
ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ 
 

ПЕРЕЛІК НАЯВНИХ ФОНДІВ 
________________________________________________________ 
 
Р-2, Виконком Гильдендорфської волосної ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (волвиконком), 
с. Гильдендорф Гильдендорфської волості Одеського повіту Одеської гу-
бернії, 
18.04.1919 – серпень 1920 рр.; 
 

Виконком Кутузовської волосної ради робочих, селянських та червоноар-
мійських депутатів (волвиконком), 
с. Кутузово, Кутузовської волості Одеського повіту Одеської губернії, 
серпень 1920 – 07.03.1923 рр. 
 

На державному зберіганні з 1930 р.        
            
Опис 1 – 1919 – 1920 рр., 15 од. зб.  
 Доповідь волвиконкому про стан волості. Протоколи з'їзду голів волви-
конкомів та членів волземвідділів, загальних зборів громадян сіл волості 
про вибори сільських комітетів бідноти. Листування про постачання війська 
Червоної Армії сільськогосподарськими продуктами.   
 

Р-4, Виконком Благодатновської волосної ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (волвиконком), 
с. Благодатне Благодатновської волості Одеського повіту Одеської гу-
бернії, 
1919 – 04.02.1920 рр.; 
 
Виконком Баденської волосної ради робочих, селянських та червоноар-
мійських депутатів (волвиконком), 
с. Баден Баденської волості Одеського повіту Одеської губернії, 
04.02.1920 – серпень 1920 рр. 
 
На державному зберіганні з 1930 р.        
 

Опис 1 – 1919 – 1920 рр., 8 од. зб. 
Циркуляри Одеського повітового відділу соцзабезпечення та відділу на-

родної освіти повітового виконкому. Відомості про збитки, заподіяних селу 
Баден від повені. Списки осіб, що отримали та здали надлишки живого та ме-
ртвого інвентарю в розпорядження незаможних селян. 

 
Р-5, Виконком Гросс - Лібентальської волосної ради робочих, селянсь-
ких та червоноармійських депутатів (волвиконком), 
с. Гросс – Лібенталь Гросс – Лібентальської волості Одеського повіту 
Одеської губернії, 
серпень 1920 – 03.05.1922 рр.; 
 
Виконком Карла Марксовської волосної ради робочих, селянських та чер-
воноармійських депутатів (волвиконком), 
с. Гросс – Лібенталь Карла Марксовської волості Одеського повіту Оде-
ської губернії, 
03.05.1922 – 07.03.1923 рр. 
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На державному зберіганні з 13.12.1936 р. 
 

Опис 1 – 1919 – 1923 рр., 247 од. зб. 
 Накази та розпорядження волвиконкому, Протоколи засідань волвикон-
кому, волосної п'ятірки походу на кулака та загальних зборів жителів сіл 
волості. Відомості про політичне та економічне становище волості. Звіти 
про діяльність сільрад. Відомості на виплату зарплати робітникам волвикон-
кому. Списки жителів сел. волості. Протоколи волосного з'їзду. Листування 
про набір міліціонерів. Списки іноземних поданих, куркулів, домогоспода-
рів. та ін. 
 

Р-6, Кандельський волосний виконавчий комітет ради робочих, селянсь-
ких та червоноармійських депутатів (волвиконком), 
с. Кандель Кандельської волості Одеського повіту Одеської губернії, 
квітень 1919 – серпень 1920 рр. 
 
На державному зберіганні з 19.02.1939 р. 
 

Опис 1 – 1919 – 1920рр., 8 од. зб. 
 Копії циркулярів Одеського повітового відділу освіти, повітового від-
ділу по організації посіву. Доповідь про діяльність відділу соціального 
забезпечення. Листування про розшук зниклих коней. 
 

Р-7, Виконком Мангеймської волосної ради робочих, селянських та чер-
воноармійських депутатів (волвиконком), 
с. Мангейм Одеського повіту Одеської губернії, 
18.04.1919 – 03.05.1922 рр.; 
 
Виконком Фридрих Енгельської волосної ради робочих, селянських та че-
рвоноармійських депутатів (волвиконком), 
с. Мангейм Фридрих Енгельської волості Одеського повіту Одеської гу-
бернії, 
03.05.1922 – 07.03.1923 рр. 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 

Опис 1 – 1919 – 1923 рр., 214 од. зб. 
 
 Накази волвиконкому, копії наказів, постанов та циркулярів губернсь-
кого та повітового виконкомів, Протоколи засідань волвиконкому, сільрад та 
загальних зборів громадян сіл волості. Звіт про діяльність волвиконкому. 
Зведення про політичний стан волості. Листування та зведення про боротьбу 
з бандитизмом, підвізному загальносуспільному податку. Списки та відомості 
на зарплату робітникам волвиконкому. Списки та листування о військовозобо-
в'язаних. Списки переселенців, куркулів, офіцерів. 
 

Р-8, Виконком Успенської волосної ради робочих, селянських та черво-
ноармійських депутатів (волвиконком), 
с. Успенське Успенської волості Одеського повіту Одеської губернії, 
1919 – лютий 1920 рр.; 
 
Виконком Зельцьської волосної ради робочих, селянських та червоноар-
мійських депутатів (волвиконком), 
с. Зельци Зельцьської волості Одеського повіту Одеської губернії, 
лютий 1920 – 03.05.1922 рр.; 
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Виконком Карла Лібкнехтовської волосної ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (волвиконком), 
с.Зельци Карла Лібкнехтовської волості Одеського повіту Одеської гу-
бернії, 
03.05.1922 – 07.03.1923 рр. 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 

Опис № 1 – 1919 – 1922 рр., 176 од. зб. 
 Протоколи засідань президії волвиконкому та сільрад. Зведення про по-
літичний стан волості. Листування з сільрадами про надання допомоги сім'ям 
червоноармійців. Звіти про діяльність сільрад. Списки співробітників вол-
виконкому та волвійському. Протоколи засідань волвиконкому та приписи про 
роботу волвійському. Листування про боротьбу з дезертирством. Списки ліка-
рів, аптекарських помічників, фармацевтів, зубних лікарів, викладачів та 
колишніх офіцерів. Здавальний опис за 1919 – 1922 рр. Звіти військового 
відділу та листування про боротьбу з бандитизмом, злодійством. Списки де-
легатів на волосний з'їзд рад. 
 

Р-9, Виконком Куртівської волосної ради робочих, селянських та черво-
ноармійських депутатів (волвиконком), 
с.Куртівка Одеського повіту Одеської губернії, 
18.04.1919 – 20.01.1921 рр.; 
 
Виконком Будьонівської волосної ради робочих, селянських та червоноа-
рмійських депутатів (волвиконком), 
с. Будьонівка Будьонівської волості Одеського повіту Одеської губер-
нії, 
21.01.1921 – 07.03.1923 рр. 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 

Опис 1 – 1920 – 1923 рр., 206 од. зб. 
 Накази волосного виконкому. Протоколи засідань президії волвиконкому 
та загальних зборів громадян сіл волості. Статистичні відомості про еконо-
мічний стан волості. Списки службовців волвиконкому. Відомості про роботу 
ЗАГСу, організації кіннопочтової станції, видачі продовольства сім'ям чер-
воноармійців. Списки куркулів та осіб, позбавлених виборчих прав, листу-
вання з сільрадами про боротьбу з бандитизмом та дезертирством. 
 

Р-10, Виконком Кучурганської волосної ради робочих, селянських та че-
рвоноармійських депутатів (волвиконком), 
с. Кучурган Кучурганської волості Одеського повіту Одеської губернії, 
18.04.1919 – 27.03.1920 рр.; 
 
Виконком Страсбургської волосної ради робочих, селянських та червоно-
армійських депутатів (волвиконком), 
с. Страсбург Страсбургської волості Одеського повіту Одеської губер-
нії, 
27.03.1920 – серпень 1920 рр. 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 

 
Опис 1 – 1920 р., 9 од. зб. 
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 Циркуляри та інструкції повітового виконкому. Листування про боротьбу 
з грошовою спекуляцією, визначення збитків заподіяних пожежами, боротьбу з 
епідемічними захворюваннями та ін. Списки членів комітету незаможних се-
лян. 
 

Р-11, Виконком Рорбахської волосної ради робочих, селянських та чер-
воноармійських депутатів (волвиконком), 

 с. Рорбах Рорбахської волості Одеського повіту Одеської губернії, 
 04.02.1920 – 07.03.1923 рр. 
 
 На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис 1 – 1921 р., 2 од. зб. 
 Відомості та акти про помел зерна. Здавальний опис. 
 
 

Р-14, Одеський губернський комітет незаможних селян (ГубКНС) м. Оде-
са, 
20.05.1920 – 01.08.1925 рр. 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 

Опис 1 – 1920 - 1925 рр., 164 од. зб. 
 Копії протоколів Губернського комітету незаможних селян (ГубКНС). 
Протоколи повітових та волосних з'їздів КНС та волревкомів. Інструкції та 
положення о комнезамах. Звіти та відомості про роботу комітетів незаможних 
селян Одеської губернії. Звернення до незаможних селян. Листування про ку-
льтурно-просвітницьку роботу. Списки та анкети делегатів з'їзду незаможних 
селян та членів ГубКНС. 
 

Р-15, Виконком Клейн-Лібентальської сільської ради робочих, селянсь-
ких та червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Клейн – Лібенталь Гросслібенальської волості Одеського повіту Оде-
ської губернії, 
1919 – 24.12.1939 рр.; 
 
з 1923 р. Овідіопільського району Одеського округу Одеської губернії; 
з 1925 р. - Овідіопільського району Одеського округу; 
з 1926 р. - Гросслібентальського району Одеського округу; 
з 1927 р. - Спартаківського району Одеського округу; 
з 1931 р. - Спартаківського району УССР; 
з 1932 р. - Спартаківського району Одеської області, 
 
Виконком Клейнлібенальської сільської ради депутатів трудящих (сіль-
рада), 
с. Клейн – Лібенталь Овідіопільського району Одеської області, 
24.12.1939 – 16.09.1941 рр.; 
 
Виконком Малодолинської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), 
с. Малодолинське Овідіопільського району Одеської області, 
11.04.1944 р. 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього: 78 од. зб.; 1918 – 1954 рр. 
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Опис 1 – 1918 – 1921 рр., 18 од. зб. 
 Циркуляри Одеського повітового ревкому та повітового виконкому 
Гросслібенальського волревкому та волвиконкому. Листування про скликання 
зборів уповноважених з'єднаних волостей з питань роботи ощадних кас, облі-
ку осіб, постраждалих від контрреволюції та окупації та наданні їм допомо-
ги, проведенні продрозверстки, створенні шкільних рад, військової повинно-
сті та ін. Списки, довідки та посвідчення жителів сіл волості. Здавальний 
опис. 
 
Опис 2 – 1945 – 1954 рр., 60 од. зб. 
 Протоколи засідань виконкому, сесій та загальних зборів, Плани роботи 
сільради. Матеріали постійно діючих комісій сільради. Бюджет, фінансові 
звіти.  
 

Р-16, Виконком Олександргільфської сільської ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Олександргильф Гросслібентальської волості Одеського повіту Одесь-
кої губернії, 
1920 – 24.12.1939 рр.; 
 
з 1923 р. – Овідіопільського району Одеського округу Одеської губер-
нії; 
з 1925 р. – Овідіопільського району Одеського округу; 
з 1926 р. – Гросслібентальського району Одеського округу; 
з 1927 р. – Спартаківського району Одеського округу; 
з 1931 р. – Спартаківського району УССР; 
з 1932 р. – Спартаківського району Одеської області, 
 
Виконком Олександргільфської сільської ради депутатів трудящих (сіль-
рада), 
с. Олександргильф Овідіопільського району Одеської області, 
24.12.1939 – 11.09.1941 рр.; 
 
Виконком Доброолександрівської сільської ради депутатів трудящих 
(сільрада), 
с. Доброолександрівка Овідіопільського району Одеської області, 
10.04.1944 р. 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього: 62 од. зб., 1920 – 1954 рр. 
 

Опис 1 – 1920 – 1921 рр., 6 од. зб. 
 Циркуляри та накази волосного, повітового та губернського виконкомів. 
Здавальний опис. 
 
Опис 2 – 1946 – 1954 рр., 56 од. зб. 
 Бюджет сільради. Протоколи засідань сесій та сільради. Звіти сільра-
ди.  
 
  

Р-18, Виконком Кандельської сільської ради робочих, селянських та че-
рвоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Кандель Кандельської волості Одеського повіту Одеської губернії, 
1920 – 24.12.1939 рр.; 
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з 1921 р. – Зельцської волості Одеського повіту Одеської губернії; 
з 1923 р. – Мангеймського району Одеського округу Одеської губернії; 
з 1924 р. – Фридрих – Енгельського району Одеського округу Одеської 
губернії; 
з 1925 р. – Фридрих – Енгельського району Одеського округу; 
з 1931 р. – Фридрих – Енгельського району УССР; 
з 1932 р. – Зельцського району Одеської області, 
 
Виконком Кандельської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), 
с. Кандель Роздільнянського району Одеської області, 
24.12.1939 – 15.08.1941 рр.; 
 
Виконком Рибальської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), 
с. Рибальське Роздільнянського району Одеської області, 
07.04.1944 р. 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього: 39 од. зб., 1920 – 1954 рр. 
 

Опис – 1 -1920 – 1926 рр., 11 од. зб. 
 Звіти за зведення Кандельського сільського правління та сільради про 
податки. Списки членів сільських комітетів незаможних селян та жителів се-
ла Кандель. Копії циркулярів та розпоряджень райвиконкому. Здавальні опи-
си. 
 
Опис 2 – 1948 – 1954 рр., 28 од. зб. 
 Протоколи засідань сільради та сесій. Інформації про роботу сільради. 
Річний звіт о виконанні бюджету. 
 

Р-19, Виконком Вигодянської сільської ради робочих, селянських та че-
рвоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Вигода Фрейдентальської волості Одеського повіту Одеської губер-
нії, 
1919 – 24.12.1939 рр.; 
 
з 1920 р. – Дальницької волості Одеського повіту Одеської губернії; 
з 1923 р. – Одеського району Одеського округу Одеської губернії; 
з 1924 р. – Фридрих – Енгельського району Одеського округу Одеської 
губернії; 
з 1925 р. – Фридрих – Енгельського району Одеського округу; 
з 1931 р. – Фридрих – Енгельського району УССР; 
з 1932 р. – Зельцського району Одеської області, 
 
Виконком Вигодянської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), 
с. Вигода, Біляївського району Одеської області, 
24.12.1939 – 20.08.1941 рр.; 
 
Виконком Вигодянської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), 
с. Вигода Біляївського району Одеської області, 
09.04.1944 р. 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього: 78 од. зб., 1919 – 1965 рр. 
 

Опис 1 – 1919 – 1926 рр., 3 од. зб. 
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 Накази Одеського тимчасового повітового ревкому, військкомату та ради 
робоче – селянської оборони Одеського округа, відомості про діяльність се-
лянських та волосних виконкомів. Циркуляри Фридрих – Енгельського райви-
конкому. Здавальний опис. 
 
Опис 2 – 1944 – 1965 рр., 75 од. зб. 
 Плани роботи сільради. Бюджети сільради. Протоколи засідань сільради 
та сесій. Протоколи загальних зборів громадян сіла Вигода. Плани робіт по-
стійно діючих комісій. 
 

Р-22, Виконком Карлстальської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Карлсталь Фрейдентальської волості Одеського повіту Одеської губе-
рнії, 
1919 р.; 
 
з грудня 1920 р. – Дальницької волості Одеського повіту Одеської гу-
бернії. 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 

Опис 1 – 1920 – 1922 рр., 3 од. зб. 
 Копії наказів Одеського повітового виконкому та п'ятірки походу на 
куркуля. Протоколи волосного з'їзду. 

Р-26, Одеська міжрайонна арбітражна комісія виконкому Одеської місь-
кої ради робочих, селянських та червоноармійських депутатів, 
м. Одеса, 
жовтень 1930 – лютий 1932 рр., 
 
На державному зберіганні з 31.03.1931 р. 
 

Опис 1 – 1930 – 1931 рр., 1 од. зб. 
 Накази по міжрайонній арбітражній комісії. 
 

Р-27, Одеська окружна контора державного страхування Головного управ-
ління держстраху УССР, 
м. Одеса, 
07.03.1923 – жовтень 1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 08.10.1936 р. 
Всього: 475 од. зб., 1922 – 1930 рр. 
 

Опис 1 – 1922 – 1930 рр., 57 од. зб. 
 Протоколи засідань правління, накази по конторі, доповіді та звіти 
про діяльність контори. 
 
Опис 2 – 1923 – 1930 рр., 336 од. зб.  
 Особові справи робітників контори. 
 
Опис 3 – 1923 – 1930 рр.,55 од. зб. 
 Особові справи робітників контори. 
 
Опис 4 – 1924 – 1928 рр., 6 од. зб. 
 Списки відповідальних робітників загально страхової каси. 
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Опис 5 – 1925 – 1930 рр., 6 од. зб. 
 Списки та листування з окружним відділом ДПУ та Укрдержстрахом по 
особовому складу. 
 
Опис 6 – 1923 – 1929 рр., 15 од. зб. 
 Матеріали місцевого комітету (плани, протоколи, списки). 
 

Р-28, Одеське обласне управління трудових резервів Головного управ-
ління трудових резервів УССР, 
м. Одеса, 
1940 – жовтень 1941 рр.; 
 
Одеське обласне управління трудових резервів Головного управління 
трудових резервів УССР, 
м. Одеса, 
1944 – листопад 1959 рр.; 
 
Одеське обласне управління професійно – технічної освіти Головного 
управління професійно – технічної освіти, 
м. Одеса, 
листопад 1959 р. 
 
На державному зберіганні з 08.04.1968 р. 
Всього: 2395 од. зб.; 1944 – 1988 рр. 
 

Опис 1 – 1944 – 1988 рр., 2307 од. зб. 
 Накази та розпорядження по обласному управлінню та копії рішень обл-
виконкому по набору учнів. протоколи навчально – виробничих нарад та нарад 
при начальнику. Плани, звіти та листування про підготовку молодих спеціа-
лістів, розподілі учнів, що закінчили навчання, на підприємства. Звіти по 
соцзмаганням. Звіти про роботу обласного управління трудових резервів та 
доповідні записки по підсумкам навчальної роботи, зведений звіт по кадрам, 
Матеріали по історії розвитку навчальних закладів обласного управління. 
Положення про клуб «Працювати та жити по – комуністичному». Зведені фінан-
сові звіти, кошториси та штатні розклади. 
 Канцелярія, політмасовий відділ, житлово – побутовий відділ, відділ 
училищ, відділ планування, обліку та розподілу учнів, відділ кадрів, пла-
ново-фінансовий відділ, бухгалтерія, навчально – методичний кабінет, проф-
спілковий комітет. 
 
Опис 2 – 1944 – 1988 рр., 59 од. зб. (розсекречено). 
 Накази обкома КПУ, облвиконкому, начальника управління, Інформація в 
Одеський обком компартії України о виконанні директив та постанов, докуме-
нти навчально-методичної ради. 
 
Опис 3 – 1969 – 1972 рр., 29 од. зб. 
 Політмасовий відділ, місцевий комітет, відділ кадрів, відділ училищ, 
навчально – методичний кабінет, відділ планування, обліку та розподілу уч-
нів. 
 

Р-29, Мангеймський волосний комітет незаможних селян (ВолКНС), 
с. Мангейм Мангеймської волості Одеського повіту Одеської губернії, 

 09.05.1920 – 03.05.1922 рр.; 
  

Фридрих –Енгельсовський волосний комітет незаможних селян (ВолКНС), 
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с. Мангейм Фридрих – Енгельсовської волості Одеського повіту Одеської 
губернії, 
03.05.1922 – 07.03.1923 рр. 

  
На державному зберіганні з 1930 р. 

  
Опис 1 – 1920 – 1923 рр., 28 од. зб. 
 Протоколи засідань президії ВолКНС та загальних зборів членів КНС. 
Листування з СільКНС про залучення жінок к громадській роботі. Звіти Сіль-
КНС про їх діяльність. Особові картки, послужні списки та списки службов-
ців волосного комітету та членів сільських комітетів незаможних селян. Ко-
пії наказів повітового комітету незаможних селян. Відомості про розкурку-
лення та вилучення майна у куркулів. 
 

Р-30, Мангеймський волосний військовий комісаріат (Волвійсь комат). 
с. Мангейм Мангеймської волості Одеського повіту Одеської губернії, 
1920 – 03.05.1922 рр.; 
 
Фридрих – Енгельсовський волосний військовий комісаріат (Волвійсько-
мат), 
с. Мангейм Фридрих – Енгельської волості Одеського повіту Одеської 
губернії, 
03.05.1922 – 07.03.1923 рр. 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 

Опис 1 – 1920 – 1921 рр., 21 од. зб. 
 Накази та циркуляри волвійськомату. Положення про волосні військові 
комісаріати. Доповідь про діяльність волвійськомату. Списки та відомості 
на виплату заробітної плати робітникам волвійськомату. 
 

Р-34, Одеське акціонерне торгівельне товариство (Одесторг) Всеукраїн-
ського державного акціонерного товариства торгівлі «ВАКОТ», 
м. Одеса, 
1925 – 1932 рр.; 
 
Одеські державні підприємства роздрібної торгівлі (Одесторг) Одесько-
го обласного торгівельного відділу, 
м. Одеса, 
1932 – 1936 рр. 
 
На державному зберіганні з 02.04.1939 р. 
Всього: 32 од. зб., 1925 – 1936 рр. 

 
Опис 1 – 1925 – 1929 рр., 7 од. зб. 
 Звіти про роботу Одесторгу. Протоколи засідань комісії по встановлен-
ню твердих кредитів. Списки співробітників Одесторгу. Листування Одесторгу 
з різними організаціями з питань постачання. 
 
Опис 2 – 1930 – 1936 рр., 25 од. зб. 
 Копії наказів та циркулярів народного комісаріату торгівлі по органі-
зації торгівлі на спец будівництвах та ін. Листування з партійними та 
профспілковими організаціями міста про роботу торгівельної мережі. Списки 
особового складу Одесторгу. 
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Р -36, Одеський крайовий історичний архів Центрального українського 
архівного управління «Укрцентрархів»,  
м. Одеса, 
04.11.1925 – 10.11.1931 рр. 
 
На державному зберіганні з 1931 р. 
 

Опис 1 – 1926 – 1931 рр., 62 од. зб. 
 Накази по крайовому архіву. Протоколи засідань комісії по організації 
святкування 25 - річчя революції 1905 року та нарад співробітників архіву. 
Річні звіти архіву. Листування з укрцентрархівом про впорядкування, конце-
нтрацію, наукову обробку та публікації документальних матеріалів. Особові 
справи співробітників. 
 

Р-37, Одеське окружне архівне управління Центрального українського 
архівного управління «Укрцентрархів», 
м. Одеса, 
липень 1925 – листопад 1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 1932 р. 
 

Опис 1 – 1925 – 1930 рр., 76 од. зб. 
 Накази по окружному архівному управлінню. Кошториси, плани та звіти. 
Протоколи зборів співробітників архіву. Листування про перехід в окружне 
управління, охорону документальних матеріалів, підготовку статей до публі-
кацій, особовому складі. Акти обстеження архівів установ та протоколи екс-
пертної комісії. Списки, відомості на зарплату та особові справи робітни-
ків архівного управління. Копії циркулярів архівного управління. 
 

Р-39, Головний комітет професійно-технічного та спеціально – наукової 
освіти Наркомата освіти УРСР, 
м. Одеса, 
18.08.1920 – 15.05.1925 рр.; 
 
Уповноважений головного управління науковими установами на Україні по 
Одеському округу «Укрглавнаука», 
м. Одеса, 
15.05.1925 - 27.09.1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 13.05.1940 р. 
 

Опис 1 – 1923 – 1930 рр., 263 од. зб. 
 Циркуляри Укрглавнауки про перерегістрацію аспірантів. Протоколи за-
сідань президії Укрглавнауки, науково-дослідницьких секцій. Фінансові зві-
ти та кошториси. Аспірантські роботи. Особові справи аспірантів та науко-
вих робітників. 
 

Р-40, Управління Одеського митного інспектора Народного комісаріату 
зовнішньої торгівлі УРСР, 
м. Одеса, 
1922 – 1925 рр. 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього: 4 од. зб., 1923 – 1925 рр. 
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Опис 1- 1923 – 1925 рр., 2 од. зб. 
 Анкети особового складу. 
 
Опис 2 – 1924-1925 рр., 2 од. зб. 
 Анкети та листування по особовому складу. 
 

Р-41, Одеське губернське статистичне бюро. (Губстатбюро) виконкому 
Одеської губернської ради робочих, селянських та червоноармійських 
депутатів, 
м. Одеса, 
12.03.1919 – 01.08.1925 рр. 
 
На державному зберіганні з 04.09.1930 р. 
 

Опис 1 – 1920 – 1925 рр., 241 од. зб. 
 Циркуляри Центрального статистичного управління УРСР та Одеського 
губстатбюро. Протоколи засідань колегії губстатбюро, засідань завідуючих 
повітовими статбюро. Штатні розписи та кошториси витрат. Зведення про стан 
посівів. Зведені таблиці про кількість шкіл по ступеням та кількість уч-
нів. Подвірний перепис населення. Опис районів Одеської губернії та еконо-
мічне положення в районах. Звіти губстатбюро. Статистичні відомості про 
кількість населення, стан комунального господарства, посівів, кількості 
смертності від захворювань, діяльності губстатбюро. Списки особового скла-
ду губстатбюро.  
 

Р-42, Одеське окружне статистичне бюро (окрстатбюро) виконкому Одесь-
кої окружної ради робочих, селянських та червоноармійських депутатів, 
м. Одеса, 
30.05.1923 – 02.02.1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 04.11.1930 р. 
 

Опис 1 – 1923 – 1930 рр., 250 од. зб. 
 Циркуляри Центрального статистичного управління УРСР. Директиви окр-
виконкому, окрстатбюро. Протоколи засідань окрвиконкому та окрстатбюро. 
Зведення про стан посівів. Облікові картки з обліку праці на заводах міста 
Одеси. Звіти про діяльність окрстатбюро. Відомості, зведення та листування 
з обліку сільськогосподарських продуктів, промислової статистики, рух на-
селення, зарплатні, палива, всесоюзного перепису населення, осіб, позбав-
лених виборчих прав, особового складу та ін. Анкети та списки особового 
складу. Матеріали до огляду стану народного господарства. 
 

Р-44, Одеське окружне пробірне управління народного комісаріату фі-
нансів УРСР, 
м. Одеса, 
07.03.1923 – 15.09.1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 10.03.1931 р. 
 

Опис 1 – 1924 – 1930 рр., 8 од. зб. 
 Особові справи службовців. 
 

Р-45, Одеський державний ваговий завод ім. Старостіна Одеського дер-
жавного тресту металообробної промисловості «Металотрест», 

 м. Одеса, 
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 1919 – 1957 рр.; 
 

з 1929 р. - Українського державного тресту масового виробництва мета-
левих виробів «Укртремасс», 
з 1930 р. – Українського державного об'єднання металообробної промис-
ловості «Укрмето», 
з 1932 р. – Українського республіканського тресту метричної промисло-
вості «Укрвагометр», 
м. Одеса, 
з 1941 р. – Наркомату оборони СРСР, 
м. Армавир, 
з 1946 р. – Головного управління по виробництву ваг та випробувань 
машин Міністерства машиноприладобудування, 
м. Одеса, 
 
Одеський завод важкого ваго будування ім. Старостина Управління маши-
нобудування та хімічної промисловості Одеського раднаргоспу, 
1957 р., 
 
з 1963 р. – Управління радіоелектронної, приладобудівельної та елект-
ротехнічної промисловості раднаргоспу Чорноморського економічного 
району, 
 
з 1966 р. – Головточмашприлад Міністерства приладобудування, засобів 
автоматизації та систем управління СРСР, 
м. Одеса, 
 
Одеське виробниче об'єднання «Точмаш» Міністерства приладобудування, 
засобів автоматизації та систем управління, 
м. Одеса, 
27.07.1977 р. 
 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Всього: 1189 од. зб., 1924 – 1986 рр. 
 

Опис 1 – 1924 – 1932 рр., 23 од. зб. 
 Списки, характеристики, відомості по особовому складу. 
 
Опис 2 – 1944 – 1986 рр., 762 од. зб. 
 Розпорядження по заводу. Акти надходжень повернутого майна з Німеччи-
ни, прийому та оцінки трофейного майна. Річні звіти з основної діяльності 
заводу, капітальним вкладенням, охороні праці та техніці безпеки, кадрам. 
Соціалістичні зобов'язання та підсумки їх виконання. Протоколи ради бюро 
раціоналізації та винахідництва, журнал реєстрації раціоналізаторських 
пропозицій та впроваджені в виробництво раціоналізаторські пропозиції. 
Техпромфінплани та колективні договори. Ліміти з праці, кошториси та штат-
ні розклади. Протоколи засідань завкому та загальних зборів. Листування 
про впровадження нової техніки в виробництво та інших виробничих питань. 
Секретаріат, планово – економічний відділ, бухгалтерія, відділ праці та 
зарплатні, технологічний відділ, бюро раціоналізації та винахідництва, за-
вком, відділ капітального будівництва, відділ кадрів, відділ охорони праці 
та техніки безпеки, профком. 
 
Опис 3 – 1961 – 1973 рр., 37 од. зб. 

Профком. 
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Опис 4с – 1973 – 1979 рр., 13 од. зб. 
 Секретна частина. (розсекречено: акт від 03.04.2002 р. № 205.) 
 
Опис 5 – 1956 – 1977 рр., 316 од. зб.  
 Особливе конструкторське бюро засобів вимірювань мас «ОКБСИМ»: нака-
зи, плани та звіти з основної діяльності, матеріали по впровадженню нової 
техніки та виконання плану науково – дослідницької роботи. Протоколи тех-
нічних нарад. Авторські свідоцтва на винаходи. 
 
Опис 6 – 1959 – 1971 рр., 38 од. зб. 
 Місцевком «ОКБСИМ». Протоколи засідань місцевкому, соціалістичні зо-
бов'язання. Фінансові кошториси та звіти. 
 

Р-46, Одеський губернський земельний відділ (губземвідділ) виконкому 
Одеської губернської ради робочих, селянських та червоноармійських 
депутатів, 
м. Одеса, 
18.04.1919 – січень 1923 рр.; 
 
Одеське губернське земельне управління (губземуправління) виконкому 
Одеської губернської ради робочих, селянських та червоноармійських 
депутатів, 
м. Одеса, 
лютий 1923 – 10.08.1925 рр. 
 
На державному зберіганні з 20.09.1934 р. 
Всього: 810 од. зб., 1919 – 1925 рр. 
 

Опис 1 – 1919 – 1925 рр., 777 од. зб. 
 Доповіді, звіти та відомості про діяльність земельного відділу. Спра-
ви про організацію сільськогосподарських артілей. Протоколи засідань ви-
пробувальної комісії та загальних зборів членів артілі. Списки, мандати, 
посвідчення, облікові картки та особові справи робітників сільського гос-
подарства, списки колишніх чиновників та офіцерів. Циркуляри губернської 
комісії по з'ясуванню збитків, заподіяних інтервентами. Матеріали ліквід-
кому. Протоколи засідань тарифно – розціночної комісії. Списки членів спі-
лки. Зведення про територію Одеської губернії. Карта Одеської губернії. 
Плани робіт. 
 
Опис 2 – 1919 -1925 рр., 33 од. зб. 
 Протоколи загальних зборів та технічної ради. Анкети з відомостями 
про роботу сільськогосподарських артілей. Листування про німецькі колонії, 
розподіл земель, організацію сільськогосподарських курсів, землеустрій, 
особовий склад та ін. 
 
 

Р-47, Одеське губернське управління державних земель та майна голов-
ного управління державних земель та майна УРСР, 
м. Одеса, 
16.05.1922 – 01.08.1925 рр. 
 
На державному зберіганні з 18.03.1931 р. 
Всього: 163 од. зб., 1922 – 1925 рр. 
 

Опис 1 – 1922 – 1923 рр., 20 од. зб. 
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 Доповіді та звіти губернського управління. Листування про оренду зем-
лі. 
 
Опис 2 – 1922-1923 рр., 22 од. зб. 
 Листування з головним управлінням та уповноваженими про здачу в орен-
ду земельних фондів, облік державних земель, особовий склад та ін.  
 
Опис 3 – 1922 – 1925 рр., 121 од. зб. 
 Акти, описи та плани про відчуження земель та майна. 
 

Р-49, Захар'євський районний відділ соціального забезпечення (райсо-
бес) виконкому Захар'євської районної ради робочих, селянських та че-
рвоноармійських депутатів, 
с. Захар'євка Захар'євського району Одеського округа Одеської губер-
нії, 
07.03.1923 – 1932 рр.; 
  
з липня 1925 р. - Захар'євського району Одеського округу, 
з 1931 р. - Захар'євського району УРСР. 
 
Фрунзівський районний відділ соціального забезпечення (райсобес) ви-
конкому Фрунзівської районної ради робочих, селянських та червоноар-
мійських депутатів, 
с. Фрунзівка Фрунзівського району Одеської області. 
1932 – 03.08.1941 рр.; 
04.04.1944 р. 
 
з 24.12.1939 р. – виконкому районної ради депутатів трудящих. 
 
На державному зберіганні з 24.06.1969 р. 
 

Опис 1 – 1950 – 1963 рр., 35 од. зб. 
 Постанови та рішення вищих організацій. Кошториси та штатні розписи. 
Статистичні звіти про стан роботи по соціальному забезпеченню. Річні звіти 
про виплату допомоги багатодітним та самотнім матерям та пенсій. 
 
 

Р-50, Одеська окружна земельна судова комісія (окрземсудкомісія) Оде-
ського окружного виконавчого комітету ради робочих, селянських та че-
рвоноармійських депутатів, 
м. Одеса, 
07.03.1923 – жовтень 1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 11.10.1929 р. 
Всього: 1762 од. зб., 1923 - 1930 рр. 
 

Опис 1 – 1923 - 1928 рр., 429 од. зб. 
 Касаційні скарги на рішення районних земельно – судових комісій. Про-
токоли засідань, звіти райсудземкомісій. Списки особового складу. 
 
Опис 2 – 1925 – 1930 рр., 1333 од. зб. 
 Касаційні скарги на рішення районних земельно – судових комісій. 
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Р-51, Одеський повітовий земельний відділ (повітземвідділ) виконкому 
Одеської повітової ради робочих, селянських та червоноармійських де-
путатів, 
м. Одеса, 
червень 1919 – 03.01.1923 рр.; 
 
Одеське повітове земельне управління (повітземуправління) виконкому 
Одеської повітової ради робочих, селянських та червоноармійських де-
путатів, 
м. Одеса, 
03.01.1923 – 07.03.1923 рр. 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 

Опис 1 – 1919 – 1923 рр., 339 од. зб. 
 Накази, постанови, розпорядження, циркуляри та інструкції повітового 
земельного відділу та повітового посівкому. Кошториси доходів та витрат. 
Плани роботи відділу та виробничі плани. Протоколи засідань повітового 
відділу колегії. Відомості про кількість посівних площ, стану живого та 
мертвого інвентарю в волостях Одеського повіту, ході посівної кампанії та 
ін. Звіти про роботу повітземвідділу, повітового посівкому, зведення агро-
номів, ветеринарних дільниць. Листування про засів полів, розподілі земель 
нетрудових господарств, роботи прокатних станцій, Особові справи робітни-
ків повітземвідділу, Анкетні аркуші з відомостями про засновників сільсь-
когосподарських артелів. 
 

Р-52, Котовська ремонтно – технічна станція Одеського обласного уп-
равління матеріально – технічного постачання та ремонтно – технічних 
станцій, 
м. Котовськ Котовського району Одеської області, 
березень 1957 – 1960 рр. 
 
На державному зберіганні з 24.11.1967 р. 
 

Опис 1 – 1959 – 1960 рр., 6 од. зб. 
 Виробниче – фінансовий план, кошторис та штатний розпис, річний звіт. 
 

Р-53, Одеське окружне земельне управління (окрземуправління) викон-
кому Одеської окружної ради робочих, селянських та червоноармійських 
депутатів, 
м. Одеса,  
07.03.1923 – 1926 рр.; 
 
Одеський окружний земельний відділ (окрземвідділ) виконкому Одеської 
окружної ради робочих, селянських та червоноармійських депутатів, 
м. Одеса, 
1926 – листопад 1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 10.03.1931 р. 
Всього: 1562 од. зб., 1920 – 1930 рр. 
 

Опис 1 – 1923 – 1930 рр., 1272 од. зб. 
 Накази та циркуляри окружного земельного відділу. Плани роботи та 
звіти про діяльності окрземвідділу. Протоколи технічних нарад, земельної 
секції та загальних зборів членів сільськогосподарських артілей. Статути 
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колгоспів та листування про забезпечення переселенців державним земельним 
фондом. Списки особового складу окрземвідділу.  
 
Опис 2 – 1923 – 1930 рр., 226 од. зб. 
 Особові справи робітників окрземвідділу. 
 
Опис 3 – 1920 – 1930 рр., 49 од. зб. 
 Картограми земельного відділу, звіти про діяльність та відомості про 
землі, відведених колективним господарствам та стану тваринництва. Накази, 
постанови та циркуляри окрземвідділу, Протоколи адміністративних та техні-
чних нарад. Листування по організації сільськогосподарчих виставок, закла-
дці полезахисних смуг, особовому складу та ін.  
 
Опис 4 – 1924 – 1930 рр., 15 од. зб. 
 Плани розвитку садівництва та виноградарства в Одеському окрузі, зве-
дення про хід посівної кампанії. Листування про збір відомостей про збит-
ки, що були заподіяні інтервентами Антанти округу. Списки службовців окр-
земвідділу, агрономів, відповідальних робітників округу, куркулів. 
 

Р-54, Одеська районна судово – земельна комісія (райсудземкомісія) 
виконкому Одеської районної ради робочих, селянських та червоноармій-
ських депутатів, 
м. Одеса, 
07.03.1923 – 1933 рр. 
 
На державному зберіганні з 12.06.1934 р. 
 

Опис 1 – 1925 – 1930 рр., 460 од. зб. 
 Позовні судові справи, Листування з райвиконкомом по особовому скла-
ду. Копії циркулярів та розпоряджень райвиконкому. 
 

Р-56, Одеське міське управління електростанцій та трамваїв виконкому 
Одеської міської ради робочих, селянських та червоноармійських депу-
татів, 
м. Одеса, 
1919 – 1928 рр.; 
 
Одеське управління міської залізниці виконкому Одеської міської ради 
робочих, селянських та червоноармійських депутатів, 
м. Одеса, 
1928 – 1931 рр.; 
 
Одеське управління тресту міської залізниці Одеського міського відді-
лу комунального господарства, 
м. Одеса, 
1932 – жовтень 1941 рр.; 
 
Одеське міське трамвайне – тролейбусне управління Одеської міської 
ради комунального господарства, 
м. Одеса, 
10.04.1944 р.  
 
На державному зберіганні з 22.12.1931 р. 
Всього: 357 од. зб., 1921 – 1969 рр. 
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Опис 1 – 1921 – 1922 рр., 6 од. зб. 
 Листування про організацію трамвайного руху, нагляду за кіньми, що 
обслуговують кінну залізницю. 
 
Опис 2 – 1927 – 1932 рр., 5 од. зб.  
 Інструкції та циркуляри по управлінню. Фінансово-технічні звіти. По-
яснювальна записка про устрій пароповітряного управління Ленінського трам-
вайного парку. 
 
Опис 3 – 1923 – 1932 рр., 7 од. зб. 
 Циркуляри окрвиконкому. Накази ВСНХСРСР. Протоколи адміністративно – 
господарських нарад. 
 
Опис 4 – 1931 р., 2 од. зб. 
 Накази міськвиконкому. Листування про охорону управління. 
 
Опис 5 – 1944 – 1961 рр., 304 од. зб. 
 Накази та розпорядження по управлінню. Плани роботи управління. Звіти 
управління. Матеріали по соцзмаганню, раціоналізації та винахідництву, 
впровадженню нової техніки. Кон’юнктурні огляди. 
 
Опис 6 – 1946 – 1969 рр., 10 од .зб. 
 Накази, постанови, рішення та матеріали ради міністрів УРСР, місцевих 
радянських та партійних органів про діяльність управління, працевлаштуван-
ню репатрійованих. Річний звіт про роботу та стан громадянської оборони. 
 
Опис 7 – 1931 – 1941 рр., 23 од. зб. 
 Річні плани та звіти управління. 
 

Р-57, Одеська обласна заготівельна контора ( по заготівлі плодів, 
ягід та овочей.) Московського обласного заготівельно – торгівельного 
відділу «Мосзаготторг», 
м. Одеса, 
1932 – 1940 рр. 
 
На державному зберіганні з 29.06.1940 р. 
 

Опис 1 – 1936 – 1940 рр., 127 од. зб. 
 Накази по конторі. Протоколи адміністративних та виробничих нарад. 
Контрольні цифри, плани, кошториси та штатні розписи. Зведений баланс та 
річний фінансовий звіт. Особові справи та списки робітників контори. 
 

Р-60, Кучурганський волосний військовий комісаріат (волвійськомат), 
с. Кучурган Кучурганської аолості Одеського повіту Одеської губернії, 

 18.04.1919 – 27.03.1920 рр.; 
 
 Страсбурський волосний військовий комісаріат (волвійськомат), 

с. Страсбург Страсбурської волості Одеського повіту Одеської губер-
нії, 
27.03.1920 – 1921 рр. 
 
На державному зберіганні з 19.02.1939 р. 
 

Опис 1 – 1920 – 1921 рр., 21 од. зб. 
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 Накази та звіти про роботу волосного військового комісаріату. Зведен-
ня про облік старих військових спеціалістів. Відомості на видачу заробіт-
ної платні та списки особового складу волосного військового комісаріату. 
 

Р – 61, Одеське губернське лісове управління (гублісупр) Всеукраїнсь-
кого центрального управління лісами, 
м. Одеса, 
червень 1922 – 01.08.1925 рр. 
 
На державному зберіганні з 20.09.1934 р. 
 

Опис 1 – 1922 – 1925 рр., 175 од. зб. 
 Циркуляри, накази та розпорядження наркомзему УРСР, губернського лі-
сового управління та губернського земельного відділу. Відомості обліку лі-
сових фондів та запасів лісонасаджень в лісництвах Одеської губернії. Пла-
ни роботи, кошториси та звіти лісництв. Протоколи засідань лісової ради 
при губернському лісовому управлінні, робочкомів та загальних зборів ліс-
ництв. Акти та договори про здачу в оренду лісництвами очеретяних плавнів. 
Листування з лісництвами про правила полювання в лісах, оренді лісів, са-
дів, сінокосів, порядку торгівлі та перевезенні лісоматеріалів, організа-
ції дубильно - кор'євого господарства, боротьбі з шкідниками сільського 
господарства та ін. Списки та особові справи. 
 

Р-62, Підвідділ про полонених та біженців при Одеському губернському 
відділі соціального забезпечення та піклування (полонбіж), 
м. Одеса, 
1919 – 15.02.1920 рр.; 
 
Одеське губернське управління по евакуації населення (губевак) Укра-
їнського головного управління по евакуації населення, 
м. Одеса,  
06.03.1920 – березень 1922 рр.; 
 
Одеська база Центрального управління по евакуації населення, 
м. Одеса, 
березень 1922 – січень 1923 рр. 
 
На державному зберіганні з червня 1923 р. 
Всього: 4443 од. зб., 1919 – 1923 рр. 
 

Опис 1 – 1919 – 1923 рр., 169 од. зб. 
 Постанови та накази революційної ради праці та оборони, ВУЦИК, Укрг-
лавевака, Губевака. Звіти, доповіді та зведення про діяльність губевака, 
евакобази та поживних пунктів. Відомості про рух біженців та переселенців, 
про боротьбу з епідеміями. Листування про відправлення на батьківщину вій-
ськовополонених та біженців, списки польських та латвійських біженців. Ві-
домості по особовому складу. 
 
Опис 3 – 1919 – 1923 рр., 4274 од. зб. 
 Алфавіти біженців. 
 

Р-63, Одеський районний евакуаційний пункт санітарної частини 14 Ар-
мії, 
лютий 1920 р.; 
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з вересня 1920 р. – Управління санітарної частини Південно-західного 
фронту, 
з 1923 р. – Українського окружного військово – санітарного управлін-
ня. 
 
На державному зберіганні з червня 1923 р. 
 

Опис 1 – 1920 – 1923 рр., 441 од. зб. 
 Постанови ради праці та оборони, накази реввійськради, управління са-
нітарної частини Південно – західного фронту, Українського окружного вій-
ськово – санітарного управління, Одеського районного евакопункту. Звіти, 
доповіді та листування про діяльність евакопункту, госпіталів та санітар-
них потягів. Відомості про рух хворих та поранених, про боротьбу з епіде-
міями. Відомості по особовому складу. 
 

Р-65, Управління особливо вповноваженого по евакуації полонених та 
біженців Одеського району при головнокомандуючому (денікінськими) 
усіма озброєними силами Півдня Росії, 
м. Одеса, 
23.08.1919 – 07.02.1920 рр. 
 
На державному зберіганні з червня 1923 р. 
 

Опис 1 – 1919 – 1920 рр., 18 од. зб. 
 Листування з військовим портовим управлінням, російським транспортним 
та страховим товариством, начальником гарнізону та іншими установами про 
перевезення полонених, їх забезпеченні та іншим питанням. Накази Головного 
військово – санітарного управління. Доповідні записки, відомості та листу-
вання про діяльність управління особливо вповноваженого, листування з Оде-
ським градоначальником, англійським консулом та ін. про відправлення на 
батьківщину військовополонених. Списки співробітників, медперсоналу санпо-
тягу № 01, російських військовополонених, прибулих зі Франції.  

 
Р-68, Одеський губернський виправний трудовій відділ (ГубИТО) Одесь-
кого губернського відділу юстиції, 
м. Одеса, 
1920 – 01.08.1925 рр. 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього: 4690 од. зб., 1920 – 1925 рр. 
 

Опис 1 – 1920 – 1922 рр., 1123 од зб. 
 Кримінальні справи по звинуваченню в контрреволюції, незаконному пе-
реході радянсько – румунського кордону та ін. Справа Варшавської Ф.Д.  
 
Опис 2 – 1921 – 1925 рр., 3400 од. зб. 
 Кримінальні справи на осіб, засуджених до примусових робіт. 
 
Опис 3 – 1920 - 1924 рр., 67 од. зб. 
 Кримінальні справи по звинуваченню в контрреволюції, невиконанні 
продподатку та ін. 
 
Опис 4 – 1921 – 1923 рр., 98 од. зб. 
 Списки та особові справи робітників ГубИТО. 
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Опис 5 – 1922 р., 2 од. зб. 
 Звіти про рух ув'язнених та листування про результати обстежень в'яз-
ниць. 
 

Р-69, Одеський губернський юридичний відділ виконавчого комітету Оде-
ської губернської ради робочих, селянських та червоноармійських депу-
татів, 
м. Одеса, 
08.02.1920 – 01.08.1925 рр. 
 
На державному зберіганні з 31.10.1937 р. 
 

Опис 1 – 1920 – 1922 рр., 201 од. зб. 
 Копії циркулярів комісаріату юстиції. Накази по юридичному відділу та 
каральному підвідділу. Звіти про діяльність карального підвідділу. Прото-
коли розподільної комісії. Відомості про осіб, ув'язнених в Одеському домі 
примусових робіт. 

Р-71, Уповноважений центрального виправно – трудового відділу по Оде-
ській губернії (УполЦВТВ), 
м. Одеса, 
1920 – 01.08.1925 рр.  
 
На державному зберіганні з 16.12.1924 р. 
 

Опис 1 – 1922 – 1924 рр., 17 од. зб. 
 Звіти про діяльність УполЦВТВ. Накази, доповіді та листування про ро-
боту будинків примусових робіт. Списки, відомості та листування по особо-
вому складу. 
 
 Р-72, Одеське губернське управління місць позбавлення волі 

(ГубУМПВ) Головного управління місць позбавлення волі «Голов УМПВ», 
м. Одеса, 
1920 – 01.08.1925 рр. 
 
На державному зберіганні з 08.07.1930 р. 
 

Опис 1 – 1920 – 1925 рр., 227 од. зб. 
 Листування з головним управлінням, прокуратурою, домами примусових 
робіт та іншими установами про роботу будинків примусових робіт, числі, 
складі та руху ув'язнених, медично – санітарному стані будинків примусових 
робіт. Звіти про діяльність будинків примусових робіт та їх накази. Списки 
та особові справи робітників ГубУМПВ та будинків примусових робіт. 
 

Р-73, Одеський губернський концентраційний табір Одеської губернської 
надзвичайної комісії по боротьбі з контрреволюційною спекуляцією та 
злочинами по посаді, 
м. Одеса, 
1920 - 01.08.1925 рр. 
 
На державному зберіганні з 1937 р. 
 

Опис 1 – 1920 – 1921 рр., 75 од. зб. 
 Накази по концентраційному табору. Списки та анкети ув'язнених. 
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Р-74, Одеський міський відділ праці виконавчого комітету Одеської мі-
ської ради робочих, селянських та червоноармійських депутатів, 
м. Одеса, 
листопад 1930 – 01.10.1933 рр. 
 
На державному зберіганні з 02.09.1939 р. 

Опис 1 – 1930 – 1933 рр., 501 од. зб. 
 Постанови відділу праці та розцінково – конфліктної комісії. Статис-
тичні відомості про підготовку кадрів. Матеріали обстеження підприємств 
міста та колгоспів з питань організації праці. Відомості про виплату заро-
бітної платні та про нещасні випадки на виробництві. 
 

Р-75, Одеський обласний відділ праці виконкому одеської обласної ради 
робочих, селянських та червоноармійських депутатів, 
м. Одеса, 
лютий 1932 – жовтень 1941 рр., 
 
з 24.12.1939 р. – виконкому одеської обласної ради депутатів трудя-
щих. 
 
На державному зберіганні з 08.06.1939 р. 
 

Опис 1 – 1932 – 1936 рр., 927 од. зб. 
 Накази та постанови обласного відділу праці. Кошториси на утримання 
міських відділів праці. Звіти, доповіді та плани районних інспекторів пра-
ці. Листування з міськими відділами праці, обласними установами, з район-
ними інспекторами об умовах праці, про підготовку спеціалістів. Відомості 
по особовому складу відділу праці. 
 

Р-77, Місцевий комітет професійної спілки радянських торгівельних 
службовців (МК) Одеського обласного відділу праці., 
м. Одеса, 
лютий 1932 – жовтень 1941 рр. 
 
На державному зберіганні з 08.06.1939 р. 
 

Опис 1 – 1933 р., 1 од. зб. 
Звіт про роботу місцевого комітету. 
 
Р-78, Одеський губернський відділ професійної спілки водіїв та авто-
техніків, 
м. Одеса, 
1919 – 1925 рр. 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 

Опис 1 – 1919 – 1920 рр., 6 од. зб. 
 Циркуляри та інструкції губернського відділу профспілки. Протоколи 
загальних зборів робочих та службовців першої та другої автомобільних май-
стерень. Списки, заяви та посвідчення членів профспілки. 
 

Р-79, Одеський обласний комітет професійної спілки робітників місце-
вого транспорту, 
м. Одеса, 
1932 – жовтень 1941 рр. 
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На державному зберіганні з 17.04.1940 р. 
 

Опис 1 – 1931 – 1933 рр., 5 од. зб. 
 Звіти про участь профорганізацій в хлібозаготівлях. Копії постанов 
президії центрального комітету профсоюзу. Фінансові звіти та кошториси ни-
зових організацій. Списки водіїв. 
 

Р-80, Одеський обласний комітет професійної спілки водіїв та робітни-
ків автотранспорту, 
м. Одеса, 
1932 – жовтень 1941 рр. 
 
На державному зберіганні з 19.04.1940 р. 
 

Опис 1 – 1932 – 1934 рр., 90 од. зб. 
 Протоколи засідань обкому профспілки, облпрофспілки та низових орга-
нізацій. Звіти по роботі клубів, червоних кутків та бібліотек. Матеріали 
по соцзмаганню та раціоналізаторським пропозиціям. Листування з низовими 
профорганізаціями з фінансових та інших питань їх роботи. Списки, довідки 
та посвідчення особового складу обкому спілки. 
 

Р-81, Будинок єврейської культури Одеського міського відділу народної 
освіти, 
 м. Одеса, 
1927 – 1939 рр. 
 
На державному зберіганні з 25.04.1940 р. 
 

Опис 1 -1934 – 1935 рр., 2 од. зб. 
 Відомості на виплату заробітної платні робітникам будинку культури. 
 

Р-82, Одеське міжрайонне агентство Всеукраїнської державної контори 
по експорту промислових товарів «Союзпромекспорт», 
м. Одеса, 
01.06.1931 – 16.09.1931 рр.; 
 
Одеське міжрайонне відділення Всеукраїнської контори по експорту про-
мислових товарів «Союзпромекспорт», 
м. Одеса, 
16.09.1931 – 1939 рр. 
На державному зберіганні з 10.09.1940 р. 
 

Опис 1 – 1931 – 1939 рр., 168 од. зб.  
 Накази по конторі та протоколи технічних нарад. Річні звіти з основ-
ної діяльності та капітальному будівництву. Накази та розпорядження нарко-
мату зовнішньої торгівлі та всесоюзного об'єднання. Листування з конторами 
по експорту товарів. 
 

Р-83, Одеський обласний відділ комунального господарства (облкомун-
відділ) виконкому одеської обласної ради робочих, селянських та чер-
воноармійських депутатів, 
м. Одеса, 
1932 – жовтень 1941 рр.; 
квітень 1944 р. 
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з 24.12.1939 р. виконкому Одеської обласної ради депутатів трудящих. 
 
Управління житлово – комунального господарства Одеського облвикон-
кому, 
жовтень 1988 р.; 
 
Управління житлово – комунального господарства обласної державної ад-
міністрації, 
05.09.1995 р.; 
 
Управління житлово – комунального та паливно – енергетичного госпо-
дарства, 
05.12.1996 р.; 
 
Управління житлово – комунального та паливно– енергетичного забезпе-
чення, 
22.03.1999 р.; 
 
Головне управління житлово – комунального господарства, енергетики та 
енергозбереження облдержадміністрації, 
22.07.2003 р. 
 
На державному зберіганні з 19.03.1968 р. 
Всього: 1060 од. зб./22с, 18дск. 
 

Опис 1 – 1948 – 1971 рр., 69 од. зб. 
 Акти про виділення до знищення справ. Копії постанов, наказів, розпо-
ряджень колегії МКГ УРСР. Накази облкомунвідділу. Копії постанов облвикон-
кому. 
 
Опис 1с – 1972 – 2002 рр., 22 од. зб. 
Секретна частина. 
 
Опис 1дск – 1973 – 2002 рр., 18 од. зб. 
Секретна частина. 
 
Опис 2 – 1944 – 1975 рр., 942 од. зб. 
 Загальний відділ. Плановий відділ. Технічний відділ. Відділ технічної 
інвентаризації. Відділ кадрів. Бухгалтерія. Планово – фінансовий відділ. 
Виробниче – технічний сектор. Сектор благоустрою. Сектор праці та зарпла-
ти. Сектор комунального забезпечення сільського населення. Місцевий комі-
тет. Річні плани з праці, по експлуатації міськкомунчастини та комбінатів 
комунальних підприємств Одеської області. 
 
Опис 3 – 1959 – 1963 рр., 9 од. зб.  
 Місцевий комітет. 
 

Р-84, Одеське міське об'єднання виробничих, трудових та торгівельно - 
комісійних колективів (ОПТТОРГ) одеського міського комітету біржі 
праці, 
м. Одеса, 
1925 – 1932 рр. 
 
На державному зберіганні з 1940 р. 
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Всього: 103 од. зб., 1925 – 1932 рр. 
 

Опис 1 – 1925 - 1929 рр., 86 од. зб. 
 Циркуляри та розпорядження оптторгу. Протоколи загальних зборів, на-
рад та засідань правління оптторгу та уповноважених колективів при опттор-
зі. Баланси, кошториси, списки та листування по особовому складу. 
 
Опис 2 – 1926 – 1932 рр., 17 од. зб. 
 Акти обстеження підприємств, списки, анкети та листування по особово-
му складу. 
 

Р-85, Одеський міський відділ комунального господарства (міськкомун-
відділ) виконкому Одеської міської ради робочих, селянських та черво-
ноармійських депутатів, 
м. Одеса, 
12.07.1922 – 17.10.1941 рр.; 
10.04.1944 р. 
 
з 1939 р. – виконкому одеської міської ради депутатів трудящих 
 
На державному зберіганні з 26.07.1938 р. 
Всього: 941 од. зб., 1923 – 1963 рр. 

Опис 1 – 1923 – 1935 рр., 429 од. зб. 
 Накази, циркуляри міськкомунвідділу. протоколи засідань міськради, 
комісій, технарад. Статут комунального будинкового тресту. Доповіді про 
стан житлового будівництва, про діяльність електростанцій. Доповідні запи-
ски про діяльність міськкомунвідділу, про досягнення в області розвитку та 
ін. Акти обстежень підприємств міськкомунвідділу. Основні положення та 
схеми планування м. Одеси. П'ятирічні плани міськкомунвідділу. Річні, мі-
сячні плани розвитку комунального господарства, звіти та зведення про ви-
конання виробничих програм, про роботу відділів, водопровідно - каналіза-
ційного комбінату, про виконання кошторисів, Місячні статзвіти утилізацій-
ного заводу. Колективні договори. Матеріали про стан раціоналізаторської 
роботи, про реорганізацію трамвайного господарства, про споруду парку від-
починку, зоопарку та ін. Огляди про стан санітарно – гігієнічних підпри-
ємств, водопроводу, електростанцій та ін. Відомості про хід забудов діля-
нок, обліку кількості будинків, про роботу управління муніципального очи-
щення міста. Промфінплани трестів, комунальних підприємств. Листування з 
міськрадою, курортним управлінням,біржею праці та ін. організаціями з пи-
тань благоустрою, постачанням води, електроенергією підприємств міста, бо-
ротьби з зсувами узбережжя. Кошториси приходів та витрат. Списки та харак-
теристики підприємств, співробітників підприємств міськкомунвідділу. Штат-
ні розписи. 
 
Опис 5 -1944 – 1963 рр., 512 од. зб. 
 Плани відновлювальних робіт, капбудівництва та звіти. Листування з 
вищими організаціями про роботу комунальних підприємств, благоустрою міста 
Одеси та іншим питанням. 
 

Р-86, Гросслібентальський волосний військовий комісаріат (волвійсько-
мат), 
с. Гросслібенталь Гросслібентальської волості Одеського повіту Одесь-
кої губернії, 
1920 – 03.05.1922 рр.; 
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Карла Марксовський волосний військовий комісаріат (волвійськомат) 
с. Гросс – Лібенталь Карла Марксовської волості Одеського повіту Оде-
ської губернії, 
03.05.1922 – 07.03.1923 рр. 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього: 30 од. зб., 1920 – 1921 рр. 
 

Опис 1 – 1920 – 1921 рр., 29 од. зб. 
 Накази та інструкції волосного військового комісаріату. Відомості на 
виплату заробітної платні робітникам волвійськомату. 
Опис 2 - 1920 р., 1 од. зб. 
 Списки іноземно – поданих села Санжейки. 
 

Р – 87, Одеська губернська комісія по наданню допомоги голодуючим 
(одгубкомпомгол) виконкому Одеської губернської ради робочих, селян-
ських та червоноармійських депутатів, 
м. Одеса, 
1920 – 1922 рр. 
 
На державному зберіганні з 05.04.1924 р. 
 

Опис 1 – 1920 – 1922 рр., 26 од. зб. 
Постанови, циркуляри, інструкції, протоколи та доповіді губернської 

комісії по наданню допомоги голодуючим. Списки осіб звинувачених в злісно-
му ухиленні від внеску пайка для голодуючих. 

 
Р – 88, Одеська обласна контора по експорту сільськогосподарських ма-
шин та електрообладнання. (техноекспорт) всесоюзного об'єднання по 
експорту обладнання «Техноекспорт», 
м. Одеса, 
05.12.1933 – грудень 1939 рр. 
 
На державному зберіганні з 07.08.1940 р. 
 

Опис 1 – 1933 – 1939 рр., 90 од. зб. 
 Накази по конторі, листування з іноземними фірмами про відвантаженню 
вантажів. Особові справи робітників контори. Плани вивезення вантажів за 
кордон. Списки та листування по особовому складу. 
 
 Р – 89, Ясковська сільська рада бідноти (комбід), 
 с. Яски Ясківської волості Одеського повіту Одеської губернії, 
 1919 р. 
 
 На державному зберіганні з 1920 р. 
  
Опис 1 – 1919 р., 1 од. зб. 
 Циркуляри, постанови, положення про сільські комітети бідноти. 
 

Р – 90, Одеська обласна контора по експорту лляного та пенькового во-
локна (екпортльон) всесоюзного об'єднання по експорту льону «Експорт-
льон», 
м. Одеса, 
02.01.1938 – 01.06.1939 рр. 
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На державному зберіганні з 31.07.1940 р. 
 

Опис 1 – 1938 – 1939 рр., 44 од. зб. 
 Накази та циркуляри по конторі та всесоюзному об'єднанню. Протоколи 
виробничих нарад. Відомості на виплату зарплатні співробітникам контори та 
особові справи. Особові справи робітників контори. 
 

Р – 91, Одеський обласний інститут машинобудування ( по підвищенню 
кваліфікації господарників та інженерно – технічних робітників) нар-
комату важкої промисловості УРСР, 
м. Одеса, 
12.05.1937 – 13.06.1940 рр. 
 
На державному зберіганні з 24.06.1940 р. 
 

Опис 1 – 1937 – 1940 рр., 797 од. зб. 
 Накази, розпорядження та підстави до них. Навчальні плани по індиві-
дуальному навчанню. Протоколи нарад при директорі інституту, загальних 
зборів студентів, викладачів та адміністративно – технічних нарад. Статут 
інституту. Звіти про роботу інституту. Списки та особові справи виклада-
чів, студентів та службовців. 
 

Р - 92, Одеська обласна філія факультету особливого призначення по 
освоєнню технологічними процесами та економікою виробництва керівних 
робітників (ФОН) наркомату постачання УРСР, 
м. Одеса, 
22.11.1932 – липень 1939 рр.; 
 
з 1934 р. – наркомату харчової промисловості УРСР, 
 
Одеський інститут підвищення кваліфікації керівних господарчих кадрів 
наркомату харчової промисловості УРСР, 
м. Одеса, 
липень 1939 – 13.07.1940 рр. 
 
На державному зберіганні з 30.08.1940 р. 
 

Опис 1 – 1932 – 1940 рр., 863 од. зб. 
 Накази по фонду та інституту. Протоколи засідань кафедр. Списки сту-
дентів та особові справи викладачів. 
 
 

Р – 93, Одеський губернський лісовий комітет (губ ліском) Вищої ради 
народного господарства УРСР, 
м. Одеса, 
12.04.1919 – 01.08.1925 рр. 
 
На державному зберіганні з 10.03.1931 р. 

 
Опис 1 - 1919 – 1922 рр., 57 од. зб. 
 Накази по губліскому. Протоколи засідань інструкторсько - інспектор-
ської комісії губліскому. Листування з лісництвом та лісопильними заводами 
про хід лісних розробок та пилці лісоматеріалів. Списки, відомості та акти 
на виплату зарплатні співробітникам губліскому. Накази по губліскому. 
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Р – 94, Одеський губернський відділ соціального забезпечення (губсо-
без) виконкому Одеської губернської ради робочих, селянських та чер-
воноармійських депутатів, 
м. Одеса, 
1919 – 01.08.1925 рр. 
 
На державному зберіганні з 08.11.1924 р. 
Всього: 911 од. зб., 1919 – 1925 рр. 
 

Опис 1 – 1919 – 1925 рр., 591 од. зб. 
 Накази по губсобезу. Протоколи засідань колегії губсобезу. Протоколи 
засідань колегії губсобезу. Списки робітників губсобезу. Накази та прото-
коли колегії губсобезу та листування з районними комітетами взаємодопомоги 
про надання допомоги сім'ям червоноармійців. Листування по особовому скла-
ду губсобезу. Циркуляри губсобезу про надання допомоги політемігрантам та 
політкаторжанам, реорганізації губернського апарату та ін. Списки осіб, 
постраждалих від інтервенції, пенсіонерів та робітників губсобезу. Допо-
відь комісії по наданню допомоги населенню, постраждалому від погромів. 
 
Опис 2 – 1920 – 1925 рр., 320 од. зб.  
 Особові справи осіб, що отримали червоноармійські пайки. Особові 
справи пенсіонерів та реєстраційні картки осіб, постраждалих від погромів. 
Списки та відомості на зарплату службовців губсобезу. Особові справи пен-
сіонерів. 
 

Р – 95, Одеські авторемонтні майстерні Українського управління місце-
вої промисловості, 
м. Одеса, 
1921 – 1923 рр.; 
 
з 1923 р. – Українського автотранспортного торгівельно - промислового 
акціонерного товариства 
 
Одеський кузово – будівельний та ремонтно – механічний завод ім. Дзе-
ржинського «Кузово – механік» Одеського окружного відділу місцевої 
промисловості, 
м. Одеса, 
1923 – 1930 рр.; 
 
Одеський автомеханічний завод ім. Дзержинського державного республі-
канського об'єднання металообробної промисловості «Укрмето», 
м. Одеса, 
1931 – жовтень 1941 рр. 

  
 На державному зберіганні з 07.09.1929 р. 
 Всього: 49 од. зб., 1921 – 1941 рр. 
 
Опис 1 – 1921 – 1941 рр., 37 од. зб. 
 Виробнича програма. Циркуляри, розпорядження, інструкції відділу міс-
цевої промисловості та ВСНХ. Відомості про технічний стан заводу. Листу-
вання про виконання замовлень, охороні підприємства, організації протипо-
вітряної оборони на заводі, застосуванні раціоналізаторських пропозицій, 
покращенню якості роботи, побутових умов інженерно – технічного складу за-
воду. Здавальні описи. 
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Опис 2 – 1923 – 1925 рр., 6 од. зб. 
 Накази по майстерням та південному округу шляхів сполучення. Протоко-
ли засідань заводоуправління. Доповідь и листування о роботі автомайсте-
рен. 
 
Опис 3 – 1922 – 1927 рр., 6 од. зб. 
 Протоколи виробничих нарад, засідань завкому та конфліктно - розцін-
кової комісії. 
 

Р – 96, Одеський окружний відділ праці виконкому Одеської окружної 
ради робочих, селянських та червоноармійських депутатів,  
м. Одеса, 
07.03.1923 – 01.11.1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 19.10.1930 р. 
 

Опис 1 – 1923 – 1930 рр., 1167 од. зб. 
 Циркуляри, постанови, накази раднаркому УРСР, наркомату праці, окрви-
конкому, окружного відділу праці про стан и боротьбу з безробіттям в м. 
Одесі, про розподіл по підприємствам демобілізованих червоноармійців, про 
встановлення 7 – годинного робочого дня та персональних окладів робітникам 
шкідливих підприємств. Плани, звіти та доповіді про роботу окружного та 
повітового відділів праці. Протоколи нарад окружного відділу праці. Допо-
відні записки та зведення про стан охорони праці на підприємствах. Справи 
про розслідування нещасних випадків на підприємствах. Листування з нарко-
матом праці, з губвиконкомом про стан ринка праці в м. Одесі, про органі-
зацію громадських робіт, про працевлаштування демобілізованих червоноар-
мійців, про боротьбу з безробіттям, про порядок обліку санітарно - гігіє-
нічних та технічних покращень умов праці, про охорону праці, про підготу-
вання кваліфікованої робочої сили та ін. Списки підприємств, артілей та 
установ, членів секцій праці міськради та інших секцій. Правила внутріш-
нього розпорядку на підприємствах. Акти обстежень приватних майстерень, 
артілей, фабрик, підприємств та установ м. Одеси. Облікові картки спеціа-
лістів, що перебувають на обліку в окружних відділах праці. Особові справи 
співробітників окружного відділу праці. 
 
 Р – 97, Одеський окружний комітет незаможних селян (ОкрКНС), 
 м. Одеса, 
 07.03.1923 – листопад 1930 рр. 
 
 На державному зберіганні з 1932 р. 
 
Опис 1 – 1923 – 1930 рр., 465 од. зб. 
 
 Плани робіт окружного комітету незаможних селян та районних КНС. Цир-
куляри окружного комітету незаможних селян. Протоколи засідань КНС, прези-
дії ОкрКНС та РайКНС. Звіти та доповіді про діяльність окружного, районних 
та волосних комітетів незаможних селян. Акти обстежень районних КНС. Анке-
ти та списки членів КНС. Протоколи засідань президії Окр КНС про постачання 
сільського господарства машинами. Пропозиції президії ОкрКНС по перевибо-
рам районних та сільських КНС. 
 

Р – 98, Одеський повітовий комітет взаємодопомоги по наданню допомоги 
сільському населенню, 
м. Одеса,  
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23.12.1921 – 30.05.1923 рр. 
 
На державному зберіганні з 1925 р.  
 

Опис 1 – 1922 р., 10 од. зб. 
 Доповіді, звіти, статистичні дані та анкети про стан та діяльність 
волосних та сільських комітетів взаємодопомоги. Положення, інструкції та 
циркуляри про організацію комітетів взаємодопомоги на селі. 
 

Р – 99, Виконком Одеської губернської ради робочих, селянських та че-
рвоноармійських депутатів (губвиконком), 
м. Одеса, 
липень 1919 – 01.08.1925 рр. 
 
На державному зберіганні з 15.06.1928 р. 
Всього: 1083 од. зб., 1920 – 1925 рр. 
 

Опис 1 – 1920 – 1925 рр., 655 од. зб. 
 Накази, циркуляри та постанови губвиконкому. Стенографічні звіти 
з'їздів рад. Протоколи засідань сесій, президії економічних засідань губ-
виконкому. Звіти та доповіді губвиконкому про господарсько – політичне по-
ложення губернії. Зведені відомості по результатах перевиборів в сільради 
за 1923 рік. 
 
Опис 2 – 1920 – 1925 рр., 95 од. зб. 
 Циркуляри, інструкції, протоколи засідань президії та накази губвико-
нкому. Розпорядження та протоколи центральної комісії по проведенню три-
ступеневої системи управління. 
 
Опис 3 – 1920 – 1924 рр., 120 од. зб. 
 Протоколи засідань комісій губвиконкому. Положення про комісії при 
губревкомі по розробці губернського операційного плану на 1921 рік. 
 
Опис 4 – 1920 – 1925 р., 153 од. зб. 
 Накази, постанови, протоколи, зведення та листування про боротьбу з 
бандитизмом та іншим питанням. 
 
Опис 4а – 1920 – 1924 рр., 26 од. зб. 
 Зведення, інформації, бюлетені про політичний та економічний стан гу-
бернії. Накази по тилу Одеської губернії та листування по боротьбі з бан-
дитизмом. Про стан дитячих будинків. 
 
Опис 5 – 1924 – 1925 рр., 34 од. зб. 
 Протоколи засідань губвиконкому. 
 

Р – 100, Одеське обласне управління архівної справою Всеукраїнської 
архівної комісії, 
м. Одеса, 
1920 – січень 1922 рр.; 
 
Одеське губернське архівне управління (губах) Одеського губернського 
відділу народної освіти, м. Одеса, 
січень 1922 – серпень 1925 рр.; 
  
з 1923 р. – Центрального українського архівного управління  
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На державному зберіганні з 1937 року. 
 

Опис 1 – 1920 – 1925 рр., 78 од. зб. 
 Звіти та листування про діяльність обласного архівного управління. 
Накази по губернському архіву. Інструкції та циркуляри центрального архів-
ного управління. Листування з установами про передачу архівних матеріалів. 
 

Р-101, Радянське господарство (радгосп) «Ламзаки» (племінний вівчар-
ський розплідник та насіннєве господарство кормових трав) Тирасполь-
ського повітового земельного відділу, 
ст. Рауховка, Демідовської волості Тираспольського повіту Одеської 
губернії, 
1920 – 21.12.1922 рр.; 
 
з 1921 р. – Вознесенського повіту Одеської губернії; 
 
Рільниче радянське господарство (радгосп) ім. Т.Г.Шевченка Вознесен-
ського повітового земельного відділу, 
с. Рауховка Демідовської волості Вознесенського повіту Одеської губе-
рнії, 
21.12.1922 – 10.08.1941 рр.; 
 
з 1923 р. – Одеського окружного радгоспного тресту, 
с. Рауховка Березівського району Одеського округу Одеської губернії, 
 
з серпня 1925 р. – Березівського району Одеського округу, 
з 1931 р. – Березівського району УРСР, 
з 1932 р. – Березівського району Одеської області, 
з 1940р. – с. Димовка Березівського району Одеської області 
 
На державному зберіганні з 30.07.1930 р. 
 

Опис 1 – 1920 – 1926 рр., 24 од. зб. 
 Накази по радгоспу. Відомості про польові роботи. Списки особового 
складу, розрахункові відомості, копії довідок та посвідчень робітників 
радгоспу. 
 

Р-102 (об'єднаний фонд), Промислово – кооперативні та трудові артілі 
Одещини, 
1924 – 1938 рр. 
 
На державному зберіганні з 1986 р. 
Всього: 1184 од. зб. 1924 – 1938 рр. 
 

Опис 1 – 1924 – 1938 рр., 880 од. зб. 
 Накази, протоколи засідань правління та загальних зборів. Відомості 
на зарплату, списки та заяви членів артілей. 
Опис 2 – 1932 – 1936 рр., 304 од. зб. 
 Одеська промислово – кооперативна ремонтно – будівельна артіль «Чер-
воний трудівник» (Р-4671). Накази, протоколи засідань правління та загаль-
них зборів, списки та особові справи членів артілі. 
 

Р – 103, Управління вповноваженого в місті Одесі головного управління 
цукрової промисловості «Головцукор», 



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  31 

м. Одеса, 
29.12.1921 – березень 1922 рр.; 
 
Одеська контора управління правобережної області України «цукорт-
рест», 
м. Одеса, 
березень 1922 – 07.03.1923 рр.; 
 
Одеська районна контора об'єднання державної цукрової промисловості 
«Цукортрест», 
м. Одеса,  
07.03.1923 – 1930 рр. 
 
На державному зберігання з 25.01.1929 р. 
Всього: 48 од. зб., 1921 – 1930 рр. 
 

Опис 1 -1926 – 1930 рр. 5 од. зб. 
  Річні фінансові звіти. 
 
Опис 2 – 1921 – 1922 рр., 2 од. зб. 
  Відомості на виплату заробітної платні робітникам контори, копії пос-
відчень та мандатів. 
 
Опис 3 – 1923 р., 5 од. зб. 
  Накази по конторі, посвідчення та довідки. 
 
Опис 6 – 1924 – 1925 рр., 9 од. зб. 
  Накази по конторі. Протоколи виробничих та адміністративно- господар-
ських нарад. Доповіді агентств про їх діяльність, листування з заводами 
про збут цукру. 
 
Опис 8 – 1924 – 1928 рр., 27 од. зб. 
 Циркуляри та накази по конторі. 
 

Р-104, Одеський губернський фінансовий відділ (губфінвідділ) викон-
кому Одеської губернської ради робочих, селянських та червоноармійсь-
ких депутатів, 
м. Одеса, 
18.04.1919 – 01.08.1925 рр. 
 
На державному зберіганні з 30.09.1930 р. 
 

Опис 1 – 1919 – 1925 рр., 724 од. зб. 
 Накази, декрети, постанови, циркуляри, інструкції раднаркому, нарко-
мату фінансів УРСР, Одеського губфінвідділу. Кошториси на ремонт шкільних 
приміщень Одеського повіту, прибутків держустанов. Описи відсоткових папе-
рів та цінностей, зданих в банки. протоколи засідань колегії, президії 
губфінвідділу, його відділів та секцій, з'їзду представників губ фінвідді-
лів, скликаних уповноваженим наркомату фінансів УРСР. Звіти та доповіді 
про роботу губфінвідділу, повітових та окружних фінвідділів. Листування з 
губревкомом, ГубЧК та ін. про вилучення коштовностей, що зберігаються в 
банках та ін. Списки, лицьові рахунки співробітників. 
 

Р-105, Одеський губернський відділ праці виконкому Одеської губернсь-
кої ради робочих, селянських та червоноармійських депутатів, 
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м. Одеса, 
08.04.1919 – 01.08.1925 рр. 
 
На державному зберіганні з 1924 р. 
 

Опис 1 – 1919 – 1925 рр., 310 од. зб. 
 Декрети, постанови, циркуляри Раднаркому, наркомату соціального за-
безпечення, губ відділу праці, губ ревкому про діяльність повітових відді-
лів праці, про проведення загальної трудової повинності, трудгужеподатко-
вої кампанії. Протоколи засідань губернського відділу праці, контрольної 
комісії по боротьбі з трудовим дезертирством, колегії губвідділу праці, 
міської квартирної комісії. Доповіді про роботу губвідділу праці про стан 
безробіття, про виконання трудгужподатку. Річні та місячні відомості про 
рух безробітних и стану ринку праці. Кошториси видатків губернського та 
повітового відділів праці. Листування з губпрофрадою, губвідділом робоче – 
селянської інспекції, губернським комітетом про порядок відбування трудо-
вої повинності, про заготівлю палива, про організацію безкоштовного харчу-
вання, про працевлаштування демобілізованих червоноармійців, про боротьбу 
з трудовим дезертирством та ін. Місячні звіти та зведення про роботу під-
відділів губвідділу праці, про стан промислових підприємств. Доповідні за-
писки про реорганізацію губвідділу праці, про боротьбу з безробіттям. Акти 
обстежень умов праці на підприємствах, підприємств та установ м. Одеси. 
Списки підприємств, співробітників губвідділу праці. 
 

Р – 106, Начальник Радянської робоче-селянської міліції Слободського 
району міста Одеси, 
м. Одеса,  
1919 р. 
 
На державному зберіганні з 16.12.1924 р. 
Всього: 160 од. зб. 1917 – 1928 рр. 
 

Опис 1 – 1922 – 1924 рр., 74 од. зб. 
 Циркуляри та накази по райміліції. Зведення про події в районі. Спис-
ки та листування по особовому складу. Книги розшуків. 
 
Опис 2 – 1919 – 1923 рр., 42 од. зб. 
 Накази по райміліції. Протоколи засідань при начальнику. Відомості 
про події в районі. Здавальний опис. 
 
Опис 3 – 1924 – 1928 рр., 32 од. зб. 
 Відомості про діяльність райміліції, Протокол зборів робітників рай-
міліції. Списки особового складу райміліції. Копії наказів та циркулярів 
губернської, окружної та міської міліції. 
 
Опис 4 – 1917 – 1919 рр., 12 од. зб. 
 Протоколи дізнань. 
 

Р – 107, Одеське губернське управління радянської робоче – селянської 
міліції, 
м. Одеса, 
04.04.1919 – 1923 рр.; 

 
Одеське губернське управління радянської робоче – селянської міліції 
та карного розшуку, 
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м. Одеса, 
листопад 1923 – 01.08.1925 рр. 

 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 

Опис 1 – 1920 – 1925 рр., 1104 од. зб. 
 Постанова Ради робоче – селянської оборони, Ради Народних Комісарів 
УРСР, ВУЦИК. Накази реввійськради, Головного управління міліції та карного 
розшуку УРСР, губ міліції, повітових відділень міліції. Протоколи та сте-
нограми нарад, інструкції губ міліції. Звіти та доповідні записки про дія-
льність губ міліції, щоденні зведення про боротьбу з політичним бандитиз-
мом та кримінальними злочинами. Особові справи співробітників губ міліції. 
 

Р – 109, Одеський губернський відділ охорони здоров'я (губздраввід-
діл) виконкому Одеської губернської ради робочих, селянських та чер-
воноармійських депутатів, 
м. Одеса, 
18.04.1919 - вересень 1924 рр.; 
 
Одеська губернська інспектура охорони здоров'я (губздравінспектура) 
виконкому Одеської губернської ради робочих, селянських та червоноар-
мійських депутатів, 
м. Одеса, 
вересень 1924 - 01.08.1925 рр. 
 
На державному зберіганні з 18.09.1930 р. 
Всього: 774 од. зб., 1919 – 1925 рр. 
 

Опис 1 – 1919 – 1925 рр., 499 од. зб. 
 Накази та циркуляри губздраввідділу. Протоколи засідань комісії та 
звіти про діяльність губздраввідділу. Положення про комісії губздраввідді-
лу. Списки, особові справи та листування по особовому складу . 
 
Опис 2 – 1920 – 1925 рр., 264 од. зб. 
 Листування з лікувальними установами, аптеками про їх роботу. 
 
Опис 3 – 1920 – 1923 рр., 3 од. зб. 
 Заяви, довідки та посвідчення особового складу. Протоколи засідань 
комсомольських осередків. 
 
Опис 4 – 1923 – 1925 рр., 8 од. зб. 
 Списки та листування по особовому складу. 
 

Р – 110, Одеська губернська робоче – селянська інспекція (ГубРКИ), 
 м. Одеса, 
  08.02.1920 – 01.08.1925 рр. 
 
 На державному зберіганні з 28.02.1939 р. 
 Всього: 3714 од. зб., 1919 – 1925 рр. 
 
Опис 1 – 1919 – 1925 рр. 1608 од. зб. 
 Накази по губінспекції. Протоколи засідань колегії, президії та зага-
льних зборів. Списки, особові справи та листування по особовому складу. 
Протоколи загальних зборів співробітників РКИ. Листування про роботу осе-
редків сприяння спілки авіації та повітроплавання. Накази, циркуляри та 
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інструкції робоче – селянської інспекції. Протоколи засідань комісії з чи-
щення апарату радянських установ. Доповідні записки, зведення про роботу 
комісії по обстеженню підприємств. 
 
Опис 2 – 1920 – 1925 рр., 2106 од. зб. 
 Особові справи робітників губінспекції. 

 
Р – 111, Кандельський волосний військовий комісаріат (волвійськком), 
с. Кандель Одеського повіту Одеської губернії, 
1919 – серпень 1920 рр. 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 

 
Опис 1 – 1919 – 1920 рр., 12 од. зб. 
 Накази волосного військового комісаріату. Копії наказів міського та 
повітового військкоматів, комісії по боротьбі з дезертирством. 
 

Р – 112, Одеський окружний відділ охорони здоров'я (окрздраввідділ) 
виконкому Одеської окружної ради робочих, селянських та червоноармій-
ських депутатів, 
м. Одеса,  
07.03.1923 – вересень 1924 рр.; 
 
Одеська окружна інспектура охорони здоров'я (окрздравінспектура) ви-
конкому Одеської окружної ради робочих, селянських та червоноармійсь-
ких депутатів, 
м. Одеса, 
вересень 1924 – листопад 1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 16.03.1931 рр. 
Всього: 664 од. зб., 1923 – 1930 рр. 
 

Опис 1 – 1923 – 1930 рр., 589 од. зб. 
 Накази, циркуляри, інструкції та протоколи окружного відділу охорони 
здоров'я. Доповідна записка та звіти про діяльність окрздраввідділу, його 
відділів та лікувальних установ. Списки лікарів та медичного персоналу. 
Листування з земвідділом та відомості про прихід та витрати грошових сум 
медичних ділянок Одеського повіту. 
 
Опис 2 – 1923 – 1930 рр., 23 од. зб. 
 Листування з місією Нансена «Верелив» з медичних питань. Списки ліка-
рів та медичного персоналу. Заяви, посвідчення та довідки медперсоналу на 
право виїзду за кордон.  
 
Опис 3 – 1925 – 1930 рр., 37 од. зб. 
 Листування з лікарнями про їх обладнання, боротьбі з бездоглядністю 
та особовому складу. Списки та відомості про лікарів. 
 
Опис 4 – 1923 – 1930 рр., 15 од. зб. 
 Матеріали місцевого комітету. 
 

Р – 113, Ленінська районна санітарна комісія виконкому Ленінської 
районної ради робочих, селянських та червоноармійських депутатів міс-
та Одеси, 
м. Одеса,  
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30.12.1923 – жовтень 1941 рр.; 
 
з 24.12.1939 р. – виконкому Ленінської районної ради депутатів трудя-
щих міста Одеси. 
 
На державному зберіганні з 11.10.1940 р. 
 

Опис 1 – 1928 р., 2 од. зб. 
 Протоколи засідань райсанкомісії та санітарних будинкових уповноваже-
них. 
 

Р – 115, Одеський судноремонтний завод Державного управління Чорно-
морсько – Азовського пароплавства, 
м. Одеса, 
1920 – 1923 рр.; 
 
Одеський судноремонтний завод ім. Андре Марті Державного управління 
Чорноморсько – Азовського пароплавства, 
м. Одеса, 
1923 – 1930 рр.; 
 
Одеський суднобудівельний, судноремонтний та механічний завод ім. Ан-
дре Марті Всесоюзного об'єднання по будівництву та ремонту суден «Су-
днобудремонт», 
м. Одеса, 
1931 – жовтень 1941 рр.; 
 
Одеський суднобудівельний завод ім. А.Марті Наркомату морського флоту 
СРСР, 
м. Одеса, 
11.04.1944 – листопад 1952 рр.; 
 
з 1946 р. – Головморпрому Міністерства морського флоту СРСР, 
 
Одеський суднобудівельний та судноремонтний завод Головморпрому Міні-
стерства морського флоту СРСР, 
м. Одеса, 
грудень 1952 – вересень 1957 рр.; 
 
Одеський судноремонтний завод № 1 Міністерства морського флоту СРСР, 
м. Одеса, 
вересень 1957 – березень 1968 рр.; 
 
Одеський судноремонтний завод ім. 50 – річчя Радянської України Міні-
стерства морського флоту СРСР, 
м. Одеса, 
квітень 1968 – 1971 рр.; 
 
з 1971 р. – Чорноморського ордена Леніна Морського пароплавства, 
 
Одеський судноремонтний завод «Україна» Міністерства транспорту та 
зв'язку України, 
м. Одеса, 
06.08.1992 – 2006 рр. 
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 На державному зберіганні з 05.01.1931 р. 
 Всього: 1337 од. зб., 1920 – 2000 рр. 
 
Опис 1 – 1920 – 1923 рр., 16 од. зб. 
 Загальний відділ. Відділ кадрів. 
 
Опис 2 – 1931 – 1933 рр., 3 од. зб. 
 Бухгалтерія.  
 
Опис 3 – 1944 – 1974 рр., 95 од. зб. 
 Бухгалтерія. 
 
Опис 4 – 1944 – 2000 рр., 1223 од. зб. 
 Загальний відділ. Планово – економічний відділ. Бюро раціоналізації 
та винахідництва. Відділ праці та зарплати. Бюро технічної калькуляції. 
Відділ нової техніки. Відділ техніки безпеки. Відділ технічного контролю. 
Відділ кадрів. Бухгалтерія.  
 

Р – 117, Одеський державний трест деревообробної промисловості 
(Одесдрев) Одеської губернської ради народного господарства, 
м. Одеса, 
1920 – жовтень 1941 рр.; 
 
з 1923 р. – Одеського окружного відділу місцевої промисловості, 
з 1932 р. – Одеського обласного відділу місцевої промисловості. 
 
На державному зберіганні з 02.03.1939 р. 
 

 
Опис 1 – 1923 – 1932 рр., 55 од. зб. 
  Накази по тресту. Протоколи засідань президії губ раднаргоспу та окр-
місцепрому. Річний фінансовий звіт. Листування з підприємствами та замов-
никами про прийом та здачу виробів та лісоматеріалів. 
 

Р – 124, Одеське окружне аптеко управління Одеського окружного відді-
лу охорони здоров'я, 
м. Одеса, 
07.03.1923 – 1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 10.04.1931 р. 
 

Опис 1 – 1924 – 1930 рр., 13 од. зб. 
 Накази по аптекоуправлінню. Матеріали по соціалістичному змаганню. 
 

Р – 125, Одеська сірникова фабрика «Світло» Одеської губернської ради 
народного господарства, 
м. Одеса, 
1920 – 1922 рр.; 
 
Одеська сірникова фабрика «Полум'я революції» Одеської губернської 
ради народного господарства, 
м. Одеса, 
1922 – 11.08.1925 рр. 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
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Всього: 49 од. зб., 1920 – 1925 рр. 
 

Опис 1 – 1923 – 1925 рр., 32 од. зб. 
 Накази та розпорядження губраднаргоспу. Звіти про роботу фабрики. 
Списки робочих та службовців. Вихідні документи. 
 
Опис 2 – 1920 – 1923 рр., 17 од. зб. 
 Звіти про роботу фабрики, акти ревізії фінансової та господарської 
діяльності фабрики, листування по особовому складу. 
 

Р – 126, Одеський політехнічний інститут Одеського губернського уп-
равління вищими навчальними закладами, 
м. Одеса, 
15.09.1918 – березень 1933 рр.; 
 
з 1921 р. – Одеського губернського комітету спеціального наукового та 
професійної технічної освіти, 
з 1923 р. – Народного комісаріату просвіти УРСР, 
 
Одеський індустріальний інститут Народного комісаріату просвіти УРСР, 
м. Одеса, 
березень 1933 – жовтень 1941 рр.; 
01.05.1945 р. 
 
Одеський політехнічний інститут Народного комісаріату просвіти СРСР, 
м. Одеса,  
01.05.1945 – 11.02.1971 рр.; 
 
з 1946 р. – Головного управління політехнічних та індустріальних ву-
зів Міністерства вищої освіти СРСР, 
з 1949 р. – Головного управління політехнічних вузів Міністерства ви-
щої освіти СРСР, 
з 1951 р. – Головного управління політехнічних вищих навчальних за-
кладів Міністерства вищої освіти СРСР, 
з 1953 р. – Головного управління вищої освіти Міністерства культури 
СРСР, 
з 1954 р. – Головного управління політехнічних та машинобудівних ву-
зів Міністерства вищої освіти СРСР, 
з 1956 р. – Міністерства вищої освіти УРСР, 
з 1960 р. – Міністерства вищої та середньої освіти УРСР, 
 
Одеський ордена Трудового Червоного Прапора політехнічний інститут, 
м. Одеса, 
11.02.1971 р. 
 
На державному зберіганні з 06.10.1930 р. 
Всього: 5418 од. зб./74 дск., 1918 – 1985 рр. 
 

Опис 1 – 1918 – 1933 рр., 624 од. зб. 
 Статут інституту. Протоколи прийому екзаменів у студентів, засідань 
правління та ради інституту, факультетської комісії енергетичного факуль-
тету та комісії по відбору осіб на підготовчі курси. Листування про устрій 
інституту. Списки професорів, викладачів, студентів та технічного персона-
лу. Документи місцевого комітету. Фотографія випуску інженерів – механіків 
Одеського політехнічного інституту.  
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Опис 1а – 1933 – 1934 рр., 13 од. зб. 
 Постанови та циркуляри Раднаркому СРСР, головного управління навчаль-
ними закладами. Протоколи засідань вченої ради. Списки та відомості про 
студентів та адміністративно – технічний персонал. 
 
Опис 2 – 1 од. зб. 
Опис 4 – 1949 – 1979 рр., 90 од. зб. 
 Плани науково – дослідницьких робіт. Накази по інституту. Річні звіти 
про науково – дослідницьку роботу. Дисертації на здобуття вченої ступені.  
З 28.03.2002 р. секретна частина переведена на ДСК. 
З 20.06.2013 р. переведено з ДСК на загальне зберігання 90 справ.  
 
Опис 5 – 1945 – 1963 рр., 58 од. зб. 
 Директиви главків. Річний звіт про роботу інституту та навчальної ча-
стини. Конспекти та стенограми професорсько – викладацького складу. 
 
Опис 6 - 1944 – 1962 рр., 775 од. зб. 
 Тематичні звіти та науково – дослідницькі роботи. Звіти по науково – 
дослідницьким роботам. 
 
Опис 7 – 1946 – 1962 рр., 48 од. зб. 
 Тематичні звіти та науково – дослідницькі роботи. Звіти по науково – 
дослідницьким роботам. 
 
Опис 8 - 1962 – 1985 рр., 3653 од. зб. 
 Канцелярія. Вчений секретар. Навчальна частина. Науково - дослідниць-
кий сектор. Відділ кадрів. Відділ капбудівництва. Бухгалтерія. Курси під-
вищення кваліфікації інженерно – технічних робітників. Машинобудівельний 
факультет. Механіко - технологічний факультет. Хіміко – технологічний фа-
культет. Електро – механічний факультет. Радіо – технічний факультет. Ін-
женерно – фізичний факультет. Вечірнє відділення. Загальнотехнічний факу-
льтет. Деканат по роботі з іноземними студентами. Кафедра філософії. Інже-
нерно – економічний факультет. Кафедра наукового комунізму. Тепло - енер-
гетичний факультет. Кафедра історії КПРС. Кафедра політичної економії. За-
очний факультет. Аспірантура. Відділ зовнішніх зв'язків. Факультет промис-
лової теплоенергетики. Факультет автоматики та обчислювальної техніки. 
Приймальна комісія. Підготовче відділення. Патентний відділ. Факультет 
атомної енергетики. Профспілковий комітет. Група народного контролю.  
 
Опис 9 – 1962 – 1970 рр., 27 од. зб.  
 Місцевий комітет. 
 
Опис 10 – 1954 – 1970 рр., 56 од. зб. 
 Професійний комітет. 
 
Опис 11 дск – 1955 – 1979 рр., 74 од. зб. дск 
 Плани науково – дослідницьких робіт. Накази по інституту. Річні звіти 
по науково – дослідницькій роботі. 
 

Р – 128, Одеська єврейська кустарно – промислова реміснича школа «Ку-
стрем № 2» (по підготовці кваліфікованих робочих вушку – швейної та 
панчішно – трикотажної спеціальності). Одеського окружного комітету 
спеціального наукової та професійно – технічної освіти «Окрпрофобра», 
м. Одеса, 



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  39 

1920 – 1930 рр.  
 
На державному зберіганні з 03.03.1939 р. 
 

Опис 1 – 1920 – 1930 рр. . 29 од. зб.  
 Протоколи засідань педагогічної ради. Річні та місячні звіти по міс-
цевому бюджету. Списки учнів та викладачів. 
 

Р – 129, Одеський інститут народного господарства (інархоз) народного 
комісаріату просвіти УРСР, 
м. Одеса, 
01.09.1921 – 15.11.1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 28.02.1931 р. 
Всього: 2505 од. зб., 1920 – 1930 рр. 
 

Опис 1 – 1920 – 1930 рр., 2458 од. зб. 
 Протоколи засідань правління інституту, прийомної, кваліфікаційної, 
факультетської, переводної та інших комісій. Анкетні дані та списки профе-
сорів, аспірантів, співробітників та студентів, закінчивши інститут. Осо-
бові справи студентів та службовців. Лекційні книжки студентів. 
 
Опис 2 – 1925 – 1930 рр., 29 од. зб. 
 Протоколи засідань правління інституту.  
 
Опис 3 – 1925 – 1930 рр., 10 од. зб. 
 Списки та листування про студентів та професорсько – викладацький 
склад інституту. 
 
Опис 4 – 1928 – 1930 рр., 8 од. зб. 
 Матеріали профкому (циркуляри окрпрофради, протоколи, списки). 
 

Р – 130, Курси по підготовці старших та молодших міліціонерів Одесь-
кого губернського управління радянської робоче – селянської міліції, 
м. Одеса,  
01.10.1921 – 1922 рр.; 
 
Школа по підготовці старших та молодших міліціонерів Одеського губер-
нського управління радянської робоче – селянської міліції, 
м. Одеса,  
1922 – липень 1925 рр. 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 

Опис 1 – 1921 – 1925 рр., 23 од. зб. 
 Програми, плани, екзаменаційні аркуші та списки курсантів.  
 

Р – 132, Одеське міжрайонне відділення Всеукраїнського союзу спожив-
чої кооперації «Вукоопсоюз», 
м. Одеса, 
1919 – 1931 рр. 
 
На державному зберіганні з 23.02.1932 р. 
Всього: 439 од. зб., 1919 – 1932 рр. 
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Опис 1 – 1919 – 1931 рр., 424 од. зб. 
 Розпорядження по відділенню. Статут та положення про відділення. Річ-
ні звіти про діяльність відділення. Протоколи засідань президії та прав-
ління відділення. Листування з районними конторами по заготівлі товарів та 
продуктів, списки та особові справи співробітників. Копії посвідчень. Лис-
тування з Берлинським представництвом та ін. 
 
Опис 2 – 1929 – 1931 рр., 5 од. зб. 
 Листування по заготівлі та збуту товарів. Ліквідаційний баланс. 
 
Опис 3 – 1932 р., 2 од. зб. 
 Листування по особовому складу. 
 
Опис 4 – 1922 р., 8 од. зб. 
 Матеріали по обстеженню райсоюзів. 
 

Р – 133, Правління Одеського губернського споживчого товариства ( з 
постачання населенню продовольства та предметами першої необхідності) 
(ОПО) Одеської губернської комісії постачання робочим продовольства 
«Губкомснаб», 
м. Одеса,  
1917 – 1923 рр. 
 
На державному зберіганні з 03.02.1930 р. 
Всього: 3256 од. зб., 1917 – 1923 рр. 
 

Опис 1 – 1917 – 1923 рр., 96 од. зб. 
 Звіти сільських споживчих товариств. 
 
 
Опис 2 – 1920 – 1923 рр., 2356 од. зб. 
 Особові справи службовців. 
 
Опис 3 – 1920 – 1921 рр., 766 од. зб. 

Особові справи службовців. 
 

Опис 4 – 1920 – 1921 рр., 8 од. зб. 
 Протоколи засідань правління ОПО. 
 
Опис 5 – 1919 – 1921 рр., 30 од. зб. 
 Протоколи засідань правління ОПО. 
 

Р – 134, Одеський окружний відділ народної освіти (окрнаросвіта) ви-
конкому Одеської окружної ради робочих, селянських та червоноармійсь-
ких депутатів, 
м. Одеса, 
07.03.1923 – 15.07.1923 рр.; 
 
Одеська окружна інспектура народної освіти виконкому Одеської окруж-
ної ради робочих, селянських та червоноармійських депутатів, 
м. Одеса, 
15.07.1923 – листопад 1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 18.03.1931 р. 
Всього: 2286 од. зб., 1923 – 1931 рр. 
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Опис 1 - 1923 – 1930 рр., 1960 од. зб. 
 Накази, розпорядження, циркуляри окрнаросвіти. Плани окрнаросвіти, 
шкіл, районних, сільських будинків, хат – читалень та інших культурно – 
просвітницьких установ. Навчальні програми. Протоколи інспекторських на-
рад, робітників культурно – просвітницьких установ, кваліфікаційних комі-
сій. Звіти про діяльність та стан окрнаросвіти та його підвідомчих уста-
нов. Анкети, списки та особові справи робітників окрнаросвіти, та його пі-
двідомчих установ.  
 
Опис 2 – 1929 – 1930 рр., 222 од. зб. 
 Протоколи кваліфікаційних комісій. Особові справи зубних техніків, що 
допущені до здачі екзаменів.  
 
Опис 3 – 1924 – 1931 рр., 82 од. зб. 
 Звіти про роботу по ліквідації безробіття, акти обстежень шкіл, спис-
ки вчителів. 
 
Опис 4 – 1927 – 1930 рр., 22 од. зб. 
 Доповідні записки про стан шкіл в районах. 
 

Р – 135, Одеське відділення Всеукраїнського робоче – селянського ви-
давництва «Український робочий», 
м. Одеса, 
липень 1925 – 1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 27.01.1931 р. 
 

Опис 1 – 1929 – 1930 рр., 7 од. зб. 
 Протоколи відділення та листування з питань видання літератури. 
 

Р – 137, Одеський дитячий будинок № 21 Одеського губернського відділу 
народної освіти, 
м. Одеса, 
1921 – 1925 рр. 
 
На державному зберіганні з 25.09.1929 р. 
 

Опис 1 – 1924 р., 1 од. зб. 
 Списки дітей дитячого будинку. 
 

Р – 139, Благодатновський волосний військовий комісаріат (волвійсько-
мат), 
с. Благодатне Благодатновської волості Одеського повіту Одеської гу-
бернії, 
1919 – лютий 1920 рр.; 
 
Баденський волосний військовий комісаріат (волвійськомат), 
с. Баден Баденської волості Одеського повіту Одеської губернії, 
лютий 1920 – 1921 рр. 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 

Опис 1 – 1920 – 1921 рр., 18 од. зб. 
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 Листування з волревкомом по боротьбі з дезертирством, обліку військо-
возобов'язаних. Список робітників волвійськомату. 
 

Р – 140, Одеське (окружне) відділення видавництва газети «Правда», 
м. Одеса, 
1924 – 1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 17.04.1931 р. 

Опис 1 – 1928 – 1929 рр., 32 од. зб. 
 Листування з видавництвами, місцевими відділеннями видавництв, з іно-
городніми передплатниками, поштовими вузлами про передплату та розповсю-
дження видань. 
 
 Р – 141, Одеський обласний союз споживчих товариств, 

м. Одеса, 
1919 – 1925 рр. 
 
На державному зберіганні з 15.12.1931 р. 
Всього: 62 од. зб., 1917 – 1920 рр. 
 

Опис 1 – 1919 – 1920 рр., 57 од. зб. 
 Статути споживчих товариств та трудових товариств. Особові справи 
співробітників.  
 
Опис 2 – 1917 – 1920 рр., 5 од. зб. 
 Листування зі спілками споживчих товариств о поставці товарів.  
 

Р – 144, Одеська 1-а державна шпалерна фабрика «Профінтерн» управлін-
ня об'єднаних державних підприємств поліграфічного виробництва «Полі-
графоб'єднання», 
м. Одеса, 
1923 – 1941 рр. 
 
На державному зберіганні з 08.05.1930 р. 
 

Опис 1 – 1923 – 1925 рр., 3 од. зб. 
 Списки робочих та службовців та відомості на виплату зарплатні. Про-
токоли засідань завкому та комісії фабрики. 
 

Р – 150, Одеський губернський відділ народної освіти (губнаросвіта) 
виконкому Одеської губернської ради робочих, селянських та червоноар-
мійських депутатів, 
м. Одеса, 
квітень 1919 – жовтень 1923 рр.; 
 
Одеська губернська інспектура народної освіти виконкому Одеської гу-
бернської ради робочих, селянських та червоноармійських депутатів, 
м. Одеса, 
листопад 1923 – липень 1925 рр. 
 
На державному зберіганні з січня 1925 р. 
Всього: 834 од. зб., 1919 – 1925 рр. 

Опис 1 – 1919 – 1925 рр., 823 од. зб. 
 Циркуляри та інструкції губнаросвіти. Накази губнаросвіти та його се-
кцій. Протоколи засідань першого з'їзду вчителів колегії губнаросвіти и 
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методичної секції. Доповіді та звіти про діяльність губнаросвіти та його 
секцій, повітових відділів народної освіти, профшкіл, сільськогосподарсь-
ких шкіл та бібліотек. Матеріали 2 губернського з'їзду робітників політп-
росвітустанов, губернських конференцій вчителів, клубних та бібліотечних 
робітників. Статистичні відомості про трудові школи, лікбези, вузах, тех-
нікумах та профшколах. 
 
Опис 2 – 1919 – 1924 рр., 11 од. зб.  
 Протоколи засідань комісії по чищенню апарату та листування про поря-
док атестації вчителів, накази по губнаросвіті.  
 

Р – 152, Кароліно – Бугазька сільськогосподарська школа Овідіопільсь-
кого районного відділу народної освіти, 
с. Кароліно – Бугаз Овідіопільського району Одеського округу, 
1926 – 1928 рр. 
 
На державному зберіганні з 04.03.1939 р. 
 

Опис 1 – 1926 – 1928 рр., 4 од. зб. 
  План землі, що належить школі. Заяви та анкети учнів. 
 

Р – 154, Одеський окружний будинок робочих підлітків дівчат Одеського 
окружного відділу народної освіти, 
м. Одеса, 
07.03.1923 – 1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 15.12.1929 р. 
Всього: 55 од. зб., 1923 – 1929 рр. 
 

Опис 1 – 1923 – 1925 рр., 25 од. зб. 
 Списки вихованок, педагогів та адміністративно – технічного персона-
лу. Статистичні дані по дітям. 
 
Опис 2 – 1925 – 1929 рр., 30 од. зб. 
 Робочі плани та звіти шкіл. Кошториси, довідки та протоколи зборів 
співробітників. Списки вихованок та відомості по зарплаті співробітникам. 
 

Р – 155, Одеська взуттєва фабрика ім. Комінтерна об'єднання виробни-
чих трудових та торгівельних колективів «Оптторг» Одеського комітету 
біржі праці, 
м. Одеса, 
15.12.1926 – жовтень 1941 рр. 
На державному зберіганні з 29.12.1930 р. 
 

Опис 1 – 1928 – 1930 рр., 13 од. зб. 
 Відомості на зарплату та анкети робочих та службовців фабрики. Особо-
ві картки. Протоколи загальних зборів робочих та службовців фабрики. 
 

Р – 158, Оргбюро засновників акціонерного товариства «Південний розд-
рібник», 
м. Одеса, 
серпень 1924 р. – 10.04.1925 рр., 
 
Одеське акціонерне товариство роздрібних торговців по закупівлі това-
рів «Південний роздрібник», 



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  44 

м. Одеса, 
10.04.1925 – 01.08.1927 рр. 
 
На державному зберіганні з 26.05.1930 р. 
 

Опис 1 – 1924 – 1930 рр., 8 од. зб. 
 Листування зі спілкою взаємного кредиту та місцевкомом по закупівлі 
товарів, складанні колективного договору тв. ін. питанням. Довідки та до-
віреності на отримання товарів. Протоколи засідань правління. Списки чле-
нів товариства та правління. Протоколи засідань ліквідкому. 
 

Р – 159, Управління вповноваженого наркомату землеробства УРСР по 
справам переселення на Південь України, 
м. Одеса,  
01.07.1925 – 1927 рр. 
 
На державному зберіганні з 24.12.1927 р. 
Всього: 26 од. зб., 1925 – 1927 рр. 
 

Опис 1 – 1925 – 1927 рр., 3 од. зб. 
 Листування про наділенні землею, меліорації та обводненні земель. 
Особові справи співробітників. 
 

Р – 161, Одеський млин № 10 Всеукраїнського союзу споживчих коопера-
тивних організацій, 
м. Одеса, 
1925 – 1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 05.05.1939 р. 
 

Опис 1 – 1927 – 1930 рр., 11 од. зб. 
 Листування по ремонту млину, відвантаженні продукції, розрахунках з 
банками та ін. Копії довідок та посвідчень по особовому складу. 
 

Р – 163, Виконком Васильївської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Василівка, Суворовської волості Одеського повіту Одеської губер-
нії, 
1920 р. 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 

Опис 1 – 1920 р., 1 од. зб. 
 Списки громадян села Василівки та хутора Минаєва.  

 
Р – 165, Одеська державна халвова фабрика «Червоний кондитер» Центра-
льного комітету допомоги дітям при ВУЦИК(е), 
м. Одеса, 
1924 – 1930 рр.; 
 
 з 1928 р – Всеукраїнського державного акціонерного товариства торгі-
влі «ВАКОТ». 
 
На державному зберіганні з 13.07.1930 р. 
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Опис 1 – 1924 – 1930 рр., 16 од. зб. 
 Розпорядження по фабриці. Річний звіт фабрики. Списки робочих та слу-
жбовців. Описи здавальні (перескладені). 
 

Р – 191, Рорбахський волосний військовий комісаріат (волвійськомат), 
 с. Рорбах Рорбахської волості Одеського повіту Одеської губернії, 
 1920 – 07.03.1923 рр. 
  
 На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис 1 – 1920 р., 1 од. зб. 
 Протоколи засідань волвійськомату та листування зі слідчою комісією 
революційного трибуналу по викриттю контрреволюційної змови колишніх помі-
щиків. 
 

Р – 227, Одеський повітовий відділ народної освіти (наросвіта) викон-
кому Одеської повітової ради робочих, селянських та червоноармійських 
депутатів, 
м. Одеса, 
06.04.1919 – 07.03.1923 рр. 
На державному зберіганні з січня 1925 р. 
 

Опис 1 – 1919 – 1923 рр., 413 од. зб. 
 Накази, розпорядження, циркуляри та протоколи повітового відділу на-
родної освіти. Звіти та доповіді про роботу повітового відділу народної 
освіти та його підвідомчих установ. Листування зі школами та просвітниць-
кими установами про їх роботу. Списки, особові справи, анкети та інші ві-
домості по особовому складу повітової наросвіти та його підвідомчих уста-
нов. 
 

Р – 233, Дитячий будинок № 15 Одеської окружної ради народної освіти, 
м. Одеса, 
1923 – 1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 31.07.1936 р. 
 

Опис 1 – 1926 – 1929 рр., 3 од. зб. 
 Особові картки медичного обстеження вихованців та місячні фінансові 
звіти. 
 

Р – 236, Одеський будинок бездоглядних підлітків № 2 Одеського окруж-
ного комітету допомоги дітям, 
м. Одеса, 
07.03.1923 – 1927 рр. 
 
На державному зберіганні з 01.08.1936 р. 
 

Опис 1 – 1927 р., 7 од. зб. 
 Списки вихованців та співробітників. 
 

Р – 240, Одеське дитяче містечко № 3 Одеського губернського відділу 
народної освіти, 
м. Одеса, 
24.08.1921 – 1925 рр.  
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На державному зберіганні з 20.03.1926 р. 
 

Опис 1 – 1925 р., 2 од. зб. 
 Накази по дитячому містечку. 
 

Р – 245, Південне відділення видавництва газети «Комуніст» органу 
центрального комітету комуністичної партії більшовиків України, 
м. Одеса, 
1925 – 1926 рр. 
 
На державному зберіганні з 20.07.1940 р. 
 

Опис 1 – 1925 – 1926 рр., 1 од. зб. 
 Копії посвідчень, виданих співробітникам видавництва. 
 

Р – 247, Одеські фармацевтичні курси при Одеському хіміко - фармацев-
тичному інституті, 
м. Одеса, 
1920 – 1928 рр. 
 
На державному зберіганні з 26.10.1939 р. 
Всього: 558 од. зб., 1924 – 1928 рр. 
 

Опис 1 – 1924 – 1928 рр., 489 од. зб. 
 Протоколи засідань приймальної та кваліфікаційної комісії та курсової 
ради. Списки та особові справи слухачів курсів. 
 
Опис 2 – 1920 – 1927 рр., 69 од. зб. 
 Особові справи слухачів курсів. 
 

Р – 248, Одеський комітет з покращення побуту учнів вищих учбових за-
кладів (КУБУЧ) наркомату просвіти УРСР, 
м. Одеса, 
1922 – 1928 рр. 
 
На державному зберіганні з 09.03.1939 р. 
 

Опис 1 – 1924 – 1926 рр., 14 од. зб. 
 Листування з лотерейною комісією, театрами та іншими установами про 
організацію концертів та лотерей для надання допомоги студентам. Протоколи 
засідань лотерейної комісії. Відомості на виплату заробітної плати співро-
бітникам. Копії циркулярів та інструкцій наркомпросу УРСР. 
 

Р – 253, Виконком Олександрівської сільської ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Олександрівка Курисово – Покровської волості Одеського повіту Оде-
ської губернії, 
1920 – 24.12.1939 рр.; 
 
 з жовтня 1922 р. – Петровської волості Одеського повіту Одеської гу-
бернії, 
з 1923 р. – Комінтернівського району Одеського округу Одеської губер-
нії, 
з липня 1925 р. – Комінтернівського району Одеського округу, 
з 1931 р. – Комінтернівського району УРСР, 
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з 1932 р. – Комінтернівського району Одеської області. 
 
Виконком Олександрівської сільської ради депутатів трудящих (сільра-
да), 
с. Олександрівка Комінтернівського району Одеської області., 
24.12.1939 – 10.08.1941 рр.; 
 
Виконком Олександрівської сільської ради депутатів трудящих (сільра-
да), 
с. Олександрівка Комінтернівського району Одеської області, 
04.04.1944 – 1954 рр. 
 
На державному зберіганні з 1939 р. 
Всього: 46 од зб., 1921 – 1954 рр. 
 

Опис 1 – 1921 – 1931 рр., 11 од. зб. 
 Протоколи засідань сільради земельної секції з'їзду КНС. Річний звіт 
та листування про діяльність сільради. Копії наказів та циркулярів Курисо-
во – Покровського волревкому та волвиконкому.  
 
Опис 2 – 1944 – 1954 рр., 35 од зб. 
 Акти про збиток, заподіяний сільраді німецько – фашистськими загарб-
никами. Квартальні плани робіт. Протоколи засідань сільради та сесій. Бю-
джет та книги обліку надходжень та витрат. Договори на соцзмагання. між 
сільрадами. 
 

Р – 272, Одеське представництво Київської крайової контори Московсь-
кої спілки споживчих товариств ( МССТ), 
м. Одеса, 
1925 – 16.04.1932 рр.; 
 
Одеська обласна контора Московської спілки споживчих товариств, 
м. Одеса, 
17.04.1932 – 27.12.1934 рр. 
 
На державному зберіганні з 31.12.1930 р. 
Всього: 26 од. зб., 1925 – 1934 рр. 
 

Опис 1 – 1925 – 1929 рр. 21 од зб. 
Плани та звіти Одеського представництва. Копії циркулярів Московської 

спілки споживчих товариств. Особові справи службовців. Листування про за-
готівлю сільськогосподарських продуктів. 

 
 
Опис 2 – 1931 – 1934 рр. 5 од. зб. 
 Накази та розпорядження по обласній конторі. 
 

Р – 273, Друге Велико – Фонтанське городньо – садівниче кооперативне 
товариство Одеської спілки садівничих, виноградарських, городніх та 
пасічних кооперативів та колективів «Одплідовінсоюз», 
с. Великий Фонтан Одеського району Одеського округу, 
15.03.1927 – 30.09.1929 рр. 
 
На державному зберіганні з 20.12.1930 р. 
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Опис 1 – 1927 – 1929 рр., 33 од. зб. 
 Постанови Одеського окрвиконкому та особові справи співробітників. 
 

Р – 275, Перше Одеське сільськогосподарче кредитне кооперативне това-
риство, 
м. Одеса, 
01.02.1923 - 1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 09.02.1939 р. 
 

Опис 1 – 1923 – 1930 рр., 26 од. зб. 
 Протоколи правління, ради та загальних зборів. Копії циркулярів та 
наказів Одеської спілки сільськогосподарських та кредитних кооперативних 
об'єднань. Списки робочих та службовців. 
 
 Р – 279, Одеський союз споживчих товариств (споживсоюз), 
 м. Одеса, 

03.07.1918 р. 
 
На державному зберіганні з 15.12.1931 р. 
 

Опис 1 – 1918 – 1920 рр., 1 од. зб. 
 Листування про роботу промислового відділу союзу. 
 

Р – 280, Одеське відділення Всеросійського центрального союзу спожив-
чих товариств «Центросоюз», 
м. Одеса, 
19.09.1917 – 1925 рр. 
 
На державному зберіганні з 16.02.1940 р. 
Всього: 34 од. зб. 1918 – 1925 рр. 
 

 
Опис 1 – 1918 – 1925 рр. 13 од. зб. 
 Розпорядження керуючого відділення. Протоколи засідань президії, про-
мислового відділу, комітету та загальних зборів робочих та службовців. 
Циркуляри всеросійського союзу споживчих товариств. 
 
Опис 2 – 1919 – 1925 рр., 21 од. зб. 
 Особові справи співробітників. 
 
 Р – 281, Одеський пробковий завод «Більшовик», 

м. Одеса, 
1920 – жовтень 1941 рр.; 
 
Одеський пробко – лінолеумний завод «Більшовик» наркомату харчової 
промисловості СРСР, 
м. Одеса, 
15.04.1944 р. 
 
з 1946 р. – головпостача міністерства смакової промисловості СРСР, 
з 1954 р. – міністерства промисловості продовольчих товарів СРСР, 
з 1957 р. – управління машинобудування та хімічної промисловості рад-
наргоспу Одеського адміністративного економічного району. 
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з 1958 р. – управління промбудматеріалів Раднаргоспу Одеського адмі-
ністративного економічного району, 
з 1963 р. – управління промбудматеріалів раднаргоспу Чорноморського 
економічного району. 
з 1966 р. – міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР 
«Укрголовполімерматеріал». 
 
На державному зберіганні з 16.12.1966 р. 
Всього: 394 од. зб. 1944 – 1971 рр. 
 

Опис 1 – 1944 – 1971 рр., 341 од. зб. 
 Накази та розпорядження по заводу. Промфінплани. Звіти по виконанню 
плану по продукції, собівартості, праці. Акти збитків, що заподіяні німе-
цько – фашистськими загарбниками заводу. Описи повернутого обладнання та 
матеріалів, вивезеного з заводу під час окупації. Звіти про введення в дію 
обладнання по особливим поставкам. Плани та звіти про впровадження нової 
техніки. Протоколи засідань технічної ради, оглядів впровадження раціона-
лізаторських пропозицій. Звіти по надходженню та впровадженню рацпропози-
цій. Звіти по кадрам. Фінансові плани та річні фінансові звіти. Протоколи 
засідань завкому та матеріали по бригадах комуністичної праці. Відділ ка-
пітального будівництва. Відділ праці та зарплати. Відділ охорони праці.  
 
 
Опис 2 – 1953 – 1971 рр., 50 од. зб. 
 Заводський комітет.  
 
Опис 3 – 1944 – 1945 рр., 3 од. зб. 
 Наказ головного управління постачання наркомхарчопрому СРСР про від-
новлення заводу. Постанови бюро Одеського міському КП(б)У про хід віднов-
лювальних робіт заводу. 
 

Р – 282, Одеське губернське відділення державного тресту пробкової та 
пробково – ізоляційної промисловості «Центропробізоль», 
м. Одеса, 
1920 – 1925 рр. 
 
На державному зберіганні з 08.04.1931 р. 
 

Опис 1 – 1922 – 1925 рр., 4 од. зб. 
 Листування з пробковими заводами по виконанню замовлень та фінансовим 
питанням. 
 

Р – 283, Колектив безробітних з пошиття та ремонту взуття «Январець» 
при Одеському комітеті біржі праці, 
м. Одеса, 
07.10.1924 – 1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 29.01.1930 р. 
 

Опис 1 – 1924 – 1928 рр., 3 од. зб. 
 Протоколи нарад, розцінки, листування та анкети особового складу. 
 

Р – 413, Одеський губернський кооперативний комітет по об'єднанню 
членів промислово – кооперативних артілей (губкооперком) виконкому 
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Одеської губернської ради робочих, селянських та червоноармійських 
депутатів, 
м. Одеса, 
07.02.1920 – 1925 рр. 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 

Опис 1 – 1922 – 1925 рр., 30 од. зб. 
 Статути артілей та відомості засновників. Списки членів артілей. Спи-
ски промкооперативних артілей, зареєстрованих губкооперкомом. 
 

Р – 417, Цебріковський районний комітет взаємодопомоги (райКВД) Цеб-
ріковського районного відділу соціального забезпечення, 
с. Цебріково Цебріковського району Одеського округу Одеської губер-
нії, 
30.05.1923 – 23.01.1925 рр.; 
 
Цебріковське районне товариство взаємодопомоги (ТВД) Цебріковського 
районного відділу соціального забезпечення, 
с. Цебріково Цебріковського району Одеського округу Одеської губер-
нії, 
23.01.1925 – 1930 рр.; 
  
з 1926 р. – Цебріковського району Одеського округу. 
 
На державному зберіганні з 1936 р. 
 

Опис 1 – 1923 – 1926 рр., 28 од. зб. 
 Протоколи та звіти районних та сільських комітетів взаємодопомоги. 
 

Р – 418, Виконком Гулянської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Гулянка Дубосарського району Одеського округу Одеської губернії, 
07.03.1923 – серпень 1940 рр.; 
 
з 12.10.1924 р. – Автономної Молдавської РСР (АМРСР), 
 
Виконком Гулянської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), 
с. Гулянка Червоноокнянського району Одеської області, 
серпень 1940 - 11.08.1941 рр.; 
03.04.1944 р. 
 
з 1963 р. – Котовського району Одеської області, 
з 1965 р. – Фрунзівського району Одеської області, 
з 1967 р. – Червоноокнянського району Одеської області. 
 
На державному зберіганні з 17.08.1970 р. 
 

Опис 1 – 1944 – 1967 рр., 155 од. зб. 
 Рішення районних виконкомів. Протоколи засідань виконкому, сесій 
сільради, окружних виборчих комісій. Бюджети, штатні розписи та кошториси. 
Річні звіти про виконання сільського бюджету. Книги обліку доходів та ви-
датків. Соціалістичні зобов'язання та акти про їх виконання.  
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Р – 419, Одеський обласний сорто – насіннєвий трест народного коміса-
ріату землеробства СРСР, 
м. Одеса, 
22.12.1932 – 15.04.1940 рр. 
 
На державному зберіганні з 29.05.1940 р. 
Всього: 288 од. зб., 1932 – 1940 рр. 
 

Опис 1 – 1933 – 1940 рр., 279 од. зб. 
 Накази по тресту. П'ятирічний план на 2 п'ятиріччя. Виробничо - фі-
нансові плани та річні баланси тресту та радгоспів. Звіти по підсумкам ве-
сняно – посівної кампанії, сортової оцінки посівів в радгоспах та ін. Про-
токоли виробничих та технічних нарад. Анкети робочих та службовців тресту 
та радгоспів. Копії наказів, інструкцій та циркулярів наркомзему. Виписки 
з постанов Ради Праці та Оборони, інструкції та листування з зернорадгос-
пами про організацію праці в тракторних бригадах, про розцінки по труду та 
нормах вироблення. Зведені матеріали до складення промфінплану союззернот-
ресту. Виробничо – фінансовий план радгоспу ім. Вегера. 
 
Опис 2 – 1937 – 1940 рр., 9 од. зб. 
 Матеріали місцевкому. 
 

Р – 422, Овідіопільський митний пост Українського митного округу, 
 м. Овідіопіль, Одеського повіту Одеської губернії, 
 1922 – 07.03.1923 рр.  
 
 На державному зберіганні з 1926 р. 
 
Опис 1 – 1922 – 1923 рр. 6 од. зб. 
 Накази по Овідіопільському митному посту та циркуляри Українського 
митного округу. 
 

Р – 426, Одеське обласне відділення республіканської контори з опто-
вої торгівлі продовольчими товарами «Росоптпродторг», 
м. Одеса, 
16.05.1938 – 10.06.1940 рр. 
 
На державному зберіганні з 28.06.1940 р. 
 

Опис 1 – 1938 – 1940 рр., 17 од зб. 
 Накази по Одеському обласному відділенню. Річні фінансові звіти та 
звіти по надходженню товарів та їх реалізації. Листування з постачальника-
ми та покупцями про закупівлю та продаж сільськогосподарських продуктів. 
Копії розпоряджень республіканської контори.  
 

Р – 427, Одеський оружний відділ професійного союзу робочих та служ-
бовців харчової та смакової промисловості (харчосмак), 
м. Одеса, 
07.03.1923 – 30.11.1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 12.03.1933 р. 
Всього: 186 од. зб., 1925 – 1930 рр. 
 

Опис 1 – 1925 – 1930 рр., 105 од. зб. 
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 Циркуляри та інструкції окружного відділу профспілки та Всеукраїнсь-
кого правління спілки харчосмак. Протоколи засідань президії та загальних 
зборів нижчих профорганізацій. Списки та анкети членів профспілки. 
 
Опис 2 – 1925 – 1927 рр., 13 од. зб. 
 Протоколи засідань президії, бюро інженерно – технічної секції та 
кружка по спогадам о революції 1905 р. Колективні договори. 
 
Опис 3 – 1927 – 1930 рр., 68 од. зб. 
 Кошториси та акти обстежень профорганізацій, фінансові звіти та лис-
тування з фабзавкомами про їх роботу. Списки членів профспілки. 
 

Р – 453, Вповноважений повноважного представника уряду РСФСР та УРСР 
при всіх іноземних організаціях допомоги голодуючим Росії по Одесько-
му району «АРА», 
м. Одеса, 
листопад 1921 – 01.08.1923 рр. 
 
На державному зберіганні з 1926 р. 
 

Опис 1 – 1921 – 1923 рр., 62 од. зб. 
 Накази, циркуляри, розпорядження, інструкції вповноваженого. Плани 
роботи, відомості про діяльність, характеристики роботи закордонних орга-
нізацій «Місії Нансена», «Джойнт», «АРА». Доповіді вповноваженого та огляд 
його роботи по Одеському району. Зведення продовольчої допомоги закордон-
них організацій. Списки та посвідчення службовців закордонних організацій. 
Листування про надання допомоги. 
 
 Р – 457, Жовтневе районне статистичне управління (райЦСУ), 
 с. Жовтень Жовтневого району Одеської області, 
 лютий 1932 – 07.08.1941 рр.; 
 02.04.1944 – січень 1959 рр. 
 
 На державному зберіганні з 06.09.1965 р. 
 
Опис 1 – 1944 – 1954 рр., 203 од. зб.  
 Матеріали по статистиці населення, праці та фонду зарплатні, обліку 
посівних площ, врожайності, тваринництву, транспорту та ін. Плани роботи, 
кошториси, штатні розписи. Відомості на виплату зарплатні робітникам рай-
ЦСУ. 
 

Р – 458, Одеська державна єдина хлібна інспекція Одеського порту та 
району Наркомату зовнішньої торгівлі СРСР, 
м. Одеса, 
03.09.1923 – 1934 рр.; 
 
з 1926 р. – Наркомату зовнішньої та внутрішньої торгівлі СРСР, 
з 1931 р. – Наркомату постачання СРСР, 
 
Управління державної інспекції з якості хлібопродуктів та плодоовочів 
по Одеській області та АМССР комітету заготівель сільськогосподарсь-
ких продуктів при Раді народних комісаріатів СРСР, 
м. Одеса, 
1935 – жовтень 1941 рр.; 
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Одеське обласне управління державної хлібної інспекції Наркомату за-
готівель СРСР, 
м. Одеса, 
1944 р.; 
 
з 1946 р. – Міністерства заготівель СРСР, 
з 1961 р. – Міністерства заготівель УРСР, 
з 1965 р. – Міністерства виробництва та заготівель сільськогосподар-
ських продуктів УРСР, 
з 1970 р. – Міністерства заготівель УРСР, 
 
Одеська обласна державна хлібна інспекція, 
м. Одеса, 
01.11.1979 р. – 2012 рр.; 
 
з 1986 р. – Міністерства хлібопродуктів УРСР, 
з 18.12.1991 р. – Державного комітету України по хлібопродуктам, 
з 23.04.1993 р. – Міністерства сільського господарства та продовольс-
тва України, 
з 25.07.1997 р. – Міністерства агропромислового комплексу України, 
з 15.12.1999 р. – Міністерства аграрної політики України. 
 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Всього: 563 од. зб. 1923 – 2012 рр. 
 

 
 
Опис 1 – 1928 – 1937 рр., 92 од. зб. 
 Накази, постанови, циркуляри, директиви, інструкції наркомату торгів-
лі СРСР, державної хлібної інспекції СРСР, наркомату постачання. Протоколи 
засідань інспекції. Особові справи співробітників. Списки співробітників. 
 
Опис 3 – 1944 – 2012 рр., 471 од. зб.  
 Плани та звіти про роботу інспекції, кошториси та штатні розписи. Рі-
чні звіти по основної діяльності та кадрам, по інспектуванню хлібопродук-
тів. Канцелярія. Бухгалтерія. Відділ кадрів. Місцевий комітет. 

 
Р – 462, Одеська філія Харківського машинобудівельного інституту тех-
нічного навчання робочих Головного управління учбовими закладами нар-
комату важкої промисловості, 
м. Одеса, 
22.08.1936 р. – 1940 рр. 
 
На державному зберіганні з 19.06.1940 р. 
 

Опис 1 – 1936 – 1937 рр., 23 од. зб. 
 Накази по філії. Протоколи засідань комісії по випуску учнів. Кален-
дарні робочі плани та програми. Списки викладачів та відомості на зарпла-
ту. 
 

Р – 473, Одеський обласний будинок директорів та інженерно - техніч-
них робітників (клуб ДИТР) Всесоюзного міжсекційного бюро інженерів 
та техніків, 
м. Одеса, 
27.10.1928 - 1940 рр. 
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На державному зберіганні з 20.08.1940 р. 
 

Опис 1 – 1932 – 1940 рр., 23 од. зб. 
 Статут будинку. Накази по ДИТРу. Протоколи засідань правління ДИТРа. 
Стенограми загальноміського активу та наукової конференції по зварюванню 
металів. Учбовий план, програми, звіт. 
 

Р – 475, Одеська обласна заготівельна контора ( по заготовці шкір) 
державного всесоюзного об'єднання «Союззаготшкіра», 

 м. Одеса, 
 1932 – 1936 рр. 
 
 На державному зберіганні з 04.07.1940 р. 
 
Опис 1 – 1932 – 1936 рр., 10 од. зб. 
 Розпорядження по конторі. Протоколи нарад з представниками заготпунк-
тів. Звіти заготівельних пунктів про хід заготівель шкіри. 
 
 Р – 476, Новопетровська машино - тракторна станція (МТС), 

с. Благовещенка Миколаївського району Одеської області, 
1944 - 18.04.1958 рр. 
 
На державному зберіганні з 20.03.1968 р. 
 

Опис 1 - 1953 - 1958 рр., 10 од. зб. 
 Виробничо - фінансовий план. Річний звіт. 
 

Р - 477, Андре - Іванівський районний відділ народної освіти (райна-
росвіта) виконкому Андре - Іванівської районної ради робочих, селян-
ських та червоноармійських депутатів, 
с. Андрієво - Іванівка, Андрієво - Івагівського району Одеської обла-
сті, 
1932 - серпень 1940 рр.; 
 
з 24.12.1939 р. - виконкому Андрієво-Іванівської районної ради депу-
татів трудящих 
 
Андрієво - Іванівський районний відділ народної освіти (райнаросвіта) 
виконкому Андрієво - Іванівської районної ради депутатів трудящих, 
с. Андрієво - Іванівка Андрієво - Іванівського району Одеської облас-
ті, 
серпень 1940 - 05.08.1941 рр.; 
02.04.1944 - січень 1959 рр. 
 
На державному зберіганні з 20.03.1968 р. 
 

Опис 1 - 1944 - 1957 рр., 43 од. зб. 
 Плани та звіти районного відділу народної освіти та шкіл району. Акти 
шкільного майна, знищеного окупантами в 1941 - 1944 рр.  
  

Р - 479, Анан'ївський районний відділ охорони здоров'я (райздраввід-
діл) виконкому Анан'ївської районної ради робочих, селянських та чер-
воноармійських депутатів, 
м. Анан'їв, Анан'ївського району Балтського округу Одеської губернії, 
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07.03.1923 - 07.08.1941 рр.; 
31.03.1944 р. 
 
з 12.10.1924 р. - Автономної Молдавської РСР, 
з серпня 1940 р. - Анан'ївського району Одеської області. 
 
На державному зберіганні з 02.06.1969 р. 
 

Опис 1 - 1944 - 1956 рр., 53 од. зб. 
 Протоколи засідань районної лікарської конференції. Кошториси на ут-
римання апарату райздраввідділу та лікувальних установ району. Річні ста-
тистичні звіти лікувальних установ та зведені фінансові звіти. Рішення 
райвиконкому з діяльності райздраввідділу. Кошториси адмінвидатків. Річні 
статистичні звіти лікувальних установ. Фінансові звіти. 
 

Р - 480, Одеський губернський житловий кооперативний комітет (губжит-
кооперком) Всеукраїнського союзу житлової кооперації «Укржитсоюз», 
м. Одеса, 
1923 - 01.08.1925 рр. 
 
На державному зберіганні з 16.10.1940 р. 
 

Опис 1 - 1924 - 1925 рр., 46 од. зб. 
 Протоколи загальних зборів членів житлового кооперативу. 

 
Р - 481, Одеський окружний житловий кооперативний комітет (окржиткоо-
перком) Всеукраїнського союзу житлової кооперації «Укржитсоюз», 
м. Одеса, 
01.08.1925 - 30.11.1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 16.10.1940 р. 
 

Опис 1 - 1923 - 1929 рр., 49 од. зб. 
 Протоколи загальних зборів членів окрвиконкому. Справи промкооперати-
вних артілей «Кооперативний млин» та «Вапняк». 
  
 Р - 483, Одеська народна міліція, 

м. Одеса, 
07.11.1917 - лютий 1919 рр.  
 
На державному зберіганні з 29.10.1940 р. 
 

Опис 1 - 1917 - 1918 рр., 128 од. зб. 
 Відомості на виплату зарплатні міліціонерам та списки заарештованих. 
 
 Р - 484, Управління Одеської державної варти, 

м. Одеса, 
1918 - 07.02.1920 рр. 
 
На державному зберіганні з 28.10.1940 р. 
Всього: 58 од. зб. 1918 - 1920 рр. 
 

Опис 1 - 1918 - 1920 рр., 48 од. зб. 
 Накази по управлінню державної варти. Протоколи дізнань громадян та 
листування про видачу видів на проживання. Списки службовців управління. 
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Опис 2 - 1919 - 1920 рр., 10 од. зб. 
 Протоколи дізнань громадян та листування про видачу видів на прожи-
вання. Відомості на зарплатню службовцям управління. 
 

Р - 485, Одеський державний зуболікарський інститут Наркомату охорони 
здоров'я УРСР, 
м. Одеса, 
30.11.1927 - 01.04.1928 рр.; 
 
Український державний інститут стоматології та одонтології Наркомату 
охорони здоров'я УРСР, 
м. Одеса, 
01.04.1928 - жовтень 1941 рр.; 
 
Український науково - дослідницький інститут стоматології Наркомату 
охорони здоров'я УРСР, 
м. Одеса, 
10.04.1944 - 05.11.1951 рр.; 
 
Одеський науково - дослідницький інститут стоматології Міністерства 
охорони здоров'я УРСР, 
м. Одеса, 
05.11.1951 р. 
 
На державному зберіганні з 24.06.1968 р. 
Всього: 1329 од зб., 1944 - 1982 рр. 
 

Опис 1 - 1944 - 1982 рр., 1252 од зб. 
 Канцелярія. Акти прийому та здачі інституту. Паспорти стоматологічних 
установ міста Одеси та Одеської області. Наукова частина. Річні тематичні 
плани інституту, п'ятирічний план науково - дослідницьких робіт на 1946 - 
1950 рр. Протоколи учбової ради, наукових конференцій. Доповідна записка 
по відновленню діяльності інституту та звіти по науковим роботам. Наукові 
роботи співробітників інституту. Оргметодсектор. Річні статистичні звіти 
областей України по стоматологічному обслуговуванню населення. Відділ кад-
рів. Річні статистичні звіти по кадрам. Бухгалтерія. Кошториси та штатні 
розписи. Річні фінансові звіти. Місцевком. Кошториси та річні фінансові 
звіти. Науково - організаційна частина. Звіти по раціоналізації. 
 
Опис 2 - 1966 - 1971 рр., 77 од зб. 
 Наукові роботи. Огляди стану стоматологічної допомоги на Україні. 
 

Р - 486, Одеський губернський відділ професійної спілки робітників 
просвітництва, 
м. Одеса, 
19.04.1919 - 01.08.1925 рр. 
 
На державному зберіганні з 20.02.1939 р. 
 

Опис 1 - 1920 - 1925 рр., 97 од. зб. 
 Протоколи засідань пленуму, правління союзу, конференцій та зборів 
вчителів, списки вчителів. 
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Р - 488, Одеська обласна торгівельна база з постачання та збуту про-
дукції скляно - порцеляновій та фаянсової промисловості Одеського об-
ласного управління легкої промисловості, 
м. Одеса, 
05.10.1932 - травень 1940 рр. 
 
На державному зберіганні з 23.07.1940 р. 
 

Опис 1 - 1933 - 1936 рр., 6 од. зб. 
 Накази по базі та кон’юнктурні огляди. Стенографічний звіт першої со-
юзної наради керівних робітників баз, контор та універмагів.  
 

Р - 490, Одеська державна консервна фабрика Одеського міського тресту 
харчової промисловості «Одесхарчотрест», 
м. Одеса, 
07.11.1917 - 1928 рр.; 
 
Одеський державний консервний завод № 1 ім. Леніна Всеукраїнського 
тресту консервної промисловості «Укрконсервтрест», 
м. Одеса, 
1928 - 1941 рр.; 
 
з 1939 р. - Головного управління рибної промисловості Азово - Чорно-
морського басейну «Головазчеррибпром», 
 
Одеський соковий завод Одеського консервного комбінату ім. Ворошило-
ва, 
м. Одеса, 
1944 - жовтень 1959 рр.; 
 
Одеський консервний завод ім. Леніна Управління харчової промисловос-
ті Одеського раднаргоспу, 
м. Одеса, 
жовтень 1959 р.; 
 
з 1963 р. - Управління консервної промисловості Чорноморського радна-
ргоспу. 
 
На державному зберіганні з 18.10.1940 р. 
Всього: 115 од. зб., 1924 - 1965 рр. 
 

Опис 1 - 1924 - 1928 рр., 3 од. зб. 
 Протоколи виробничих нарад. Кошториси внутрішнього заводського будів-
ництва. 
 
Опис 3 - 1931 - 1934 рр., 10 од. зб. 
 Листування з Укрконсервтрестом по експорту консервів, з ГПУ по особо-
вому складу, списки адміністративно - технічного складу заводу.  
 
Опис 4 - 1931 - 1936 рр., 10 од. зб. 
 Копії постанов, наказів та директив Головконсервзбуту та Укрконсер-
втресту. Доповідні записки про стан та роботу заводу. Списки та характери-
стики особового складу заводу. 
 
Опис 5 - 1940 - 1941 рр., 11 од. зб. 
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 Паспорт заводу. Місячні звіти, зведення та акти виконання плану. Спи-
ски інженерів та особові справи. 
 
Опис 6 - 1946 - 1965 рр., 81 од. зб. 
 Накази та розпорядження по заводу. Промфінплани. Штатні розписи та 
кошториси. Матеріали по техніці безпеки та обміну досвідом. Титульні спис-
ки та матеріали по капітальному будівництву. Звіти по заводу. Матеріали по 
малої механізації. Плани оргтехзаходів по впровадженню нової техніки та 
соцзмаганню. Технічні наради та наради при головному інженері раднаргоспу. 
Матеріали заводського комітету. 
 

Р - 493, Одеський дорожно - транспортна рада спілки сприяння обороні 
та авіаційно - хімічному будівництву Одеської залізниці, 
м. Одеса, 
1930 - 1940 рр. 
 
На державному зберіганні з 10.09.1940 р. 

 
Опис 1 - 1931 - 1940 рр., 247 од. зб. 

Накази Одеської ради. Протоколи засідань президії Одеської ради та 
другої дорожньої конференції. Копії наказів Центральної транспортної 
ради осоавиахіма. Листування по спортивно - оборонній роботі. Особові 
справи співробітників. Протоколи засідань комуністичної фракції. Лис-
тування по бойовій підготовці.  
 
Р - 496, Одеський дорожньо - транспортний дегазаційний взвод Одеської 
дорожньо - транспортної ради спілки сприяння обороні та авіаційно - 
хімічного будівництва Одеської залізниці, 
м. Одеса, 
1930 - 1940 рр. 
 
На державному зберіганні з 12.09.1940 р. 
 

Опис 1 - 1937 - 1940 рр., 38 од. зб. 
 Накази по дорожньо - транспортному дегазаційному взводу та копії ін-
струкцій, циркулярів та розпоряджень центральної транспортної ради. Особо-
ві справи робітників.  

 
Р - 497, Одеське окружне відділення Всеукраїнського бюро ради синди-
катів промисловості, 
м. Одеса, 
1926 - 1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 20.08.1940 р. 
 

Опис 1 - 1928 - 1931 рр., 14 од. зб. 
 Протоколи засідань президії та пленумів ради синдикатів промисловос-
ті, бюро ради, секції кон’юнктури, сировинної секції та ін. Доповідь про 
перспективу розвитку водно - транспортної промисловості в місті Одесі. 

 
Р - 498, Одеська міжобласна заготівельна контора по заготівлі овочів 
та сільськогосподарських продуктів Ленінградського об'єднання трестів 
громадського харчування «Ленпостачнархарч», 
м. Одеса, 
23.02.1934 - 07.05.1940 рр. 
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На державному зберіганні з 09.09.1940 р. 
 

Опис 1 - 1934 - 1940 рр., 79 од. зб. 
 Особові справи робочих та службовців. 
 
 Р - 499, Одеський художній інститут Наркомату просвіти УРСР, 

м. Одеса, 
1921 - 31.08.1934 рр. 
 
На державному зберіганні з 31.03.1937 р. 
Всього: 1783 од. зб., 1921 - 1934 рр. 
 

Опис 1 - 1921 - 1934 рр., 1510 од. зб. 
 Накази по інституту, особові справи та списки учнів. Учбові плани та 
програми. Протоколи предметної екзаменаційної та інших комісій. 
 
Опис 2 - 1921 - 1934 рр., 273 од. зб. 
 Особові справи викладачів, учнів та адміністративно - технічного пер-
соналу. 
 

Р - 501, Вповноважений комісії радянського контролю при Раді народних 
комісарів СРСР по Одеській області, 
м. Одеса, 
08.11.1939 - 10.11.1940 рр. 
 
На державному зберіганні з 12.11.1940 р. 
 

Опис 1 - 1939 - 1940 рр., 72 од. зб. 
 Постанови та розпорядження вповноваженого. Звіт про роботу та анкетні 
дані, характеристики на співробітників. 
 

Р - 504, Одеський будинок немовляти Одеського міського відділу охоро-
ни здоров'я, 
м. Одеса, 
1919 - жовтень 1941 рр. 
 
На державному зберіганні з 07.10.1940 р. 
 

 
Опис 1 - 1919 - 1928 рр., 65 од. зб. 
 Історії хвороб дітей та журнали чергових лікарів. 
 

Р - 505, Одеська районна військово - морська рада спілки сприяння 
обороні та авіаційно - хімічного будівництва, 
м. Одеса, 
1931 - 01.10.1934 рр.; 
 
Чорноморська басейнова рада спілки сприяння обороні та авіаційно - 
хімічного будівництва, 
м. Одеса, 
01.10.1934 - 1940 рр. 
 
На державному зберіганні з 17.09.1940 р. 
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Опис 1 - 1931 - 1938 рр., 137 од. зб. 
 Накази та постанови по Одеської районної та Чорноморської басейнової 
ради осовиахима. протоколи засідань президії, загальних зборів та органі-
заційного бюро басейнової ради осовиахима та первинних організацій. Звіт 
про діяльність басейнової ради за 1937 рік та шлюпочного походу Одеса - 
Севастополь. Плани, розписи занять по допризовної підготовці.  

 
Р - 506, Одеська обласна контора по збуту риби Всеукраїнської контори 
«Союзрибзбут», 
м. Одеса, 
1933 - жовтень 1941 рр. 
 
На державному зберігання з 1940 р. 
 

Опис 1 - 1933 - 1937 рр., 2 од. зб. 
 Накази Одеської обласної контори та листування з військовими частина-
ми про постачання їх рибою. 
 

Р - 510, Міський відділ місцевої промисловості виконкому Одеської мі-
ської ради робочих, селянських та червоноармійських депутатів 
(міськмісцевпром), 
м. Одеса, 
01.07.1931 - 29.03.1937 рр. 
 
На державному зберіганні з 27.02.1937 р. 
Всього: 171 од. зб., 1930 - 1937 рр. 
 

Опис 1 - 1932 - 1934 рр., 136 од. зб. 
 Накази по міськмісцевпрому. Протоколи засідань науково - технічної 
ради. Виробничі плани та річні звіти міськмісцевпрому та підвідомчих підп-
риємств. Річні плани заходів по раціоналізації робіт на заводах та підпри-
ємствах. Списки та відомості обліку обладнання заводу № 8 Одеського мета-
лотресту. 
 
Опис 2 - 1930 - 1933 рр., 11 од. зб. 
 Накази по міськмісцевпрому. Інструкції та протоколи засідань паливно-
го комітету, науково - технічної ради та пояснювальні записки до проектів 
реконструкцій підприємств. 
 
Опис 3 - 1931 - 1936 рр., 24 од. зб. 
 Доповідні записки про стан підприємств місцевої промисловості. Спис-
ки, характеристики співробітників. 
 

Р - 511, Міський фінансовий відділ (міськфінвідділ) виконкому Одесь-
кої міської ради робочих, селянських та червоноармійських депутатів, 
м. Одеса, 
1920 - жовтень 1941 рр.; 
 
з 1939 р. - виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих. 
 
Міський фінансовий відділ (міськфінвідділ) виконкому Одеської міської 
ради депутатів трудящих. 
м. Одеса, 
12.04.1944 р. 
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На державному зберіганні з 1936 р. 
Всього: 222 од. зб., 1930 - 1968 рр. 
 

Опис 1 - 1930 - 1932 рр., 38 од. зб. 
 Листування з органами міліції о спекулянтах, кустарях, працюючих без 
патентів та списки власників торгівельних підприємств. 
 
Опис 2 - 1945 - 1966 рр., 153 од. зб. 
 Бюджети міста Одеси, зведення місцевих бюджетів. Мережа та штати ус-
танов. Річні плани надходжень держдоходів. Річні звіти по виконанню місце-
вих бюджетів, виконанні кошторисів видатків та пояснювальними записками до 
них. Штатні розписи. 
 
Опис 3 - 1962 - 1968 рр., 31 од. зб. 
 Канцелярія. Бюджетний відділ. Штатний відділ. Відділ держдоходів. Ко-
нтрольно - ревізійне управління. Бухгалтерія. 
 
 Р - 512, Одеський м'ясокомбінат Українського республіканського  об'є-
днання м'ясної промисловості «Укрм'ясо», 

м. Одеса, 
1920 - жовтень 1941 рр.; 
 
Одеський м'ясокомбінат Головного управління м'ясної та молочної про-
мисловості СРСР, 
м. Одеса, 
10.04.1944 р.; 
 
з 1957 р. - Управління м'ясної та молочної промисловості раднаргоспу 
Одеського економічного району, 
з 1963 р. - Управління м'ясної та молочної промисловості раднаргоспу 
Чорноморського економічного району, 
з 1965 р. - Головного українського управління м'ясної та молочної 
промисловості, 
з 14.01.1966 р. - Одеського м'ясотресту «Укрголовм'ясо», 
з 27.08.1970 р. - Одеського об'єднання м'ясної промисловості, 
з 06.04.1977 р. - Одеського виробничого об'єднання м'ясної промисло-
вості, 
 
Дочірнє підприємство відкритого акціонерного товариства «Одесам'ясо» 
Одеський м'ясокомбінат, 
м. Одеса, 
07.04.1993 - 17.06.2002 рр. 
 
На державному зберіганні з 1936 р. 
Всього: 234 од. зб., 1928 - 2002 рр. 
 

Опис 1 - 1928 - 1936 рр., 19 од. зб. 
 Накази, циркуляри комбінату та «Укрм'ясо». Листування з «Укрм'ясо» та 
міськрадою про забезпечення робочою технічною силою, паливом, електроенер-
гією, постачання населення та іншим питанням. Накази по особовому складу. 
 
Опис 2 - 1944 - 1962 рр., 204 од. зб. 
 Накази та розпорядження по комбінату. Промфінплани. Соціалістичні зо-
бов'язання та підсумки їх виконання. Звіти з основної діяльності, капіта-
льному будівництву, впровадженню раціоналізаторських пропозицій, нещасних 
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випадках, кадрам та іншим питанням. Ліміти по труду, штатні розписи та ко-
шториси. 
 
Опис 3 - 1945 - 2002 рр., 6 од. зб. 
 Будинкові книги, картки з прописки громадян. 
 

Р - 513, Одеська районна контора Українського тресту борошномельної 
промисловості «Укрборошно», 
м. Одеса, 
07.03.1923 - лютий 1932 рр. 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього: 21 од. зб., 1922 - 1928 рр. 
 

Опис 1 - 1922 - 1925 рр., 5 од. зб. 
 Накази по конторі. Листування по відновленню та ремонту млинів. Дові-
дки, посвідчення та листування по особовому складу. Договори на оренду 
млинів. 
 
Опис 2 - 1923 - 1928 рр., 16 од. зб. 
 Звіт по роботі райконтори в першому півріччі 1926 року. Копії прото-
колів правління українського борошномельного тресту та атестаційної комі-
сії. Листування по хлібозаготівлям, постачанні хлібом північних районів 
РСФСР, працевлаштуванню червоноармійців, обстеженню млинів та іншим питан-
ням. Списки та листування по особовому складу. 

 
Р - 520, Одеський губернський трест харчової промисловості (харчо-
трест) Одеської губернської ради народного господарства «Губраднар-
госп», 
м. Одеса, 
1922 - 01.08.1925 рр. 
 
На державному зберіганні з 31.10.1930 р. 
 

Опис 1 - 1923 - 1925 рр., 14 од. зб. 
 Циркуляри тресту. Списки, копії довідок та посвідчень, листування по 
особовому складу. 
 

Р - 521, Одеський окружний трест харчової промисловості (харчотрест) 
Одеського окружного відділу місцевої промисловості, 
м. Одеса, 
07.03.1923 - 1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 17.06.1931 р. 
 

Опис 1 - 1923 - 1930 рр., 91 од. зб. 
 Накази по харчотресту. Протоколи засідань правління тресту та нарад с 
представниками підвідомчих фабрик. Доповіді по обстеженню діяльності хар-
чотресту та загальному стані фабрик підвідомчих тресту. Списки, довідки та 
посвідчення особового складу. Висновки по промфінплану на 1925 - 1926 роки 
та матеріали по промислової виставці. Звіти, протоколи та листування по 
роботі підвідомчих фабрик. Пропозиції закордонних фірм та листування з ни-
ми по консервуванню продуктів харчування. Трудові списки, посвідчення та 
листування по особовому складу. Протоколи нарад з директорами підвідомчих 
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фабрик. Списки та характеристики на співробітників тресту. Матеріали міс-
цевого комітету. 
 

Р - 525, Губернський відділ внутрішньої торгівлі (губвнуторг) викон-
кому Одеської губернської ради робочих, селянських та червоноармійсь-
ких депутатів, 
м. Одеса, 
квітень 1924 - 01.08.1925 рр. 
 
На державному зберіганні з 09.09.1930 р. 
 

Опис 1 - 1924 - 1925 рр., 127 од. зб. 
 Протоколи нарад губвнуторга. Доповіді та доповідні записки по обсте-
женню підвідомчих підприємств. Звіти про діяльність підвідомчих підпри-
ємств губвнуторга. Протоколи засідань комісій губвнуторга. Розпорядження 
та циркуляри губвнуторга. Відомості по фінансовому та економічному стані 
торгівельної системи губвнуторгу. 
 

Р - 526, Одеський окружний відділ внутрішньої торгівлі (окрвнуторг) 
виконкому Одеської окружної ради робочих, селянських та червоноармій-
ських депутатів, 
м. Одеса, 
10.07.1925 - 07.07.1926 рр. 
 
На державному зберіганні з 03.10.1930 р. 
 

Опис 1 - 1925 - 1926 рр., 45 од. зб. 
 Накази, циркуляри та інструкції окрвнуторгу. Протоколи нарад при окр-
внуторге. Звіти про роботу окрвнуторга. Списки співробітників. Листування 
про обстеження торгівельної мережі та заготівлях сировини.  
 

Р - 528, Одеське губернське управління по паливу (губпал) Всеукраїн-
ського головного управління по паливу, 
м. Одеса, 
01.06.1920 - 1925 рр. 
 
На державному зберіганні з 11.10.1930 р. 
Всього: 90 од. зб., 1920 - 1924 рр. 
 

Опис 1 - 1921 - 1922 рр., 62 од. зб. 
 Протоколи нарад по управлінню, відомості на виплату зарплати службов-
цям та робочим. Матеріали спостережної комісії по перепису підприємств з 
деревообробної промисловості. 
 
Опис 2 - 1920 - 1924 рр., 27 од. зб. 
 Акти обстежень споживачів палива. Звіт про діяльність губпалу. Плано-
ві замовлення на паливо. 
 
Опис 3 - 1921 - 1922 рр., 1 од. зб. 
 Листування по бронюванню співробітників. 
 

Р - 529, Балтське відділення Одеського губернського управління борош-
номельно - круп'яної промисловості, 
м. Балта Балтського повіту Одеської губернії. 
06.12.1920 - 1922 рр. 
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На державному зберіганні з 10.01.1941 р. 
 

Опис 1 - 1920 - 1922 рр., 54 од. зб. 
 Звіти про діяльність балтського відділення. Листування з млинами про 
їх роботу. 
  

Р - 530, Одеська губернська контора акціонерної спілки торгівлі хліб-
ними та іншими сільськогосподарськими продуктами «Хлібпродукт», 
м. Одеса, 
17.06.1922 - 1925 рр. 
 
На державному зберіганні з 14.12.1940 р. 
 

Опис 1 - 1923 - 1926 рр., 27 од. зб. 
 Циркуляри акціонерної спілки та губернської контори. Особові справи 
співробітників. 
 

Р - 535, Одеське губернське управління борошномельно - круп'яної про-
мисловості Одеської губернської ради народного господарства, 
м. Одеса, 
19.04.1920 - 1922 рр. 
 
На державному зберіганні з 13.06.1930 р. 
Всього: 65 од зб., 1920 - 1925 рр. 
 

Опис 1 - 1920 - 1925 рр., 48 од. зб. 
 Доповідні записки та листування про роботу млинів. 
 
Опис 2 - 1920 - 1921 рр., 17 од. зб. 
 Акти обстежень млинів та описи обладнання. Листування з Одеським губ-
продкомом та млинами про відкриття млинів, постачання їх обладнанням, зер-
ном, паливом, передачі млинів в оренду та інше. 
 

Р - 542, Одеська губернська міжвідомча комісія по здачі млинів в оре-
нду Одеської губернської ради народного господарства, 
м. Одеса, 
1920 - 1922 рр. 
 
На державному зберіганні з 13.06.1930 р. 
Всього: 176 од. зб., 1920 - 1922 рр. 
 

Опис 1 - 1921 - 1922 рр., 111 од. зб. 
 Договори та анкети на передачу млинів в оренду. 
 
Опис 2 - 1920 - 1921 рр., 66 од. зб. 
 Договори та анкети на передачу млинів в оренду. 

 
Р - 543, Ленінська районна судово - земельна комісія (рай земкомісія) 
виконкому Ленінської районної ради робочих, селянських та червоноар-
мійських депутатів, 
с. Севериновка Ленінського району Одеського округу Одеської губернії, 
07.03.1923 - 17.01.1927 рр.; 
 
з липня 1925 р. - Ленінського району Одеського округу. 
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На державному зберіганні з 1930 р. 
 

Опис 1 - 1923 - 1925 рр., 130 од. зб. 
 Судові справи по позову громадян по розділу землі, садиб та інше. 
  

Р - 544, Виконком Олександрівсько - Арнаутської сільської ради робо-
чих, селянських та червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Олександрівка - Арнаутське Олександрівсько - Арнаутської волості 
Одеського повіту Одеської губернії, 
лютий 1920 р.; 
 
з серпня 1920 р. - Гросс - Лібентальської волості Одеського повіту 
Одеської губернії. 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 

 
Опис 1 - 1920 - 1921 рр., 1 од. зб. 
 Протоколи загальних зборів громадян хутора Барабой та зведення про 
посіви по селу Олександрівка. 
 

Р - 545, Ленінський районний комітет взаємодопомоги (райКВП) Ленінсь-
кого районного відділу соціального забезпечення, 
с. Северинівка Ленінського району Одеського округу Одеської губернії, 
травень 1923 - 23.01.1925 рр.; 
 
Ленінське районне товариство взаємодопомоги (райОВП) Ленінського рай-
онного відділу соціального забезпечення, 
с. Северинівка Ленінського району Одеського округу Одеської губернії, 
23.01.1925 - 17.01.1927 рр.; 
 
з липня 1925 р. - Ленінського району Одеського округу. 
 
На державному зберіганні з 13.09.1937 р. 
 

Опис 1 - 1923 - 1926 рр., 25 од. зб. 
 Протоколи засідань президії райКВП, звіти про діяльність. Відомості 
розподілу продовольчої позики. Листування з сільКВП про їх діяльність. 
 

Р - 546, Виконком Єкатерино - Платонівської сільської ради депутатів 
трудящих (сільрада), 
с. Єкатерино - Платонівка Жовтневого району Одеської області, 
02.04.1944 р.; 
 
з січня 1959 р. - Ширяєвського району Одеської області. 
 
На державному зберіганні з 16.10.1967 р. 
Всього: 138 од. зб., 1950 - 1971 рр. 
 

Опис 1 - 1950 р., 2 од. зб. 
 Протоколи засідань сільради та сесій.  
 
Опис 2 - 1953 - 1971 рр., 136 од. зб. 



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  66 

 Постанови райвиконкому. Плани роботи. Протоколи засідань виконкому та 
сесій сільради. Бюджет. Звіти по виконанню бюджету. Договори на соцзмаган-
ня. Протоколи сесій сільради та засідань виконкому. Бюджети сільради та 
плани роботи. Звіти по виконанню бюджету. Документи по роботі постійних 
комісій, по виборах в місцеву Раду. 
 
 

Р - 547, Виконком Ленінської районної ради робочих, селянських та че-
рвоноармійських депутатів (рай виконком), 
с. Северинівка Ленінського району Одеського округу Одеської губернії, 
07.03.1923 - 17.01.1927 рр.; 
з липня 1925 р. - Ленінського району Одеського округу. 
 
На державному зберіганні з 11.09.1937 р. 
 

Опис 1 - 1923 - 1927 рр., 173 од. зб. 
 Циркуляри та інструкції райвиконкому та окрфінвідділу. Протоколи за-
сідань президії райвиконкому, сільрад. Плани роботи райвиконкомів, сіль-
рад. Листування з сільрадами про проведення продподаткової кампанії, «Чер-
воної казарми», тижня допомоги дітям, інвалідам, посівної кампанії, аграр-
ної пропаганди, обліку іноземних підданих, селян з господарчою позикою та 
ін. Атестаційні листи робітників райвиконкому. Списки осіб, позбавлених 
виборчих прав.  
 

Р - 550, Одеський механічний завод по виготовленню предметів залізни-
чної сигналізації «Червоний сигнал» Наркомату шляхів сполучення, 
м. Одеса, 
07.11.1917 - жовтень 1941 рр. 
 
На державному зберіганні з 16.10.1937 р. 
Всього: 98 од. зб. 
 

Опис 1 - 1923 - 1926 рр., 47 од. зб. 
 Протоколи виробничих нарад. Відомості про виконання програми заводу. 
Листування по виконанню замовлень. Списки робочих та службовців, копії до-
відок та посвідчень, відомості на виплату зарплати.  
 
Опис 2 - 1920 - 1923 рр., 6 од. зб.  
 Списки робочих та службовців, відомості на зарплату. 
 
Опис 3 - 1930 - 1932 рр., 18 од. зб. 
 Копії постанов, циркулярів Наркомату праці СРСР та Одеського місьви-
конкому. Списки особового складу заводу. 
 
Опис 4 - 1935 - 1938 рр., 4 од. зб. 
 Звіти Московського інституту техніко - економічної інформації по за-
кордонним відрядженням. 
 
 
 
Опис 5 - 1923 - 1926 рр., 23 од. зб. 
 Плани роботи завкому. Звіти завкому та комісій. Протоколи засідань 
завкому, виробничо - технічних нарад, загальних зборів робітників заводу, 
комісій по охороні праці та культкомісії. 
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Р - 551, Одеське повітове статистичне бюро виконкому Одеської повіто-
вої ради робочих, селянських та червоноармійських депутатів, 
м. Одеса, 
травень 1920 - 07.03.1923 рр. 
 
На державному зберіганні з 04.11.1930 р. 
 

Опис 1 - 1920 - 1922 рр., 4 од. зб. 
 Статистичні відомості про посівні площі та списки населених пунктів 
Одеського повіту. 
 

Р - 558, Одеська обласна контора Всесоюзного державного тресту з пос-
тачання товарами та продовольством острову Сахаліну «Сахалінпостач», 
м. Одеса, 
09.02.1932 - 1938 рр. 
 
На державному зберіганні з 01.09.1937 р. 
Всього: 29 од. зб., 1934 - 1938 рр. 
 

Опис 1 - 1934 - 1937 рр., 21 од. зб. 
 Накази та розпорядження по конторі. Плани та кошториси контори. Осо-
бові справи службовців контори. 
 
Опис 2 - 1937 р., 3 од. зб. 
 Договори та листування про відвантаження товарів та фінансовим питан-
ням. 
  
Опис 3 - 1938 р., 5 од. зб. 
 Листування по господарчим питанням та накази по конторі. 
 

Р - 562, Одеський міський відділ Всеросійського професійного союзу 
робітників медико - санітарної справи «Всемедикосанпраця», 
м. Одеса, 
30.11.1930 - 01.03.1932 рр. 
 
На державному зберіганні з 20.08.1940 р. 
 

 
Опис 1 - 1931 р., 2 од. зб. 
 Заяви робочих та службовців про прийняття їх в члени профспілки. 
 

Р - 563, Одеський губернський відділ професійної спілки робітників 
медико - санітарної справи «Всемедикосанпраця», 
м. Одеса, 
18.04.1919 - 01.08.1925 рр. 
 
На державному зберіганні з 20.08.1940 р. 
 

Опис 1 - 1919 - 1925 рр., 303 од. зб. 
 Накази, циркуляри, інструкції, протоколи та звіти губернського відді-
лу профспілки. Анкети та особові справи членів профспілки. 

 
Р - 564, Одеський окружний відділ професійної спілки робітників меди-
ко - санітарної справи (медсанпраця), 
м. Одеса, 
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07.03.1923 - 30.11.1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 19.08.1940 р. 
 

Опис 1 - 1925 - 1930 рр., 110 од. зб.  
 Накази окружного відділу професійної спілки. Протоколи президії все-
української професійної спілки та листування ліквідкому профспілки. Особо-
ві справи членів професійної спілки. Картки безробітних профспілки. Реєст-
раційні картки працюючих членів союзу. 
 

Р - 565, Перший український державний маслоробний завод управління 
великої маслової промисловості на Україні «Укрмаслотрест», 
м. Одеса, 
1922 - жовтень 1941 рр.; 
 
з 1929 р. - управління масложирового тресту республіканського значен-
ня «Укрмасложиртрест» 
 
На державному зберіганні з 1936 р. 
 

Опис 1 - 1922 - 1933 рр., 45 од. зб. 
 Відомості по виробничої діяльності заводу, збиткам, заподіяним заводу 
інтервенцією та ін. Листування з адміністративно - господарчих питань. 
Списки робочих та службовців.  

 
 
Р - 566, Одеський державний трест металообробної промисловості (мета-
лотрест) Одеського міського відділу місцевої промисловості, 
м. Одеса, 
1923 - 1934 рр. 
 
На державному зберіганні з 26.01.1929 р. 
Всього: 60 од. зб., 1923 - 1934 рр. 
 

Опис 1 - 1923 - 1934 рр., 44 од. зб. 
 Накази та постанови металотресту. Протоколи технічних нарад. Плани та 
звіти заводів по раціоналізації. 
 
Опис 2 - 1930 - 1934 рр., 13 од. зб. 
 Списки, характеристики та інші відомості по особовому складу тресту 
та заводів. 
 
Опис 3 - 1926 - 1928 рр., 3 од. зб. 
 Штати, анкети та списки робочих та службовців. 
 

Р - 567, Одеський вповноважений металургійного синдикату Центрального 
району «Металлосиндикат», 
м. Одеса, 
1925 - 1927 рр.; 
 
Одеський вповноважений Всесоюзного машино - технічного синдикату, 
м. Одеса, 
1928 - 1930 рр.; 
 



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  69 

Одеський машино - ремонтний завод Державного промислового тресту по 
виявленню, ремонту та реалізації демонтованого обладнання «Реммаш-
трест», 
м. Одеса, 
1931 - жовтень 1941 рр.  
 
На державному зберігання з 1936 р. 
 

Опис 1 - 1925 - 1932 рр., 23 од. зб. 
 Постанови, циркуляри та накази по металлосиндикату та заводу. Списки 
робітників заводу. 

 
Р - 568, Одеська окружна каса соціального страхування (окрстрахкаса) 
Головного Українського управління соціального страхування, 
м. Одеса, 
07.03.1923 - 15.09.1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 22.06.1931 р. 
Всього: 101 од. зб., 1922 - 1930 рр. 
 

Опис 1 - 1922 - 1930 рр., 92 од. зб. 
 Протоколи засідань президії окрстрахкаси та її комісій. Розпорядження 
по окрстрахкасе. Звіти про роботу будинків відпочинку. Списки робітників 
окрстрахкаси та особові справи пенсіонерів. 
 
Опис 2 - 1926 - 1930 рр., 9 од. зб. 
 Відомості про роботу окрстрахкаси та листування по особовому складу. 

 
Р - 569, Одеська міська каса соціального страхування (міськстрахка-
са), 
м. Одеса, 
1920 - жовтень 1941 рр. 
 
На державному зберіганні з 06.08.1940 р. 
Всього: 11 од. зб., 1929 - 1932 рр. 
 

Опис 1 - 1930 - 1932 рр., 7 од. зб. 
 Протоколи засідань правління міськстрахкаси, комітету сприяння курор-
тному будівництву. Особові справи пенсіонерів. 
 
Опис 2 - 1929 - 1931 рр., 4 од. зб.  
 Протоколи засідань президії міськстрахкаси. Списки та листування по 
особовому складу. 

 
Р - 570, Одеська обласна каса соціального страхування (облстрахкаса) 
Головного Українського управління соціального страхування, 
м. Одеса, 
01.03.1932 - жовтень 1941 рр. 
 
На державному зберіганні з 06.08.1940 р. 
Всього: 41 од. зб., 1932 - 1937 рр. 
 

Опис 1 - 1932 - 1937 рр., 32 од. зб. 
 Накази та розпорядження облстрахкаси. Протоколи засідань президії 
облстрахкаси.  
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Опис 2 - 1932 - 1933 рр., 9 од. зб. 
 Фінансово - статистичні звіти облстрахкаси. Відомості на виплату зар-
плати та списки робітників облстрахкаси.  
 

Р - 571, Одеська контора акціонерного товариства по торгівлі рудою, 
металами, мінералами та металевим ломом «Рудметалторг», 
м. Одеса, 
1925 - 1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 

Опис 1 - 1925 - 1930 рр., 17 од. зб. 
 Листування по збору, заготівлі та відвантаженню матеріалів. Списки та 
характеристики на робітників контори. 
 

Р - 572, Одеська губернська контора державного страхування Головного 
управління державного страхування, 
м. Одеса, 
лютий 1920 - липень 1925 рр. 
 
На державному зберіганні з 22.06.1931 р. 
 

Опис 1 - 1918 - 1925 рр., 102 од. зб. 
 Копії наказів головного правління. Звіти про діяльність губконтори. 
Протоколи загальних зборів співробітників. Списки співробітників контори. 
Телеграфне листування з закордонними клієнтами. 
 

Р - 573, Аграрна база «Софієвка» Одеського окружного земельного від-
ділу,  
хут. Софієвка Захар'євського району Одеського округу Одеської губер-
нії, 
07.03.1923 - 1928 рр.; 
 
з липня 1925 р. - Захар'євського району Одеського округу; 
 
Аграрна база (племінне господарство) ім. Паризької комуни Одеського 
окружного земельного відділу, 
хут. Софієвка Захар'євського району Одеського округу, 
1928 - 05.09.1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 18.07.1929.р. 
 

Опис 1 - 1927 - 1928 рр., 6 од. зб. 
 Баланси аграрної бази. Списки, довідки, посвідчення робочих та служ-
бовців аграрної бази. 

 
Р - 574, Одеське окружне відділення Всесоюзного державного тресту жи-
рової та кістковообробної промисловості «Жиркістка - ТЄТЄ», 
м. Одеса, 
07.03.1923 - 15.09.1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 11.06.1931 р. 
 

Опис 1 - 1926 р., 1 од. зб. 
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 Протоколи виробничих нарад. 
 

Р - 575, Одеське окружне відділення Ленінградського державного мило-
варно - жирового тресту «Ленжет», 

 м. Одеса, 
 1925 - 1927 рр. 
 
 На державному зберіганні з 23.03.1979р. 
 
Опис 1 - 1925 - 1927 рр., 1 од. зб. 
 Посвідчення, довідки та списки співробітників відділення. 

 
Р - 579, Кодимсько - Рашковська лісозаготовча ділянка Одеського губе-
рнського державного об'єднання лісової та деревообробної промисловос-
ті «Ліспром», 
с. Кодима Будейської волості Балтського повіту Одеської губернії, 
1920 - липень 1925 рр.; 
 
з 1923 р. - Крутянського району Балтського округу Одеської губернії. 
 
На державному зберіганні з 1925 р. 
 

Опис 1 - 1922 - 1924 рр., 3 од. зб. 
 Відомості на виплату заробітної плати робочим та службовцям. 
 

Р - 581, Одеське відділення камвольного тресту Вищої ради народного 
господарства СРСР, 
м. Одеса, 
1924 - 01.07.1925 рр.; 
 
Одеське відділення акціонерного товариства «камвользбут» ВРНГ СРСР, 
м. Одеса, 
01.07.1925 - листопад 1926 рр.; 
 
Одеське відділення акціонерного товариства «Текстильторг» ВРНГ СРСР, 
м. Одеса, 
листопад 1926 - 01.03.1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 

Опис 1 - 1924 - 1930 рр., 69 од. зб. 
 Циркуляри Одеського відділення камвольного тресту «Камвользбуту» та 
«Текстильторгу». Доповіді про діяльність Одеського відділення камвольного 
тресту. Інструкції тресту магазинам та ларькам. Листування про надходження 
и реалізацію товарів. Накази по Одеському відділенню камвольного тресту. 
Розпорядження по оптово - роздрібному магазину. Місячні звіти магазинів. 
Листування з особового складу. Списки, відомості на виплату зарплату, зая-
ви, копії довідок та посвідчень співробітників. Особові справи. 

 
Р - 584, Одеська губернська контора по торгівлі медичним обладнанням 
та медикаментами (губмедторг) Української контори по торгівлі медич-
ним обладнанням та медикаментами «Укрмедторг», 
м. Одеса, 
18.03.1923 - 01.08.1925 рр. 
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На державному зберіганні з 08.07.1931 р. 
 

Опис 1 - 1922 - 1925 рр., 2 од. зб. 
 Копії наказів губздраввідділу по організації губмедторгу та торгівлі 
медикаментами. 
 

Р - 585, Одеське окружне відділення Українського акціонерного товари-
ства торгівлі медикаментами та лікарськими травами «Укрмедторг», 
м. Одеса, 
листопад 1922 - 1927 рр. 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 

Опис 1 - 1925 - 1927 рр., 6 од. зб. 
 Листування з фармацевтичною фабрикою, хімічними лабораторіями черво-
ного хреста та іншими установами по виробленню медикаментів, відвантаженню 
лікарських трав, взаємними розрахунками та ін. 
 

Р - 587, Уповноважений Наркомату заготівель по Анан'ївському району 
(уполнаркомзаг), 
м. Анан'їв Анан'ївського району Одеської області, 
1944 - квітень 1946 рр.; 
Уповноважений Міністерства заготівель по Анан'ївському району (упо-
лмінзаг), 
м. Анан'їв Анан'ївського району Одеської області, 
квітень 1946 р.  
 
На державному зберіганні з 02.07.1969 р. 
 

Опис 1 - 1944 - 1954 рр., 31 од. зб. 
 Річні виконавчі звіти про виконання обов'язкових поставок сільського-
сподарських продуктів. Кошторис видатків. 
 

Р - 588, Одеський торгівельно - комісійний колектив для заготівлі та 
збуту фуражно - харчових продуктів, будівельних та лісних матеріалів 
(торккофуражліс) Одеського окружного відділу праці, 
м. Одеса, 
22.12.1926 - 15.09.1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 02.02.1931 р. 
 

Опис 1 - 1928 - 1930 рр., 17 од. зб. 
 Розпорядження по колективу торккофуражліс. Річний звіт. Листування з 
млином № 2. Анкети, списки та відомості на видачу зарплати робочим та слу-
жбовцям. 

 
Р - 590, Одесько - Подільське крайове відділення Всеукраїнського ак-
ціонерного товариства по збору та закупівлі різного роду утильматері-
алів «Укрутильзбір», 
м. Одеса, 
22.03.1924 - 15.09.1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 17.08.1931 р. 
Всього: 9 од. зб., 1925 - 1929 рр. 
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Опис 1 - 1925 - 1929 рр., 7 од. зб. 
 Накази та розпорядження по відділенню. Список співробітників Одесько-
го відділення. 
 
Опис 2 - 1925 - 1929 р., 2 од. зб. 
 Листування про збір утильсировини та особовому складу. 

 
Р - 593, Одеське міжрайонне торгівельне відділення Всесоюзного держа-
вного тресту гумової промисловості «Гумотрест», 
м. Одеса, 
12.01.1922 - 15.09.1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 23.12.1930 р. 
Всього: 19 од. зб., 1922 - 1929 рр. 
 

Опис 1 - 1922 - 1929 рр., 5 од. зб. 
 Листування з заводами та торгівельними установами по торгівлі гумови-
ми виробами. 
 
Опис 2 - 1923 - 1929 рр., 14 од зб. 
 Звіти про роботу відділення та списки особового складу. 

 
Р - 599, Відділ управління виконкому одеської губернської ради робо-
чих, селянських та червоноармійських депутатів, 
м. Одеса, 
1919 - лютий 1924 рр. 
 
На державному зберіганні з 15.06.1928 р. 
Всього: 1420 од. зб., 1919 - 1925 рр. 
 

Опис 1 - 1919 - 1925 рр., 699 од. зб.  
 Накази та протоколи відділу управління. Доповіді та звіти про діяль-
ність відділу управління. Списки особового складу відділу управління. По-
відомлення губ ревкому про скликання широкої міської робочої жіночої кон-
федерації. Копія декрету РНК СРСР о націоналізації телефонних повідомлень. 
Положення РНК УРСР про облік, реквізицію та розподіл житлових та нежитло-
вих приміщень. Бюлетень інформбюро Одеського губбюро про хід кампанії по 
боротьбі з куркульським засиллям. Зведення про виконання розверстки, про 
боротьбу з куркульством, дезертирством та бандитизмом по Балтському пові-
ту.  
 
Опис 2 - 1920 - 1924 рр., 23 од. зб. 
 Доповіді про роботу відділу управління та його плани робіт. Протоколи 
засідань відділу управління. Листування про постачання армії та флоту. 
Штати, мандати, посвідчення робітників відділу управління.  
 
Опис 3 - 1920 - 1923 рр., 6 од. зб. 
 Списки та листування по іноземним підданим.  
 
Опис 4 - 1920 - 1924 рр., 679 од. зб. 
 Списки, листування та особові справи іноземних підданих. 
 
Опис 5 - 1920 - 1921 рр., 13 од. зб. 
 Протоколи засідань місцевого комітету, загальних зборів та списки 
членів профспілки. 
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Р - 600, Одеське губернське відділення державного акціонерного това-
риства по виробництву та торгівлі хіміко - фармацевтичними препарата-
ми та медичним майном «Держмедторгпром», 
м. Одеса, 
1924 - липень 1925 рр. 
 
На державному зберіганні з 04.11.1924 р. 
 

Опис 1 - 1924 - 1925 рр., 2 од. зб. 
 Листування з місцевими та іногородніми медичними організаціями по 
відпуску медикаментів, особовому складі та іншим питанням. 

 
Р - 602, Жовтневий районний відділ сільського господарства виконкому 
Жовтневої районної ради робочих, селянських та червоноармійських де-
путатів, 
с. Жовтневе Жовтневого району Одеської області, 
1932 - 07.08.1941 рр.; 
  
з 24.12.1939 р. - виконкому Жовтневої районної ради депутатів трудя-
щих; 
 
Жовтневий районний відділ сільського господарства виконкому Жовтневої 
районної ради депутатів трудящих, 
с. Жовтневе, Жовтневого району Одеської області, 
02.04.1944 - січень 1959 рр. 
 
На державному зберіганні з 06.09.1965 р. 
 

Опис 1 - 1944 - 1949 рр., 87 од. зб. 
 Державні плани розвитку тваринництва, землеустрою. Річні звіти колго-
спів, розподілу земель по угіддям, землекористуванню в районі. протоколи 
загальних зборів членів колгоспів. Листування з управлінням землеустрою та 
райвиконкомом по відведенню земель, присадибних ділянок колгоспників, зем-
леустрою та землекористуванню. Матеріали по введенню травопільних сівозмін 
в колгоспах району. 
 

Р - 603, Одеське районне відділення Української державної комісійно - 
посередницької контори «Укрдержпосередник», 
м. Одеса, 
1923 - 1928 рр. 
 
На державному зберіганні з 02.12.1931 р. 
 

Опис 1 - 1923 - 1924 рр., 16 од. зб. 
 Листування з агентствами по заготівлям та реалізації товарів. 

 
Р - 605, Балтське агентство по Молдавської автономної Радянської со-
ціалістичної республіці Одеської районної контори об'єднаної цукрової 
промисловості СРСР «Цукротрест», 
м. Балта Автономної Молдавської РСР, 
12.10.1924 - 1929 рр. 
 
На державному зберіганні з 16.03.1929 р. 
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Опис 1 - 1926 - 1928 рр., 2 од. зб. 
 Копії циркулярів та розпоряджень Одеської контори. Акти ревізій та 
прийому цінностей. Листування по заходам по регулюванню цукрового ринку. 
Здавальний опис за 1925.-.1928.рр. 
 

Р - 606, Одеська губернська планова комісія виконкому Одеської губер-
нської ради робочих, селянських та червоноармійських депутатів, 
м. Одеса, 
вересень 1921 - серпень 1925 рр. 
 
На державному зберіганні з 16.03.1929 р. 
 

Опис 1 - 1921 - 1925 рр., 108 од. зб. 
 Протоколи засідань губернської планової комісії. Статистичні відомос-
ті по промисловості, руху робочої сили, заробітної плати та чисельності 
населення по Одеській губернії.  
 

Р - 609, Березовська районна інспектура державної статистики (райЦСУ) 
виконкому Березівської районної ради робочих, селянських та червоноа-
рмійських депутатів, 
с. Березівка Березівського району Одеської області, 
09.02.1932 - 10.08.1941 рр.; 
30.03.1944 р.; 
 
з 1939 р. - виконкому Березівської районної ради депутатів трудящих. 
 
На державному зберіганні з 07.09.1965 р. 
 

Опис 1 - 1944 - 1966 рр., 297 од. зб 
 Статистичні звіти та відомості організацій району та зведені звіти по 
чисельності робочих та службовців, фонду зарплатні, віковому та статевому 
складу, руху населення, посівних площах, врожаю, тваринництву та ін. Кош-
ториси та штатні розклади. Календарні плани роботи. Зведення по заготівлям 
сільськогосподарчих продуктів, рільництву, тваринництву, посівним площам 
та врожайності, матеріали по статистиці населення, охорони здоров'я, куль-
тури, торгівлі. Звіти сільрад по чисельності та витрачанням фондів заробі-
тної платні.  
 

Р - 614, Одеське міське відділення Всеукраїнського науково - техніч-
ного управління (ОНТУ), 
м. Одеса, 
1922 - жовтень 1941 рр. 
 
На державному зберіганні з 30.03.1931 р. 
 

Опис 1 - 1926 - 1927, 1931 рр., 2 од. зб. 
 Протоколи засідання ОНТУ по проектуванню заводу для утилізації сміття 
та сухих покидьків в місті Одесі. Доповідь про діяльність Одеського відді-
лення науково - технічного управління за 1925 - 1926 рр. 
 

Р - 615, Одеська районна контора акціонерного товариства по торгівлі 
машинами, обладнанням та технічним приладдям для сільського господар-
ства «Село - Техніка», 
м. Одеса, 
28.04.1922 - 1927 рр.  
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На державному зберіганні з 07.06.1930 р. 
 

Опис 1 - 1922 - 1925 рр., 17 од. зб. 
 Копії циркулярів правління акціонерного товариства. Відомості на ви-
плату зарплатні робітникам контори. 

 
Р - 618, Одеське обласне агентство Центрального правління кам'янову-
гільної промисловості Донбасу, 
м. Одеса, 
1921 - 1922 рр.; 
 
Управління уповноваженого Центрального правління кам'яновугільної 
промисловості Донбасу по Одеській губернії, 
м. Одеса, 
1922 - 1925 рр.; 
 
Одеське обласне агентство Донецького державного кам'яновугільного 
тресту по видобутку та продажу кам'яного вугілля «Донецквугілля», 
м. Одеса, 
1926 - 07.03.1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 29.09.1926 р. 
Всього: 132 од зб., 1921 - 1927 рр. 

 
 
 
Опис 1 - 1921 - 1927 рр., 11 од. зб. 
 Накази по агентству. Відомості на зарплату, анкети, мандати та пос-
відчення співробітників. 
 
Опис 2 - 1921 - 1926 рр., 121 од. зб. 
 Накази та звіти агентства про діяльність. Анкети, довідки, посвідчен-
ня співробітників. 
 

Р - 620, Одеське окружне відділення державного чайного, кавового та 
цукрового тресту « Часуправління», 
м. Одеса, 
07.03.1923 - 15.09.1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 06.09.1930 р. 
Всього: 27 од. зб., 1923 - 1926 рр. 
 

Опис 1 - 1923 - 1924 рр., 3 од. зб. 
 Списки та службові характеристики на співробітників. 
 
Опис 2 - 1924 - 1926 рр., 24 од. зб. 
 Особові справи співробітників. 
 

Р - 621, Одеська обласна контора об'єднання державних фабрик України 
українського тютюнового тресту «Укртютюнтрест», 
м. Одеса, 
1920 - 1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 11.03.1930 р. 
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Всього: 133 од. зб., 1922 - 1929 рр. 
 

Опис 1 - 1922 - 1928 рр., 115 од зб. 
 Накази по конторі. Доповідні записки про діяльність контори. Списки, 
довідки, посвідчення та відомості на виплату зарплатні.  
 
Опис 2 - 1923 - 1929 рр., 18 од. зб. 
 Копії циркулярів Укртютюнтресту та директиви окрадмінвідділу. Прото-
коли засідань правління тресту. Списки робочих та службовців Одеської кон-
тори. 
 

Р - 622, Об'єднаний ринковий комітет комунального відділу виконкому 
Одеської окружної ради робочих, селянських та червоноармійських депу-
татів, 
м. Одеса, 
07.03.1923 - 15.09.1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 04.10.1930 р. 
 

Опис 1 - 1923 - 1929 рр., 13 од. зб. 
 Протоколи пленуму об'єднаного ринкового комітету зборів торговців ри-
нку. Списки, посвідчення та довідки робітників ринкового комітету. 
 

Р - 623, Одеська товарна біржа Всесоюзної ради з'їздів біржової тор-
гівлі, 
м. Одеса, 
1922 - 1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 25.02.1930 р. 
Всього: 76 од. зб., 1924 - 1930 рр. 
 

Опис 1 - 1924 - 1928 рр., 6 од. зб. 
 Накази по товарній біржі. Бюлетені з питань цін. Відомості на виплату 
заробітної плати співробітникам. 
 
Опис 2 - 1924 - 1930 рр., 70 од. зб.  
 Копії директив Всеукраїнської ради з'їздів представників біржової то-
ргівлі. Інформаційні бюлетені наркомторгу УРСР. Листування по особовому 
складу. 
 

Р - 624, Іллінський волосний військовий комісаріат (Волвійськомат), 
 с. Ілллінка, Іллінської волості Одеського повіту Одеської губернії, 
 1919 - 07.03.1923 рр.; 
 
 з 23.03.1921 р. - Миколаївської губернії; 
 з грудня 1922 р. - Одеській губернії. 
 
 На державному зберіганні з 1930 р. 
  
Опис 1 - 1919 - 1920 рр., 11 од. зб.  
 Списки обліку військовозобов'язаних. 
 

Р - 625, Одеське окружне відділення Всесоюзного текстильного сидикату 
«ВТС», 
м. Одеса, 
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07.03.1923 - 15.09.1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 1927 р. 
Всього: 142 од. зб., 1924 - 1927 рр. 
 

 
Опис 1 - 1922 - 1927 рр., 139 од. зб. 
 Накази по окружному відділенню. Протоколи засідань правління. Листу-
вання по розподілу товарів по районах. Довідки, посвідчення, списки та 
особові справи співробітників відділення. 
 
Опис 2 - 1924 - 1927 рр., 3 од. зб.  
 Характеристики та довідки про власників мануфактурних магазинів. Ві-
домості по співробітникам Одеського відділення. 
 

Р - 628, Одеське представництво російсько - турецького імпорно - екс-
портного акціонерного товариства «»Ростюрк», 
м. Одеса, 
1925 - 18.04.1929 рр. 
 
На державному зберіганні з 10.08.1929 р. 
 

Опис 1 - 1925 - 1927 рр., 22 од. зб. 
 Місячні звіти та листування с відділеннями по експорту та імпорту то-
варів. 
  

Р - 631, Одеське транспортне споживче товариство робочих та службов-
ців Південно - західної залізниці (ТСТ) правління транспортно - спо-
живчого товариства Південно - західної залізниці, 
м. Одеса, 
1920 - 1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 05.01.1931 р. 
 

Опис 1 - 1921 - 1930 рр., 644 од. зб. 
 Накази та постанови ТСТ. Протоколи засідань пленума ТСТ та загальних 
зборів співробітників. Плани та річні звіти про діяльність ТСТ. Особові 
справи співробітників ТСТ.  
 

Р - 632, Одеська міська державна скотобойня Одеського губернського 
комунального відділу, 
м. Одеса, 
1920 - жовтень 1941 рр.;  
 
з 1923 р. - Одеського окружного комунального відділу; 
з 1932 р. - Одеського обласного комунального відділу. 
 
На державному зберіганні з 19.06.1928 р. 
 

 
 
Опис 1 - 1923 - 1930 рр., 17 од. зб. 
 Накази по скотобойні. Листування по механізації забою худоби. П'яти-
річний операційний план. Виписки з протоколів засідань комісії з чищення 
апарату. Списки робочих та службовців. 
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Р - 633, Одеська районна контора Українського м'ясо - холодобойного 
тресту «Укрм'ясохолодобойня», 
м. Одеса, 
07.03.1923 - жовтень 1941 рр. 
 
На державному зберіганні з 17.03.1930 р. 
 

Опис 1 - 1923 - 1927 рр., 76 од. зб. 
 Копії наказів тресту, наркомату продовольства. Протоколи засідань 1-
го з'їзду відповідальних робітників райконтор. Списки, анкети, характерис-
тики та посвідчення співробітників. Особові справи співробітників. 

 
Р - 634, Одеська ковбасна фабрика Одеської районної контори м'ясохо-
лодобійного тресту «Укрм'ясохолодобійтрест», 
м. Одеса, 
07.03.1923 - жовтень 1941 рр. 
 
На державному зберіганні з 17.03.1930 р. 
 

Опис 1 - 1927 - 1929 рр., 6 од. зб. 
 Розпорядження по фабриці. Протоколи виробничих нарад робочих та служ-
бовців фабрики. 

 
Р - 661, Сільськогосподарча артіль (радгосп) ім. Котовського, 
с. Гандрабури Анан'ївського району Одеської області, 
1958 - 1962 рр. 
 
На державному зберіганні з 02.07.1969 р. 
 

Опис 1 - 1958 - 1967 рр., 46 од. зб. 
 Протоколи засідань правління радгоспу. Матеріали обліку натуральних 
прибутків та видатків. Річний звіт радгоспу. 
  

Р - 676, Одеське обласне бюро акціонерного товариства по відновленню 
та зміцненню сільського господарства України «Село - допомога», 
19.04.1922 - 1923 рр. 
 
На державному зберіганні з 03.11.1939 р. 
 

Опис 1 - 1922 - 1923 рр., 20 од. зб. 
 Звіти про діяльність обласного бюро. Списки співробітників та листу-
вання по особовому складу, заготівлі продуктів, розподілу насіннєвої та 
продовольчій позики. 
 

Р - 688, Одеське відділення Всеукраїнської автомоторної школи фабрич-
но - заводського училища, 
м. Одеса, 
1931 - 1932 рр. 
 
На державному зберіганні з 1936 р. 
 

Опис 1 - 1931 - 1932 рр., 6 од. зб. 
 Навчальні плани, програми та протоколи засідань методичної комісії. 
Списки учнів та відомості успішності. 
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Р - 690, Одеська обласна поштово - телеграфна контора Управління 
зв'язку УРСР, 
м. Одеса, 
15.09.1932 - жовтень 1941 рр. 
 
На державному зберіганні з 1939 р. 
 

Опис 1 - 1931 - 1932 рр., 6 од. зб. 
 Копії постанов, директив, розпоряджень наркомату пошт та телеграфів 
УРСР Управління зв'язку України. Списки особового складу контори. 

  
Р - 691, Одеський окружний комітет професійної спілки робітників 
зв'язку, 
м. Одеса, 
07.03.1923 - 30.11.1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 16.07.1940 р. 
Всього: 16 од. зб., 1925 - 1927 рр. 
 

Опис 1 - 1926 - 1927 рр., 7 од. зб. 
 Плани робіт, звіти та протоколи засідань президії окружкому профспіл-
ки та правління клубу робітників зв'язку. 
 
Опис 2 - 1925 - 1926 рр., 9 од. зб. 
 Протоколи президії окружкому, загальних та делегатських зборів. 

 
 
 
Р - 693, Одеський клінічний військовий госпіталь наркомату охорони 
здоров'я УРСР, 
м. Одеса, 
1920 - жовтень 1941 рр. 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 

Опис 1 - 1920 - 1927 рр., 251 од. зб. 
 Накази по госпіталю. Доповіді про діяльність госпіталю. Протоколи за-
гальних зборів медперсоналу. Списки, копії довідок, посвідчень та листу-
вання по особовому складу. Історії хвороб. Листування с українським окруж-
ним військово - санітарним управлінням по відправці хворих на курорти, по 
вмерлим в госпіталі та по хворим, що знаходяться на виліковуванні. 

 
Р - 695, Одеська міжрайонна контора Українського тресту заготівлі ба-
вовни «Укрзаготбавовнотрест», 
м. Одеса, 
09.02.1932 - жовтень 1941 рр. 
 
На державному зберіганні з 1940 р. 
 

Опис 1 - 1932 - 1934 рр., 6 од. зб. 
 Розпорядження Союззаготбавовни та Укрзаготбавовни. Списки співробіт-
ників контори. 
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Р - 696, Курисово - Покровський волосний військовий комісаріат (вол-
військомат), 
с. Курисово - Покровське Курисово - Покровської волості Одеського по-
віту Одеської губернії, 
лютий 1920 - 03.05.1922 рр.; 
 
Петровський волосний військовий комісаріат (волвійськомат), 
с. Петровка, Петровської волості Одеського повіту Одеської губернії, 
03.05.1922 - 07.03.1923 рр. 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 

Опис 1 - 1920 - 1921 рр., 12 од. зб. 
 Доповіді про діяльність волосного військомату. Листування з повітовим 
комісаріатом по продовольчому та речовому постачанні Червоної армії, боро-
тьбі з дезертирством та інше. 

 
 
 
Р - 697, Виконавчий комітет Федорівської сільської ради робочих, се-
лянських та червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Федорівка Тузловської волості Одеського повіту Одеської губернії, 
1919 - 24.12.1939 рр.; 
 
з серпня 1920 р. - Суворовської волості Одеського повіту Одеської гу-
бернії; 
з 07.03.1923 р. - Анатол'ївського району Одеського округу Одеської 
губернії; 
з 1925 р. - Тілігуло - Березанського району Одеського округу; 
з 1931 р. - Тілігуло - Березанського району УРСР; 
з 09.02.1932 р. - Анатол'ївсього району Одеської області; 
з 22.09.1937 р. - Тілігуло - Березанського району Миколаївської обла-
сті. 
 
На державному зберіганні з 1940 р. 
 

Опис 1 - 1919 - 1922 рр., 2 од. зб. 
 Протоколи загальних зборів громадян села. Накази Одеського повітового 
виконкому. 

 
Р - 699, Одеський обласний комітет професійної спілки конторських та 
магазинних службовців акціонерного товариства «Компанія Зінгер» Пів-
дня Росії, 
м. Одеса, 
1917 - 1920 рр. 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 

Опис 1 - 1917 - 1920 рр., 12 од. зб. 
 Протоколи всеросійського з'їзду та загальних зборів службовців облас-
ного комітету відозви страйкового комітету к службовцям «компанії Зінгер». 
  

Р - 701, Одеська окружна комісія допомоги дітям виконкому Одеської 
окружної ради робочих, селянських та червоноармійських депутатів, 
м. Одеса, 



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  82 

07.03.1923 - 1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 15.09.1930 р. 
Всього: 52 од зб. 1923 - 1929 рр. 
 

 
 
Опис 1 - 1923 - 1929 рр. 45 од. зб. 
 Накази окружної комісії допомоги дітям. Звіти про діяльність комісії. 
Протоколи, інструкції, положення та листування про допомогу дітям. Списки, 
копії довідок та відомості на виплату заробітної плати співробітникам. 
 
Опис 2 - 1925 - 1929 рр., 7 од. зб.  
 Листування з окрвиконкомом та окрздравінспекцією по боротьбі з бездо-
глядністю, наданню допомоги дітям, що постраждали від голоду. Списки спів-
робітників.  
  

Р - 702, Одеська губернська комісія по боротьбі з наслідками голоду 
(наслідгол) виконкому Одеської губернської ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів, 
м. Одеса, 
25.10.1922 - 17.08.1923 рр. 
 
На державному зберіганні з 05.04.1924 р. 
 

Опис 1 - 1922 - 1923 рр., 103 од. зб. 
Протоколи засідань пленуму та президії губнаслідголу та повітових на-

слідголів. Накази та постанови Одеської губернської комісії. Доповіді та 
звіти про діяльність Одеської губкомісії. Списки співробітників губкомі-
сії. Звіти окружної та повітових комісій. 

 
Р - 703, Одеський районний комітет взаємодопомоги (райКВД) Одеського 
районного відділу соціального забезпечення, 
м. Одеса, 
07.03.1923 - 23.01.1925 рр.; 
 
Одеське районне товариство взаємодопомоги (ОВД) Одеського районного 
відділу соціального забезпечення, 
м. Одеса, 
23.01.1925 р. 
 
На державному забезпеченні з 12.04.1931 р. 
 

Опис 1 - 1924 - 1927 рр., 46 од. зб. 
 Звіти про діяльність товариства районного та сільських товариств. 
Протоколи засідань президії районного товариства, засідань правління сіль-
ських товариств, загальних зборів членів товариства.  

 
 
 
 
Р - 704, Одеський губернський комітет допомоги пораненим, хворим та 
демобілізованим червоноармійцям, інвалідам війни та їх сім'ям викон-
кому Одеської губернської ради робочих, селянських та червоноармійсь-
ких депутатів, 
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м. Одеса, 
1920 - 01.08.1925 рр. 
 
На державному зберіганні з 04.08.1939 р. 
Всього: 210 од. зб. 1920 - 1925 рр. 
 

Опис 1 - 1920 - 1925 рр., 142 од. зб. 
 Протоколи засідань та доповіді про діяльність губернського комітету. 
Особові справи співробітників. 
 
Опис 2 - 1920 - 1922 рр., 68 од. зб. 
 Протоколи, положення, інструкції та листування по гуртковому зборі, 
проведенню «Тижня фронту» та інше. Доповіді по роботі по перевірці допго-
лу. Політзведення госпіталів. Листування по розслідуванню справ по наданню 
допомоги пораненим, червоноармійцям, переданню комітету будинку відпочин-
ку. 
 

Р - 705, Одеська будівельна контора Окружної комісії допомоги проле-
тарському студентству, 
м. Одеса, 
17.10.1928 - 08.01.1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 07.09.1930 р. 
 

Опис 1 - 1928 - 1929 рр., 5 од. зб. 
Звіти контори. Список робочих та службовців та копії довідок та пос-

відчень. 
 
Р - 706, Одеське територіальне управління курортами профспілок. нар-
комату охорони здоров'я УРСР, 
м. Одеса, 
15.05.1944 - 29.06.1962 рр.; 
 
з 1946 р. - Міністерства охорони здоров'я УРСР; 
 
Одеська територіальна рада по управлінню курортами профспілок Україн-
ської ради по управлінню курортами профспілок, 
м. Одеса, 
29.06.1962 - 15.03.1971 рр.; 
  
Одеська обласна рада по управлінню курортами профспілок Української 
ради по управлінню курортами профспілок, 
м. Одеса, 
15.03.1971 р. 
 
На державному зберіганні з 29.08.1968 р. 
Всього: 355 од. зб. 1944 - 1974 рр. 
 

Опис 1 - 1944 - 1974 рр., 340 од. зб. 
 Положення про Одеське курортне управління. Лікувально - експлуатацій-
ні плани Одеського курортного управління, плани роботи курортної ради та 
фінансові. Стенограми нарад активу робітників Одеських курортів, робітни-
ків ради, республіканської конференції по обміну досвідом культурно - ма-
сової роботи. Протоколи засідань науково - курортної ради, керівників ку-
рортно - санаторних установ, оперативних нарад. Матеріали громадського 
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огляду на кращу оздоровницю, розвитку курортів в Одеській області. Генера-
льний кошторис по відновленню курортів Одеси, кошториси та штатні розкла-
ди. Річний медичний та фінансовий звіт. Листування по використанню санато-
ріїв міста Одеси для розміщення військовополонених та репатріантів, стану 
лікувально - профілактичної роботи. та інше. Виробнича програма санаторної 
мережі. Протоколи засідань колегії та постанови. Протоколи Ради . Довідки 
та звіти про роботу. Медичний відділ. Відділ розподілу та реалізації путі-
вок. Планово - фінансовий відділ, відділ експлуатації, відділ будівництва 
та гідрогеології, лікувально - профілактичний відділ, обліку та звітності. 
Бухгалтерія, місцевий комітет. 
 
Опис 2 - 1944 - 1962 рр., 15 од. зб. 
 Протоколи засідань місцевого комітету. Звіти про роботу місцевого ко-
мітету. та фінансові звіти.  
 

Р - 707, Одеське окружне відділення по вантаженню та розвантаженню 
пароплавів та залізничних вагонів Першого українського пайового това-
риства «Вантаження», 
м. Одеса, 
01.03.1925 - 1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього: 35 од. зб., 1925 - 1928 рр. 
 

Опис 1 - 1925 - 1928 рр., 17 од. зб. 
 Накази по відділенню. Протоколи засідань правління. Списки та табелі 
особового складу відділення та вантажників. 
 
 
 
Опис 2 - 1925 - 1928 рр., 18 од. зб. 
 Протоколи технічних нарад. Анкети робітників відділення. Протоколи 
засідань місцевого комітету. 

 
Р - 709, Одеська окружна контора 1-го акціонерного транспортного то-
вариства «Транспорт», 
м. Одеса, 
1923 - 1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 16.09.1930 р. 
Всього: 8 од. зб., 1924, 1927 рр.  
 

Опис 1 - 1924 р., 7 од. зб. 
 Анкети співробітників та листування по особовому складу. 
 
Опис 2 - 1927 р., 1 од. зб. 
 Листування по перевезенню вантажів. 
 

Р - 710, Одеська обласна контрольна комісія робітничо - селянської 
інспекції (облККРСІ), 
м. Одеса, 
лютий 1932 - 1934 рр. 
 
На державному зберіганні з 19.10.1939 р. 
Всього: 771 од. зб., 1932 - 1934 рр. 



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  85 

 
Опис 1 - 1932 - 1934 рр., 768 од. зб. 
 Постанови ОблККРСІ. Листування з посівної кампанії, боротьбі з сіль-
ськогосподарчими шкідниками. Протоколи президії ОблККРСІ. Листування з 
підприємствами по їх роботі. Листування по скороченню кадрів. Матеріали по 
обстеженню підприємств. Протоколи засідань бюро скарг. Листування по виро-
бничому навчанню. Листування по роботі лікарень, дитячих будинків, поста-
чанні облздраввідділу та інше. Матеріали по обстеженню обласних організа-
цій. Матеріали по обстеженню секторів контролю. Матеріали по обстеженню 
установ.  
 
Опис 2 - 1932 - 1934 рр., 3 од. зб. 
 Протоколи засідань Арбузинської райККРСІ. Доповідні записки, заяви, 
інформації, повідомлення про положення в селах та на підприємствах. 
 

Р - 711, Березівський районн фінансовий відділ (райфінвідділ) викон-
кому Березівської районної ради робочих, селянських та червоноармій-
ських депутатів, 
с. Березівка Березівського району Одеської області, 
1932 - 10.08.1941 рр.; 
з 24.12.1939 р. - виконкому Березівської районної ради депутатів тру-
дящих; 
 
Березівський районний фінансовий відділ (райфінвідділ) виконкому Бе-
резівської районної ради депутатів трудящих, 
с. Березівка Березівського району Одеської області, 
30.03.1944 - 1971 рр. 
 
На державному зберіганні з 07.09.1965 р. 
 

Опис 1 - 1944 - 1971 рр., 295 од. зб. 
 Бюджети району. Річні звіти про виконання місцевого та сілянського 
бюджету, звіти радгоспів з розрахунками нарахування прибуткового податку. 
Штатні розписи та кошториси видатків установ та організацій району. Прото-
коли загальних зборів членів радгоспів та звіти по самооподаткуванню. Річ-
ні звіти райфінвідділу про виконання бюджету. Проекти бюджету району. Шта-
тні розклади та кошториси. Плани надходжень держдоходів. Бюджетна інспек-
ція. Бухгалтерія. Штатна інспекція. Інспекція держдоходів. 

  
Р - 712, Одеське міжрайонне відділення по кредитуванню споживчої, 
промислової та сільськогосподарчої кооперації Одеського, Балтського 
та Першотравневого округів Всеукраїнського кооперативного банку 
«Українбанк», 
м. Одеса, 
липень 1922 - листопад 1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 07.08.1939 р. 
 

Опис 1 - 1922 - 1926 рр., 81 од. зб. 
 Інформаційні бюлетені філії по складу пайовиків, загальних оборотах. 
Протоколи засідань правління райспілки та сільскогосподарчих артілей. 
Справи, заведені на радгоспи, комуни та кредитно - кооперативні товариства 
з відомостями про час організації, живому та мертвому інвентарі, кількості 
орної землі. 
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Р - 713, Одеське міське комерційне товариство взаємного кредиту (ко-
мерцбанк), 
м. Одеса, 
07.01.1924 - 10.08.1931 рр. 
 
На державному зберіганні з 17.11.1939 р. 
 

 
 
 
Опис 1 - 1924 - 1930 рр., 125 од. зб. 
 Протоколи загальних зборів товариства та звіти. Баланси підприємств 
та організацій, які отримують кредити від товариства. Заяви та листування 
по відкриттю та закриттю поточного рахунку, про прийняття векселів, пози-
ках під товари, прийнятті в члени товариства та інше.  
 

Р - 716, Одеське губернське відділення Центрального управління війсь-
ково - промислового господарства «Цувійськопромгосп», 
м. Одеса, 
лютий 1919 - 01.08.1925 рр. 
 
На державному зберіганні з 19.06.1926 р. 
Всього: 229 од. зб. 1920 - 1926 рр. 
 

Опис 1 - 1920 - 1926 рр., 189 од. зб. 
 Списки та особові справи співробітників відділення та його підвідом-
чих установ, копії циркулярів управління.  
 
Опис 2 - 1920 - 1926 рр., 30 од. зб. 
 Річний звіт про діяльність відділення. Накази по відділенню. Списки 
та відомості особового складу.  
 
Опис 3 - 1923 - 1925 рр., 6 од. зб. 
 Звіт по роботі відділення. Роздавальні відомості на виплату зарплати 
співробітникам. 
 
Опис 4 - 1923 - 1925 рр., 4 од. зб. 
 Анкети особового складу відділення. 
 

Р - 717, Одеське окружне відділення акціонерного товариства з видачі 
довідок по кредитоспроможності «Кредит - бюро», 
м. Одеса, 
20.02.1923 - 1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 16.04.1937 р. 
Всього: 80 од. зб., 1921 - 1930 рр. 
 

Опис 1 - 1921 - 1930 рр., 53 од. зб. 
 Накази по відділенню. Протоколи засідань економічної комісії. Звіти 
та циркуляри відділення. Акти обстеження Одеського відділення. Статут Ве-
ликокопайського товариства. Листування по ліквідації неграмотності робіт-
ників. Посвідчення, довідки, доручення, особові справи та відомості на 
зарплату співробітників відділення.  
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Опис 2 - 1924 - 1930 рр., 7 од. зб. 
 Зведення та огляди про стан приватного ринку в місті Одесі. Акти, пі-
дписки, рекомендації та списки робітників відділення.  
 
Опис 3 - 1925 - 1929 рр., 20 од. зб. 

Матеріали місцевого комітету (протоколи, списки). 
 
Р - 718, Одеське окружне відділення банку для зовнішньої торгівлі 
СРСР,  
м. Одеса, 
07.03.1923 - 1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 05.01.1931 р. 
Всього: 53 од. зб., 1924 - 1928 рр. 
 

Опис 1 - 1924 - 1928 рр., 52 од. зб. 
 Особові справи співробітників Одеського відділення.  
 
Опис 2 - б/д, 1 од. зб. 
 Відомості про вартість товарів, привезених з Туреччини.  
 

Р - 719, Одеське губернське товариство сільськогосподарчого кредиту 
(сільбанк) Українського акціонерного товариства сільськогосподарчого 
кредиту «Укрсільбанк», 
м. Одеса, 
01.06.1923 - 01.08.1925 рр. 
 
На державному зберіганні з 25.08.1930 р. 
Всього: 360 од. зб., 1923 - 1925 рр. 
 

Опис 1 - 1923 - 1925 рр., 277 од. зб. 
 Листування з організаціями про їх кредитування.  
 
Опис 2 - 1923 - 1925 рр., 55 од. зб. 
 Листування з організаціями про їх кредитування. 
 
Опис 3 - 1923 - 1925 рр., 28 од. зб. 
 Протоколи загальних зборів службовців губсільбанку. Відомості сплати 
профспілкових членських внесків. Списки та заяви членів профспілки. 
 

Р - 721, Цебріковське районне сільськогосподарче кредитне товариство 
Одеського окружного союзу сільськогосподарчих кредитних кооперативних 
об'єднань «Одсільгоспкредитсоюз», 
с. Цебріково Цебріковського району Одеського округу Одеської губер-
нії, 
07.03.1923 - 1930 рр.; 
 
з 1925 р. - Цебріковського району Одеського округу. 
 
На державному зберіганні з 23.09.1939 р. 
 

Опис 1 - 1924 - 1929 рр., 38 од. зб. 
 Протоколи засідань правління та загальних зборів членів товариства. 
Доповіді про стан та роботу товариства. Листування з сільгоспбанком по 
кредиту та позиках. Списки особового складу членів товариства.  
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Р - 722, Гор'ївське сільськогосподарче кредитне товариство Одеського 
окружного союзу сільськогосподарчих кредитних кооперативних об'єднань 
«Одсільгоспкредитсоюз», 
с. Гор'єво Цебріковського району Одеського округу Одеської губернії, 
07.03.1923 - 1930 рр.; 
 
з серпня 1926 р. - Цебріковського району Одеського округу. 
 
На державному зберіганні з 02.01.1941 р. 
Всього: 29 од. зб., 1925 - 1929 рр. 
 

Опис 1 - 1925 - 1929 рр., 17 од. зб. 
 Протоколи засідань правління та загальних зборів членів товариства. 
Листування з сільбанком про порядок кредитування та касові операції, осо-
бові рахунки пайовиків. 
 
Опис 2 - 1926 - 1928 рр., 12 од. зб.  
 Справи переселенських товариств та товариств по спільної обробці зем-
лі. 
 

Р - 725, Виконком Францфельдської сільської ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Францфельд Гросслібентальної волості Одеського повіту Одеської гу-
бернії, 
1919 - 24.12.1939 рр.; 
 
з 1923 р. - Овідіопільського району Одеського округу Одеської губер-
нії; 
з 1925 р. - Овідіопільського району Одеського округу; 
з 1926 р. - Гросслібентальсього району Одеського округу; 
з 1927 р - Спартаківського району Одеського округу; 
з 1931 р. - Спартаківського району УРСР; 
з 1932 р. - Спартаківського району Одеської області; 
Виконком Францфельдської сільради депутатів трудящих (сільрада), 
с. Надлиманське Овідіопільсього району Одеської області, 
24.12.1939 - 24.08.1941 рр.; 
 
Виконком Надлиманської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), 
с. Надлиманське Овідіопільсього району Одеської області, 
14.04.1944 - 1954 рр. 
 
На державному зберіганні з 10.03.1935 р. 
Всього: 121 од. зб. 1919 - 1954 рр. 
 

Опис 1 - 1919 - 1922 рр., 18 од. зб. 
 Протоколи засідань сільради. Листування по постачанню паливом та про-
довольством, розверстці податку та інше.  
 
Опис 2 - 1921 - 1923 рр., 16 од. зб. 
 Листування про єдиний сільськогосподарчий податок, посівну кампанію, 
кінний облік та інше. 
 
Опис 3 - 1945 - 1954 рр., 87 од. зб. 
 Протоколи засідань сільради. Бюджет та книги доходів та видатків. 
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Р - 727, Куртовський волосний комітет незаможних селян (колКНС), 
с. Куртовка Курстовської волості Одеського повіту Одеської губернії, 
лютий 1920 - 21.01.1921 рр.; 
 
Будьонівський волосний комітет незаможних селян (волКНС), 
с. Будьонівка Будьонівської волості Одеського повіту Одеської губер-
нії, 
21.01.1921 - 07.03.1923 рр. 
 
На державному зберіганні з 29.05.1940 р. 
Всього: 27 од. зб., 1920 - 1923 рр. 
 

Опис 1 - 1921 - 1922 рр., 9 од. зб. 
 Протоколи засідань сільських комітетів незаможних селян та списки 
членів сільських комітетів незаможних селян. 
 
Опис 2 - 1920 - 1923 рр., 18 од. зб. 
 Протоколи засідань волосного та сільського комітетів незаможних се-
лян. Звіти про діяльність волосного та сільських комітетів незаможних се-
лян. Списки членів КНС та відомості на зарплату робітникам волосного та 
сільських КНС. 
 

Р - 728, Одеська окружна планова комісія (окрплан) виконкому Одеської 
окружної ради робочих, селянських та червоноармійських депутатів, 
м. Одеса, 
07.03.1923 - 1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 15.06.1928 р. 
Всього: 779 од. зб., 1923 - 1930 рр. 
 

Опис 1 - 1923 - 1930 рр., 711 од. зб. 
 Протоколи засідань окружної планової комісії та економічної секції. 
Плани робіт та звіти про діяльність окружних установ Одеського округу. До-
повіді та доповідні записки про стан, розвиток та діяльність Одеського 
порту, трестів, державної та кооперативної торгівлі, металургійної, хіміч-
ної, харчової, текстильної, місцевої та іншої промисловості.  
 
Опис 2 - 1925 - 1930 рр., 68 од. зб. 
 Доповіді та огляди про економічний стан округу. Списки особового 
складу. 
 

Р - 730, Одеське окружне відділення Російського торгівельно - промис-
лового банку «Промбанк», 
м. Одеса, 
07.03.1923 - 1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 01.04.1928 р. 
Всього: 148 од. зб., 1922-1928рр. 
 

Опис 1 - 1922 - 1925 рр., 12 од. зб. 
 Листування з місцевими установами та приватними особами про взаємні 
розрахунки.  
 
Опис 2 - 1922 - 1928 рр., 111 од. зб. 
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 Циркуляри правління банку. Листування з промисловими та торгівельними 
підприємствами про укладання угод, взаємні розрахунки та іншим питанням.  
 
Опис 3 - 1923 - 1927 рр., 25 од. зб. 
 Циркуляри правління банку. Характеристики на співробітників Одеського 
відділення. 
 
  

Р - 731, Одеське міське агентство торгівельно - промислового банку 
СРСР «Промбанк», 
м. Одеса, 
1923 - 1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 18.05.1939 р. 
 

Опис 1 - 1924 - 1926 рр., 11 од. зб. 
 Циркуляри правління та інспекції банку. 
 

Р - 734, Одеський фінансово - контрольний відділ по ревізії портів 
Чорного та Азовського морів Наркомату фінансів СРСР, 
м. Одеса, 
1923 - 1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 19.10.1939 р. 
Всього: 101 од. зб., 1924 - 1927 рр. 
 

Опис 1 - 1924 - 1927 рр., 86 од. зб. 
 Акти ревізії та матеріали до них портів Чорного та Азовського морів. 
Особові справи співробітників. 
 
Опис 2 - 1926 р., 15 од. зб. 
 Кошториси на ремонт портових пристаней та листування про оплату праці 
робочих, облік, звітність та іншим питанням. 
 
 Р - 735, Одеське східне товариство взаємного кредиту, 

м. Одеса, 
04.01.1924 - 29.04.1928 рр. 
 
На державному зберіганні з 19.11.1939 р. 
 

Опис 1 - 1925 - 1927 рр., 11 од. зб. 
 Листування з клієнтами про відпустку товарів та взаємним розрахункам. 

 
Р - 736, Одеське об'єднане товариство взаємного кредиту, 
м. Одеса, 
1922 - 1929 рр. 
 
На державному зберіганні з 31.12.1929 р. 
 

 
 
 
Опис 1 - 1923 - 1929 рр., 64 од. зб. 
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 Листування з клієнтами про відпустку товарів та взаємним розрахункам. 
Протоколи засідань ліквідкому по справам об'єднаного товариства взаємного 
кредиту. 
 

Р - 738, Одеський торгівельно - промисловий технікум Одеського губер-
нського відділу народної освіти, 
м. Одеса, 
1922 - 1930 рр.; 
 
з 1926 р. - Одеської окружної інспектури народної освіти. 
 
На державному зберіганні з 20.06.1931 р. 
Всього: 291 од. зб., 1924 - 1928 рр. 
 

Опис 1 - 1924 - 1928 рр., 290 од. зб. 
 Особові справи студентів. Відомості на отримання стипендії та зарпла-
ти. 
 
Опис 2 - 1927 р., 1 од. зб. 
 Копії директив та інструкцій нарком освіти УРСР, 
 

Р - 739, Робочий факультет (робфак) при Одеському політехнічному ін-
ституті, 
м. Одеса, 
1920 - 1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 08.05.1939 р. 
Всього: 744 од. зб., 1920 - 1929 рр. 
 

Опис 1 - 1920 - 1929 рр., 670 од. зб. 
 Протоколи засідань президії колегії робфаку, факультетських комісій 
та групових рад, нарад викладачів, загальних зборів студентів та предмет-
них комісій. Доповіді та звіти про діяльність робфаку. Плани робіт та зві-
ти предметних комісій. Списки студентів. Особові справи студентів та спів-
робітників. 
 
Опис 2 - 1921 - 1926 рр., 74 од. зб. 
 Накази по робфаку. Звіти про діяльність робфаку. Протоколи президії 
колегії, факультетських комісій та загальних зборів студентів. 
 

Р - 740, Одеський губернський відділ професійної спілки робочих хімі-
чної промисловості, 
м. Одеса, 
1919 - 01.08.1925 рр. 
На державному зберіганні з 15.12.1931 р. 
 

Опис 1 - 1920 - 1925 рр., 116 од. зб. 
 Стенографічний звіт 2-го губернського з'їзду хіміків. Розпорядження 
Одеського губернського відділу профспілки. Протоколи засідань президії та 
правління Одеського губернського відділу хіміків. Акти обстеження діяльно-
сті завкомів та місцевкомів. 

 
Р - 743, Одеський губернський відділ професійної спілки робітників 
поліграфічного виробництва, 
м. Одеса, 
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1919 - 01.08.1925 рр. 
 
На державному зберіганні з 05.11.1939 р. 
 

Опис 1 - 1919 - 1926 рр., 68 од. зб. 
 Протоколи засідань погоджувальної комісії, президії спілки, загальних 
зборів робочих та службовців підприємств, фабрично - заводський комітет. 
Матеріали 1-го губернського з'їзду робітників друку. Довідки, посвідчення, 
мандати співробітників відділу, членів союзу та делегатів з'їзду. Протоко-
ли засідань правління каси взаємодопомоги. 

 
Р - 745, Одеський районний комітет професійної спілки робочих металу-
ргів,  
м. Одеса, 
березень 1917 - 01.03.1932 рр. 
 
На державному зберіганні з 11.08.1931 р. 
Всього: 1358 од. зб., 1917 - 1930 рр. 
 

Опис 1 - 1920 - 1930 рр., 1246 од. зб. 
 Плани роботи райкому профспілки та завкомів. Звіти про діяльність 
райкому , його відділів та підвідомчих завкомів. Стенографічний звіт з'їз-
дів, пленумів, конференцій. Протоколи засідань президії райкому, завкомів 
та комісій. Статистичні відомості з обліку праці та інше. Списки членів 
спілки та відомості на зарплату робочих заводів спілки металургів. 
 
Опис 2 - 1917 - 1921 рр., 97 од. зб. 
 Протоколи засідань третього з'їзду, заводських комітетів та загальних 
зборів робочих та службовців. Делегатські звіти . Тарифний договір, укла-
дений профспілкою з приватними підприємствами. Листування по наданню мате-
ріальної допомоги робочим та службовцям, заробітній платі, захисту інтере-
сів членів профспілки. Списки робочих та службовців Одеських заводів. Ре-
єстраційні картки членів профспілки. 
 
Опис 3 - 1924 - 1930 рр., 15 од. зб. 
 Протоколи засідань місцевкому. Листування з профорганізаціями. Довід-
ки співробітників. Заяви про вступ в члени спілки. Інструкції завкомам, 
місцевкомам. 
 

Р - 746, Заводський комітет професійної спілки робітників комунально-
го господарства водопровідної станції ім. «Третього Комінтерну», 
с. Біляївка Червоно - Повстанської волості Одеського повіту Одеської 
губернії, 
03.05.1922 - 19.08.1941 рр.; 
 
с 07.03.1923 р. - Червоно - Повстанського району Одеського округу 
Одеської губернії. 
 
На державному зберіганні з 1926 р. 
 

Опис 1 - 1923 - 1924 рр., 2 од. зб. 
 Протоколи загальних зборів та списки членів профспілки. 
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Р - 750, Одеське губернське правління місцевого транспорту (губтранс) 
виконкому Одеської губернської ради робочих, селянський та червоноар-
мійських депутатів, 
м. Одеса, 
13.07.1921 - 01.08.1925 рр. 
 
На державному зберіганні з 11.04.1931 р. 
 

Опис 1 - 1920 - 1923 рр., 8 од. зб. 
 Накази по губтрансу. Протоколи по організаційній роботі губтрансу. 
Відомості про діяльність та стан губтранса. Листування по особовому скла-
ду. 
  

Р - 751, Одеський губернський відділ професійної спілки будівельних 
робочих, 
м. Одеса, 
1917 - 01.08.1925 рр. 
 
На державному зберіганні з 29.05.1938 р. 
 

Опис 1 - 1919 - 1925 рр., 24 од. зб. 
 Протоколи засідань президії та загальних зборів членів профспілки. 
Циркуляри та плани культвідділу профспілки. Звіт про існування губвідділу 
спілки з 1917 року.  

 
 
Р - 753, Одеське окружне відділення професійної спілки будівельних 
робочих, 
м. Одеса, 
07.03.1923 - 30.11.1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 

Опис 1 - 1923 - 1930 рр., 238 од. зб. 
 Протоколи засідань президії окружного відділення, робочкомів, вироб-
ничо - економічного сектору, першого з'їзду будівельників. Акти комісії 
охорони праці. Списки робочих та службовців. Протоколи виробничих нарад та 
робочого комітету.  

 
Р - 754, Одеський обласний комітет професійної спілки робітників ма-
шинобудування, 
м. Одеса, 
1932 - жовтень1941 рр.; 
1944 - 04.02.1960 рр.; 
 
Одеський обком профспілки робочих машинобудування, 
м. Одеса, 
04.02.1960 - 1973 рр. 
 
На державному зберіганні з 21.01.1940 р. 
Всього: 409 од. зб., 1931 - 1973 рр. 
 

Опис 1 - 1932 - 1936 рр., 193 од. зб. 
 Постанови обкому спілки. Протоколи президії, пленумів. Акти обстежень 
виконання колективних договорів, роботи заводських комітетів. Списки та 
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відомості про робочих та службовців заводів. Особові листки по обліку кад-
рів металістів.  
 
Опис 2 - 1931 - 1934 рр., 8 од. зб. 
 Протоколи засідань президії обкому. Листування з заводами про їх ро-
боту.  
 
Опис 3 - 1932 - 1934 рр., 11 од. зб. 
 Копії постанов та циркулярів ВЦСПС. 
 
Опис 4 - 1960 - 1973 рр., 197 од. зб. 
 Плани роботи. Протоколи засідань президії, пленумів. Бюджети. Кошто-
риси та штатні розписи. Звіти про роботу обкому союзу та фінансові звіти. 
 
  
 

Р - 755, Робочий комітет № 12 професійної спілки будівельних робочих 
Одеського пайового житлового будівництва, 
м. Одеса, 
1923 - 1932 рр.  
 
На державному зберіганні з 01.06.1938 р. 
 

Опис 1 - 1927 - 1930 рр., 16 од. зб. 
 Протоколи засідань робочого комітету. 
 

Р - 756, Робочий комітет № 13 професійної спілки будівельних робочих 
будівництва Одеської автоматичної телефонної станції, 
м. Одеса, 
1923 - 1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 01.06.1938 р. 
 

Опис 1 - 1927 1930 рр., 10 од. зб. 
 Протоколи засідань робочкому. 

 
Р - 758, Виконком Заводівської волосної ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (волвиконком), 
с. Заводівка Заводівської волості Анан'ївського повіту Одеської губе-
рнії, 
1919 - 07.03.1923 рр.; 
 
з лютого 1921 р. - Вознесенського повіту Одеської губернії. 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 

Опис 1 - 1919 - 1922 рр., 38 од зб.  
 Копії наказів та циркулярів Одеського губернського та повітового ви-
конкомів. Протоколи та постанови волосного, повітового та сільських викон-
комів. Зведення про кількість засіяної землі по селам волості. Акти реві-
зії волосного та сільських комітетів допомоги голодуючим. 

 
Р - 760, Одеський районний комітет професійної спілки робітників ра-
дянських, громадських та торгівельних установ та підприємств (Радтор-
гслужбовців), 
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м. Одеса, 
07.03.1923 - 1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 14.11.1938 р. 
 

 
Опис 1 - 1928 - 1929 рр., 7 од. зб. 
 Колективні договори. Листування з низовими профорганізаціями про стан 
профчленства та заяви на прийом в члени профспілки. 
 

Р - 766, Цебріковський районний комітет професійної спілки робітників 
адміністративних, громадських та торгівельних установ та підприємств, 
с. Цебріково Цебріковського району Одеського округу Одеської губер-
нії, 
07.03.1923 - 15.09.1930 рр. 
 
з липня 1925 р. - Цебріковського району Одеського округу. 
 
На державному зберіганні з 31.03.1931 р. 
 

Опис 1 - 1923 - 1927 рр., 43 од. зб. 
 Звіти про діяльність районного комітету профспілки. Протоколи засі-
дань комісій райкому профспілки. Списки членів профспілки.  
 

Р - 767, Одеський губернський відділ професійної спілки робітників 
радянських , громадських та торгівельних установ та підприємств, 
м. Одеса, 
1919 - 01.08.1925 рр. 
 
На державному зберіганні з 31.03.1931 р. 
 

Опис 1 - 1917 - 1925 рр., 191 од. зб. 
 Протоколи та звіти про діяльність обкому профспілки та зборів уста-
нов. Списки осіб, що сплатили страйковий фонд, робітників банку та інших 
установ. Облікові картки членів союзу, направлення безробітних на роботу 
та навчання. 
 

Р - 768, Місцевий комітет професійної спілки радторгслужбовців Одесь-
кого відділення всесоюзного синдикату силікатної промисловості, 
м. Одеса, 
07.03.1923 - 15.09.1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 14.11.1931 р. 
 

Опис 1 - 1924 - 1926 рр., 11 од. зб. 
 Протоколи загальних зборів членів союзу.  

  
 
 
Р - 771, Одеський районний комітет професійної спілки робітників ра-
дянських торгівельних та громадських установ та підприємств, 
м. Одеса, 
07.03.1923 - 15.09.1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 02.07.1940 р. 
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Опис 1 - 1927 - 1929 рр., 11 од. зб. 
 Протоколи засідань президії союзу. Відомості на видачу допомоги без-
робітним та зарплати робітникам райкому.  

 
Р - 779, Груповий комітет № 3 професійної спілки службовців радянсь-
ких, торгівельних та громадських установ Одеських приватних торгіве-
льних та громадських установ та підприємств, 
м. Одеса, 
07.03.1923 - 15.09.1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 1937 р. 
 

Опис 1 - 1923 - 1930 рр., 53 од. зб. 
 Протоколи засідань РКК, договори, укладені із приватними підприємст-
вами, установами та підприємцями. 
 

Р - 782, Анан'ївська магино - тракторна станція (МТС) Одеського обла-
сного управління сільського господарства, 
с. Анан'їв Анан'ївскього району Одеської області, 
09.02.1932 - 07.08.1941 рр.; 
31.03.1944 - 18.04.1958 рр. 
 
На державному зберіганні з 02.07.1969 р. 
 

Опис 1 - 1944 - 1957 рр., 30 од зб. 
 Виробничо - фінансові плани. Річні звіти. 
 

Р - 784, Червоно - Повстанський районний комітет професійної спілки 
робітників радянських, торгівельних службовців (радторгслуж), 
с. Біляївка Червоно - Повстанського району Одеського округу Одеської 
губернії, 
07.03.1923 - 09.02.1932 рр.; 
 
з липня 1925 р. - Червоно - Повстанського району Одеського округу; 
з 1931 р. - Червоно - Повстанського району УРСР; 
 
Біляївський районний комітет професійної спілки робітників радянських 
торгівельних службовців (радторгслуж), 
с. Біляївка Біляївського району Одеської області, 
09.02.1932 - 19.08.1941 рр.; 
 
з 20.02.1932 р. - виконкому Одеської міської ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів, 
з 17.02.1935 р. - Біляївського району Одеської області. 
 
На державному зберіганні з 1931 р. 
 
Опис 1 - 1926 р., 1 од. зб. 

Протоколи загальних зборів членів профспілки. 
 

Р - 785, Овідіопільський районний комітет професійної спілки радторг-
службовців, 
с. Овідіопіль Овідіопільського району Одеського округу Одеської губе-
рнії, 
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07.03.1923 - 16.09.1941 рр.; 
 
з липня 1925 р. - Овідіопільського району Одеського округу; 
з 1930 р. - виконкому Одеської міської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів; 
з 1937 р. - Овідіопільського району Одеської області. 
 
На державному зберіганні з 17.11.1938 р. 

 
Опис 1 - 1925 р., 1 од зб. 
 Циркуляри та розпорядження ЦК профспілки радторгслужбовців. 
  

Р - 795, Одеський губернських відділ професійної спілки робітників 
народного харчування, 
м. Одеса, 
лютий 1920 - 01.08.1925 рр. 
 
На державному зберіганні з 21.10.1939 р. 
 

Опис 1 - 1921 - 1924 рр., 13 од. зб. 
 Протоколи засідань правління спілки, комісії по перереєстрації безро-
бітних та загальних зборів робочих та службовців. Вирізки з газет за 1917 
рік. 
 

Р - 796, Одеський окружний відділ професійної спілки робітників на-
родного харчування, 
м. Одеса, 
07.03.1923 - 30.11.1930 рр. 
На державному зберіганні з 1932 р. 
Всього: 77 од. зб., 1925 - 1930 рр. 
 

Опис 1 - 1925 - 1930 рр., 37 од. зб. 
 Циркуляри та протоколи окружного відділу профспілки та загальних збо-
рів робітників столових та комісії з охорони праці. Реєстраційні картки 
членів профспілки. 
 
Опис 2 - 1925 - 1929 рр., 40 од. зб. 
 Протоколи засідань окружкому профспілки. Анкети та реєстраційні карт-
ки членів спілки. 

 
Р - 797, Одеський окружний відділ професійної спілки робітників швей-
ної промисловості, 
м. Одеса, 
07.03.1923 - 15.09.1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 1935 р. 
Всього: 219 од. зб., 1922 - 1930 рр. 
 

Опис 1 - 1923 - 1930 рр., 31 од. зб. 
 Реєстраційні картки членів профспілки. 
 
Опис 2 - 1922 - 1930 рр., 188 од. зб. 
 Протоколи президії профспілки та загальних зборів членів профспілки 
низових професійних організацій та тарифні угоди. 
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Р - 799, Одеське окружне відділення професійної спілки робітників те-
кстильної промисловості, 
м. Одеса, 
07.03.1923 - 01.08.1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 26.08.1938 р. 
 

Опис 1 - 1926 - 1929 рр., 150 од. зб. 
 Протоколи засідань правління спілки, заводських комітетів та загаль-
них зборів підвідомчих організацій. Плани роботи окружного відділення 
профспілки. Колективні договори та тарифні висновки. Реєстраційні картки 
членів профспілки. Копії циркулярів та протоколів окружного відділу проф-
спілки. 

 
Р - 801, Одеський губернський відділ професійної спілки робітників 
гірничої промисловості, 
м. Одеса, 
лютий 1920 - 01.08.1925 рр. 
На державному зберіганні з 09.01.1940 р. 
 

Опис 1 - 1923 - 1925 рр., 14 од. зб. 
 Протоколи президії губвідділу профспілки та листування з підвідомчими 
профорганізаціями з їх роботи та виконанні колективних договорів. Протоко-
ли засідань підвідомчих профорганізацій.  
 

Р - 802, Одеський окружний відділ професійної спілки робітників гір-
ничої промисловості, 
м. Одеса, 
03.07.1923 - 15.09.1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 10.01.1940 р. 
 

Опис 1 - 1925 - 1930 рр., 119 од. зб. 
 Циркуляри та протоколи засідань президії окружного відділу. Колектив-
ні договори та листування про укладання колективних договорів та тарифних 
угод. Протоколи зборів підвідомчих профорганізацій.  

 
Р - 803, Одеський районний комітет професійної спілки робітників гір-
ничої промисловості, 
м. Одеса, 
1931 - жовтень 1941 рр. 
 
На державному зберіганні з 10.01.1940 р. 
 

Опис 1 - 1931 - 1932 рр., 23 од. зб. 
 Протоколи засідань РКК, місцевого комітету шахтоуправління, загальних 
зборів комісії по перевірці колективних договорів, виробничих нарад. Осо-
бові картки співробітників. 
 

Р - 804, Одеський цукрово - рафінадний завод ім. Благоєва Одеського 
комбінату цукротресту, 
м. Одеса, 
1919 - жовтень 1941 рр.; 
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Одеський цукрово - рафінадний завод Кіровоградського цукробурякового 
тресту «Укрглавцукор», 
м. Одеса, 
1944 - 1963 рр. 
 
з березня 1957 р. - Управління харчової промисловосі раднаргоспу Оде-
ського економічного району. 
 
 
На державному зберіганні з 25.12.1937 р. 
Всього: 182 од. зб. 1924 - 1963 рр. 

 
 
Опис 1 - 1924 - 1927 рр., 6 од. зб. 
 Накази по заводу. Протоколи засідань комісії за спостереженням над 
капітальними витратами. Копії наказів, протоколів та листування з правлін-
ням в Москві по роботі заводу.  
 
Опис 2 - 1944 - 1963 рр., 176 од. зб. 
 Розпорядження по заводу. Акти по збиткам, заподіяним заводу німецько 
- фашистськими загарбниками. Промфінплани. Кошториси та штатні розписи. 
Протоколи засідань технічної ради та рішення БРИЗа. Матеріали по соцзма-
ганню, впровадженні нової техніки, технічному прогресу заводу, по БРИЗу. 
Звіти з праці, валової продукції, собівартості продукції, надходженні та 
впровадженні винаходів, фінансово - господарчої діяльності, нещасним випа-
дкам. 
 

Р - 805, Одеський губернський відділ професійної спілки робочих та 
службовців шкіряного виробництва, 
м. Одеса, 
07.11.1917 - липень 1925 рр. 
 
На державному зберіганні з 27.07.1937 р. 
Всього: 118 од. зб., 1920 - 1929 рр. 
 

Опис 1 - 1921 - 1929 рр., 78 од. зб. 
 Протоколи засідань президії губвідділу профспілки. Листування з під-
відомчими профорганізаціями, їх плани та звіти, відомості, довідки, пос-
відчення та мандати. Відомості на виплату зарплати робітникам губернського 
відділу профспілки. Списки членів профспілки. 
 
Опис 2 - 1920 р., 5 од. зб. 
 Матеріали 5-го губернського з'їзду профспілки шкірників. 
 
Опис 3 - 1920 - 1925 рр., 35 од. зб. 
 Протоколи засідань правління спілки, пленумів та президії. Реєстра-
ційні картки. 
  

Р - 809, Одеський губернський відділ професійної спілки робітників 
комунального господарства, 
м. Одеса, 
1920 - липень 1925 рр. 
 
 
На державному зберіганні з 21.07.1938 р. 
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Всього: 198 од. зб., 1917 - 1925 рр. 
 

Опис 1 - 1917 - 1925 рр., 181 од. зб. 
 Циркуляри, інструкції губвідділу профспілки. Звіти по роботі губерн-
ського відділу профспілки. Протоколи засідань підвідомчих профспілкових 
організацій. Списки та реєстраційні картки членів профспілки. Протоколи, 
доповіді та списки членів спілки. 
 
Опис 2 - 1922 - 1925 рр., 17 од. зб. 
 Протоколи засідань губкому профспілки та підвідомчих профспілкових 
організацій.  

 
Р - 812, Одеський міський комітет професійної спілки робітників при-
ватних швейних майстерень «Союзголка», 
м. Одеса, 
1917 - 1920 рр. 
 
На державному зберіганні з 20.10.1939 р. 
 

Опис 1 - 1917 - 1920 рр., 6 од. зб. 
 Протоколи делегатських зборів, правління та президії. Вимоги, пред'я-
влені спілкою власникам майстерень. Списки робочих приватних майстерень. 
 
 Р - 813, Одеський повітовий комітет незаможних селян (УКНС), 

м. Одеса, 
09.05.1920 - 07.03.1923 рр. 
 
На державному зберіганні з 1924 р. 
 

Опис 1 - 1920 - 1923 рр., 222 од. зб. 
 Протоколи засідань президії КНС та загальних зборів членів КНС, воло-
сних та сільських КНС. Відозви Всеукраїнського центрального виконавчого 
комітету незаможних селян та наказ повітової п'ятірки похода на куркуля, 
проведенні посівних кампаній та інше. Списки членів КНС.  
 

Р - 814, Одеський окружний відділ професійної спілки робітників міс-
цевого транспорту (окрмісцевтранс), 
м. Одеса, 
07.03.1923 - 15.09.1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 28.03.1931 р. 
Всього: 296 од. зб. 
 

Опис 1 - 1925 - 1930 рр., 290 од. зб. 
 Протоколи засідань правління профспілки, президії та загальних зборів 
членів профспілки. Анкети обстежень місцевих комітетів та низових робочих 
колективів. Списки, довідки, посвідчення, анкети профактиву, делегатів 
другого, третього та четвертого з'їздів профспілки. Матеріали по обстежен-
ню умов праці робочих установ та приватних осіб. Протоколи та акти реві-
зійної комісії робочкому вантажників ст. Одеса - порт. Відомість на випла-
ту допомоги безробітним членам спілки. 

 
Опис 2 - 1928 р., 6 од. зб. 
 Протоколи засідань президії. 
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Р - 815, Одеський окружний відділ професійної спілки робітників кому-
нального господарства, 
м. Одеса, 
07.03.1923 - 15.09.1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 03.09.1938 р. 
Всього: 293 од. зб., 1923 - 1930 рр. 
 

Опис 1 - 1926 - 1930 рр., 251 од. зб. 
 Протоколи засідань президії окружного відділу та його комісій, зага-
льних зборів членів профспілки. 
 
Опис 2 - 1923 - 1928 рр., 42 од. зб. 
 Протоколи, звіти та листування с підвідомчими профспілковими органі-
заціями про їх роботу. 

 
Р - 816, Одеський губернський відділ професійної спілки робочих міс-
цевого транспорту, 
м. Одеса, 
лютий 1920 - липень 1925 рр. 
 
На державному зберіганні з 30.03.1931 р. 
 

Опис 1 - 1920 - 1931 рр., 468 од. зб. 
 Протоколи засідань президії комітету, тарифно - розціночної та куль-
турно - масової комісії, загальних зборів членів профспілки. Доповіді про 
діяльність відділів, робочкомів. Списки, посвідчення, заяви, реєстраційні 
картки членів профспілки.  

 
Р - 817, Одеський міський відділ професійної спілки робітників місце-
вого транспорту, 
м. Одеса, 
30.11.1930 - 01.04.1932 рр. 
На державному зберіганні з 15.07.1940 р. 
 

Опис 1 - 1930 - 1931 рр., 52 од. зб. 
 Протоколи загальних зборів робочих та службовців установ місцевого 
транспорту. Списки, довідки та копії посвідчень робочих та службовців про-
фесійного активу. Листування з Всеукраїнським комітетом про надання пенсій 
інвалідам та іншим питанням. 
 

Р – 821, Ново – Покровський волосний військовий комісаріат (волвійсь-
комат), 
с. Ново – Покровське Ново-Покровської волості Одеського повіту Одесь-
кої губернії, 
лютий 1920 – 07.03.1923 рр.; 
 
з травня 1921 р. – Вознесенського повіту Одеської губернії. 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 

Опис 1 – 1920 р., 3 од. зб. 
 Копії наказів та розпоряджень Одеського губернського та повітового 
військових комісаріатів, начальника гарнізону та тилу, списки та відомості 
про майновий стан жителів волості. 
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Р – 822, Одеський районний комітет професійної спілки робітників вод-
ного транспорту (райкомвод), 
м. Одеса, 
1920 – жовтень 1941 рр. 
 
На державному зберіганні з 13.10.1937 р. 
Всього: 410 од. зб., 1920 – 1929 рр. 
 

Опис 1 – 1920 – 1929 рр., 396 од. зб. 
 Накази, циркуляри, інструкції райком воду и ЦК водного відділу куль-
тури. Протоколи засідань правління райкомводу. Звіти райкомводу про робо-
ту, першої районної конференції. Списки та анкети робітників райкомводу. 
Листування с портовими комітетами по особовому складу.  
 
Опис 2 – 1922 – 1928 рр., 14 од. зб. 
 Протоколи засідань райкомводу, портових комітетів, загальних зборів 
членів профспілки. 

 
Р – 823, Одеське Окружне відділення Всеукраїнського промислово – коо-
перативного союзу рибалок "Всеукрпромрибаксоюз", 
м. Одеса, 
23.01.1924 – 1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 25.12.1930 р. 
Всього: 25 од. зб., 1925 – 1930 рр. 
 

Опис 1 – 1925 – 1930 рр., 19 од. зб. 
 Протоколи засідань правління спілки та загальних зборів членів това-
риств рибалок. Річні звіти по роботі товариств. Списки та посвідчення 
співробітників. 
Опис 2 – 1926 – 1929 рр., 6 од. зб. 
 Протоколи загальних зборів, списки та листування по особовому складу.  

 
Р – 827, Одеський окружний відділ професійної спілки робітників землі 
та лісу, 
м. Одеса, 
07.03.1923 – 15.09.1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 05.01.1939 р. 
Всього: 355 од. зб., 1925-1930 рр. 
 

Опис 1 – 1925 – 1930 рр., 335 од. зб. 
 Протоколи засідань президії окружного відділу. Звіти про діяльність 
окружного відділу. Колективні та тарифні договори. Списки, анкети та осо-
бові справи робітників окружного відділу та активу. 
 
Опис 2 – 1928 – 1930 рр., 20 од. зб. 
 Протоколи та листування с низовими організаціями по виробничій, фі-
нансовій та інший роботі. 

 
Р – 828, Одеський губернський відділ професійної спілки робочих та 
службовців харчової та смакової промисловості (харчосмак), 
м. Одеса, 
лютий 1920 – липень 1925 рр. 
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На державному зберіганні з 06.10.1930 р. 
 

Опис 1 – 1920 – 1925 рр., 470 од. зб. 
 Протоколи засідань пленуму та президії. Списки членів профспілки. 
 

Р – 832, Заводський комітет професійної спілки робітників харчової 
промисловості Одеського заводу штучних мінеральних вод "1829", 
м. Одеса. 
1928р.  
 
На держаному зберіганні з 1930 р. 
 

Опис 1 – 1928 р., 1 од. зб. 
 Протоколи загальних зборів робочих та службовців заводу. 

 
Р – 834, Одеська професійно – технічна школа № 1 "Метал" ім. Воровсь-
кого Одеської міської інспектури народної освіти, 
м. Одеса, 
1919 – 1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 07.04.1931 р. 
Всього: 118 од. зб., 1920 – 1930 рр. 
 

Опис 1 – 1920 – 1930 рр., 73 од. зб. 
 Протоколи засідань випробувальної комісії та педагогічної ради. Про-
грами та розписи занять. Облікові картки, списки, заяви, довідки, посвід-
чення учнів та таких, що закінчили школу.  
 
Опис 2 – 1921-1930 рр., 37 од. зб. 
 Протоколи засідань педагогічної ради. Звіти та доповідні записки. 
Особова справа учня Раленко П. 
 
Опис 3 – 1919 – 1930 рр., 8 од. зб. 
 Протоколи засідань шкільної ради. Списки учнів та адміністративно – 
технічного персоналу. 

 
Р – 838, Одеська трудова школа № 7 Одеського міського відділу народ-
ної освіти, 
м. Одеса, 
16.10.1918 – 1936 рр. 
 
На державному зберіганні з 01.08.1936 р. 
 

Опис 1 – 1936 р., 2 од. зб. 
 Протоколи засідань шкільної ради та метричні свідоцтва учнів. 

 
Р – 846, Одеський дитячий будинок для дівчат № 14 Одеського міського 
відділу народної освіти, 
м. Одеса, 
1920 – 1935 рр. 
 
На державному зберіганні з 01.08.1936 р. 
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Опис 1 – 1927-1935 рр., 10 од. зб. 
 Облікові картки. Списки та довідки, що були видані вихованкам. Відо-
мості на виплату зарплати співробітникам. Правила внутрішнього розпорядку. 
Фінансовий звіт. 
 

Р – 847, Одеський дитячий будинок "Комуна" № 45 Одеського міського 
відділу народної освіти, 
м. Одеса, 
1920 – 1926 рр. 
 
На державному зберіганні з 01.08.1936 р. 
 

Опис 1 – 1920 – 1926 рр., 13 од. зб.  
 Протоколи засідань педагогічної ради . Штатний розпис. Відомості на 
виплату заробітної плати співробітникам, списки та характеристики вихован-
ців. 
 

Р – 848, Уповноважений наркомату заготівель СРСР по Комінтернівському 
району управління уповноваженого наркомату заготівель СРСР по Одесь-
кій області, 
с. Комінтернівське Комінтернівського району Одеської області, 
1932 – жовтень 1941рр.; 
05.04.1944 – квітень 1946 рр.; 
 
Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Комінтернівському райо-
ну Управління уповноваженого Міністерства заготівель СРСР по Одеській 
області, 
с. Комінтернівське Комінтернівського району Одеської області, 
квітень 1946 – 27.02.1956 рр. 
 
На державному зберіганні з 27.08.1969 р. 
 

Опис 1 – 1945 – 1952 рр., 14 од зб. 
 Директивні вказівки управління уповноваженого по заготівлям продук-
тів. Річні плани та звіти по заготівлям продуктів. Кошториси та штатні ро-
зписи. Протоколи загальних зборів. 
 

Р – 849, Одеський інститут гуманітарних та громадських наук (гумобин) 
Наркомату просвіти УРСР, 
м. Одеса, 
01.09.1920 – 01.09.1922 рр. 
 
На державному зберіганні з 11.04.1931 р. 
Всього: 2215 од. зб., 1920 – 1922 рр. 
 

Опис 1 – 1920 – 1922 рр., 2105 од. зб. 
 Особові справи студентів.  
 
Опис 2 – 1920 – 1922 рр., 104 од. зб. 
 Особові справи студентів. 
 
Опис 3 – 1920 – 1922 рр., 6 од. зб. 
 Списки та листування по студентах та викладачах. 
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Р – 850, Одеський електротехнічний технікум зв'язку Одеського губерн-
ського відділу професійної освіти, 
м. Одеса, 
1918 – жовтень 1941 рр. 
 
На державному зберіганні з 02.03.1926 р. 
Всього: 490 од. зб., 1928-1929 рр. 
 

Опис 1 – 1920 – 1923 рр., 36 од. зб. 
 Протоколи педагогічної ради, екзаменаційної комісії, загальних зборів 
та ін. 
 
Опис 2 - 1918 – 1923 рр., 448 од. зб. 
 Особові справи співробітників. 
 
Опис 3 – 1924 – 1929 рр., 6 од. зб. 
 Циркуляри вищестоящих організацій, списки та листування по особовому 
складу. 
 
 Р - 854, Сільськогосподарча артіль (колгосп) ім. Будьоного, 
 с. Гладке Березівського району Одеського округу, 
 1930 - 08.08.1941 рр.; 
 01.04.1944 - 11.03.1959 рр.; 
 
 з 1931 р. - Березівського району УРСР; 
 з 1932 р. - Березівського району Одеської області; 
 з 1954 р. - с. Будьонівське; 

з 1958 р. - с. Розквіт; 
 
Радгосп ім. ХХІ з'їзду КПРС, 
с. Розквіт Березівського району Одеської області, 
11.03.1959 - 25.05.1967 рр.; 
 
Ордена Леніна колгосп ім. ХХІ з'їзду КПРС. 
25.05.1967 - 1970 рр. 
 
 
На державному зберіганні з 1956 р. 
Всього: 107од. зб., 1930 - 1970 рр. 
 

Опис 1 - 1933 р., 1 од. зб. 
 Листування з райземвідділом про хід роботи в колгоспі. 
 
Опис 2 - 1944 - 1970 рр., 106 од. зб. 
 Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні пла-
ни роботи. Звіти голови колгоспу на звітньо - виборчих зборах, матеріали 
по підсумкам соцзмагань, книги відгуків та пропозицій делегацій та окремих 
осіб, які відвідали колгосп. Річні звіти колгоспу. 

 
Р - 855, Виконком Бернадівської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Бернадівка Березівського району Одеського округу, 
07.03.1923 - 24.12.1939 рр.; 
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з 1931 р. - Березівського району УРСР; 
з 1932 р. - Березівського району Одеської області; 
 
Виконком Бернадівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), 
с. Бернадівка Березовського району Одеської області, 
24.12.1939 - 08.03.1949 рр.; 
 
Виконком Чижевської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Чижевка Березівського району Одеської області, 
08.03.1949 - 1954 рр. 
 
На державному зберіганні з 1931 р. 
Всього: 42 од. зб., 1926 - 1954 рр. 
 

Опис 1 - 1926 - 1930 рр., 6 од. зб. 
 Протоколи загальних зборів жителів села Бернадівки. Копії циркулярів 
Березівського райвиконкому. Здавальні описи. 
 
Опис 2 - 1947 - 1954 рр., 36 од. зб. 
 Плани роботи сільради. Протоколи засідань виконкому сільради та се-
сій. Матеріали постійно діючих комісій сільради. Листування з райвикон-
комом про благоустрій, дорожнє будівництво, зв'язок. Бюджет, кошториси та 
штатний розпис. Статистичні звіти. Списки жителів села, що загинули в Віт-
чизняну війну 1941 - 1945 рр. Соціалістичні договори та акти перевірки їх 
виконання. Протоколи окружних виборчих комісій по виборам в місцеві ради. 
Протоколи сесій сільради. Квартальні плани роботи. Бюджеті сільської ради. 
Кошториси видатків сільського бюджету. Місячні звіти про виконання бюдже-
ту.  

 
Р - 856, Виконком Березівської районної ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (райвиконком), 
с. Березівка Березівського району Одеського округу Одеської губернії, 
07.03.1923 - 24.12.1939 рр.; 
 
з липня 1925 р. - Березівького району Одеського округу; 
з 1931 р. - Березівського району УРСР; 
з 1932р. - Березівського району Одеської області; 
 
Виконком Березівської районної ради депутатів трудящих (райвиконком), 
с. Березівка Березівського району Одеської області, 
24 12 1939 - 10.08.1941 рр.; 
30.03.1944 р. - 1970 рр.; 
 
з 1962 р. - м. Березівка. 
 
На державному зберіганні з 11.12.1928 р. 
Всього: 927 од. зб., 1923 - 1970 рр. 
 

Опис 1 - 1923 - 1936 рр., 121 од. зб. 
 Накази та постанови райвиконкому. Протоколи засідань президії райви-
конкому, сільрад, загальних зборів жителів сел. району. Відомості про стан 
ходу колективізації в селах району. Листування з сільрадами про їх роботу, 
боротьбу з бандитизмом в районі та інше. Протоколи зборів по виборам чле-
нів сільрад, засідань КНС.  
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Опис 6 - 1944 - 1959 рр., 431 од. зб. 
 Протоколи засідань райвиконкому, сесій, об'єднаних засідань з райко-
мом партії, виставкового комітету. Акти про збиток, заподіяний району ні-
мецько - фашистськими окупантами. Інформації про хід прийому, розселенню 
та господарчо - побутовому устрої українського населення, що прибули з 
Польщі. Матеріали по поданню к урядової нагороді та врученню орденів та 
медалей, про проведенні заходи по водогосподарчому будівництву в колгоспах 
Березівського району. Договори на соціалістичне змагання між сільрадами. 
Штатні розписи та кошториси. Інформації та звіти про стан оргмасової робо-
ти. Листування з обласними організаціями по комунальному господарству, 
благоустрою, сільському господарству, переселенню, будівництву житлових 
будинків, народної освіти та культурно - просвітницької роботі, соціально-
му забезпеченню, торгівлі та іншому. Плани робіт райвиконкому. Інформації 
сільрад про виконання наказів виборців.  
 
Опис 7 - 1959 - 1970 рр., 355 од. зб. 
 Протоколи засідань виконкому та сесій. Листування по виконанню бюдже-
ту, охороні здоров'я та іншому. Штатні розписи. Річний фінансовий звіт. 
Протоколи сесій сільради та засідань виконкому. Протоколи, рішення, плани 
та звіти постійних комісій по народній освіті. , благоустрою та комуналь-
ному обслуговуванню, по справам молоді та іншому. Кошториси видатків. Річ-
ні звіти. 
 
Опис 8 - 1944 - 1968 рр., 20 од. зб. 
 Розсекречена.  
 

Р - 857, Велико - Буяликський волосний військовий комісаріат (волвій-
ськомат), 
с. Великий Буялик Велико - Буяликської волості Одеського повіту Оде-
ської губернії, 
лютий 1920 - серпень 1920 рр. 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 

Опис 1 - 1920 р., 11 од. зб. 
 Відомості на виплату заробітної плати співробітникам волвійськомату.  
 

Р - 859, Виконком Васильєвської волосної ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (волвиконком), 
с. Васильєвка Васильєвської волості Одеського повіту Одеської губер-
нії, 
1919 - серпень 1920 рр.  
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 

Опис 1 - 1919 - 1920 рр., 8 од. зб. 
 Копії циркулярів Одеського повітового виконкому та протоколи засідань 
повітового з'їзду рад, президії губвиконкому та сільрад. Протоколи загаль-
них зборів Васильївського волвиконкому та сільрад. Листування з Одеськім 
губвиконкомом про своєчасне збирання хлібів, обліку сінокосів.  

 
Р - 864, Виконком Захар'євської волосної ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (волвиконком), 
с. Захар'євка Захар'євської волості Тираспільського повіту Одеської 
губернії, 
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1919 - 07.03.1923 рр. 
 
На державному зберіганні з 1939 р. 
Всього: 228 од зб., 1920 - 1923 рр. 
 

Опис 1 - 1919 - 1923 рр., 228 од. зб. 
 Відділ управління. Військовий відділ. Земельний відділ. Податковий 
відділ. Відділ народної освіти. Відділ охорони здоров'я. Відділ соціально-
го забезпечення. Відділ праці. Комісія допомоги дітям. Комісія по прове-
денню місячника Червоної Армії. Виборча комісія. Спецчастина. ЗАГС. Культ-
відділ. Бухгалтерія. Вимоги на транспорт та робочу силу.  

 
Р - 865, Виконком Захар'євської районної ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (райвиконком), 
с. Захар'євка Захар'євського району Одеського округу Одеської губер-
нії, 
07.03.1923 - 19.02.1932 рр.; 
 
з липня 1925 р. - Захар'євського району Одеського округу; 
з 1931 р. - - Захар'євського району УРСР; 
 
Виконком Фрунзівської районної ради робочих, селянських та червоноар-
мійських депутатів (сільрада), 
с. Фрунзівка Фрунзівського району Одеської області, 
09.02.1932 - 24.12.1939 рр.; 
 
Виконком Фрунзівської районної ради депутатів трудящих (райвиконком), 
с. Фрунзівка Фрунзівського району Одеської області, 
24.12.1939 - 03.08.1941 рр.; 
 
Виконком Фрунзівської районної ради депутатів трудящих (райвиконком), 
с. Фрунзівка Фрунзівського району Одеської області, 
04.04.1944 р. - 1975 рр. 
 
На державному зберіганні з 11.12.1928 р. 
Всього: 868 од. зб., 1922 - 1975 рр. 
 

Опис 1 - 1922 - 1925 рр., 96 од. зб. 
 Накази та циркуляри Захар'євського райвиконкому. Протоколи засідання 
президії райвиконкому. Відомості на виплату зарплати співробітникам райви-
конкому. Реєстр на видачу записів актів громадянського стану. Списки гро-
мадян 1903 - 1905 рр., народження, листування по передачі справ виконкому, 
звіти та листування про сімейну позику, документи по надходженню та видат-
кам матеріалів, постанови ВЦИК, описи справ орендарів, циркуляри Одеського 
губернського та Тираспільського повітового продкомітету.  

 
 
 
Опис 2 - 1946 - 1975 рр., 752 од. зб. 
  Плани роботи райвиконкому. Постанови та розпорядження виконкому. Про-
токоли райвиконкому та сесій. Протоколи засідань, рішення райвиконкому. 
Документи постійних комісій. Штатні розписи та річні бухгалтерські звіти. 
Соцзобов'язання. Протоколи погоджень окружних, дільничних виборчих комісій 
по виборам в сільські ради.  
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Опис 3 - 1959, 1961, 1963 рр., 20 од. зб. 
 Протоколи голосувань окружних, дільничних виборчих комісій по виборам 
в сільські ради. 

 
Р - 866, Виконком Одеської районної ради робочих, селянських та чер-
воноармійських депутатів (райвиконком), 
м. Одеса Одеського району Одеського округу Одеської губернії, 
07.03.1923 - 22.09.1930 рр.; 
1937 - 24.12.1939 рр.; 
 
з липня 1925 р. - Одеського району Одеського округу; 
з 1937 р. - Одеського району Одеської області. 
 
Виконком Одеської районної ради депутатів трудящих (райвиконком), 
м. Одеса Одеського району Одеської області, 
24.12.1939 - 17.10.1941 рр.; 
10.04.1944 - 04.01.1963 рр. 
 
На державному зберіганні з 16.03.1931 р. 
Всього: 1490 од. зб., 1923 - 1962 рр. 
 

Опис 1 - 1925 - 1930 рр., 630 од. зб. 
 Накази, циркуляри та постанови райвиконкому. Протоколи засідань пре-
зидії райвиконкому. Річні звіти. 
 
Опис 2 - 1923 - 1930 рр., 119 од. зб. 
 Протоколи президії, пленумів та загальних зборів. Листування с сіль-
радами про їх роботу. Списки робітників райвиконкому та сільрад. 
 
Опис 3 - 1923 - 1930 рр., 31 од. зб. 
 Протоколи військової наради при райвиконкомі, списки службовців рай-
виконкому, сільрад, іноземно - підданих та осіб, позбавлених виборчих 
прав.  
 
Опис 4 - 1926 - 1930 рр., 54 од. зб. 
 Протоколи засідань сільських виборчих комісій. Списки та особові 
справи осіб, позбавлених виборчих прав. 
 
Опис 5 - 1925 - 1929 рр., 140 од. зб. 
 Листування з сільрадами про їх роботу.  
 
Опис 6 - 1925 - 1928 рр., 81 од. зб. 
 Звіти та відомості про фінансову діяльність райвиконкому. 
 
Опис 7 - 1923 - 1930 рр., 51 од. зб. 
 Відомості з обліку військовозобов'язаних. 
 
Опис 8 - 1944 - 1952 рр., 302 од. зб. 
 Протоколи засідань виконкому та сесій. Акти про збитки, заподіяні ні-
мецько - румунськими фашистськими окупантами району.  
 
Опис 9 - 1948 - 1962 рр., 82 од. зб. 
 Протоколи засідань виконкому та сесій. Плани та звіти виконкому. Ма-
теріали о переселенцях.  
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Р - 867, Кубанський волосний військовий комісаріат (волвійськомат), 
 с. Кубанка Кубанської волості Одеського повіту Одеської губернії, 

лютий 1920 - серпень 1920 рр. 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 

Опис 1 - б/д, 1 од. зб. 
 Накази волвійськомату. 

 
Р - 869, Виконком Ново - Покровської волосної ради робочих, селянсь-
ких та червоноармійських депутатів (волвиконком), 
с. Ново - Покровське Ново - Покровської волості Одеського повіту Оде-
ської губернії, 
лютий 1919 - 07.03.1923 рр.; 
 
з травня 1921 р. - Вознесенського повіту Одеської губернії. 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 

Опис 1 - 1919 - 1923 рр., 89 од. зб. 
 Протоколи засідань волвиконкому та сільрад. Списки членів волвикон-
кому. Відомості про наявність населення по селам. Довідки, списки та відо-
мості про збір продовольчого податку. Здавальний опис за 1920.-.1923 рр. 
Список осіб, що позбавлені виборчих прав. 
 

Р - 871, Павловський волосний комітет незаможних селян (волКНС), 
с. Павловка Павловської волості Тираспільського повіту Одеської губе-
рнії, 
09.05.1920 - 07.03.1923 рр. 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 

Опис 1 - 1920 - 1923 рр., 18 од. зб. 
 Накази, циркуляри, інструкції, розпорядження волосного КНС та копії 
губ ревкому, повітового та волосного військових комісаріатів Протоколи во-
лосного з'їзду та загальних зборів сільських КНС. Відомості та списки сі-
мей червоноармійців, що потребують допомоги, наявності в селах волості жи-
вого та мертвого інвентарю. 
 

Р - 872, Виконком Овідіопільської волосної ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів (волвиконком), 
м. Овідіопіль, Одеського повіту Одеської губернії. 
лютий 1919 - 07.03.1923 рр. 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 

Опис 1 - 1921 - 1923 рр., 6 од. зб.  
 Копії наказів та постанов губвиконкому. Відомості на виплату заробіт-
ної плати співробітникам волвиконкому. Списки іноземно - підданих та осіб, 
які виїхали до врожайних районів. 

 
Р - 875, Павловський волосний військовий комісаріат (волвійськомат), 
с. Павлівка Павлівської волості Тираспільського повіту Одеської губе-
рнії, 
1918 - 07.03.1923 рр. 
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На державному зберіганні з 1930 р. 
 

Опис 1 - 1918 - 1922 рр., 26 од. зб. 
 Накази, циркуляри, директиви та інструкції губернського, повітового 
та волосного військових комісаріатів. Списки робітників волревкому. Листу-
вання по боротьбі з дезертирством та бандитизмом. Здавальний опис. 
  

Р - 877, Виконком Раснопільської волосної ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (волвиконком), 
с. Раснопіль Раснопільської волості Одеського повіту Одеської губер-
нії, 
1920 - 07.03.1923 рр.; 
з 1921 р. - Вознесенського повіту Одеської губернії. 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 

Опис 1 - 1921 - 1923 рр., 74 од. зб. 
 Протоколи засідань волвиконкому, загальних зборів виборчих комісій. 
Зведення про політичний стан волості. Копії наказів та постанов Вознесен-
ського повітового виконкому. 

 
Р - 880, Виконком Северинівської волосної ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (волвиконком), 
с. Северинівка Северинівської волості Одеського повіту Одеської губе-
рнії, 
1920 - 03.05.1922 рр.; 
 
Виконком Ленінської волосної ради робочих, селянських та червоноар-
мійських депутатів (волвиконком), 
с. Северинівка Ленінської волості Одеського повіту Одеської губернії, 
03.05.1922 - 07.03.1923 рр. 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього: 140 од. зб., 1920 - 1923 рр. 
 

Опис 1 - 1920 - 1923 рр., 136 од. зб. 
 Накази та розпорядження волвиконкому. Протоколи засідань президії во-
лосного та сільських виконкомів та загальних зборів жителів сел волості. 
Списки співробітників волосного виконкому.  
 
Опис 2 - 1920 - 1922 рр., 4 од. зб. 
 Листування про роботу виконкому. Списки куркулів, поліцейських, жан-
дармів та членів «Союзу россійського народу». 
 

Р - 881, Виконком Овідіопільської міської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (міськвиконком), 
м. Овідіопіль Одеського повіту Одеської губернії, 
1920 - 1922 рр. 
 
На державному зберіганні з 1924 р. 
 

Опис 1 - 1920 - 1922 рр., 15 од. зб.  
 Накази, циркуляри та постанови Овідіопільського міськвиконкому. Звіти 
та доповіді про діяльність Овідіопільського міськвиконкому. Списки робіт-
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ників Овідіопільського міськвиконкому. Протоколи засідань міськвиконкому. 
Акти земельної комісії. 

 
Р - 882, Українське управління Чорноморського рибного тресту Народно-
го комісаріату рибної промисловості СРСР, 
м. Одеса, 
1944 - 1959 рр.; 
 
з 1946 р. - Міністерства рибної промисловості УРСР; 
з 1957 р. - Управління харчової промисловості Раднаргоспу Одеського 
економічного району, 
 
Одеський державний рибопромисловий трест Управління харчової промис-
ловості Раднаргоспу Одеського економічного району, 
м. Одеса, 
1959 - 1966 рр. 
 
з 1963 р. - Головного управління рибної промисловості Азово - Чорно-
морського басейну. 
 
Чорноморське виробниче управління рибної промисловості Головного уп-
равління рибної промисловості Азово - Чорноморського басейну, 
м. Одеса, 
1966 - 1972 рр. 
 
На державному зберіганні з 12.04.1968 р. 
 

Опис 1 - 1944 - 1972 рр., 135 од зб. 
 Протоколи партійно - господарчого активу та нарад керівників підпри-
ємств. Раціоналізаторські пропозиції, звіти та листування по їх впрова-
дженню. Плани та звіти по впровадженню нової техніки, технологій, автома-
тики, механізації робіт. Матеріали громадського огляду технологічних про-
цесів на Одеському, Вілковському та Білгород - Дністровському рибзаводах. 
Річні ліміти та промфінплани тресту. Кон'юнктурні огляди роботи тресту. 
П'ятирічний план по випуску валової продукції, квартальні плани видобутку 
риби. Зведений виробничий план рибрадгоспів. Листівки, звернення та інши 
документи по обміну передовим досвідом роботи. Матеріали по соцзмаганню 
рибрадгоспів, протоколи, звіти та інші документи по вивченню та впрова-
дженню стаханівських методів праці. Акти збитків, що були заподіяні німе-
цько - фашистськими окупантами. Річні звіти тресту та зведені звіти риб-
колгоспів. Штати та кошториси.  

 
Р - 883, Миколаївський районний сільськогосподарчий відділ (райсіль-
госпвідділ) виконкому Миколаївської районної ради депутатів трудящих, 
с. Миколаївка Миколаївського району Одеської області, 
1944 - 16.12.1966 рр. 
На державному зберіганні з 16.04.1968 р. 
 

Описи 1 - 1948 - 1953 рр., 6 од. зб. 
 Протоколи загальних зборів членів колгоспів. 
 

Р - 884, Сільськогосподарча артіль (колгосп) ім. Перекопської Перемо-
ги, 
с. Миколаївка Миколаївської сільради Миколаївського району Одеської 
області, 
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1944 - 1950 рр. 
 
На державному зберіганні з 16.04.1968 р. 

 
Опис 1 - 1948 - 1950 рр., 4 од. зб. 
 Річний виробничий план. Протоколи засідань правління колгоспу та за-
гальних зборів членів колгоспу. Річний звіт колгоспу. 

 
Р - 885, Севериновський волосний військовий комісаріат (волвійсько-
мат), 
с. Севериновка Севериновської волості Одеського повіту Одеської губе-
рнії, 
1920 - 03.05.1922 рр.; 
 
Ленінський волосний військовий комісаріат (волвійськомат), 
с. Севериновка Ленінської волості Одеського повіту Одеської губернії, 
03.05.1922 - 07.03.1923 рр. 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього: 14 од. зб., 1920 - 1922 рр. 
 

Опис 1 - 1920 - 1921 рр., 11 од. зб. 
 Накази волвійськомату. Списки робітників волвійськомату. 
 
Опис 2 - 1920 - 1922 рр., 3 од. зб. 
 Накази Одеського губвійськомату. Листування про роботу волвійськома-
ту.  

 
Р - 886, Управління Балтської окружної радянської робітничо - селян-
ської міліції, 
м. Балта Балтського району Одеського округу Одеської губернії, 
07.03.1923 - 15.09.1930 рр.; 
 
з 12.10.1924 р. - м. Балта Автономної Молдавської Радянської соціалі-
стичної ремпубліки. 
На державному зберіганні з 1941 р. 

 
Опис 1 - 1923 р., 14 од. зб.  
 Особові справи робітників окружної міліції. 
 

Р - 887, Севериновський волосний комітет незаможних селян (волКНС), 
с. Северинівка Северинської волості Одеського повіту Одеської губер-
нії, 
09.05.1920 - 03.05.1922 рр.; 
 
Ленінський волосний комітет незаможних селян (волКНС), 
с. Северинівка Ленінської волості Одеського повіту Одеської губернії, 
03.05.1922 - 07.03.1923 рр. 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 

Опис 1 - 1922 р., 10 од. зб. 
 Протоколи загальних зборів членів КНС. 
 

Р - 888, Василівський волосний військовий комісаріат (волвійськомат), 
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с. Василівка Василівської волості Одеського повіту Одеської губернії, 
1919 - серпень 1920 рр. 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 

Опис 1 - 1919 - 1920 рр., 5 од. зб. 
 Накази, приписи, протоколи та інструкції волвійськомату. Відомості на 
отримання зарплатні робітників волвійськомату. 
 

Р - 889, Овідіопільська районна судово - земельна комісія (райсудзем-
комісія) виконкому Овідіопільської районної ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів, 
м. Овідіопіль Овідіопільсього району Одеського округу Одеської губер-
нії, 
07.03.1923 - 15.02.1930 рр.; 
 
з 1926 р. - Овідіопільського району Одеського округу. 
 
На державному зберіганні з 06.10.1930 р. 
 

 
Опис 1 - 1922 - 1930 рр., 386 од. зб. 
 Судові справи по позову громадян по закріпленню майна, сплати за оре-
нду землі, поверненню зерна, інвентарю та іншим питанням. Списки народних 
засідателів. 
 
 Р - 892, Сільськогосподарча артіль (колгосп) «Заповіт Леніна», 

с. Миколаївка Миколаївського району Одеської області, 
1949 - 1950 рр. 
 
На державному зберіганні з 16.04.1968 р. 
 

Опис 1 - 1949 - 1950 рр., 8 од. зб. 
 Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів членів кол-
госпу. Річний звіт та книга обліку фондів. 

  
Р - 893, Валегоцуловський районний фінансовий відділ (райфінвідділ) 
виконкому Валегоцуловської районної ради депутатів трудящих, 
с. Валегоцулово Валегоцуловського району Одеської області, 
серпень 1940 - 07.08.1941 рр.; 
02.04.1944 - 21.12.1945 рр. 
 
Долинський районний фінансовий відділ (райфінвідділ) виконкому Долин-
ської районної ради депутатів трудящих, 
с. Долинське Долинського району Одеської області, 
21.12.1945 - 1957 рр. 
 
На державному зберіганні з 02.07.1969 р. 
 

Опис 1 - 1944 - 1957 рр., 49 од. зб. 
 Річний звіт про виконання місцевих бюджетів. Проект бюджету та бюдже-
ту району. Кошторис та звіт по реєстрації штатів та виконанні кошторису 
видатків на утримання апарата співробітників.  
  

Р - 894, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Колектив праці», 
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с. Миколаївка Миколаївського району Одеської області, 
1946 - 1950 рр. 
т.16, кат.3 
 
На державному зберіганні з 16.04.1968 р. 
 

Опис 1 - 1946 - 1950 рр., 6 од. зб. 
 Протоколи засідання правління колгоспу та загальних зборів членів 
колгоспу. Книга обліку фондів, грошових доходів та їх розподілу. 

 
Р - 895, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова, 
с. Миколаївка Миколаївського району Одеської області, 
1946 - 1957 рр. 
т. 16 кат.3 
 
На державному зберіганні з 16.04.1968 р. 
 

Опис 1 - 1946 - 1957 рр., 19 од. зб. 
 Протоколи засідань правління та загальних зборів членів артілі. Річ-
ний звіт колгоспу, книга обліку фондів грошових доходів та їх розподілу. 
Виробничий план. 
 

Р - 896, Виконком Покровської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Покровка Валегоцуловського району Балтського округу Одеської губе-
рнії, 
07.03.1923 - 24.12.1939 рр. 
т.2 кат.1 
 
з 12.10.1924 р. - Троїцкого району Одеського округу одеської губер-
нії; 
з липня 1925 р. - Троїцького району Одеського округу; 
з 1931 р. - Троїцького району УРСР; 
з 1932 р. - Троїцького району Одеської області. 
 
Виконком Покровської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), 
с. Покровка Троїцького району Одеської області, 
24.12.1939 - 08.08.1941 рр.; 
30.03.1944 - листопад 1957 рр. 
 
На державному зберіганні з 21.01.1941 р. 
Всього: 31 од. зб., 1925 - 1955 рр. 
 

Опис 1 - 1925 р., 2 од. зб. 
 Циркуляри окружного та районного виконкомів, відомості про поміщиків 
та особах духовного звання, листування з райвиконкомом про відділення цер-
кви від держави.  
 
Опис 2 - 1946 - 1955 рр., 29 од. зб. 
 Плани роботи сільради. Протоколи засідань сільради та сесій. Матеріа-
ли постійно - діючих комісій. Кошториси, бюджети та книги обліку доходів 
та витрат бюджету. 

 
Р - 897, Виконком Тузловської волосної ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (волвиконком), 
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с. Тузли Тузловської волості Одеського повіту Одеської губернії, 
квітень 1919 - серпень 1920 рр. 
т.1 кат.1 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 

Опис 1 - 1919 - 1921 рр., 5 од. зб. 
 Накази по Тузлівському волвиконкому. Листування з сільрадами про шкі-
льну освіту. 
  

Р - 899, Одеська державна консерваторія Одеського міського відділу 
народної освіти, 
м. Одеса, 
1920 - жовтень 1941 рр.; 
 
Одеська державна консерваторія Головного управління по справах мис-
тецтв УРСР, 
м. Одеса, 
квітень 1944 - 1950 рр.; 
 
Одеська державна консерваторія ім. Нежданової Головного управління по 
справах мистецтв УРСР, 
м. Одеса, 
1950 р.  
 
з 1969 р. - Міністерства культури УРСР. 
т.21 кат. 2 
 
На державному зберіганні з 31.07.1969 р. 
Всього: 501 од. зб., 1944 - 1979 рр. 
 

Опис 1 - 1944 - 1979 рр., 467 од. зб. 
 Акти про збитки, що були заподіяні консерваторії німецько - фашистсь-
кими окупантами. Протоколи засідань кафедр. Плани та звіти про наукову ді-
яльність викладачів. Кошториси та штатні розписи. Річний звіт про роботу 
консерваторії та фінансовий звіт. Протоколи засідань вченої ради та ка-
федр. Навчальні плани. Штатні розписи та кошториси. Відомості та листуван-
ня про студентів - іноземців. Річний звіт про чисельність студентів, фі-
нансовий звіт. Паспорт консерваторії. Науково - технічний відділ, відділ 
кадрів, Навчальна частина. Рада консерваторії. Бухгалтерія. Профком. Прий-
мальна комісія. Науково - дослідницький відділ.  
 
Опис 2 - 1944 - 1958 рр., 34 од. зб. 
 Протоколи засідань навчальної ради та кафедр. Штатні формуляри. Звіти 
про роботу консерваторії. 
 

Р - 900, Миколаївський районний фінансовий відділ виконкому Миколаїв-
ської районної ради депутатів трудящих, 
с. Миколаївка Миколаївського району Одеської області, 
1945 - 1962 рр.; 
 
з 15.01.1965 р. - пгт. Миколаївка. 
т.9 кат.2 
 
На державному зберіганні з 16.04.1968 р. 
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Опис 1 - 1949 - 1973 рр., 171 од. зб.  
 Бюджет Миколаївського району та зведений місцевих бюджетів, документи 
обліку прибутків та видатків по бюджетам. Штатні розписи та кошториси. Бю-
джетна інспекція. Штатна група. Інспекція державних доходів. Бухгалтерія. 
Місцевий комітет.  
 

Р - 901, Трудова сільськогосподарська артіль «Грибовка» Одеського гу-
бернського союзу сільськогосподарських колективів, 
хутір Грибовка передмістя міста Овідіопіль Одеського повіту Одеської 
губернії, 
1921 - 1925 рр.; 
 
з 07.03.1923 р. - Овідіопільсього району Одеського округу Одеської 
губернії. 
т.10 кат.3 
 
На державному зберіганні з 17.09.1936 р. 
 

Опис 1 - 1921 - 1923 рр., 9 од. зб. 
 Протоколи засідань ради артілі, загальних зборів членів артілі. 

 
Р - 902, Одеська обласна контора по шовківництву Головного управління 
по шовківництву СРСР, 
м. Одеса, 
червень 1944 - березень 1946 рр.; 
 
Одеський обласний державний трест по шовківництву Міністерства техні-
чних культур УРСР «Облшовкотрест», 
м. Одеса, 
квітень 1946 - 1986 рр. 
 
з 1947 р. - Міністерства сільського господарства УРСР; 
з 1959 р. - Одеського обласного управління сільського господарства; 
з 1961 р. - Республіканської контори шовківництва УРСР; 
з 1965 р. - Міністерства сільського господарства УРСР. 
т. 11 кат.2 
 
На державному зберіганні з 23.04.1968 р. 
 

Опис 1 - 1944 - 1984 рр., 319 од. зб. 
 Матеріали по збиткам, що біли заподіяні німецько - фашистськими оку-
пантами. Штатні розписи та кошториси. Матеріали по перспективному розвитку 
шовківництва на 1950 - 1960 рр. Річні плани фінансування капітальних вкла-
день та промфінплани. Відомості по економічним показникам по шовківництву 
та річні звіти по виконанню плану здачі коконів. Матеріали по соціалістич-
ному змаганню. Річні фінансові звіти по тресту та міжрайонним шовкобазам. 
Накази з основної діяльності. Річні промфінплани. Штатні розписи. Коштори-
си. Листування з виробничих питань.  
 

Р - 903, Успенський волосний військовий комісаріат (волвійськомат), 
с. Успенське Успенської волості Одеського повіту Одеської губернії, 

 1919 - лютий 1920 рр.; 
  

Зельцський волосний військовий комісаріат (волвійськомат), 
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 с. Зельци Зельцської волості Одеського повіту Одеської губернії, 
 лютий 1920 - 03.05.1922 рр.; 
 

Карла- Лібкнехтовський волосний військовий комісаріат (волвійсько-
мат), 
с. Зельци Каро - Лібкнехтовської волості Одеського повіту Одеської 
губернії, 
03.05.1922 - 07.03.1923 рр.  
т.3 кат.3 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 

Опис 1 - 1919 - 1921 рр., 23 од. зб.  
 Накази волвійськомату. Положення по волвійськоматах. Зведення по по-
літичному стану волості. Листування з комендантом тилу та сільрадами по 
боротьбі з дезертирством. Відомості на виплату заробітної плати робітникам 
волвійськомату.  
 

Р - 904, Виконком Біляївської волосної ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (волвиконком), 
с. Біляївка Біляївської волості Одеського повіту Одеської губернії, 
1919 - 03.05.1922 рр.; 
 
Виконком Червоно - Повстанської волосної ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (волвиконком), 
с. Біляївка Червоно - Повстанської волості Одеського повіту Одеської 
губернії, 
03.05.1922 - 07.03.1923 рр.  
т.1 кат.1 
 

 На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис 1 - 1919 - 1923 рр., 29 од. зб. 
 Протоколи засідань президії волвиконкому. Накази волосного виконкому 
та копії наказів повітового виконкому. Списки жителів сіл волості, осіб, 
які позбавлені виборчих прав, відомості про надання допомоги сім'ям черво-
ноармійців.  
 

Р - 905, Жовтневий районний фінансовий відділ виконкому Жовтневої 
районної ради робочих, селянських та червоноармійських депутатів, 
с. Жовтневе Жовтневого району Одеської області, 
1932 - 07.08.1941 рр.; 
 
з 24.12.1939 р. - виконкому Жовтневої районної ради депутатів трудя-
щих; 
 
Жовтневий районний фінансовий відділ (райфінвідділ) виконкому Жовтне-
вої районної ради депутатів трудящих, 
с. Жовтневе Жовтневого району Одеської області, 
02.04.1944 - січень 1959 рр. 
т.9 кат.2 
 
На державному зберіганні з 07.09.1965 р. 
 

Опис 1 - 1944 - 1958 рр., 21 од. зб.  



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  119 

Місцеві бюджети району (мережа, штати та контингент), загального рай-
онного та сільського бюджетів. Річні звіти про виконання місцевих бюджетів 
(доходи та видатки), звіти колгоспів. 

 
Р - 906, Червоно - Повстанський районний комітет незаможних селян 
(райКНС), 
с. Біляївка Червоно - Повстанського району Одеського округу Одеської 
губернії, 
07.03.1923 - 09.02.1932 рр.; 
 
з липня 1925 р. - Червоно - Повстанського району Одеського округу; 
з 1931 р. - Червоно - Повстанського району УРСР; 
 
Біляївський районний комітет незаможних селян (райКНС), 
с. Біляївка Біляївського району Одеської області, 
09.02.1932 - 08.03.1933 рр.; 
т.2 кат.3 
 
На державному зберіганні з 1937 р. 
Всього: 8 од. зб., 1923 - 1926 рр. 
 

Опис 1 - 1924 - 1926 рр., 2 од. зб.  
 Протоколи засідань президії райКНС. 
 
Опис 2 - 1923 - 1926 рр., 5 од. зб.  
 Копії протоколів президії сільських КНС. 
 
Опис 3 - 1923 р., 1 од. зб.  
 Списки куркулів, бандитів, злодіїв. 

 
Р - 907, Одеський автоскладальний завод Наркомату середнього машино-
будування СРСР, 
м. Одеса, 
10.02.1945 - 23.01.1986 рр.; 
 
з 1946 р. - Міністерства автомобільної промисловості; 
з 1947 р. - Міністерства автотракторної промисловості СРСР; 
з 1953 р. - Міністерства машинобудування СРСР; 
з 1954 р. - Міністерства автотракторного та сільськогосподарського 
машинобудування; 
з 1955 р. - Міністерства автомобільної промисловості; 
з 1957 р. - Управління машинобудівельної та хімічної промисловості 
раднаргоспу Одеського економічного району; 
з 1963 р. - Управління автотракторного та сільськогосподарського ма-
шинобудування раднаргоспу Чорноморського економічного району; 
з 1966 р. - Головного управління по виробництву спеціалізованого ав-
томобільного транспорту Міністерства автомобільної промисловості 
СРСР; 
 
Виробниче об'єднання «Одеський автоскладальний завод» 
м. Одеса, 
23.01.1986 - 1993 рр.; 
 
08.12.1988 - 24.09.1991 рр. - Міністерства автомобільного та сільсь-
когосподарського машинобудування СРСР; 
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 з 1991 р. - Державного комітету України по оборонної промисловості 
та машинобудуванню; 
 
Орендне підприємство «Одеський автоскладальний завод», 
м. Одеса, 
1993 - 31.03.1994 рр.; 
 
Закрите акціонерне товариство «Одеський автоскладальний завод» Мініс-
терства промислової політики України, 
м. Одеса, 
1994 - 2002 рр. 
т.11 кат.2 
 
На державному зберіганні з 30.04.1968 р. 
Всього: 1138 од. зб., 1945 - 2002 рр. 
 

Опис 1 - 1945 - 1991 рр., 1060 од. зб. 
 Накази та розпорядження по заводу. Протоколи нарад у директора та го-
ловного інженера та заходи по покращенню роботи заводу. Річний техпромфін-
план. Ліміти по виробництву, праці та собівартості. Плани розвитку та 
впровадження нової техніки та організаційно - технічних заходів та звіти 
про їх виконання. Номенклатурний план виробництва автодеталей та запасних 
частин. Піврічні звіти про травматизм на заводі . Впровадження в виробниц-
тво раціоналізаторських пропозицій. Річний звіт по капвкладенням. Штатні 
розписи. Соціалістичні зобов'язання та матеріали по підсумкам їх виконан-
ня. Колективний договір. Штатні розписи та кошториси. Річний фінансовий 
звіт. Плани по труду, впровадженню нової техніки, оргтехзаходів. Річні 
звіти з основної діяльності, по впровадженню нової техніки. Завком.  
 
Опис 2 - 1951 - 1965 рр., 16 од. зб.  
 Протоколи засідань завкому. Матеріали по ударникам комуністичної пра-
ці. Фінансові звіти завкому.  
Опис 3 - 1994 - 2002 рр., 62 од. зб.  
 Канцелярія. Відділ праці за зарплати. Планово - виробничий відділ. 
Бухгалтерія. Відділ кадрів. Відділ праці та техніки безпеки. профспілковий 
комітет. Відділ персоналу.  

 
Р - 908, Анан'ївське педагогічне училище Одеського обласного відділу 
народної освіти, 
м. Анан'їв Анан'ївського району Одеської області, 
1945 - серпень 1955 рр. 
т.21 кат.3 
 
На державному зберіганні з 02.07.1969 р. 

 
Опис 1 - 1945 - 1951 рр., 35 од. зб.  
 Протоколи засідань педагогічної ради. Кошторис та штатний розпис. Рі-
чний звіт про діяльність педагогічного училища та фінансовий звіт.  
 

Р - 909, Біляївський волосний військовий комісаріат (волвійськомат), 
 с. Біляївка Біляївської волості Одеського повіту Одеської губернії, 
 1919 - 03.05.1922 рр.; 
  

Червоно - Повстанський волосний військовий комісаріат (волвійсько-
мат), 
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с. Біляївка Червоно - Повстанської волості Одеського повіту Одеської 
губернії, 
03.05.1922 - 07.03.1923 рр. 
т.3 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 

Опис 1 - 1919 - 1921 рр., 8 од. зб.   
 Копії наказів губернського та повітового військових комісаріатів. 
Списки робочих та службовців волвійськомату. 
 

Р - 911, Яссковський сільський комітет незаможних селян (сільКНС), 
 с. Ясски Яссківської волості Одеського повіту Одеської губернії, 
 травень 1920 - березень 1933 рр.; 
  

з серпня 1920 р. - Біляївської волості Одеського повіту Одеської гу-
бернії; 
з 1923 р. - Біляївського району Одеського округу одеської губернії; 
з серпня 1925 р. - Біляївського району Одеського округу; 
з 1931 р. - Біляївського району УРСР; 
з 09.02.1932 р. - Біляївського району одеської області; 
з 15.02.1932 р. - виконкому Одеської міської ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів. 
т. 2 кат.3 
 
На державному зберіганні з 13.01.1941 р. 
 

Опис 1 - 1921 р., 3 од. зб.  
 Листування з волвиконкомом про присилання делегатів на волосний 
з'їзд. Списки незаможних селян та осіб, які позбавлені виборчих прав села 
Ясски. 
 

Р - 912, Одеський клінічний інститут професора Бардаха Одеського гу-
бернського комітету спеціального наукової та профтехнічної освіти 
«Губпрофосвіта», 
м. Одеса, 
1920 - серпень 1925 рр.  
т.21 кат.2 
 
На державному зберіганні з 1924 р. 

 
Опис 1 - 1922 р., 1 од. зб.  
 Списки співробітників клінічного інституту.  
 

Р - 913, Виконком Яссківської волосної ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (волвиконком), 
с. Ясски Яссковської волості Одеського повіту Одеської губернії, 
1919 - серпень 1920 рр. 
т. 1 кат. 1 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 

Опис 1 - 1919 - 1920 рр., 5 од. зб.  
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 Постанови селянського з'їзду, Одеського повітового революційного ко-
мітету. Протоколи засідань волосного виконкому та загальних зборів жителів 
села Ясски. 
 
 Р - 915, Одеський міський відділ карного розшуку, 
 м. Одеса, 
 1920 - жовтень 1941 рр. 
 т.6 кат.3 
 
 На державному зберіганні з 09.04.1938 р. 
 
Опис 1 - 1920 - 1925 рр., 32 од. зб. 
 Листування про затриманих та арештованих, про боротьбу з бандитизмом 
та іншим. Книга наказів та внутрішніх розпоряджень. Рапорти співробітни-
ків, списки та листування по особовому складу.  
 

Р - 916, Маякський міський військовий комісаріат (міськвійськомат), 
 м. Маяки Одеського повіту Одеської губернії, 
 лютий 1920 - 06.08.1941 рр.; 
 

з 03.05.1922 р. - Червоно - Повстанської волості Одеського повіту 
Одеської губернії; 
з 1923 р. - Червоно - Повстанського району Одеського округу Одеської 
губернії; 
з липня 1925 р. - Червоно - Повстанського району Одеського округу; 
з 1931 р. - Червоно - Повстанського району УРСР; 
з 09.02.1932 р. - Біляївського району Одеської області; 
з 15.02.1932 р. - виконкому Одеської міської ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів; 
 
Маякський міський військовий комісаріат (міськвійськомат), 
м. Маяки Біляївського району Одеської області, 
08.04.1944 р. 
т.3 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 1924 р. 
 

Опис 1 - 1920 - 1922 рр., 5 од. зб.  
 Циркуляри та розпорядження міськвійськомату Списки та листування про 
військовозобов'язаних. 
 

Р - 917, Одеська кінофабрика Всеукраїнського фото - кіно управління 
«ВУФКУ», 
м. Одеса, 
1924 - 1926 рр.; 
 
Одеська 1-а державна кінофабрика Всеукраїнського фото - кіно управ-
ління «ВУФКУ», 
м. Одеса, 
1926 - 1932 рр.; 
 
Одеська державна 1- а комсомольська кінофабрика ім. ЦК ЛКСМУ Держав-
ного українського тресту кінопромисловості «Українфільм», 
м. Одеса, 
1932 - 1944 рр.; 



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  123 

з 1941 р. - м. Ташкент; 
 
Чорноморська кінофабрика Головного управління по виробництву художніх 
фільмів, 
м. Одеса, 
1944 - 1954 рр.; 
 
Одеська кіностудія художніх фільмів Міністерства культури УРСР, 
м. Одеса, 
1954 р.; 
 
з 1964 р. - Державного комітету Ради Міністрів УРСР по кінематографії 
(Госкіно УРСР); 
 
Кінокомбінат «Одеса - фільм» Міністерства культури УРСР; 
м. Одеса, 
12.01.1991 - 23.08.1994 рр.; 
 
Державне підприємство «Одеська кіностудія художніх фільмів» Міністер-
ства культури УРСР, 
м. Одеса, 
23.08.1994 - 14.03.2006 рр.; 
 
Закрите акціонерне товариство (ЗАТ) «Одеська кіностудія» (реорганіза-
ція шляхом приєднання к ЗАТ «Одеська кіностудія»), 
м. Одеса, 
14.03.2006 р. 
т. 19 кат. 2 
 
На державному зберіганні з 1939 р. 
Всього: 1978 од. зб. 1924 - 2004 рр. 
 

Опис 1 - 1925 - 1934 рр., 17 од. зб. 
 Секретаріат. 
 
Опис 2 - 1962 - 1969 рр., 55 од. зб.  
 Фабричний комітет профкому робітників одеської кіностудії художніх 
фільмів. 
 
Опис 3 - 1944 - 2004 рр., 1867 од. зб.  
 Накази по виробничим та творчим питанням. Розпорядження по кіносту-
дії. Листування з Державним комітетом Ради Міністрів СРСР та УРСР по кіне-
матографії по виробничим та творчим питанням. Стенограми нарад зі сценари-
стами, кінодраматургами, письменниками. Протоколи творчих зустрічей. Сце-
нарії. Річні ліміти по виробництву та праці, річні кошториси загальносту-
дійних видатків. Річні звіти плану випуску кінофільмів, виконання планів 
по труду. Бухгалтерія. Відділ праці та зарплати. Відділ кадрів. Технічний 
відділ. Фабком. 
 
Опис 4 - 1954 - 1963 рр., 33 од. зб. 
 Сценарний відділ. 
 
Опис 5 - 1944 - 1968 рр., 6 од. зб. 
 Директивні вказівки та накази Міністерства культури УРСР та Держкомі-
тету по кінематографії, що мають відношення до діяльності кіностудії. Рі-
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шення Військової Ради Чорноморського флоту з питань забезпечення виробниц-
тва військово - морських кінофільмів. Паспорт Чорноморської кінофабрики та 
додатки до нього. Звіти про трофейне обладання. 
 

Р - 918, Яссковський волосний військовий комісаріат (волвійськомат), 
 с. Ясски Яссковської волості Одеського повіту одеської губернії, 
 1919 - серпень 1920 рр.; 
 т.3 кат.3 
 
 На державному зберіганні з 1930 р. 
 Всього: 15 од. зб., 1919 - 1921 рр. 
 
Опис 1 - 1919 - 1921 рр., 8 од. зб.   
 Накази та розпорядження волвиконкому. Списки сімей червоноармійців.  
 
Опис 2 - 1919 -1920 рр., 7 од. зб.  
 Накази та циркуляри волвійськомату та списки службовців волвійськома-
ту.  
 
 Р - 919, Березівський районний союз споживчих товариств, 

с. Березівка Березівського району Одеського округу Одеської губернії, 
03.03.1923 - 10.08.1941 рр.; 
30.03.1944 рр. 
 
з липня 1925 р. - Березівського району Одеського округу; 
з 1931 р. - Березівського району УРСР; 
з 1932 р. - Березівського району Одеської області. 
т. 10 кат.3 
 
На державному зберіганні з 08.09.1965 р. 
 

Опис 1 - 1944 - 1957 рр., 19 од. зб. 
 Протоколи та постанови правління райспоживсоюзу. Річні звіти райспо-
живсоюзу.  
 

Р - 920, Овідіопільський волосний військовий комісаріат (волвійсько-
мат), 
м. Овідіопіль Одеського повіту Одеської губернії, 
лютий 1920 - 07.03.1923 рр. 
т. 3 кат.3 
 
На державному зберіганні з 1930 р.  
 

Опис 1 - 1920 - 1922 рр., 10 од. зб. 
 Накази Овідіопільського волвійськомату. Листування з повітовим волви-
конкомом про мобілізацію військовозобов'язаних, про боротьбу з дезертирст-
вом, з питань забезпечення Червоної Армії кіньми. Посвідчення та списки 
робітників волвійськомату.  
 

Р - 921, Антоно - Кодінцевський волосний військовий комісаріат (вол-
військомат), 
с. Антоно - Кодинцево Антоно - Кодинцевської волості Одеського повіту 
Одеської губернії, 
лютий 1920 - 03.05.1922 рр.; 
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Комінтернівський волосний військовий комісаріат (волвійськомат), 
с. Комінтернівське Комінтернівської волості Одеського повіту Одеської 
губернії, 
03.05.1922 - 07.03.1923 рр.  
т. 3 кат.3 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 

Опис 1 - 1920 - 1921 рр., 10 од. зб. 
 Накази волосного та повітового військових комісаріатів. Протоколи за-
сідань волосного виконкому. Відомості на виплату заробітної плати робітни-
кам волосного військового комісаріату. Списки медичних робітників, колиш-
ніх офіцерів царської армії та інше.  
 

Р - 922, Виконком Третьої Захар'євської сільської ради робочих, селя-
нських та червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Захар'євка Третя Захар'євської волості Тираспільського повіту Оде-
ської губернії, 
1921 - 1922 рр. 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 

Опис 1 - 1922 р., 2 од. зб. 
 Копії наказів та циркулярів повітового та волосного виконкомів.  
 

Р - 923, Одеський механічний завод по виготовленню обладнання для ха-
рчової та легкої промисловості Міністерства харчової промисловості 
СРСР, 
м. Одеса, 
1946 р.; 
 
з 1953 р. - Міністерства машинобудування СРСР; 
з 1957 р. - Управління машинобудівної та хімічної промисловості рад-
наргоспу Одеського економічного району; 
з 1963 р. - Управління машинобудівельної та хімічної промисловості 
раднаргоспу Чорноморського економічного району; 
з 1966 р. - Головного управління харчового машинобудування Міністерс-
тва машинобудування для легкої та харчової промисловості та побутових 
приладів. 
т. 11 кат.2 
 
На державному зберіганні з 29.05.1968 р. 
 

Опис 1 - 1946 - 1967 рр., 168 од. зб.  
 Накази по заводу. Річний промфінплан, виробнича програма, ліміти по 
труду, п'ятирічний план заводу на 1959 - 1965 рр. Кошториси та штатні роз-
писи. Соціалістичні зобов'язання, листування та матеріали про їх виконан-
ня. Звіти про впровадженню раціоналізаторських пропозицій та річні звіти 
по основної діяльності. Адміністративно - господарчий відділ. Планово - 
фінансовий відділ. Планово - економічний відділ. Відділ головного техноло-
га. Відділ головного конструктора. Відділ капітального будівництва. Відділ 
технічного контролю. Бюро раціоналізації та винахідництва. Бюро технічної 
інформації. Відділ праці та зарплати. Відділ кадрів. Бухгалтерія. 
 
Опис 2 - 1954 - 1967 рр., 70 од. зб. 
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 Заводський комітет.  
 

Р - 924, Одеський обласний відділ охорони здоров'я виконавчого комі-
тету Одеської обласної ради робочих, селянських та червоноармійських 
депутатів, 
м. Одеса, 
лютий 1932 - жовтень 1941 рр.; 
20.04.1944 - 02.07.1996 рр.; 
з 24.12.1939 р. - виконавчого комітету Одеської обласної ради депута-
тів трудящих; 
з 1977 р. - виконавчого комітету Одеської обласної ради народних де-
путатів; 
 
Управління охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністра-
ції; 
м. Одеса, 
02.07.1996 - 22.08.2005 рр.; 
 
Управління охорони здоров'я та медицини катастроф, 
м. Одеса, 
22.08.2005 р. 
т. 22 кат.2 
 
На державному зберіганні з 21.10.1968 р. 
Всього: 2132 од. зб., 1945 - 2005 рр. 
 

Опис 1 - 1945 - 1965 рр., 400 од. зб. 
 Канцелярія. Планово - фінансовий сектор. Сектор профілактичної допо-
моги дітям. Лікувально - профілактичний сектор. Бухгалтерія. Відділ кад-
рів.  
 
Опис 2 - 1953 - 1972 рр., 47 од. зб. 
 Місцевий комітет. 
 
Опис 3 - 1960 - 1972 рр., 88 од. зб. 
 Канцелярія. Планово - фінансовий сектор. Сектор профілактичної допо-
моги дітям. Лікувально - профілактичний сектор. Сектор кадрів. Інженер по 
капбудівництву. Сектор кадрів по спец роботі. Кон'юнктурні огляди.  
 
Опис 4 - 1948 - 1980 рр., 129 од. зб. 
 Перша частина. 
 
Опис 5 - 1966 - 1991 рр., 1152 од. зб. 
 Канцелярія. Плановий відділ. Сектор профілактичної допомоги дітям. 
Бухгалтерія. Лікувально - профілактичний сектор. Планово - фінансовий сек-
тор. Сектор кадрів. Інженер по капбудівництву. Місцевком. Обласний бюджет. 
Зведений річний звіт з праці.  
 
Опис 6 - 1944 - 1991 рр., 250 од. зб. 
 Обласне бюро судово - медичної експертизи. Накази з основної діяльно-
сті. Плани роботи. Річні звіти. Штатні розписи.  
 
 
Опис 7 - 1992 - 2005 рр., 66 од. зб. 
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 Рішення колегій та апаратних нарад з основної діяльності. Накази з 
основної діяльності. Річні звіти з праці. Обласний бюджет. 
  

Р - 925, Захар'євський волосний комітет незаможних селян (волКНС), 
с. Захар'євка Захар'євської волості Тираспільсього повіту Одеської 
губернії, 
09.05.1920 - 07.03.1923 рр. 
т. 2 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 

Опис 1 - 1921 - 1923 рр., 6 од. зб. 
 Копії декретів, постанов, інструкцій ВУЦИКа Одеського губернського та 
Тираспільського повітових комітетів незаможних селян. 
 

Р - 927, Анан'ївський маслозавод Одеського обласного управління мя'-
сомолочної промисловості , 
с. Анан'їв Анан'ївського району Одеської області, 
1932 - 07.08.1941 рр.; 
31.03.1944 р. 
 
з 1957 р. - Управління м'ясної та молочної промисловості раднаргоспу 
Одеського адміністративного економічного району; 
з 1963 р. - Управління м'ясної та молочної промисловості раднаргоспу 
Чорноморського економічного району; 
з 1966 р. - Одеського управління молочної промисловості. 
т. 11 кат.3 
 
На державному зберіганні з 02.07.1969 р. 
 

Опис 1 - 1945 - 1967 рр., 60 од. зб. 
 Директивні вказівки Одеського та Чорноморського раднаргоспів та Оде-
ського управління молочної промисловості. Річні промислово - фінансові 
плани та звіти. Кошториси та штатні розписи.  
 

Р - 928, Анан'ївський районний фінансовий відділ виконавчого комітету 
Анан'вської районної ради робочих, селянських та червоноармійських 
депутатів, 
м. Анан'їв Анан'ївського району Одеської області, 
09.02.1932 - 31.03.1941 рр.; 
01.04.1944 р.; 
 
з 24.12.1939 р. - виконавчого комітету Анан'ївської районної ради де-
путатів трудящих. 
т.9 кат.2 
 
На державному зберіганні з 1969 р. 
Всього: 214 од. зб., 1944 - 1966 рр. 
 

Опис 1 - 1944 - 1966 рр., 202 од. зб.  
 Бюджетна інспекція. Бухгалтерія. Інспекція держдоходів. Відділ бага-
тодітних та самотніх матерів. Інспекція по штатам.  
 
Опис 2 - 1961 - 1966 рр., 12 од. зб. 
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 Річні плани та звіти. Штати, кошториси, акти перевірок по дотриманню 
штатної дисципліни.  
 

Р - 929, Одеський губернський відділ професійної спілки робітників 
деревообробної промисловості , 
м. Одеса, 
лютий 1920 - серпень 1925 рр. 
т. 26 кат.2 
 
На державному зберіганні з 24.04.1940 р. 
 

Опис 1 - 1922 - 1925 рр., 86 од. зб. 
 Протоколи засідань президії та зальних зборів членів спілки. Листу-
вання з центральним управлінням лісної промисловості та Одеським губрадна-
ргоспом про стан лісопильних та деревообробних заводів. Анкети, заяви та 
списки членів профспілки.  
 

Р - 930, Ісаївський районний селянський будинок (рай сільбуд) Першот-
равневого окружного управління селянськими будинками, 
с. Ісаєве Ісаївського району Першотравневого округу Одеської губер-
нії, 
с. Чернове Ісаївського району Одеського округу Одеської губернії, 
07.03.1923 - 17.11.1927 рр.; 
 
з 1924 р. - Одеського окружного управління селянськими будинками; 
з липня 1925 р. - Ісаївського району Одеського округу; 
 
Андре - Іванівський районний селянський будинок (рай сільбуд) Одесь-
кого окружного управління селянськими будинками, 
с. Андре - Іванівка Андре - Іванівського району Одеського округу, 
17.11.1927 - 15.09.1930 рр. 
т. 18 кат. 3 
На державному зберіганні з 08.03.1941 р. 
 

Опис 1 - 1925 - 1927 рр., 21 од. зб. 
 Розпорядження районного сільбуду. Протоколи засідань комітету спри-
яння та хат - читалень. Відомості про роботу хат - читалень.  
 

Р - 931, Захар'євський волосний військовий комісаріат (волвійсько-
мат), 
с. Захар'євка Захар'євської волості Тираспільського повіту Одеської 
губернії.  
1919 - 07.03.1923 рр.; 
т. 3 кат.3 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього: 49 од. зб., 1919 - 1922 рр. 
 

Опис 1 - 1919 - 1922 рр., 30 од. зб. 
 Накази волосного військового комісаріату. Списки та відомості про ро-
бітників волвійськомату. 
 
Опис 2 - 1920 - 1922 рр., 19 од. зб. 
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 Відомості про дії озброєних банд та їх ватажків. Списки та листування 
по військовозобов'язаним. Опис здавальний. Відомості по реєстрації відпус-
кних військових чинів.  
 

Р - 932, Мардаровська машино - тракторна станція (МТС) Одеського об-
ласного управління сільського господарства, 
с. Мардарівка Долинського району Одеської області., 
02.04.1944 - 18.04.1958 рр.  
т. 16 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 02.07.1969 р. 
 

Опис 1 - 1944 - 1957 рр., 26 од. зб. 
 Виробничо - фінансові плани та річні звіти.  
 

Р - 934, Захар'євська 15 -та заготівельна контора Тираспільської осо-
бливої повітової продовольчої комісії, 
с. Захар'євка Захар'євської волості Тираспільського повіту Одеської 
губернії, 
19.20 - 1922 рр. 
т. 17 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 

Опис 1 - 1921 - 1922 рр., 7 од. зб. 
 Накази та листування по продподатку та передачі млинів та маслоробок. 
 

Р - 935, Олександрівсько - Сичавський волосний військовий комісаріат 
(волвійськомат), 
с. Сичавка Олександрівсько - Сичавської волості Одеського повіту Оде-
ської губернії, 
1920 - 07.03.1923 рр. 
т.3 кат.3 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 

Опис 1 - 1920 - 1922 рр., 9 од. зб. 
 Зведення про політичний та економічний стан волості.  
 
 Р - 937, Комендатура тилу 3 -го району села Захар'євки, 

с. Захар'євка Захар'євської волості Тираспільського повіту Одеської 
губернії, 
1920 - 1921 рр. 
 
На державному зберіганні з 1930 р.  
 

Опис 1 - 1920 - 1921 рр., 13 од. зб.  
 Накази по Тираспільському повіту, зведення по боротьбі з бандитизмом. 
  
 Р - 939, Анан'ївський союз споживчих товариств (райспоживсоюз), 

м. Анан'їв Анан'ївського району Балтського округу Одеської губернії, 
 07.03.1923 - 07.08.1941 рр.; 

31.03.1944 рр.; 
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з 12.10.1924 р. - Автономної Молдавської радянської соціалістичної 
республіки; 
з серпня 1940 р. - м. Анан'їв Анан'ївського району Одеської області.  
т. 10 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 02.07.1969 р. 
 

Опис 1 - 1944 - 1960 рр., 17 од. зб. 
 Річний звіт. 
 

Р - 940, Виконком Захар'євської 2 - ої сільської ради робочих, селян-
ських та червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Захар'євка 2 - а Захар'євської волості Тираспільського повіту Оде-
ської губернії, 
лютий 1920 - 07.03.1923 рр. 
т. 2 кат.2 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 

Опис 1 - 1921 - 1922 рр., 7 од. зб.  
 Протоколи засідань президії сільради. Копії наказів повітового та во-
лосного виконкомів. Розпорядження сільради та списки платників держподат-
ку, отриманні продовольства та посівного матеріалу.  
 

Р - 941, Яссковська волосна робітничо - селянська інспекція (волРСІ), 
 с. Ясски Яссковської волості Одеського повіту Одеської губернії, 
 лютий 1920 - серпень 1920 рр. 
 т.2 кат.3 
 
 На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис 1 - 1920 р., 2 од. зб.  
 Протоколи засідань волосної осередки сприяння робітничо - селянської 
інспекції. 
 

Р - 942, Виконком Катеринівської сільської ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Катеринівка Захар'євської волості Тираспільського повіту Одеської 
губернії, 
лютий 1921 - 13.12.1922 рр.; 
 
Виконком Стоянівської сільської ради робочих, селянських та червоноа-
рмійських депутатів, 
с. Катеринівка Захар'євської волості Тираспільського повіту Одеської 
губернії, 
13.12.1922 р. 
т. 2 кат.1 
 
На державному зберіганні з 1924 р. 
 

Опис 1 - 1922 р., 1 од. зб.  
 Копії наказів повітового та волосного виконкомів.  
 

Р - 943, Виконком Карабанівської сільської ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів (сільрада), 
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с. Карабаново Захар'євської волості Тираспільського повіту Одеської 
губернії, 
лютий 1920 - 24.12.1939 рр.; 
 
з 1923 р. - Захар'євського району Одеського округу Одеської губернії; 
з липня 1925 р. - Захар'євського району Одеського округу; 
з 1931 р. - Захар'євського району УРСР; 
з 1932 р. - Фрунзівського району Одеської області; 
 
Виконком Карабанівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), 
с. Карабаново Фрунзівського району Одеської області, 
24.12.1939 - 31.07.1941 рр.; 
 
Виконком Карабанівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), 
с. Карабаново Фрунзівського району Одеської області, 
03.04.1944 р.  
т.2 кат.1 
 
На державному зберіганні з 01.04.1939 р. 
Всього: 91 од. зб., 1922 - 1963 рр. 
 

Опис 1 - 1922 - 1924 рр., 16 од. зб. 
 Листування з волосним та районним виконкомом про надання допомоги 
бездоглядним дітям, весняній сівбі, справлянні єдиного сільськогосподар-
ського податку. Протоколи загальних зборів жителів села Карабаново та спи-
ски членів сільради.  
 
Опис 3 - 1949 - 1963 рр., 75 од. зб. 
 Протоколи засідань виконкому, сесій та загальних зборів колгоспників.  
 

Р - 944, Виконком Лазарівської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Лазарівка Захар'євської волості Тираспільського повіту Одеської 
губернії, 
лютий 1920 - 24.12.1939 рр.; 
 
з 1923 р. - Захар'євського району Одеського округу Одеської губернії; 
з липня 1925 р. - Захар'євського району Одеського округу; 
з 1931 р. - Захар'євського району УРСР; 
з 1932 р. - Фрунзівського району Одеської області; 
 
 
Виконком Лазарівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), 
с. Лазарівка Фрунзівського району Одеської області, 
24.12.1939 - 06.08.1941 рр.; 
 
Виконком Комаровської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), 
с. Комаровка Велико - Михайлівського району Одеської області, 
11.04.1944 р. 
 
з 04.01.1963 р. - Фрунзівського району Одеської області; 
з червня 1965 р. - Велико - Михайлівського району Одеської області. 
т. 2 кат.1 
 
На державному зберіганні з 02.12.1939 р. 
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Всього: 63 од. зб., 1923 - 1964 рр. 
 

Опис 1 - 1923 р., 9 од. зб. 
 Протоколи загальних зборів жителів сел сільради. 
 
Опис 2 - 1945 - 1964 рр., 54 од. зб. 
 Протоколи засідань сільради та сесій. Соціалістичні зобов'язання та 
матеріали про результати перевірки. Бюджет та звіт про його виконання.  
 

Р - 945, Виконком Осипівської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Осипівка Захар'євської волості Тираспільського повіту Одеської гу-
бернії, 
лютий 1920 - 24.12.1939 рр.; 
 
з 1923 р. - Захар'євського району Одеського округу Одеської губернії; 
з липня 1925 р. - Захар'євського району Одеського округу; 
з 1931 р. - Захар'євського району УРСР; 
з 1932 р. - Фрунзівського району Одеської області. 
 
Виконком Осипівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), 
с. Осипівка Фрунзвського району Одеської області, 
24.12.1939 - 03.08.1941 рр.; 
06.04.1944 р. 
т. 2 кат.1 
 
На державному зберіганні з 08.01.1937 р. 
Всього: 121 од. зб., 1922 - 1967 рр. 
 

Опис 1 - 1922 - 1924 рр., 15 од. зб. 
 Протоколи засідань президії сільради та загальних зборів жителів сіл 
сільради. Відомості про посівні площі, листування по збиральній кампанії.  
 
Опис 3 - 1947 - 1967 рр., 106 од. зб.  
 Протоколи засідань сільради та сесій. Плани роботи сільради. Копії 
постанов вищестоящих партійних та радянських організацій. Протоколи засі-
дань виконкому та сесій, окружних, дільничних виборчих комісій. Квартальні 
плани роботи виконкому, постійно - діючих комісій. Соціалістичні зобов'я-
зання. Доповідні записки, інформації, довідки по оргмасовій роботі . Бю-
джет сільради. Річні звіти по виконанню бюджету. Книга доходів та видатків 
сільради. Штатні розписи та кошториси адмінвидатків.  
 

Р -947, Виконком Перехрестівської сільської ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Перехрестове Захар'євської волості Тираспільського повіту Одеської 
губернії, 
лютий 1920 - 24.12.1939 рр.; 
 
з 1923 р. - Захар'євського району Одеського округу Одеської губернії; 
з липня 1925 р. - Захар'євського району Одеського округу; 
з 1931 р. - Захар'євського району УРСР; 
з 1932 р. - Фрунзвського району Одеської області; 
 
Виконком Перехрестівської сільської ради депутатів трудящих (сільра-
да), 
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с. Перехрестове Фрунзівського району Одеської області, 
24.12.1939 - 03.08.1941 рр.; 
03.04.1944 р. 
т.2 кат. 1 
 
На державному зберіганні з 1926 р. 
Всього: 131 од. зб., 1922 - 1968 рр. 
 

Опис 1 - 1922 - 1924 рр., 9 од. зб. 
 Накази та циркуляри Захар'євського волосного та районного виконкомів. 
 
Опис 2 - 1946 - 1968 рр., 122 од. зб. 
 Протоколи засідань виконкому та сесій. Штатні розписи. Протоколи се-
сій, засідань виконкому, окружних виборчих комісій, загальних зборів. Ква-
ртальні плани роботи виконкому, постійно діючих комісій. Соціалістичні зо-
бов'язання. Доповідні записки, інформація, довідки по оргмасовій роботі. 
Бюджет сільради. Річні звіти по виконанню бюджету. Книги доходів та видат-
ків. Листування з райвиконкомом з питань сільського господарства, будівни-
цтва та благоустрою. Штатні розписи та кошториси адмінвидатків.  

 
Р - 948, Виконком Стоянівської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Стояново Захар'євської волості Тираспільського повіту Одеської гу-
бернії, 
лютий 1921 - 07.03.1923 рр. 
т.2 кат. 1 
 
На державному зберіганні з 16.01.1941 р. 
 

Опис 1 - 1921 - 1922 рр., 3 од. зб. 
 Копії розпоряджень волосного виконкому. 
 
 Р - 949, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний шлях», 

с. Пшенянове Комінтернівського району Одеської області, 
05.04.1944 р. 
т.16 кат.3 
 
На державному зберіганні з 27.08.1969 р. 
 

Опис 1 - 1944 - 1947 рр., 7 од. зб. 
 Акти по збиткам, що були заподіяні німецько - фашистськими окупантами 
колгоспу. Річні виконавчі плани та звіти.  
 

Р - 950, Виконком Фестерівської волосної ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (волвиконком), 
с. Велика Фестерівка Фестерівської волості Одеського повіту Одеської 
губернії, 
1919 - 07.03.1923 рр. 
т.1 кат.1 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 

Опис 1 - 1919 - 1920 рр., 5 од. зб. 
 Відомості по сінокосам, продрозкладці та іншому. Протоколи засідань 
сільрад.  
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Р - 952, Калаглійський сільський комітет незаможних селян (сільКНС), 
с. Калаглея Овідіопільського району Одеського округу Одеської губер-
нії, 
травень 1920 - 08.03.1933 рр. 
т. 2 кат.3 
 
На державному зберіганні з 23.03.1979 р. 
 

Опис 1 - 1923 - 1924 рр., 2 од. зб. 
 Протоколи засідань сільКНС. Заяви громадян села про вступ до КНС.  

 
Р - 954, Одеський обласний торгівельний відділ виконкому Одеської об-
ласної ради робочих, селянських та червоноармійських депутатів, 
м. Одеса, 
1932 - 17.10.1941 рр.; 
 
з 1939 р. - виконкому одеської обласної ради депутатів трудящих; 
 
Одеський обласний торгівельний відділ виконкому Одеської обласної ра-
ди депутатів трудящих, 
м. Одеса, 
10.04.1944 р. 
т. 17 кат. 2 
 
На державному зберіганні з 1941 р. 
Всього: 40 од. зб., 1941 - 1954 рр. 
 

Опис 1 - 1941 р., 2 од. зб. 
 Звіти, інформації та акти обстеження мобілізаційної готовності підві-
домчих установ. 
 
Опис2 - 1944 - 1954 рр., 38 од. зб. 
 Плани по товарообігу та заготівлям овочів. Директиви, вказівки та ли-
стування з питань торгівлі. Матеріали партійно - господарчої наради робіт-
ників торгівлі та громадського харчування. Річні звіти по кадрам.  
  
 Р - 956, Зельцський волосний комітет незаможних селян (волКНС), 

с. Зельци Зельцської волості Одеського повіту Одеської губернії, 
лютий 1920 - 03.05.1922 рр.; 
 
Карла - Лібкнехтівський волосний комітет незаможних селян ( вол-

КНС), 
с. Зельци Карла - Лібкнехтівської волості Одеського повіту Одеської 
губернії, 
03.05.1922 - 07.03.1923 рр. 
т. 2 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 

Опис 1 - 1920 - 1923 рр., 27 од. зб. 
 Протоколи засідань президії волКНС та загальних зборів членів КНС. 
Звіти по роботі сільКНС. Списки членів сільКНС. 
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Р - 957, Гор'євський дитячий будинок Одеського окружного відділу на-
родної освіти, 
с. Гор'єве Цебріковського району Одеського округу Одеської губернії, 
07.03.1923 - 15.09.1930 рр.; 
 
з липня 1925 р. - Цебріковського району Одеського округу. 
т. 21 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 

Опис 1 - 1923 - 1926 рр., 8 од. зб. 
 Списки службовців та вихованців дитячого будинку.  

 
Р - 961, Олександрівсько - Арнаутське машинно - тракторне товариство 
«Агрокультура» Овідіопільського районного земельного відділу, 
с. Олександрівка - Арнаутське Овідіопільського району Одеського окру-
гу, 
19.09.1926 - 1929 рр. 
т. 16 кат.3 
 
На державному зберіганні з 17.02.1939 р. 
 

Опис 1 - 1927 - 1929 рр., 13 од. зб. 
 Протоколи засідань правління та загальних зборів членів товариства. 
 

Р - 962, Одеська міська митниця Наркомату зовнішньої та внутрішньої 
торгівлі СРСР, 
м. Одеса, 
1920 - жовтень 1941 рр. 
т. 6 кат.3 
 
На державному зберіганні з 19.07.1934 р. 
Всього: 126 од. зб., 1923 - 1932 рр. 
 

 
Опис 1 - 1923 - 1932 рр., 119 од. зб. 
 Звіти про роботу митниці. Протоколи засідань комісій по боротьбі з 
контрабандою. Листування про стягування штрафів з контрабанду та ін. Копії 
наказів, циркулярів та постанов вищестоящих організацій. Списки співробіт-
ників митниці. 
 
Опис 2 - 1920 - 1925 рр., 7 од. зб. 
 Матеріали місцевого комітету (протоколи, відомості, списки). 
 

Р - 963, Уповноважений наркомату заготівель СРСР по Березівському 
району Управління уповноваженого наркомату заготівель СРСР по Одесь-
кій області, 
с. Березівка Березівського району Одеської області. 
30.03.1944 - квітень 1946 рр. 
 
Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Березівському району 
Управління уповноваженого міністерства заготівель СРСР по Одеській 
області, 
с. Березівка Березівського району Одеської області, 
квітень 1946 - 27.02.1956 рр. 
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т. 17 кат.3 
 
На державному зберіганні з 08.09.1965 р. 
 

Опис 1 - 1944 - 1955 рр., 21 од. зб. 
 Накази уповноваженого. Листування про заготівлі сільськогосподарських 
продуктів. Річний фінансовий звіт. Кошториси та штатний розпис. Відомості 
на виплату заробітної платні співробітникам.  
 
 Р - 965, Бутівський сільський комітет незаможних селян (сільКНС), 

с. Бутівка Антоно - Кодинцевської волості Одеського повіту Одеської 
губернії, 
лютий 1920 - 08.05.1933 рр.; 
 
з 03.05.1922 р. - Комінтернівської волості Одеського повіту Одеської 
губернії; 
з 1923 р. - Комінтернівського району Одеського округу Одеської губер-
нії; 
з липня 1925 р. - Комінтернівського району Одеського округу; 
з 1931 р. - Комінтернівського району УРСР; 
з 1932 р. - Комінтернівського району Одеської області. 
т. 2 кат.3 
 
На державному зберіганні з 1940 р. 
 

Опис 1 - 1920 - 1921 рр., 2 од. зб. 
 Накази Одеського повітового ревкому волосного виконкому та списки 
членів комітету незаможних селян.  
 

Р - 966, Одеський районний союз промислових кооперативів (райпромсо-
юз), 
м. Одеса, 
грудень 1922 - січень 1930 рр.; 
 
Одеський окружний союз промислово - кредитних та промислових коопера-
тивів (промкредитсоюз), 
м. Одеса, 
січень 1930 - листопад 1930 рр. 
т. 10 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 25.12.1931 р. 
 

Опис 1 - 1924 - 1930 рр., 391 од. зб. 
 Протоколи засідань правління союзу. Листування з держбанком по креди-
туванню промислових кооперативів. Протоколи засідань правління союзу, ре-
візійної комісії та загальних зборів членів артілі. Списки співробітників 
промсоюзу.  
 

Р - 967, Всеукраїнське товариство робітничої технічної ініціативи в 
місті Одесі (ВУТРТІ), 
м. Одеса, 
1923 - 1930 рр. 
т. 11 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 26.10.1930 р. 
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Опис 1 - 1923 - 1930 рр., 36 од. зб. 
 Статут ВУТРТІ. Протоколи нарад засновників товариства, засідань прав-
ління та членів ТРТІ. Звіти ТРТІ про рух робочих винаходів та пропозицій. 
Списки цінних винаходів. Анкети, списки, заяви членів ТРТІ та винахідни-
ків.  
 

Р - 969, Виконком Одеської окружної ради робочих, селянських та чер-
воноармійських депутатів (окрвиконком), 
м. Одеса, 
07.03.1923 - 15.09.1930 рр. 
т. 1 кат.1 
 
На державному зберіганні з 15.06.1928 р. 
Всього: 4848 од. зб., 1923 - 1930 рр. 

Опис 1 - 1923 - 1930 рр., 915 од. зб. 
 Накази, циркуляри, постанови, протоколи президії та пленумів. Звіти 
та доповіді про діяльність виконкому та його відділів. Звіт про роботу Де-
мидівського РВК.  
 
Опис 2 - 1923 - 1930 рр. 337 од. зб. 
 Особові справи робітників окружного та районних виконкомів.  
 
Опис 3 - 1923 - 1930 рр., 734 од. зб. 
 Протоколи виборчих комісій. Здавальний опис.  
 
Опис 4 - 1924 - 1926 рр., 230 од. зб. 
 Списки та особові справи колишніх поміщиків. Протоколи комісії та ли-
стування про виселення поміщиків. Здавальний опис. 
 
Опис 5 - 1923 - 1930 рр., 1030 од. зб. 
 Постанови, протоколи президії та пленумів окрвиконкому. Листування з 
райвиконкомами про їх діяльність. Річний план Одеського окрвиконкому. Ма-
теріали по організації музичного виховання в м. Одесі.  
 
Опис 6 - 1923 - 1929 рр., 298 од. зб. 
 Зведення, інформації, огляди та листування про політико - економічний 
стан округу.  
 
Опис 7 - 1929 - 1930 рр., 983 од. зб. 
 Списки осіб, що позбавлені виборчих прав. 
 
Опис 8 - 1923 - 1930 рр., 300 од. зб.  
 Акти обстежень районних та сільських виконкомів. Циркуляри виконкому 
та план роботи. Списки осіб, що позбавлені виборчих прав. Протоколи райви-
борчкомів.  
 
Опис - 9 - 1925 - 1930 рр., 21 од. зб. 
 Перша частина.  
 

Р - 970, Одеське окружне відділення по експорту та імпорту Наркомату 
зовнішньої торгівлі РРФСР, 
м. Одеса, 
листопад 1920 - 23.08.1921 рр.; 
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Одеське губернське відділення по експорту та імпорту Наркомату зовні-
шньої торгівлі РРФСР, 
м. Одеса, 
23.08.1921 - 13.07.1922 рр.; 
 
Одеська районна державна торгівельна контора по експорту та імпорту 
Наркомату зовнішньої торгівлі УРСР, 
м. Одеса, 
13.07.1922 - 15.12.1924 рр.; 
 
Одеська обласна контора по імпорту та експорту Всеукраїнської торгі-
вельної контори по експорту та імпорту «Укрзовнішторг», 
м. Одеса, 
16.12.1924 - 21.09.1925 рр. 
т. 17 кат. 2 
 
На державному зберіганні з 17.01.1925 р. 
 

Опис 1 - 1920 - 1929 рр., 770 од. зб. 
 
Накази по конторі. Протоколи засідань колегії та загальних зборів 

співробітників. Звіти та доповіді про роботу контори. Особові справи та 
листування по особовому складу. Відомості на виплату зарплати та листуван-
ня по особовому складу. Копії інструкцій та циркулярів комісії по боротьбі 
з хабарництвом та листування по цьому питанню. Накази по відділенню. Лис-
тування з питань ведення торгівлі. Листування по заготівлях та реалізації 
експортних товарів. Протоколи засідань комісій місцевого комітету та зага-
льних зборів. Протоколи загальних зборів робочих та службовців. Інструкції 
та матеріали про методи роботи та завдання економічної комісії місцевого 
комітету.  

 
Р - 971, Одеський механічний технікум Одеського обласного відділу на-
родної освіти, 
м. Одеса, 
1920 - жовтень 1941 рр.; 
 
Одеський металообробний технікум Тюменського міського відділу народ-
ної освіти, 
м. Тюмень Омської області. 
листопад 1941 р. 
т.21 кат.3 
 
На державному зберіганні з 02.12.1930 р. 
Всього: 75 од. зб. 
 

Опис 1 - 1921 - 1922 рр., 9 од. зб. 
 Учбові плани, протоколи педагогічних рад та звіти. Списки учнів та 
робітників технікуму.  
 
 
Опис 2 - 1938 - 1941 рр., 57 од. зб. 
 Особові справи учнів. 
 
Опис 3 - 1940 - 1941 рр., 9 од. зб. 
 Картотеки, особові рахунки та відомості викладачів та службовців. 
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Р - 973, Уповноважений виконкому Одеської губернської ради робочих, 
селянських та червоноармійських депутатів та Одеської губернської ра-
ди народного господарства по лісовим розробкам в Абхазії, 
м. Одеса, 
1920 - 07.03.1923 рр. 
т. 16 кат.3 
 
На державному зберіганні з 08.10.1939 р. 
 

Опис 1 - 1920 - 1923 рр. 37 од. зб. 
 Накази губвиконкому. Листування з губернським паливним відділом та 
лісовими розробками ар заготівлям лісу. Мандати, посвідчення та відомості 
на видачу заробітної плати робітникам лісорозробок. 

 
Р - 975, Колектив безробітних з навантаження гравію, піску та інших 
будівельних матеріалів «Горнопродукт» Одеської окружної біржі праці, 
м. Одеса, 
07.03.1923 - 15.09.1930 рр. 
т. 10 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 

Опис 1 - 1928 - 1929 рр., 11 од. зб. 
 Відомості на виплату заробітної плати робітникам «Горноопродукт». 
 

Р - 980, Одеський колектив безробітних по торгівлі мануфактурою та 
галантерейно - трикотажними виробами «Червоний коробейник» Одеської 
окружної біржі праці, 
м. Одеса, 
07.03.1923 - 15.09.1930 рр. 
т. 17 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 03.02.1931 р. 
 

Опис 1 - 1928 рр., 2 од. зб. 
 Списки та анкети робітників «Червоного коробейника». 
 

Р - 982, Ісаївська районна судово - земельна комісія (райсудземкомі-
сія) виконкому Ісаївської районної ради робочих, селянських та черво-
ноармійських депутатів, 
с. Ісаєвве Ісаївського району Першотравневого округу Одеської губер-
нії, 
07.03.1923 - 17.11.1927 рр.; 
 
з 1924 р. - с. Черново Ісаївського району Одеського округу Одеської 
губернії; 
з липня 1925 р. - Ісаївського району Одеського округу; 
 
Андре - Іванівська районна судово - земельна комісія (райсудземкомі-
сія) виконкому Андре - Івванівської районної ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів, 
с. Андре - Іванівка Андре - Іванівського району Одеського округу, 
17.11.1927 - 15.09.1930 рр. 
т. 15 кат. 3 
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На державному зберіганні з 05.03.1941 р. 
 

Опис 1 - 1923 - 1930 рр., 56 од. зб. 
 Постанови про визнання права власності на землю. 

 
Р - 993, Одеський окружний відділ професійної спілки робочих деревоо-
бробної промисловості, 
м. Одеса, 
07.03.1923 - 15.09.1930 рр. 
т. 26 кат.2 
 
На державному зберіганні з 28.04.1940 р. 
Всього: 242 од. зб., 1925 - 1929 рр. 
 

Опис 1 - 1925 - 1929 рр., 180 од. зб. 
 Циркуляри, розпорядження окружної ради профспілки. Протоколи засідань 
президії окружної профспілки, заводських комітетів та загальних зборів 
членів профспілки підвідомчих підприємств. Відомості на виплату зарабітної 
плати робітникам окружного відділу профспілки.  
 
Опис 2 - 1923 - 1928 рр., 62 од. зб. 
 Протоколи засідань президії окружного відділу профспілки, загальних 
зборів робочих та службовців підприємств.  
 

Р - 999, Одеський обласний союз риболовецьких колгоспів (облрибаккол-
госпсоюз), 
м. Одеса, 
09.02.1932 - жовтень 1941 рр. 
т. 16 кат.3 
 
На державному зберіганні з 1939 р. 
 

Опис 1 - 1932 - 1933 рр., 5 од. зб. 
 Накази по облрибаксоюзу. П'ятирічний план на 1933 - 1937 рр. 
 
 Р - 1001, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Робітник», 

с. Беци Комінтернівського району Одеської області, 
1945 - 03.08.1950 рр. 
т. 10 кат.3 
 
На державному зберіганні з 27.08.1969 р. 
 

Опис 1 - 1946 - 1950 рр., 9 од. зб. 
 Виробничі плани. Прибутково - видатковий кошторис. Річні звіти з фі-
нансово - господарчої діяльності.  
 

Р - 1003, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «51 - а Перекопська 
дивізія», 
с. Візірка Комінтернівського району Одеської області, 
1944 - 1950 рр. 
т. 10 кат.3 
 
На державному зберіганні з 27.08.1969 р. 
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Опис 1 - 1944 - 1950 рр., 13 од. зб. 
 Протоколи засідань правління та загальних зборів членів колгоспу. Рі-
чні звіти з фінансово - господарчої діяльності.  
 

Р - 1007, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «За краще майбутнє», 
с. Шомполи Комінтернівського району Одеської області, 
1944 - 1947 рр. 
т. 10 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 27.08.1969 р. 
 

Опис 1 - 1944 - 1947 рр., 5 од. зб. 
 Протоколи засідань правління та загальних зборів членів колгоспу.  
 

Р - 1008, Березівський районний відділ торгівлі (райторгвідділ) вико-
нкому Березівської районної ради робочих, селянських та червоноармій-
ських депутатів, 
с. Березівка Березівського району Одеської області, 
09.02.1932 - 10.08.1941 рр., 
30.03.1944 р.; 
 
з 24.12.1939 р. - виконкому Березівської районної ради депутатів тру-
дящих. 
т. 17 кат.3 
 
На державному зберіганні з 09.09.1965 р. 
 

Опис 1 - 1951 - 1955 рр., 7 од. зб.  
 Плани роботи. Протоколи засідань правління Березівського райспоживсо-
юзу. Звіт про витрачання коштів по райторгвідділу.  
 

Р - 1012, Одеська окружна секція сільськогосподарських колективів 
(окрколгоспсекція) Всеукраїнського союзу сільськогосподарських колек-
тивів, 
м. Одеса, 
24.09.1927 - 24.05.1929 рр.; 
 
Одеський окружний союз сільськогосподарських колективів (окрколгосп-
союз) Всеукраїнського союзу сільськогосподарських колективів, 
м. Одеса, 
24.05.1929 - 09.04.1930 рр. 
т. 16 кат. 2 
 
На державному зберіганні з 16.03.1931 р. 
Всього: 335 од. зб. 1927 - 1930 рр. 
 

Опис 1 - 1925 - 1930 рр., 293 од. зб. 
 Плани, звіти та накази про діяльність окрколгоспсекції та колгоспів. 
Протоколи засідань правління секції та зборів членів сільськогосподарської 
артілі за 1922 - 1930 рр. Статути товариств по спільній обробці землі та 
машино - тракторних станцій. Матеріали по організації машино - тракторних 
товариств, здійснення агрономічно - виробничого обслуговування колгоспів. 
Заяви та списки особового складу. Здавальні описи.  
 
Опис 2 - 1927 - 1929 рр., 42 од. зб.  
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 Особові справи співробітників окрколгоспсоюзу.  
 

Р - 1013, Одеський окружний союз сільськогосподарських кредитно - ко-
оперативних об'єднань (Одсільгоспсоюз), 
м. Одеса, 
07.03.1923 - 30.11.1930 рр.   
т. 16 кат.1 
 
На державному зберіганні з 31.03.1931 р. 
 

Опис 1 - 1923 - 1930 рр., 713 од. зб. 
 Протоколи загальних зборів членів правління. Доповідні записки ін-
структорів про стан робіт. Відомості по землеустрою землеробських това-
риств. Анкети, списки та листи членів правління. Статути та списки машино 
- тракторних товариств.  
 

Р - 1014, Уповноважений наркомату заготівель СРСР по Жовтневому райо-
ну (уполмінзаг) управління уповноваженого наркомату заготівель по 
Одеській області, 
с. Жовтень Жовтневого району Одеської області, 
лютий 1932 - 07.08.1941 рр.; 
02.04.1944 - березень 1946 рр.; 
 
Уповноважений міністерства заготівель СРСР по Жовтневому району уп-
равління уповноваженого міністерства заготівель по Одеській області, 
с. Жовтень Жовтневого району Одеської області, 
березень 1946 - 27.02.1956 рр. 
т. 17 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 08.09.1965 р. 
 

Опис 1 - 1945 - 1951 рр., 25 од. зб. 
 Накази уполмінзага по Одеській області по особовому складу. Річні ви-
конавчі звіти по заготівлям сільськогосподарських продуктів. Відомості по 
зарплаті.  
 

Р - 1015, Жовтневий районний союз споживчих товариств (райспоживсоюз) 
Одеського обласного союзу споживчих товариств (облспоживсоюз), 
с. Жовтень Жовтневого району одеської області 
09.02.1932 - 07.08.1941 рр.; 
02.04.1944 - 21.01.1959 рр. 
т. 10 кат.3 
 
На державному зберіганні з 08.09.1965 р. 
 

Опис 1 - 1944 - 194 рр., 2 од. зб. 
 Річні звіти. 
 

Р - 1016, Овідіопільский районний відділ комунального господарства 
(райкомунвідділ) виконкому Одеської міської ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів, 
с. Овідіопіль Овідіопільсього району Одеської області, 
09.02.1932 - 16.09.1941 рр.; 
13.04.1944 р. 
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з 1937 р. - виконкому Овідіопільської районної ради робочих, селянсь-
ких та червоноармійських депутатів; 
з 24.12.1939 р. - виконкому Овідіопільської районної ради депутатів 
трудящих. 
т. 18 кат.3 
 
На державному зберіганні з 22.12.1965 р. 
 

Опис 1 - 1947 - 1952 рр., 8 од. зб. 
 Рішення райвиконкому. Кошториси та штатні розписи. Оборотні баланси. 

 
Р - 1018, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона візірка» с. 
Візірка Комінтернівського району Одеської області, 
1944 - 1949 рр. 
т. 10 кат.3 
 
На державному зберіганні з 27.08.1969 р. 
 

Опис 1 - 1944 - 1949 рр., 10 од. зб. 
 Акти збитків, що були заподіяні колгоспу німецько - фашистськими оку-
пантами. Протоколи засідань правління та загальних зборів членів колгоспу. 
Річні звіти по фінансово - господарчій діяльності колгоспу.  
 

Р - 1019, Петроверівський волосний військовий комісаріат (волвійсько-
мат), 
с. Петроверівка Тираспільського повіту Одеської губернії, 
лютий 1920 - 07.03.1923 рр. 
т. 3 кат.3 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 

Опис 1 - 1920 - 1921 рр., 15 од. зб. 
 Накази волвійськомату. Зведення про політичний стан волості. Відомос-
ті на виплату заробітної плати співробітникам волвійськомату.  
 

Р - 1020, Виконком Демідівської волосної ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (волвиконком), 
с. Демідівка Демідівської волості Тираспільсього повіту Одеської гу-
бернії, 
лютий 1920 - 07.03.1923 рр.; 
 
з 1921 р. - Демідівської волості Вознесенського повіту Одеської губе-
рнії. 
т. 1 кат. 1 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 

Опис 1 - 1921 - 1922 рр., 11 од. зб. 
 Накази, розпорядження, циркуляри волвиконкому. Листування з сільрада-
ми про їх роботу. Доповідь завідуючого волосним земельним відділом. 
 

Р - 1021, Одеська губернська комісія допомоги дітям (губкомдопдіт) 
виконкому Одеської губернської ради робочих, селянських та червоноар-
мійських депутатів, 
м. Одеса, 
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1921 - липень 1925 рр.  
т. 7 кат. 2 
 
На державному зберіганні з 16.01.1930 р. 
 

Опис 1 - 1922 - 1925 рр., 57 од. зб. 
 Накази та звіти про стан дитячої бездоглядності. Листування з центра-
льною комісією допомоги дітям по організації «казино» з метою збору коштів 
для надання допомоги дітям. Місячні звіти дитбудинків.  

 
Р - 1024, Виконком Миколаївської сільської ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Миколаївка Костянтинівського району Першотравневого округу Одесь-
кої губернії, 
07.03.1923 - 1926 рр.; 
 
з липня 1925 р. - Костянтинівського району Першотравневого округу. 
т. 2 кат. 1 
 
На державному зберіганні з 02.04.1939 р. 
 

Опис 1 - 1923 - 1926 рр., 27 од. зб. 
 Протоколи засідань президії та пленумів сільради. Списки та листуван-
ня по сільськогосподарському податку, військовозобов'язаних та іншому.  

 
  

Р - 1026, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла Лібкнехта, 
с. Карнагорово Березівського району Одеської області, 
1933 - 10.08.1941 рр. 
т. 10 кат. кат 3 
 
На державному зберіганні з 1936 р.  
 

Опис 1 - 1933 р., 1 од. зб. 
 Протоколи загальних зборів членів колгоспу.  
 

Р - 1027, Велико - Васильївський сільський комітет незаможних селян 
(сільКНС), 
с. Велика Васильївка Троїцького району Одеського округу Одеської гу-
бернії, 
1924 - 08.03.1933 рр.; 
 
з липня 1925 р. - Троїцького району Одеського округу; 
з 1931 р. - Троїцького району УРСР; 
з 1932 р. - - Троїцького району Одеської області. 
т. 2 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 08.01.1937 р. 
 

Опис 1 - 1926 - 1932 рр., 4 од. зб. 
 Протоколи президії та загальних зборів членів комітету незаможних се-
лян. Звіт про діяльність КНС. 
 

Р - 1028, Виконком Гниляковської сільської ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів (сільрада), 
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с. Гниляково Одеського району Одеського округу Одеської губернії, 
1923 - 24.12.1939 рр.; 
 
з липня 1925 р. - Одеського району Одеського округу; 
з 1930 р. - виконкому Одеської міської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів; 
з 1937 р. - Одеського району Одеської області; 
 
Виконком Гниляковської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), 
с. Гниляково Одеського району Одеської області, 
24.12.1939 - 16.09.1941 рр.; 
09.04.1944 - 12.09.1967 рр.; 
 
з 04.01.1963 р. - Біляївського району Одеської області; 
 
Виконавчий комітет Дачненської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Дачне Біляївського району Одеської області, 
12.09.1967 р. 
т. 2 кат. 1 
 
На державному зберіганні з 22.12.1965 р. 
 

Опис 1 - 1944 - 1972 рр., 142 од. зб. 
 Плани робіт сільради. Протоколи засідань сільради та сесій. Бюджет та 
кошториси сільради. Звіти по виконанню бюджету. Соціалістичні зобов'язання 
сільради. Матеріали постійно - діючих комісій сільради. Договори купівлі - 
продажу домобудівництв. Річні звіти. Бюджет. Відомості по оргмасовій робо-
ті. Документи окружних виборчих комісій.  
 

Р - 1029, Виконком Граденицької сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Градениці Червоно - Повстанського району Одеського округу Одеської 
губернії, 
07.03.1923 - 24.12.1939 рр.; 
 
з липня 1925 р. - Червоно - Повстанського району Одеського округу; 
з 1931 р. - Червоно - Повстанського району УРСР; 
з 09.02.1932 р. - Біляївського району Одеської області; 
з 20.02.1932 р. - виконкому Одеської міської ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів; 
з 17.02.1935 р. - Біляївського району Одеської області; 
 
Виконком Граденицької сільської ради депутатів трудящих (сільрада), 
с. Градениці Біляївського району Одеської області, 
24.12.1939 - 10.08.1941 рр.; 
08.04.1944 р. 

  
 На державному зберіганні з 02.04.1939 р. 
 Всього: 232 од. зб., 1921 - 1929 рр. 
 
Опис 1 - 1921 - 1929 рр., 67 од. зб. 
 Протоколи засідань культкомісій та земельної секції сільради. Допові-
ді по роботі сільради та відомості про хід весняної посівної кампанії. Ко-
пії циркулярів та постанов районного та окружного виконкомів. Протоколи 
засідань президії сільради, постійно - діючих комісій, листування по осо-
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бам, що позбавлені виборчих прав. Списки осіб, що позбавлені виборчих 
прав. 
 
Опис 4 - 1944 - 1973 рр., 165 од. зб. 
 Плани роботи сільради. Протоколи засідань сільради та сесій. Бюджет. 
Рішення, директиви та листування з райвиконкомом. Протоколи сесій та засі-
дань виконкому, загальних зборів громадян. Документи постійних комісій. 
Бюджети та річні звіти сільради. Документи по виборам в сільську раду де-
путатів трудящих. 
 

Р - 1031, Виконком Комаровської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Комаровка Валегоцуловської волості Балтського повіту Одеської гу-
бернії, 
1923 - 24.12.1939 рр.; 
 
з березня 1923 р. - Валегоцуловського району Балстського округу Оде-
ської губернії; 
з 1925 р. - Троїцького району Одеського округу Одеської губернії; 
з липня 1925 р. - Троїцького району Одеського округу; 
з 1932 р. - Троїцького району Одеської області; 
 
Виконком Комаровської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), 
с. Комаровка Троїцького району Одеської області, 
24.12.1939 - 08.08.1941 рр.; 
30.03.1944 - 1953 рр. 
 
На державному зберіганні з 10.01.1937 р. 
Всього: 50 од. зб., 1924 - 1953 рр. 
 

Опис 1 - 1924 - 1925 рр., 2 од. зб. 
 Листування з райвиконкомом про злочинні елементи та осіб духовного 
звання. 
 
Опис 2 - 1945 - 1953 рр., 48 од. зб. 
 Протоколи засідань сільради, сесій, постійно - діючих комісій. Плани 
роботи сільради. бюджет та фінансові звіти.  
 

Р - 1032, Комаровський сільський комітет незаможних селян (сільКНС), 
с. Комаровка Валегоцуловської волості Балтського повіту Одеської гу-
бернії, 
1923 - 08.03.1933 рр.; 
з березня 1923 р. - Валегоцуловського району Балтського округу Одесь-
кої губернії; 
з 1925 р. - Троїцького району Одеського округу Одеської губернії; 
з липня 1925 р. - Троїцького району Одеського округу; 
з 1932 р. - Троїцького району Одеської області. 

 
На державному зберіганні з 08.01.1937 р. 
Всього: 2 од. зб., 1930 - 1932 рр. 
 

Опис 1 - 1930 - 1931 рр., 1 од. зб. 
 Протоколи засідань президії сільКНС.  
 
Опис 2 - 1932 рр., 1 од. зб. 



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  147 

 Протоколи засідань президії та загальних зборів членів сільКНС. 
 
Р - 1033, Виконком Колосовської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Колосовка Березівського району Одеського округу Одеської губернії, 
07.03.1923 - 1930 рр.; 
 
з липня 1925 р. - Березівського району Одеського округу. 
 
На державному зберіганні з 11.12.1938 р. 
 

Опис 1 - 1926 р., 1 од. зб. 
 Циркуляри райвиконкому.  
 

Р - 1034, Виконком Лозоватівської сільської ради ради робочих, селян-
ських та червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Лозоватівка Петроверовської волості Тираспільського повіту Одесь-
кої губернії, 
лютий 1920 - 07.03.1923 рр. 
 
На державному зберіганні з 11.01.1937 р. 
 

Опис 1 - 1922 р., 1 од. зб. 
 Довідки про виконання трудового гужового податку.  
 

Р - 1036, Виконком Гетманівської сільської ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Гетманівка Савранського району Першотравневого округу, 
1925 - 24.12.1939 рр.; 
 
Виконком Гетманівської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Гетманівка Савранського району Одеської області, 
24.12.1939 - 30.07.1941 рр.; 
27.03.1944 - 1954 рр. 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 

Опис 1 - 1926 - 1954 рр., 11 од. зб. 
 Циркуляри окружного та районного виконкомів. Протоколи сесій та засі-
дань виконкому. Бюджет сільради.  
 

Р - 1037, Фестеровський волосний військовий комісаріат (волвійсько-
мат), 
с. Велика Фестерівка Фестерівської волості Одеського повіту Одеської 
губернії, 
1919 - 07.03.1923 рр. 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 

Опис 1 - 1919 - 1920 рр., 15 од. зб. 
 Накази волосного військового комісаріату та копії губернського та по-
вітового. Листування з повітовим військовим комісаріатом та сільревкомами 
про боротьбу з бандитизмом, дезертирством, мобілізації колишніх військово-
службовців.  
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Р - 1038, Виконком Ново - Дмитрівської сільської ради робочих, селян-
ських та червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Ново - Дмитрієвка Мангеймського району Одеського округу Одеської 
губернії, 
1923 - 24.12.1939 рр.; 
 
з 1924 р. - Фридрих - Енгельського району Одеського округу Одеської 
губернії; 
з липня 1925 р. - Фридрих - Енгельського району Одеського округу; 
з 1931 р. - Фридрих - Енгельського району УРСР; 
з 1932 р. - Роздільнянського району Одеської області; 
 
Виконком Ново - Дмитрівської сільської ради депутатів трудящих (сіль-
рада), 
с. Ново - Дмитрієвка Роздільнянського району Одеської області, 
24.12.1939 - 28.07.1941 рр.; 
07.04.1944 - листопад 1956 рр.; 
Виконком Кіровської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), 
с. Кірово Роздільнянського району Одеської області, 
листопад 1956 р. 
 
На державному зберіганні з 10.01.1937 р. 
Всього: 224 од. зб. 1924 - 1974 рр. 
 

Опис 1 - 1924р., 1 од. зб. 
 Списки домохазяїнів та працездатних членів сімей.  
 
Опис 2 - 1946 - 1974 рр., 223 од. зб. 
 Квартальні плани сільради. Кошториси. Бюджети. Книги обліку доходів 
та видатків. Річні звіти про виконання бюджету. Протоколи сільради та се-
сій. Інформації по роботі сільради. договори на соцзмагання. Протоколи за-
сідань виконкому та сесій сільради. Плани та звіти по роботі сільради. Со-
ціалістичні зобов'язання сільради. Протоколи сесій та засідань виконкому. 
Матеріали по роботі постійних та виборчих комісій. Соціалістичні зобов'я-
зання. Річні звіти про виконання бюджетів.  
 

Р - 1039, Виконком Ново - Іванівської сільської ради робочих, селян-
ських та червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Ново - Іванівка Ново - Красновської волості Вознесенської повіту 
Миколаївської губернії, 
лютий 1920 - 1941 рр. 
 
На державному зберіганні з 11.01.1937 р. 
 

Опис 1 - 1921 р., 1 од. зб. 
 Протоколи сільради.  

 
Р-1042, Покровський сільській комітет незаможних селян(сіль КНС) с. 
Покровка Валегоцулівської волості Балтського повіту Одеської губер-
нії, 
1923-08.03.1933 рр., 

  
 з березня 1923 р.- Валегоцулівського району Балтського округу  Оде-
ської губернії, 
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 з 1925 р.- Троицького району Одеського округу Одеської губернії,  
 
 з липня 1925 р.- Троицького району Одеського округу, 
 
 з 1932 р.- Троицького району Одеської області 
  
 На державному зберіганні з 11.01.1937 р. 
 
Опис № 1 – 1931-1932рр., 2 од. зб. 
 Протоколи загальних зборів членів сільських комісій незалежних селян. 
 
 Р-1043, Виконком Потриваївської сільської ради робочих, селя
 нських і червоноармійських депутатів (сільради), 
 с. Потриваїво Дальницької волості Одеського повіту Одеської губе
 рнії, 
 
 з 1923 р.- Одеського району Одеського округу Одеської губернії, 
 
 з липня 1925 р.- Одеського району Одеського округу, 
 
 з 15.09.1930 - Виконкому Одеської міської ради робочих, селя
 нських і червоноармійських депутатів. 
  
 На державному зберіганні з 10.01.1937 р. 
 
Опис № 1 - 1922-1932 рр., 79 од. зб.  
 Протоколи засідань сільради, загальних зборів мешканців селища Потри-
ваїво. Списки членів сільради. Копії наказів, циркулярів і інструкцій гу-
бернського продовольчого комітету, повітового та районних виконкомів. 
 
 Р-1046, Одеський повітовий відділ охорони здоров’я 
 Виконкому Одеської повітової ради робочих, селянських і  червоноар-
мійських депутатів,  
 07.02.1920-07.03.1923 рр. 
   
 На державному зберіганні з 1930 р. 
 Всього: 258 од. зб., 1920-1923 рр. 
 
Опис № 1- 1920-1923 рр., 237 од. зб. 
 Декрети, циркуляри та накази наркомату охорони здоров’я, Одеського 
повітового ревкому і виконкому. Протоколи загальних зборів та зборів меди-
чних дільниць. Листування з медичними дільницями про боротьбу з епідеміч-
ними захворюваннями. Статистичні відомості про інфекційних захворюваннях в 
Одеському повіті. Посвідчення, списки лікарів та медичних робітників. Зві-
ти про діяльність медичних дільниць. 
 
Опис № 2 – 1920-1923 рр., 21 од. зб. 
 Листування про боротьбу з епідемічними захворюваннями, постачання лі-
карень медикаментами. Списки лікувальних установ і мешканців зробивших ще-
плення.  
 
 Р-1047, Одеське окружне товариство сільськогосподарського креди ту 
(сільбанк) 
 Союзу сільськогосподарських кредитно-кооперативних об’єднань 
 «Сільгоспсоюз», 
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 1923-14.07.1930 рр. 
  
 
 На державному зберіганні з 27.09.1936 р. 
 Всього: 458 од. зб., 1923-1930 рр. 
 
Опис № 1 – 1923-1929 рр., 295 од. зб. 
 Листування з організаціями про їх роботу. 
 
Опис № 2 – 1926-1930 рр., 16 од. зб. 
 Протоколи правління банку та листування з організаціями про їх креди-
тування. 
 
Опис № 3 – 1925-1930 рр., 67 од. зб. 
 Протоколи загальних зборів службовців. Господарсько-виробничі справи 
установ та організацій. 
 
Опис № 4 – 1925-1930 рр., 44 од. зб. 
  Постанови та циркуляри окружного сільського банку, окружного фінвід-
ділу. Списки та відомості про особовий склад. 
 
Опис № 5 – 1926-1930 рр., 36 од. зб. 
 Матеріали міського комітету (плани, протоколи, звіти, списки). 
 
 Р-1048, Одеський повітовий відділ соціального забезпечення  
 Виконкому Одеської повітової ради робочих, селянських і  червоноар-
мійських депутатів, 
 1919-07.03.1923 рр. 
  
 На державному зберіганні з 15.04.1939 р. 
 
Опис № 1 – 1919-1921 рр., 11 од. зб. 
 Накази по повітовому відділу соціального забезпечення. Протоколи за-
сідань колегії повітового відділу соціального забезпечення і голів волос-
них виконкомів. Списки та відомості про заробітну платню співробітникам 
повітового і волосного відділів соціального забезпечення та пенсіонерів. 
 
 Р-1051, Сільськогосподарська артіль (Колгосп) «Червоний парти зан» 
 с. Бутовка Комінтернівського району Одеської області, 
 [ ]-03.08.1950 рр. 
    
 На державному зберіганні з 27.08.1969 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1950 рр., 20 од. зб. 
 Виробничі плани. Протоколи засідань правління і загальних зборів чле-
нів колгоспу. Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 
 
 Р-1054, Виконком Балтської окружної ради робочих, селянських і  чер-
воноармійських депутатів 
 м. Балта Балтського району Балтського округу Одеської губернії, 
 
 з 12.10.1924 р.- м. Балта Автономної молдавської радянської  соці-
алістичної республіки 
 
 На державному зберіганні з 15.06.1928 р. 
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Опис № 1 – 1923-1925 рр., 15 од. зб. 
 Протоколи засідань президій виконкому. Листування з райвиконкомами 
про їх роботу. Списки осіб яких лишили вибіркових прав, робітників викон-
комів районних та окружного. 
 
 Р-1058, Виконавчий комітет Исаївської районної ради робочих,  селя-
нських і червоноармійських депутатів  
 07.03.11923-17.11.1927рр. 
 с. Исаїво Исаївського району Первомайського округу Одеської гу бер-
нії,  
   
  з 1924 р.- с. Черново Исаївського району Одеського округу  Оде-
ської губернії, 
 
 з липня 1925 р.- Исаївського району Одеського округу 
 
 Виконавчий комітет Андре-Іванівської районної ради робочих,  селя-
нських і червоноармійських депутатів 
 17.11.1927-24.12.1939 рр. 
 с. Андре-Іванівка Андре-Іванівського району Одеського округу, 
 
 з 1931 р.- Андре-Іванівського району УРСР, 
 
 з лютого 1932 р.- Андре-Іванівського району Одеської області 
 
 Виконавчий комітет Андре-Іванівської районної ради депутатів  тру-
дящих 
 с. Андре-Іванівка Андре-Іванівського району Одеської області, 
  24.12.1939-05.08.1941, 02.04.1944-21.01.1959 рр., 
  
 з 1940 р.- с. Андре-Іванівка Андре-Іванівського району 
 
 На державному зберіганні з 03.12.1939 р. 
 Всього: 1044 од. зб., 1923-1934 рр. 
 
Опис № 1 – 1923-1934 рр., 914 од. зб.  
 Накази та циркуляри, протоколи засідань президії райвиконкому та 
сільрад. Листування з сільрадами про їх роботу. Протоколи податкової комі-
сії та листування про стягнення податків. Матеріали про колективізацію. 
Протоколи засідань виконкомів сільрад та загальних зборів громадян. Листу-
вання з райнаросвітою та іншими організаціями з питань постачання підруч-
никами, проведенням оздоровчих компаній серед дітей і інше. Списки негра-
мотних району та голодуючих дітей. Циркуляри окружного земвідділу і листу-
вання про розподіл земельних фондів, про проведення агропропаганди. Прото-
коли засідань, устави та посімейні списки товариств з спільної обробки зе-
млі. 
 
Опис № 7 – 1944-1958 рр., 130 од. зб.  
 Постанови, протоколи засідань виконкому і сесій райради та матеріали 
до них. Матеріали виборчих комісій. Штатні розписи, кошторис витрат. Плани 
розвитку сільського господарства по колгоспам району, роботи сільрад. Ві-
домості про загиблих і похованих військових Радянської армії на території 
Андре-Іванівського району у 1941-1944 рр.  
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 Р-1060, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Вперед» 
 с. Благодатне Комінтернівського району Одеської області, 
 1944 
 
 На державному зберіганні з 27.08.1969 р. 
 
Опис № 1 - 1944-1950 рр., 16 од. зб. 
 Виробничі плани, річні звіти про фінансово-господарській діяльності 
колгоспу. 
 
 Р-1063, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Крупської 
 с. Благоєво Комінтернівського району Одеської області, 
 1944  
 
 На державному зберіганні з 27.08.1969 р. 
 
Опис № 1 - 1944-1950 рр., 18 од. зб. 
 Виробничі плани, річні звіти про фінансово-господарській діяльності 
колгоспу. 
 
 Р-1064, Радянське зернове господарство(Зернорадгосп) «1 травня» 
 Одеського обласного радгоспного тресту  
 с. Сперидонівка Комінтернівського району Одеської області, 
 1945 
 
 На державному зберіганні з 27.08.1969 р. 
 
Опис № 1 – 1945, 1947-1956 рр., 18 од. зб. 
 Виробничі плани, річні звіти про фінансово-господарській діяльності 
колгоспу. 
 
 Р-1065, Демидовський волосний продовольчий комітет 
 с. Демидовка Демидовської волості Тернопільського повіту  Одеської 
губернії, 
 1919-07.03.1923 рр.  
 
 На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 – 1920-1921 рр., 8 од. зб. 
 Відомості про продовольчій розверстці.  
 
 Р-1066, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Тимошенко 
 с. Любополь Комінтернівського району Одеської області, 
 [ ]-08.09.1950 р. 
 
 На державному зберіганні з 27.08.1969 р. 
 
Опис № 1 - 1948-1950 рр., 3 од. зб. 
 Виробничі плани, річні звіти про фінансово-господарській діяльності 
колгоспу. 
 
 Р-1067, Демидовський волосний комітет незаможних селян  (ВолКСН) 
 с. Демидівка Демидовської волості Тираспольського повіту  Одеської 
губернії, 
 09.05.1920-07.03.1923 рр., 



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  153 

 
 з 1921 р.- Демидовської волості Вознесенського повіту Одеської гу
 бернії 
 
 На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 – [1921-1923] рр., 1 од. зб. 
 Протоколи засідань волосного з’їзду та членів сільської трійки. 
 
 Р-1072, Виконком Ново-Красновської сільської ради робочих, селя
 нських і червоноармійських депутатів (сільрада)  
 с. Ново-Красне Константиновського району Первомайського  округу 
Одеської губернії, 
 07.03.1923-1930 рр., 
 
 з липня 1925 р.- Константиновського району Первомайського  округу 
 
 На державному зберіганні з 03.04.1939 р. 
 
Опис № 1 – 1923-1926 рр., 57 од. зб. 
 Директиви, накази, циркуляри, розпорядження окрвиконкому та райвикон-
кому. Протоколи сільради і вибіркових комісій. Списки заборгованих подат-
чиків. 
 
 Р-1073, Виконком Обух-Наградовської сільської ради робочих,  селя-
нських і червоноармійських депутатів (сільрада) 
 С. Обух-Наградовка Ново-Красновської волості Первомайського  пові-
ту Одеської губернії, 
 1922-1930 рр., 
 
 з 07.03.1923 р.- Константиновського району Первомайського округу 
 одеської губернії, 
 
 з липня 1925 р.- Константиновського району Первомайського  округу 
 
 На державному зберіганні з 03.04.1939 р. 
 
Опис № 1 - 1922-1927 рр., 47 од. зб. 
 Протоколи засідань президії сільради та загальних зборів мешканців 
сіл. Звіти сільради. 
 
 Р-1075, Виконком Степанівської волосної ради робочих, селянських  і 
червоноармійських депутатів (Волвиконком) 
 с. Ширяїво Степановської волості Ананьївського повіту Одеської  губе-
рнії, 
 1919-лютий 1921 рр., 
 
 Виконком Ширяївської волосної ради робочих, селянських і  червоноар-
мійських депутатів  
 с. Ширяїво Ширяївської волості Тираспольського повіту Одеської  губе-
рнії, 
 лютий 1921-07.03.1923 рр. 
 
 На державному зберіганні з 1930 р. 
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Опис № 1 - 1920-1922 рр., 35 од. зб. 
 Накази, циркуляри, постанови і протоколи Тираспольського повітового 
виконкому, волосної податкової комісії, робоче селянської інспекції, комі-
сії допомоги голодуючим і волосному військкому. Інформаційні відомості про 
політичне і економічне положення у волості. Листування і відомості про по-
сівні компанії, розподіл землі серед населення волості, школах і культурно 
просвітніх закладах. Списки особового складу. 
 
 Р-1076, Степанівський волосний продовольчий комітет (Волпрод ком) 
Одеського губернського відділу військово-продовольчого по стачання «Губ-
військпродпостач» 
 с. Ширяїво Степанівської волості Ананьївського повіту Одеської  губе-
рнії, 
 1919-лютий 1921 рр., 
 
 Ширяївський волосний продовольчий комітет  
 с. Ширяїво Ширяївської волості Тираспольського повіту Одеської  губе-
рнії, 
 лютий 1921-07.03.1923 рр. 
 
 На державному зберіганні з 28.05.1939 р. 
 
Опис № 1 – 1919 р., 2 од. зб. 
 Відомості про продовольчі податки. 
 
 Р-1077, Березовська машинно-тракторна станція (МТС) 
 Одеського обласного управління сільського господарства  
 с. Березівка Березовського району Одеської області, 
 09.02.1932-10.08.1941 рр., 30.03.1944-18.04.1958 рр. 
 
 На державному зберіганні з 08.09.1969 р. 
  
Опис № 1 - 1944-1951, 1953-1956 рр., 25 од. зб. 
 Виробничо-фінансові плани, річні звіти. 
 
 Р-1078, Раснопольська машинно-тракторна станція (МТС) 
 Одеського обласного управління сільського господарства 
 с. Раснополь Березовського району Одеської області, 
 09.02.1932-10.08.1941 рр., 01.04.1944-18.04.1958 рр. 
 
 На державному зберіганні з 07.09.1965 р. 
 
Опис № 1 - 1951-1953 рр., 8 од. зб. 
 Виробничо-фінансові плани, річні звіти. 
 
 Р-1079, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Дзержинського 
 с. Шевченко Комінтернівського району Одеської області, 
 1944 р. 
 
 На державному зберіганні з 27.08.1969 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 16 од. зб. 
 Акти про збитки нанесені німецькими окупантами. Виробничі плани, річ-
ні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 
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 Р-1080, Степановський волосний військовий комісаріат (Вол військко-
мат) 
 с. Ширяїво Степановської волості Ананьївського повіту Одеської  губе-
рнії,  
 1919-лютий 1921 рр., 
 
 Ширяївський волосний військовий комісаріат 
 с. Ширяїво Ширяївської волості Тираспольського повіту Одеської  губе-
рнії, 
 лютий 1921-07.03.1923 рр. 
 
 На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 – 1920-1921 рр., 27 од. зб. 
 Постановлення та накази волосного військкому. Листування з Ананьївсь-
ким повітовим військкомом про мобілізацію військовозобов’язаних, особовому 
складу і др. 
 
 Р-1083, Відділ управління  
 Виконкому Одеської повітової ради робочих, селянських і  червоноар-
мійських депутатів, 
 липень 1919-07.03.1923 рр. 
 
 На державному зберіганні з 1925 р. 
 Всього: 747 од. зб., 1919-1923 рр. 
 
Опис № 1 – 1919-1923 рр., 526 од. зб. 
 Матеріали відділів: загального, інформаційно інструкторського, юриди-
чного, торгового. Столи особового складу і реєстрації штампів та печатей. 
Бухгалтерія, наради військові і економічні, планова і вибіркова комісії. 
 
Опис № 2 – 1920-1923 рр., 124 од. зб. 
 Матеріали відділів: загального, іноземного. Столи особового складу і 
торгового. Бухгалтерія, наради: військові, продовольчі і економічні, вибо-
рча комісія. 
 
Опис № 3 – 1920-1923 рр., 69 од. зб. 
 Матеріали іноземного відділу та виборчої комісії. 
  
Опис № 4 – 1920-1923 рр., 25 од. зб. 
 Матеріали загального відділу та виборчої комісії. 
 
Опис № 5 – 1920-1922 рр., 3 од. зб. 
 Місцевий комітет. 
 
 Р-1084, Виконком Григорьївської сільської ради робочих, селя
 нських і червоноармійських депутатів (Сільрада) 
 с. Григорьївка Сичавської волості Одеського повіту Одеської губе
 рнії, 
 1921-24.12.1939 рр., 
 
 з 1923 р.- Одеського району Одеського округу Одеської губернії, 
 
 з липня 1925 р.- Одеського району Одеського округу, 
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 з 1930 р.- Виконкому Одеської міської ради робочих, селянських і 
 червоноармійських депутатів, 
 
 з 1937 р.- Одеського району Одеської області 
 
 Виконком Григорьївської сільської ради депутатів трудящих (Сіль рада) 
 с. Григорьївка Одеського району Одеської області, 
 24.12.1939-25.08.1941, 05.04.1944 рр., 
 з 1963 р.- Комінтернівського району Одеської області 
 
 На державному зберіганні з 03.04.1939 р. 
 Всього: 164 од. зб., 1921-1965 рр. 
 
Опис № 1 – 1921, 1923-1926, 1929-1931 рр., 45 од. зб. 
 Протоколи засідань виконкому, загальних зборів мешканців села Гро-
горьївка та постійно діючих комісій. Статистичні відомості про посів.  
 
Опис № 2 – 1921-1932 рр., 53 од. зб. 
 Протоколи засідань сільради. Листування про ліквідацію неграмотності. 
 
Опис № 3 – 1946, 1948, 1950-1965 рр., 66 од. зб. 
 Бюджети сільради. Протоколи сільради і сесій. Плани роботи сільради. 
 
 Р-1088, Виконком Усатовської волосної ради робочих, селянських і 
 червоноармійських депутатів (Волвиконкомат) 
 с. Усатово Усатовської волості Одеського повіту Одеської губернії, 
 травень 1921-07.03.1923 рр.  
 
 
 На державному зберіганні з 12.04.1931 р. 
 
Опис № 1 – 1922-1923 рр., 13 од. зб. 
 Посімейні списки господарств села Усатово. 
 
 Р-1089, Демидовський волосний військовий комісаріат (Волвійськ ко-
мат)  
 с. Демидовка Демидовської волості Тираспольського повіту  Одеської 
губернії, 
 1919-07.03.1923 рр., 
 
 з 1921 р.- Демидовської волості Вознесенського повіту Одеської гу
 бернії  
 
 На державному зберіганні з 1930 р. 
 Всього: 42 од. зб., 1919-1922 рр. 
 
Опис № 1 – 1919-1922 рр., 40 од. зб. 
 Листування з повітовим і губернським військоматами про облік і мобі-
лізацію військовозобов’язаних. 
 
Опис № 2 – 1920-1922 рр., 2 од. зб. 
 Копії постанов революційної військової ради та списки громадян отри-
мавших допомогу від «АРА». 
 
 Р-1090, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова 
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 с. Дмитровка Комінтернівського району Одеської області, 
 1944 р. 
 
 На державному зберіганні з 27.08.1969 р. 
 
Опис № 1 – 1944, 1946-1951 рр., 12 од. зб. 
 Виробничі плани і прибутково-видаткові змети. 
 
 Р-1091, Виконком Демидовської районної ради робочих, селянських  і 
червоноармійських депутатів (Райвиконком), 
 с. Демидово Демидовського району Одеського округу Одеської гу бер-
нії 
 07.03.1923-серпень 1925 рр., 
 
 Виконком Петроверовської районної ради робочих, селянських і  чер-
воноармійських депутатів 
 с. Петроверовка Петроверовського району Одеського округу, 
 серпень 1925-листопад 1925 рр., 
 
 Виконком Октябрської районної ради робочих, селянських і  червоноар-
мійських депутатів 
 с. Октябрське Октябрського району Одеського округу, 
 листопад 1927-24.12.1939 рр., 
 з 1931 р.- Октябрського району УРСР, 
 з 1932 р.- Октябрського району Одеської області, 
  Виконком Октябрської районної ради депутатів трудящих, 
 24.12.1939-07.08.1941, 24.04.1944-21.01.1959 рр. 
  
 На державному зберіганні з 25.12.1936 р. 
 Всього: 991 од. зб., 1923-1959 рр. 
 
Опис № 1 – 1923-1927 рр., 57 од. зб. 
 Постанови, циркуляри, інструкції райвиконкому. Протоколи засідань 
райвиконкому, волосного з’їзду земельних робітників , загальних зборів 
громадян сіл. Листування про надходження податків. Акти обстеження роботи 
млинів, маслоробок, господарств для виявлення їх платоспроможності. Списки 
платників єдиного сільськогосподарського податку.  
 
Опис № 4 – 1944-1959 рр., 890 од. зб. 
 Протоколи президію і сесій райвиконкому, об’єднаних засідань райви-
конкому і райкому партії, загальних зборів членів колгоспу, нарад активу 
району. Плани роботи райвиконкому, штатний розпис, кошториси та звіти про 
виконання витрат. Листування з Одеським облвиконкомом про питання сільсь-
кого господарству, землеустрої, лісонасадження. Звіт про прибуття та гос-
подарському устрої переселенців. Матеріали про нагородження передовиків 
сільського господарства і організації виставок. Списки і відомості про ро-
бітників виконкому, репатрійованих громадянах району. 
 
Опис № 5 – 1945-1957 рр., 43 од. зб. 
 Листування з Одеським облвиконкомом про відводи земельних ділянок, 
устрої переселенців та іншим питанням. 
 
 Р-1102, Овідіопольський районний комітет незаможних селян (Рай  КНС) 
 с. Овідіополь Овідіопольського району Одеського округу Одеської 
 губернії, 
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 07.03.1923-08.03.1933 рр., 
 
 з липня 1925 р.- Овідіопольського району Одеського округу, 
 
 з 22.09.1930 р.- Виконкому Одеської міської ради робочих, селя
 нських і червоноармійських депутатів. 
 
 На державному зберіганні з 13.12.1936 р. 
 
Опис № 1 – 1923-1928 рр., 18 од. зб. 
 Протоколи засідань районного і сільських КНС. Доклади і звіти про ді-
яльність сільських КНС. Акти обстежень КНС.  
 
 Р-1103, Виконком Овідіопольської ради робочих, селянських і  чер-
воноармійських депутатів (Райвиконком) 
 с. Овідіополь Овідіопольського району Одеського округу Одеської 
 губернії, 
 07.03.1923-24.12.1939 рр., 
 
 з липня 1925 р.- Овідіопольського району Одеського округу, 
 
 з 22.09.1930 р.- Виконкому Одеської міської ради робочих, селя
 нських і червоноармійських депутатів, 
 
 з 1937 р.- Овідіопольського району Одеської області. 
 
 На державному зберіганні з 06.10.1930 р. 
 Всього: 1243 од. зб., 1923-1970 рр. 
 
Опис № 1 – 1923-1930 рр., 525 од. зб. 
 Накази, циркуляри Одеського окружного і Овідіопольського районного 
виконкому. Протоколи засідань президію райвиконкому, районної податкової, 
експертної комісій, районної технічної наради. Доповіді і звіти райвикон-
кому та адміністративного відділу. Відомості про надходження сільськогос-
подарського податку, посівній, збиральної компанії. Списки робітників рай-
виконкому, сільради, релігійних общин, кулаків, колишніх офіцерів царської 
армії, осіб лишених виборчих прав, біженців з білогвардійцями. 
 
Опис № 11 – 1944-1950 рр., 144 од. зб. 
 Протоколи засідань райвиконкому, сесій. Акти збитків заподіяних німе-
цько-фашистськими окупантами. План і звіти роботи райвиконкому. Списки, 
анкети і листування про переселенцях. 
 
Опис № 12 – 1951-1970 рр., 518 од. зб. 
 Протоколи сесій і засідань виконкому. Змети, штати, річні фінансові 
звіти. Плани і звіти роботи райвиконкому та постійних комісій. 
 
Опис № 13 – 1951-1958 рр., 56 од. зб. 
 Матеріали і аналіз про розвиток всіх галузей господарства району. 
 
 Р-1104, Одеський державний завод радіально свердлильних станків  
 Головного управління станкобудівельної промисловості СРСР, 
 30.05.1944-21.06.1969 рр., 
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 з 1957 р. Управління машинобудівельної і хімічної промисловості 
 ради народного господарства Одеського економічного району, 
 
 з 1962 р.- Управління станкобудівельної і інструментальної проми
 словості ради народного господарства Чорноморського економічно го 
району, 
 
 з 1966 р.- Головного управління з виробництву автоматичних ліній 
 та універсальних станків, 
 
 Одеській завод радіально-свердлильних станків ім. В.І. Леніна 
 Головного управління з виробництву автоматичних ліній та уні вер-
сальних станків (Головстанкопром) Міністерства станкобуді вельної та ін-
струментальної промисловості СРСР, 
 21.06.1969 р. 
 
 На державному зберіганні з 22.10.1965 р. 
 Всього: 1288 од. зб., 1944-1988 рр. 
 
Опис № 1 – 1945-1988 рр., 1212 од. зб. 
 Канцелярія, відділи: планово-економічний, головного технолога, праці 
і заробітної платні, капітального будівництва, техніки безпеки, науково-
технічної інформації, кадрів, заводський комітет, учбовий кабінет, група 
народного контролю. 
 
Опис № 2 – 1944-1979 рр., 76 од. зб. 
 Накази і розпорядження Міністерства, які відносяться до діяльності 
заводу. Накази по заводу. 
 
 Р-1105, Страховий агент 65-ої Овідіопольської дільниці 
 Одеської окружної контори державного страхування 
 с. Овідіополь Овідіопольського району Одеського округу Одеської 
 губернії, 
 07.03.1923-1930 рр., 
 
 З липня 1925 р.- Овідіопольського району Одеського округу 
 
На державному зберіганні з 21.12.1936 р. 
  
Опис № 1 – 1923-1928 рр., 44 од. зб. 
 Листування про страхування нерухомого майна, посівів, рогатого скота 
та ін. 
 
 Р-1111, Одеська обласна комісія з перевірки колишніх  червоноармійців 
і червоних партизан  Виконкому Одеської  обласної ради робочих, селян-
ських і  червоноармійських депута тів. 
 
 На державному зберіганні з 1941 р. 
 
Опис № 1 – 1931-1935 рр., 325 од. зб. 
 Протоколи засідань центральної комісії при президію Одеського місько-
го виконкому, обласної і районної партизанських комісій, апеляційної комі-
сії, старостатів червоних партизан і червоноармійців. Листування з контро-
льною комісією, райвиконкомами, районними партизанськими комісіями по пар-



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  160 

тизанським питанням. Списки членів і кандидатів обласної партизанської ко-
місії. Копії посвідчень і заяв червоних партизан. Особові справи. 
 
 Р-1113, Балтський повітовий військовий комісаріат (Поввійскомат) 
 М. Балта Балтського повіту Одеської губернії, 
 1918-07.03.1923 рр. 
 
 На державному зберіганні з 1925 р. 
 
Опис № 1 – 1918-1921, 1923 рр., 14 од. зб. 
 Накази і інструкції Балтського повітового військкомату. Списки ін-
структорів повітового військового комісаріату.  
 
 Р-1115, Зернове радянське господарство ім. 17-ої партійної конфе
 ренції (Зернорадгосп) 
 Одеського обласного тресту зернових і тваринницьких радгоспів 
 с. Березівка Березовського району Одеської області, 
 [1944-1954] рр. 
 
 На державному зберіганні з 08.09.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1946, 1949-1954 рр., 13 од. зб. 
 Виробничо-фінансові плани. Річні звіти. 
 
 Р-1116, Виконком Петроверовської сільської ради робочих, селя
 нських і червоноармійських депутатів (Сільрада) 
 с. Петроверовка Демидовського району Одеського округу Одеської  губе-
рнії, 
 07.03.1923-грудень 1927 рр. 
 
 На державному зберіганні з 07.12.1939 р. 
 
Опис № 1 – 1923 р., 3 од. зб. 
 Листування з райвиконкомом про обов’язковому державному страхуванні 
домів і рогатої худоби, допризовній підготовці і ін. 
 
 Р-1118, Виконком Петроверовської волосної ради робочих, селя
 нських і червоноармійських депутатів (Волвиконком) 
 с. Петроверовка Тираспольського повіту Одеської губернії, 
 лютий 1920-07.03.1923 рр. 
 
 На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 – 1920-1922 рр., 16 од. зб. 
 Накази волосного виконкому. Списки робітників волосного виконкому. 
 
 Р-1119, Виконком Петропавловської сільської ради робочих, селя
 нських і червоноармійських депутатів (Сільрада) 
 С. Петропавловка Злинської волості Елисаветградського повіту  Оде-
ської губернії, 
 лютий 1920-1930 рр., 
 
 з 1922 р.- Петропавловської волості Первомайського повіту  Одеської 
 губернії, 
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 з 07.03.1923 р.- Константиновського району Первомайського округу 
 Одеської губернії, 
 
 з липня 1925 р.- Константиновського району Первомайського  округу 
 
 На державному зберіганні з 06.06.1941 р. 
 
Опис № 1 – 1925-1927 рр., 28 од. зб. 
 Копії наказів , циркулярів і інструкцій райвиконкому. Протоколи зага-
льних зборів. Листування з райвиконкомом про майнове положення сільради, 
культурно-просвітній роботі, перевиборчий компанії і др. 
 
 Р-1120, Виконком Рябоконьевської сільської ради робочих, селя
 нських і червоноармійських депутатів (Сільрада) 
 с. Рябоконь Константиновського району Первомайського округу  Оде-
ської губернії, 
 07.03.1923-1926 рр., 
 
 з липня 1925 р.- Константиновського району Первомайського  округу 
 
 
 На державному зберіганні з 1936 р. 
 
Опис № 1 – 1924-1926 рр., 36 од. зб. 
 Листування з райвиконкомом про землеустрій, збори податків, народній 
освіті, реєстрації браків, народженні та ін. 
 
 Р-1121, Виконком Семеновської сільської ради робочих, селянських  і 
червоноармійських депутатів (Сільрада) 
 с. Семеновка Благодатновської волості Первомайського повіту  Оде-
ської губернії, 
 1919-1930 рр., 
 
 з 07.03.1923 р.- Лисогорського району Первомайського округу  Оде-
ської губернії, 
 
 з 1925 р.- Лисогорського району Первомайського округу 
 
 На державному зберіганні з 26.12.1936 р. 
 Всього: 88 од. зб., 1918-1929 рр. 
 
Опис № 1 – 1918-1927, 1929 рр., 78 од. зб. 
 Накази і циркуляри райвиконкому. Протоколи засідань сільради і зага-
льних зборів. Листування з райвиконкомом про народну освіту, збори сільсь-
когосподарських податках, перевиборах сільради, хід посівних компаній. 
 
Опис № 2 – 1923-1925 рр., 10 од. зб. 
 Протоколи засідань сільради. Копії циркулярів Лисогорського райвикон-
кому. 
 
 Р-1122, Виконком Червоно – Повстанчеської районної ради  робочих, 
селянських і червоноармійських депутатів (Райвиконком) 
 с. Беляївка Червоно - Повстанчеського району Одеського округу  Оде-
ської губернії, 
 07.03.1923-09.02.1932 рр., 
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 з липня 1925 р.- Червоно - Повстанчеського району Одеського  окру-
гу, 
 з 1931 р.- Червоно - Повстанчеського району УРСР 
 
 Виконком Беляївської районної ради робочих, селянських і  червоноар-
мійських депутатів 
 с. Беляївка Беляївського району Одеської області, 
 09.02.1932-24.12.1939 рр., 
 
 з 20.02.1932 р.- Виконкому Одеської міської ради робочих, селя
 нських і червоноармійських депутатів, 
 з 17.02.1935 р.- Беляївського району Одеської області  
 
 Виконком Беляївської районної ради депутатів трудящих 
 с. Беляївка Беляївського району Одеської області, 
 24.12.1939-11.08.1941, 07.04.1944 р., 
 
 з 1957 р.- пмт Беляївка 
 
 На державному зберіганні з 07.12.1928 р. 
 Всього: 806 од. зб., 1923-1970 рр. 
 
Опис № 1 – 1923-1932 рр., 269 од. зб. 
 Накази райвиконкому. Звіти про роботу сільрад. Протоколи засідань 
президію райвиконкому, районній каси взаємодопомоги, загальних зборів чле-
нів колгоспів і сіль КНС. Устави колгоспів. Списки, посвідчення, відомості 
на заробітну плату співробітникам райвиконкому і сільрад. 
 
Опис № 2 – 1923-1925 рр., 13 од. зб. 
  Протоколи засідань райвиконкому і копії протоколів окрвиконкому. 
 
Опис № 3 – 1923-1930 рр., 11 од. зб. 
 Протоколи засідань райвиконкому і районного виборчкому. Списки робіт-
ників райвиконкому, членів релігійного культу та осіб лишених вибірних 
прав. 
 
Опис № 4 – 1944-1970 рр., 513 од. зб. 
 Протоколи засідань виконкому і сесій сільради, рішення, документи по-
стійних комісій. Кошториси адміністративно господарських витрат, річні 
статистичні звіти про склад депутатів і фінансові звіти. 
 
Р-1123, Центральна робоча бібліотека 
Одеського обласного відділу народної освіти, 
1934-1937 рр., 
 
Одеська обласна державна бібліотека ім. В.І. Леніна 
1937-жовтень 1941, 20.08.1944 рр., 
 
з 1944 р.- Одеського обласного управління культури 
 
 
На державному зберіганні з 02.09.1969 р. 
 
Опис № 1 – 1937-1965 рр., 383 од. зб. 
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 Відомості про сіть політ просвітніх установах області. Матеріали про 
нанесення збитків німецько-фашистськими окупантами бібліотекам області. 
Плани роботи бібліотеки і відділів. Протоколи методичних і виробничих на-
рад. Матеріали читацьких конференцій. Річні звіти про роботу обласної біб-
ліотеки, міських і районних бібліотек. Статистичні і фінансові звіти. 
 
 Р-1125, Комінтернівська машинно-тракторна станція (МТС) 
 Одеського обласного управління сільського господарства 
 с. Петрівка Комінтернівського району Одеської області, 
 1932-1941, 1944-1958 рр. 
  
 На державному зберіганні з 27.08.1969 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1957 рр., 29 од. зб. 
 Виробничо-фінансові плани. Річні звіти. 
 
 Р-1126, Комінтернівський районний плановий відділ (Райпланвід діл) 
Виконкому Комінтернівської районної ради робочих, селя нських і червоноар-
мійських депутатів, 
 1932, 12.08.1941-05.04.1944 рр., 
 
  з 24.12.1939 р. Виконкому Комінтернівської районної ради депута
 тів трудящих 
 с. Комінтерново Комінтернівського району Одеської області 
 
 На державному зберіганні з 27.08.1969 р. 
 
Опис № 1 – 1953, 1955-1962 рр., 19 од. зб. 
 Плани сівби ярових культур, структури посівних площ. Економічні пока-
зники колгоспів. Аналізи виконання планів району. 
 
 Р-1127, Виконком Мангеймської районної ради робочих, селя нських і 
червоноармійських депутатів (Райвиконком) 
 с. Мангейм Мангеймського району Одеського округу Одеської гу бер-
нії, 
 07.03.1923-1924 рр., 
 
 Виконком Фридрих-Енгельської районної ради робочих, селя нських і 
червоноармійських депутатів 
 с. Зельци Фридрих-Енгельського району Одеського округу  Одеської 
губернії, 
 1924-09.02.1932 рр., 
 
 з серпня 1925 р.- Фридрих-Енгельського району Одеського округу 
 
 На державному зберіганні з 1930 р. 
 
 
Опис № 1 – 1923-1929 рр., 132 од. зб. 
 Циркуляри виконкому, окрвиконкому. Протоколи засідань райвиконкому, 
сільрад, загальних зборів громадян сіл району. Листування з сільрадами, 
окрвиконкомом про обліку допризовників, виплати податків і ін. Особові 
справи і списки робітників райвиконкому, сільрад, платників податків. 
 
 Р-1128, Троїцький сільській комітет незаможних селян (Сіль КНС) 
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 с. Троїцьке Троїцької волості Ананьївського повіту Одеської губе
 рнії, 
 1920-08.03.1933 рр., 
 
 з лютого 1921 р.- Троїцької волості Балтського повіту Одеської гу
 бернії, 
 
 з 1923 р.- Троїцького району Балтського округу Одеської губернії, 
 
 з 12.10.1924 р.- Троїцького району Одеського округу Одеської губе
 рнії, 
 
 з липня 1925 р.- Троїцького району Одеського округу, 
 
 з 1931 р.- Троїцького району УРСР, 
 
 з 1932 р.- Троїцького району Одеської області 
  
 
 На державному зберіганні з 29.03.1939 р. 
 
Опис № 1 – 1930-1932 рр., 1 од. зб. 
 Списки членів сільського комітету незаможних селян. 
 
 Р-1129, Одеський окружний фінансовий відділ (Окрфінвідділ) 
 Виконкому Одеської окружної ради робочих, селянських і  червоноар-
мійських депутатів, 
 07.03.1923-листопад 1930 р. 
 
 На державному зберіганні з 13.04.1931 р. 
 Всього: 3496 од. зб., 1923-1930 рр. 
 
Опис № 1 – 1923-1930 рр., 986 од. зб. 
 Накази і циркуляри окружного фінвідділу та окрвиконкому. Протоколи 
засідань окружного фінвідділу, міжвідомчої балансової комісії. Операційні 
плани. Доповіді і звіти про діяльність окружного фінвідділу і баланси під-
приємств. Листування про хід збору податків, бюджетним питанням. Акти про 
збитки причинені іноземними інтервентами. Протоколи загальних зборів спів-
робітників та виборчої комісії з виборів у місцевий комітет. 
 
Опис № 2 – 1923-1930 рр., 2510 од. зб. 
 Особові справи співробітників. 
 
 Р-1131, Одеський окружний союз сімейної кооперації, 
 21.07.1929-1930 рр.  
 
 На державному зберіганні з 15.11.1936 р. 
 
Опис № 1 – 1929-1930 рр., 3 од. зб. 
 Списки співробітників, копії довідок та посвідчень, заяви про прий-
няття у члени союзу і ін. 
 
Р-1133, Одеський окружний зерновий союз сільськогосподарських колективів 
(Окрзернорадгоспсоюз) 
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Всеукраїнського союзу сільськогосподарської зернової кооперації «Укрзерно-
центр», 
07.03.1923-1930 рр. 
3 категорія фонду  
 
На державному зберіганні з 31.10.1936 р. 
Всього: 225 од. зб., 1928-1930 рр. 
 
Опис № 1 – 1929-1930 рр., 188 од. зб. 
Протоколи засідань правління союзу. Статистичні відомості про надходження 
зерна і роботі радгоспів. Листування з радгоспами про будівництво зернос-
ховищ, заготівках кормових трав, роботі МТС і ін. Список співробітників 
окружного зернорадгосп союзу. 
 
Опис № 2 – 1929-1930 рр., 10 од. зб. 
Листування з українським зерновим центром про хід колективізації серед 
округів. Копії постанов і протоколи окружного партійного комітету. Списки 
співробітників окружного зернового радгосп союзу. 
 
Опис № 3 – 1928-1930 рр., 27 од. зб. 
Матеріали про постачання товариств технікою. 
 
Р-1135, Одеський губернський кредитний союз кооперативів (Губсільськосоюз) 
Одеської губернської контори державного банку, 
1917-1925 рр.  
3 категорія фонду  
 
На державному зберіганні з 31.03.1931 р. 
 
Опис № 1 – 1921-1924 рр., 11 од. зб. 
Протоколи і звіти кредитних, судово - збережених і сільськогосподарських 
товариств. Матеріали ревізій сільських товариств. Списки особового складу. 
Протоколи засідань ради губернського сельсоюзу і конфліктно - розцінкових 
комісій. 
 
Р-1137, Виконком Курисово-Покровської волосної ради робочих, селянських і 
червоноармійських депутатів (Волвиконком) 
с. Курисово-Покровське Одеського пвіту Одеської губернії, 
1919-03.05.1922 рр., 
 
Виконком Петровської волосної ради робочих, селянських і червоноармійських 
депутатів 
с. Петрівка Одеського повіту Одеської губернії, 
03.05.1922-07.03.1923 рр. 
1 категорія фонду  
 
На державному зберіганні з 12.12.1940 р. 
Всього: 99 од. зб., 1919-1923 рр. 
 
Опис № 1 – 1919-1923 рр., 87 од. зб. 
Протоколи засідань волвиконкому і сільрад. Звіти про діяльність волвикон-
кому. Відомості сільрад про політичне і економічне положення волості. Про-
токоли, доповіді, звіти і листування про діяльність волосної п’ятірки, во-
лосної посівної комісії, волосного військового комісаріату, волосної на-
родної освіти, трудових шкіл, бібліотек і ін. 
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Опис № 2 – 1921-1923 рр., 2 од. зб. 
Списки кулаків. 
 
Опис № 3 – 1921-1923 рр., 10 од. зб. 
Накази, циркуляри, розпорядження і протоколи Одеського волосного військко-
мату і губернського продовольчого комітету. Листування з повітовим викон-
комом і сільрадами про діяльність волвиконкому, боротьбу з дезертирством, 
культурно-освітній роботі і ін. 
 
Р-1138, Виконком Олександрівської волосної ради робочих, селянських і чер-
воноармійських депутатів(Волвиконком) 
С. Сичавка Олександрівської волості Одеського повіту Одеської губернії, 
1919-березень 1920 рр., 
 
Виконком Сичавської волосної ради робочих, селянських і червоноармійських 
депутатів, 
с. Сичавка Сичавської волості Одеського повіту Одеської губернії, 
квітень 1920-07.03.1923 рр. 
1 категорія фонду  
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього: 45 од. зб., 1919-1922 рр. 
 
Опис № 1 – 1919-1922 рр., 43 од. зб. 
Протоколи засідань волвиконкому і звіти про діяльність. Кошторис на отри-
мання волосного і сільських рад, відомості на виплату заробітної платні 
робітникам волосного і сільських рад. 
 
Опис № 2 – 1921-1922 рр., 2 од. зб. 
Списки членів волвиконкому, сільрад і сільських пунктів «АРА». 
 
Р-1139, Виконком Павловської волосної ради робочих, селянських і червоноа-
рмійських депутатів (Волвиконком) 
с. Павловка Павловської волості Тираспольського повіту Одеської губернії, 
лютий 1920-07.03.1923 рр. 
1 категорія фонду  
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 – 1921-1922 рр., 12 од. зб. 
Листування з сільськими ревкомами і повітовим військкоматом про боротьбу з 
дезертирством і обліку військовозобов’язаних. Відомості про наявність жи-
вого та мертвого інвентарю. 
 
  
Р-1140, Одеський толевий завод ім. Ворошилова 
Всесоюзного державного об’єднання кровельної промисловості «Союзкровля», 
[ ] 
3 категорія фонду  
 
На державному зберіганні з 1936 р. 
 
Опис № 1 – 1931-1934 рр., 11 од. зб. 
Циркуляри вищестоящих організацій. 
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Р-1142 сч, Одеський обласний державний історичний архів 
Одеського обласного архівного управління, 
19.02.1932-жовтень 1941 рр., 
з 1939 р.- Одеського обласного архівного відділу, 
з 1941 р.- м. Уральськ Західно-Уральської області 
 
Одеський обласний державний архів 
Одеського обласного архівного відділу, 
жовтень 1941-1980 рр. 
 
Державний архів Одеської області 
Архівного відділу Одеського облвиконкому, 
1980- 
з 1988 р.- Виконкому Одеської обласної ради народних депутатів, 
з квітня 1992 р.- Одеської обласної державної адміністрації, 
з липня 1994 р.- Одеського облвиконкому, 
з червня 1995 р.- Одеської обласної державної адміністрації 
 
1 категорія фонду  
 
На державному зберіганні з 1937 р. 
Всього: 2276/265 дск од. зб., 1932-2010 рр. 
 
Опис № 1 – 1932-2009 рр., 1453 од. зб. 
Накази з основної діяльності. Річні плани, звіти роботи, паспорта архіву. 
Протоколи засідань колегій, ЕПК і науково-методичної ради. Річні плани ро-
боти районних та міських архівних відділів. Річні статистичні звіти про 
роботу з кадрами. Книги державної реєстрації документів НАФ. Тематичні за-
пити та документи до них. Статті співробітників архіву, керівників архів-
них установ районів. Журнали реєстрації листів, заяв, скарг громадян про 
надання та видачу довідок соціально-правового характеру особам, які прожи-
вають за кордоном. Листування з установами та організаціями про надання та 
видачу довідок. Кошториси видатків. Протоколи засідань профкому. Річні фі-
нансові звіти. 
 
Опис № 2 – 1931-1973 рр., 174 од. зб. 
Документи місцевого комітету (протоколи загальних зборів і нарад співробі-
тників, статистичні фінансові звіти, соціальні обов’язки співробітників 
архіву). 
 
Опис № 2 о – 1933-2009 рр., 254 од. зб. 
Накази з особового складу. Особові рахунки заробітної платні співробітни-
ків архіву. 
 
Опис № 3 о – 1932-1941 рр., 223 од. зб. 
Особові справи співробітників архіву. 
 
Опис № 4 дск – 1932-2010 рр., 265 од. зб. 
Накази директора Держархіву. Листування з УМВС по Одеські йобласті з пи-
тань комплектування, використання і обліку фондів і ін. Протоколи засідань 
звуженого складу експертної комісії архіву. Річні плани і звіти по таємній 
частині. Номенклатура режимно-секретної служби архіву. 
 
Опис № 6 – 1972-1999 рр., 54 од. зб. 
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 Листування з Головним архівним управлінням, архівним відділом Одеського 
облвиконкому, УСБ України в Одеській області, обласною прокуратурою про 
використання архівних документів.  
 
Р-1143, Одеська губернська атестаційна комісія  
Одеського губернського революційного комітету, 
1920 р. 
3 категорія фонду  
 
На державному зберіганні з 1923 р. 
Опис № 1 – 1920 р., 43 од. зб. 
Протоколи засідань комісій, звіти про роботу, акти і списки співробітників 
розглянутих комісією. 
 
Р-1144, Васильєвське сільське зернове виробничо-кооперативне товариство 
(Радгосп) 
с. Васильєвка Червоно - Повстанчеського району Одеського округу, 
[1930-1931] рр., 
з 1931 р.- Червоно - Повстанчеського району УРСР 
3 категорія фонду  
 
На державному зберіганні з 1936 р. 
 
Опис № 1 – 1930-1931 рр., 4 од. зб. 
Протоколи засідань Васильєвського зернового товариства. 
 
Р-1145, Ананьївська повітова особлива військово-продовольча комісія 
Одеської губернської особливої військово-продовольчої комісії з постачання 
Червоної Армії 
с. Ананьїв Ананьївського повіту Одеської губернії, 
13.02.1920-лютий 1921 рр. 
2 категорія фонду  
 
На державному зберіганні з 07.03.1937 р. 
 
Опис № 1 – 1920-1921 рр., 40 од. зб. 
Протоколи засідань Ананьївської повітової особливої військово-продуктової 
комісії. Доповіді з’їзду районних продовольчих комісарів і уповноважених 
їх діяльністю. Списки співробітників, мандати, копії посвідчень. Листуван-
ня про постачання продовольства і фуражем частин Червоної Армії. Накази і 
зведення Ананьївської повітової трійки і п’ятірки у боротьбі з куркульсь-
ким засиллям. 
 
Р-1146, Балтська повітова особлива військово-продовольча комісія 
Одеського губернського відділу військово-продовольчого постачання 
с. Балта Балтського повіту Одеської губернії, 
1920-1922 рр. 
2 категорія фонду  
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього: 31 од. зб., 1920-1922 рр. 
 
Опис № 1 – 1920-1921 рр., 8 од. зб. 
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Протоколи засідань Балтської повітової комісії. Накази по волосній продо-
вольчій комісії. Відомості про заробітну платню і листування про особовий 
склад.  
  
Опис № 2 – 1920 р., 5 од. зб. 
Накази по волосній продуктовій комісії. 
Опис № 3 – 1920-1922 рр., 18 од. зб. 
Протоколи, листування про заходи для поліпшення постачання військових час-
тин, відрахування на користь голодуючим Поволжя. Поіменні списки командно-
го складу. 
 
Р-1147, Одеська губернська рада професійних союзів (Губпрофрада), 
1917-серпень 1925 рр.  
1 категорія фонду  
  
На державному зберіганні з 1926 р. 
 
Опис № 1 – 1917-1923 рр., 469 од. зб. 
Протоколи засідання президію губернської профспілкової ради, з’їздів, кон-
ференцій, пленумів. Статистичні відомості з питань оплати праці, заробіт-
ної платні, культроботі і будинків відпочинку. Плани роботи, змети, звіти, 
доповіді, протоколи нарад підприємств підвідомчих губернській профспілко-
вій раді. 
 
Р-1148, Одеська окружна рада профспілкових союзів (Окрпрофрада), 
серпень 1925-листопад 1930 рр. 
1 категорія фонду  
 
На державному зберіганні з 21.08.1939 р. 
Всього: 713 од. зб., 1925-1930 рр. 
 
Опис № 1 – 1925-1930 рр., 697 од. зб. 
Протоколи засідань окрпрофради. Стенографічні звіти з’їзду, пленумів і 
конференцій. Статистичні відомості про соцзмагання, численності і складу 
членів профсоюзів серед союзів, діяльності окружної профради. Плани робо-
ти, звіти, змети, протоколи нарад підприємств підвідомчих окружній профра-
ді.  
 
Опис № 2 – 1929-1930 рр., 16 од. зб. 
Листування про роботу біржі праці, укладення колективних договорів і осо-
бовому склад. 
 
Р-1150, Одеська обласна станція юних натуралістів-мічурінців  
Одеського обласного відділу народної освіти, 
06.07.1944-1972 рр., 
 
Одеська обласна станція юних натуралістів, 
1972 р.-[ ] 
3 категорія фонду  
  
На державному зберіганні з 18.09.1969 р. 
 
Опис № 1 – 1951-1986 рр., 348 од. зб. 
Протоколи методичних нарад. Плани роботи бригад і гуртків. Річні звіти про 
діяльність станції і фінансові звіти. Кошторис і штатний розклад. Відомос-
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ті про роботу учбових виробничих бригад. Граматки, дипломи за досягнення 
успіхів у боротьбі з шкідниками сільськогосподарських культур, пропаганду 
агробіологічних знань серед учнів шкіл. 
 
Р-1153, Любашевська районна інспектура державної статистики  
 с. Любашевка Любашевського району Одеської області, 
09.02.1932-04.08.1941, 30.03.1944-[ ] рр., 
з 1957 р.- пмт Любашевка 
2 категорія фонду  
 
На державному зберіганні з 08.09.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1963 рр., 205 од. зб. 
Статистичні матеріали (звіти) про механічний рух населення, облік урожай-
ності, посівні площі, худобу, розвиток сільського господарства, промисло-
вість, охорону здоров’я, будівництво. 
 
Р-1154, Політичний відділ обласного управління Чорноморського транспорту 
при Доно-Кубано-Чорноморському політичному управлінні м. Одеса, 
лютий 1920-січень 1921 рр., 
 
Інспекція з ревізії обласного управління Чорноморського транспорту при Чо-
рноморський морській інспекції, 
січень 1921-16.11.1921 рр., 
 
Окружне управління робоче-селянської інспекції Чорноморсько-Азовського ок-
ругу шляхів сполучення Центральної інспекції транспорту і зв’язку Народно-
го Комісаріату робоче-селянської інспекції СРСР м. Одеса, 
16.11.1921-01.09.1922 рр., 
 
Робоче-селянська інспекція Чорноморсько-Азовського морського торговельного 
транспорту м. Одеса, 
01.09.1922-30.08.1927 рр. 
2 категорія фонду  
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
  
Опис № 1 – 1920-1927 рр., 402 од. зб. 
Накази політвідділу, інспекції з ревізії обласного і окружного управлінь. 
Звіти доповіді та повідомлення про діяльність пароплавства і портів. спис-
ки робітників морського транспорту. Протоколи засідань комісій з вивчення 
питання про розвиток і розширення Одеського порту. Історичний огляд та ро-
звиток Новоросійського порту. 
 
Р-1157, Первомайська повітова робоче-селянська інспекція (ПРСІ) 
м. Первомайськ Первомайського повіту Одеської губернії, 
лютий 1920-07.03.1923 рр. 
2 категорія фонду  
 
На державному зберіганні з 03.03.1937 р. 
 Всього: 419 од. зб., 1920-1923 рр. 
 
Опис № 1 – 1920-1922 рр., 319 од. зб. 
Матеріали ревізій установ і підприємств. Доповіді інспекторів про зроблені 
ревізії. Звіти повітової і волосних РКІ, установ і підприємств. Листування 
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з повітовим ревкомом, повітовим земельним відділом і ін. про адміністрати-
вно-фінансовим питанням, землеустрою, засіву землі, діяльності комітету з 
надання допомоги особам постраждалим від погромів і ін. 
 
Опис № 2 – 1920-1923 рр., 100 од. зб. 
Особові справи службовців ПРКІ.  
 
Р-1158, Одеська професійно-технічна школа № 3 «Метал» 
Одеського губернського відділу народної освіти, 
1922-жовтень 1941 рр., 
 
з 1923 р.- Одеської окружної інспекції народної освіти 
3 категорія фонду  
 
На державному зберіганні з 14.06.1935 р. 
Всього: 409 од. зб., 1926-1930 рр. 
 
Опис № 1 – 1922-1927 рр., 109 од. зб. 
Штати, списки, заяви і особові справи учнів. 
 
Опис № 2 – 1926-1929 рр., 264 од. зб. 
Штати, списки, заяви і особові справи учнів. 
 
Опис № 3 – 1927-1932 рр., 23 од. зб. 
Протоколи приймальної комісії, відомості на виплату заробітної платні 
співробітникам. Списки робочих, службовців,і учнів. 
 
Опис № 4 – 1928-1930 рр., 13 од. зб. 
 Протоколи засідань методичної комісії і шкільної ради. Списки, анкети і 
особові справи учнів. 
 
Р-1161, Одеське обласне книжково-журнальне і газетне видавництво 
Одеського обласного управління з справ поліграфії і видавництва, 
1932-жовтень 1941 рр., 
 
Одеське обласне книжно-газетне видавництво 
Одеського обласного управління з справ поліграфії і видавництва, 
23.12.1944-1955 рр., 
з 1956 р.- Одеського обласного управління культури 
 
Одеське обласне видавництво 
Одеського обласного управління культури, 
1955-1959 рр., 
 
Одеське обласне газетне видавництво (Облвидавн)  
Одеського обласного управління культури, 
1959-16.06.1964 рр. 
2 категорія фонду  
 
На державному зберіганні з 26.09.1969 р. 
Всього: 135 од. зб., 1944-1964 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1964 рр., 18 од. зб. 
Тематичні плани і звіти про видання книжно-журнальної продукції. Положення 
про обласне видавництво. Промфінплани. Протоколи виробничо-технічних нарад 
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обласного видавництва. Матеріали з соцзмагання. Плани і звіти з впрова-
дження передової техніки. Річні фінансові плани і звіти. Кошториси та шта-
тні розписи. 
 
Опис № 2 – 1949-1958 рр., 9 од. зб. 
Промфінплани, тематичні плани та плани видавництва літератури. Кошториси 
та штатні розписи. Річні звіти з виконання тематичних планів. 
 
Р-1164, Олександрівсько-Арнаутський волосний військовий комісаріат (Вол-
військкомат)  
с. Олексанрівка-Арнаутське Олександрівсько-Арнаутської волості Одеського 
повіту Одеської губернії, 
лютий 1920-07.03.1923 рр. 
3 категорія фонду  
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 – 1920 р., 4 од. зб. 
Накази, постанови волосного військкомату і відомості на виплату заробітної 
платні службовцям. 
 
Р-1167, Виконком Новосамарської сільської ради робочих, селянських і чер-
воноармійських депутатів (Сільрада) 
с. Новосамарка Ставровського району Балтського округу Одеської губернії, 
07.03.1923-серпень 1940 рр., 
 
Виконком Новосамарської сільської ради депутатів трудящих 
с. Новосамарка Красноокнянського району Одеської області, 
серпень 1940-07.08.1941, 02.04.1944- рр., 
з 1963 р.- Котовського району Одеської області, 
з 1967 р.- Красноокнянського району одеської області 
1 категорія фонду  
 
На державному зберіганні з 17.08.1970 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1967 рр., 127 од. зб. 
Рішення райвиконкому. Протоколи засідань виконкому, сесій. Бюджети. 
 
Р-1168, Р-1168, Одеська окружна рада товариства сприяння обороні і авіа-
ційно-хімічному будівництву (Радавіахім), 
01.08.1925-30.11.1930 рр. 
3 категорія фонду 
 
На державному зберіганні з 29.05.1940 р.  
 
Опис № 1 – 1927-1930 рр., 136 од. зб. 
Протоколи засідань президію окружної ради і її секцій, загальних зборів і 
конференцій. 
 
Р-1169, Одеське окружне відділення  
Всеукраїнського добровільного товариства сприяння авіації, хімії і повіт-
роплавання «Аерохім», 
01.08.1925-30.11.1930 рр. 
3 категорія фонду 
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На державному зберіганні з 29.05.1940 р.  
 
Опис № 1 – 1925-1927 рр., 44 од. зб. 
Накази, циркуляри, інструкції Всеукраїнського правління і Одеського відді-
лення товариства. Протоколи засідань Центрального управління, Одеського і 
районних відділень, Всеукраїнських з’їздів і конференцій товариства. Анке-
ти членів і кандидатів окради «Аерохім». 
 
Р-1170, Виконавчий комітет Миколаївської районної ради депутатів трудящих 
с. Миколаївка Миколаївського району Одеської області, 
1945-30.12.1962, 04.01.1965- рр., 
з 1965 р.- пмт Миколаївка 
2 категорія фонду 
 
На державному зберіганні з 20.03.1968 р.  
  
Опис № 1 – 1946-1971 рр., 541 од. зб. 
Протоколи сесій сільради і засідань виконкому, рішення і постанови викон-
кому. Матеріали постійних комісій, виборчкомів з виборів в Верховну раду 
СРСР і місцеві ради. Штатні розписи, кошториси витрат і річні бухгалтерсь-
кі звіти. 
 
Р-1171, Одеський завод автогенного машинобудування 
Головного управління кисневої промисловості СРСР, 
02.09.1947-01.07.1972 рр., 
з 1956 р.- Головного управління машинобудування і кисневої промисловості 
СРСР, 
з 1957 р.- Управління машинобудування і хімічної промисловості Раднаргоспу 
Одеського економічного адміністративного району, 
з 1966 р.- Міністерства хімічної і нафтового машинобудування СРСР 
 
Науково-виробниче об'єднання криогенного, кисневого і газоріжучого машино-
будування (НВО «Кисневомаш») м. Одеса, 
01.07.1072-1994 рр., 
з 27.06.1989 р.- Міністерства важкого машинобудування СРСР, 
з 25.02.1992 р.- Міністерства машинного будівництва України 
 
Організація орендаторів заводу «Автогенмаш», 
16.0.1994-16.05.1994 рр., 
Орендне підприємство «Кисневомаш» , 
16.05.1994-25.12.1995 рр., 
Закрите акціонерне підприємство «Кисневомаш», 
25.12.1995-06.03.1997 рр., 
Відкрите акціонерне підприємство «Кисневомаш», 
06.03.1997-19.01.2007 рр., 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Кисневомаш», 
19.01.2007-27.06.2013 рр., 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-дослідний інститут техно-
логії кріогенного машинобудування», 
27.06.2013-04.07.2013 рр. 
Ліквідоване 04.07.2013 р. 
2 категорія фонду 
 
На державному зберіганні з 29.05.1940 р.  
Всього: 868 од. зб., 1947-2013 рр. 
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Опис № 1 – 1947-1994 рр., 760 од. зб. 
Розпорядження серед заводу. Відділи: планово-економічний, праці і заробіт-
ної платні, капітального будівництва, технічний, фінансовий, кадрів. Група 
техніки безпеки, бухгалтерія, бюро раціоналізації і винахідливості.  
 
Опис № 2 – 1963-1971 рр., 53 од. зб. 
Документи профспілки. 
 
Опис № 3 – 1952-1977 рр., 30 од. зб. 
Перша частина. 
 
Опис № 4 – 1995-2013 рр., 25 од. зб. 
Статути, установчі договори, протоколи засідань правління та загальних 
зборів акціонерів, накази з основної діяльності, річні звіти з основної 
діяльності, річні статистичні звіти. 
 
Р-1172, Виконком Степановської сільської ради робочих, селянських і черво-
ноармійських депутатів (Сільрада) 
с. Степановка Березовського району Одеського округу Одеської губернії, 
07.03.1923-24.12.1939 рр., 
з липня 1925 р.- Березовського району Одеського округу,  
з 1931 р.- Березовського району УРСР, 
з 1932 р.- Березовського району Одеської області 
 
Виконком Степановської сільської ради депутатів трудящих 
С. Степановка Березовського району Одеської області, 
24.12.1939-10.08.1941 рр.,  
 
Виконком Іванівської сільської ради депутатів трудящих 
с. Іванівка Березівського району Одеської області, 
01.04.1944-грудень 1945 рр. 
 
Виконком Степановської сільської ради депутатів трудящих 
с. Степановка Березовського району Одеської області, 
січень 1946-[1954] рр. 
1 категорія фонду 
 
На державному зберіганні з 09.09.1965 р.  
 
Опис № 1 -1944-1954 рр., 26 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому і сесій сільради. Квартальні плани робіт. Бю-
джети сільради, книга обліку доходів сільського бюджету. Протоколи засі-
дань окружної виборчої комісії з виборів місцеву раду.  
 
Р-1173, Виконком Анатольєвської сільської ради робочих, селянських і чер-
воноармійських депутатів (Сільрада) 
с. Анатольєвка Демидовського району Одеського округу Одеської губернії, 
07.03.1923-24.12.1939 рр., 
з липня 1925 р.- Петроверовського району Одеського округу, 
з 1928 р.- Октябрського району Одеського округу, 
з 1931 р.- Октябрського району УРСР, 
з 1932 р.- Октябрського району Одеської області 
 
Виконком Ананьївської сільської ради депутатів трудящих 
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с. Анатольєвка Октябрського району Одеської області 
Ліквідовано у 1954 р. 
3 категорія фонду 
 
На державному зберіганні з 09.09.1965 р.  
  
Опис № 1 – 1944, 1948-1954 рр., 21 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому, сільради. Бюджети, квартальні плани роботи. 
Особові картки депутатів. 
 
Р-1174, Виконком Антоновської сільської ради робочих, селянських і черво-
ноармійських депутатів (Сільрада) 
с. Антоновка Петроверовського району Одеського округу, 
1925-24.12.1939 рр., 
з 1928 р.- Октябрського району Одеського округу, 
з 1931 р.- Октябрського району УРСР, 
з 1932 р.- Октябрського району Одеської області 
 
Виконком Антоновської сільської ради депутатів трудящих 
с. Антоновка Октябрського району Одеської області, 
24.12.1939-07.08.1941, 01.04.1944-1967 рр., 
з 1959 р.- Березовського району  
 
Виконком Анатольєвської сільської ради депутатів трудящих 
с. Анатольєвка Березовського району Одеської області, 
з 1967 р.- 
1 категорія фонду 
 
На державному зберіганні з 09.09.1965 р.  
 
Опис № 1 – 1945-1968 рр., 73 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому сільради, сесій. Плани роботи сільради. Хро-
нологічні довідки про звільнення сіл сільради від німецько - фашистських 
окупантів. Бюджети сільради. Звіти про хід будівництва жилих будинків, го-
сподарчих будівництв, культурно – побутових будинків в радгоспах. Відомос-
ті нарахування заробітної платні. Списки депутатів. 
 
Р-1175, Виконком Демидовської сільської ради робочих, селянських і черво-
ноармійських депутатів (Сільрада) 
с. Демидове Демидовського району Одеського округу Одеської губернії, 
07.03.1923-24.12.1939 рр., 
з 1925 р.- Петроверовського району Одеського округу, 
з 1928 р.- Октябрського району Одеського округу, 
з 1931 р.- Октябрського району УРСР, 
з 1932 р.- Октябрського району Одеської області 
 
Виконком Демидовської сільської ради депутатів трудящих 
с. Демидово Октябрського району Одеської області, 
24.12.1939-09.08.1941, 31.03.1944- рр. 
3 категорія фонду 
 
На державному зберіганні з 09.09.1965 р.  
Опис № 1 – 1947р., 1 од. зб. 
Бюджет сільради. 
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Р-1176, Виконком Онорьєвської сільської ради робочих, селянських і черво-
ноармійських депутатів (Сільрада) 
с. Онорьєвка Петровського району Одеського округу, 
1925-24.12.1939 рр., 
з 1926 р.- Березовського району Одеського округу, 
з 1931 р.- Березовського району УРСР, 
з 1932 р.- Березовського району Одеської області 
 
Виконком Онорьєвської сільської ради депутатів трудящих 
с. Онорьєвка Березовського району Одеської області, 
24.12.1939-08.08.1941, 01.04.194-07.09.1954 рр., 
 
Виконком Ставковської сільської ради депутатів трудящих 
с. Ставково Березовського району Одеської області, 
07.09.1954 р.- 
1 категорія фонду 
 
На державному зберіганні з 09.09.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1969 рр., 67 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому і сесій сільради. Плани роботи, бюджети, шта-
тні розклад, кошторис витрат сільради. Документи постійних комісій. 
 
Р-1179, Виконком Вормської сільської ради робочих, селянських і червоноар-
мійських депутатів (Сільрада) 
с. Вормсово Березовського району Одеського округу Одеської губернії, 
07.03.1923-24.12.1939 рр., 
з 1925 р.- Березовського району Одеського округу, 
з 1931 р.- Березовського району УРСР, 
з 1932 р.- Березовського району Одеської області 
 
Виконком Вормської сільської ради депутатів трудящих 
с. Вормсове Березовського району Одеської області, 
12.12.1939-12.08.1941 рр. 
 
Виконком Виноградновської сільськоїради депутатів трудящих 
с. Виноградне Березовського району Одеської області, 
квітень 1944-1946 рр. 
3 категорія фонду 
 
На державному зберіганні з 09.09.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1946 рр., 4 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому, сесій сільради. Звіти про роботу сільради. 
Книги обліку доходів сільського бюджету. 
 
Р-1180, Березовський міський військовий комісаріат (Міськвійсккомат) 
м. Березовка Одеського повіту Одеської губернії, 
лютий 1920-листопад 1930 рр., 
з травня 1921 р.- Вознесенського повіту Одеської губернії,  
з 1923 р.- Березовського району Одеського округу Одеської губернії, 
з липня 1925 р.- Березовського району Одеського округу 
2 категорія фонду 
 
На державному зберіганні з 1939 р. 
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Опис № 1 – 19201-924 рр., 57 од. зб. 
Накази міського військового комісаріату та листування про військовозо-
бов’язаних.  
 
Р-1181, Одеський губернський відділ професійного союзу робітників народно-
го зв’язку, 
1920-серпень 1925 рр. 
2 категорія фонду 
 
На державному зберіганні з 09.09.1926 р. 
 
Опис № 1 – 1920-1925 рр., 52 од. зб. 
Звіти про діяльність союзу. Протоколи засідань президію і пленумів. Цирку-
ляри і інструкції відділу зв’язку. Протоколи, доповіді та звіти робочого 
комітету Одеських почтово-телеграфних контор. Списки і листування про осо-
бовий склад. 
 
Р-1182, Виконком Бакшанської сільської ради депутатів трудящих (Сільрада), 
с. Бакша Савранського району Одеської області, 
24.12.1939-30.07.1941 рр., 
27.03.1944р. – 
з 1963 р.- с. Баша Любашевського району Одеської області, 
з 1967 р.- с. Бакша Савранського району Одеської області 
3 категорія фонду 
 
На державному зберіганні з 26.09.1969 р. 
 
Опис № 1 – Протоколи засідань виконкому і сесій сільради. Бюджет, штатні 
розклад, кошторис витрат сільради. Річні звіти про виконання бюджету. Кни-
га обліку доходів і витрат сільського бюджету. 
 
Р-1184, Виконком Яковлевської сільської ради робочих, селянських і черво-
ноармійських депутатів (Сільрада) 
с. Яковлевка Петровського району Одеського округу, 
1925-24.12.1939 рр., 
з 1923 р.- Октябрського району Одеського округу, 
з 1931 р.- Октябрського району УРСР, 
з 1932 р.- Октябрського району Одеської області 
 
Виконком Яновської сільської ради депутатів трудящих 
с. Яновлевка Октябрського району Одеської області, 
24.12.1939-09.08.1944 рр., 31.0.1944-січень 1959 рр. 
1 категорія фонду 
 
На державному зберіганні з 09.09.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944, 1946, 1947, 1950 рр., 12 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому, сесій і загальних зборів громадян села Яков-
левки. Матеріали про самооподаткування. Списки осіб представлених до вру-
чення медалей за доблесну працю у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 
рр. Відомості на заробітною платню. 
 
Р-1185, Виконком Березовської волосної ради робочих, селянських і червоно-
армійських депутатів (Волвиконком) 
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с. Березовка Одеського повіту Одеської губернії, 
1920-07.03.1923 рр., 
з травня 1921 р.- Вознесенського повіту Одеської губернії 
1 категорія фонду 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 – 1921-1923 рр., 44 од. зб. 
Накази і циркуляри волвиконкому. Протоколи волосного з’їзду ради, загаль-
них зборів громадян волості. Листування про надходження податків, роботі 
трудових шкіл, відділ охорони здоров’я і ін.  
 
Р-1186, Виконком Дубиновської сільської ради робочих, селянських і черво-
ноармійських депутатів (Сільрада) 
с. Дубиново Савранського району Одеської області, 
24.12.1939-30.07.1941, березень 1944-1957 рр. 
1 категорія фонду 
 
На державному зберіганні з 26.09.1969 р. 
 
 Опис № 1 – 1944-1957 рр., 34 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому, сесій сільради. Бюджет, штатні розклад, кош-
торис витрат сільради. Річні звіти про виконання сільського бюджету. Книга 
обліку доходів і витрат сільського бюджету. 
Р-1187, Одеський губернський відділ товариств друзів хімічної оборони (До-
брохім), 
[1922-1925] рр. 
3 категорія фонду 
 
На державному зберіганні з 29.05.1940 р. 
 
Опис № 1 – 1924-1925 рр., 18 од. зб. 
Циркуляри губернського відділу Доброхіму. Устав товариства. Протоколи за-
сідань правління і президію. Копії протоколів засідань окружних відділів і 
доповідні про їх діяльність. 
 
Р-1188, Виконком Еленовської сільської ради робочих, селянських і червоно-
армійських депутатів (Сільрада) 
с. Еленовка Березовського району Одеської області, 
24.12.1939-10.08.1941, 0.03.1944-1953 рр. 
3 категорія фонду 
 
На державному зберіганні з 09.09.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1948, 1950-195 рр., 10 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому і сесій сільради. Бюджет, книги обліку дохо-
дів і витрат сільським бюджетом.  
 
Р-1189, Одеський губернський відділ товариства авіації і повітроплавання 
України і Криму «ОАПУК» м. Одеса, 
1922-01.08.1925 рр. 
3 категорія фонду 
 
 На державному зберіганні з 29.05.1940 р. 
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Опис № 1 – 1923-1925 рр., 30 од. зб. 
Накази по губернському відділу. Циркуляри Одеського губернського відділу 
«ОАПУК». Протоколи засідання правління. Одеського губернського відділу 
ОАПУКу. 
 
Р-1190, Одеська окружна прокуратура м. Одеса, 
 07.03.1923-1930 рр. 
1 категорія фонду 
 
На державному зберіганні з 27.03.1940 р. 
 
Опис № 1 – 1923-1930 рр., 156 од. зб. 
Накази і розпорядження по окружній прокуратурі. Документи і звіти про дія-
льність окружної прокуратури. Слідчі і наглядові відділи. Копії протоколів 
губернської прокуратури. 
 
Р-1191, Одеський губернський відділ професійного союзу робочих текстильних 
підприємств м. Одеса, 
1919-01.108.1925 рр. 
2 категорія фонду 
 
На державному зберіганні з 25.08.1938 р. 
 
Опис № 1 – 1919-1927 рр., 47 од. зб. 
протоколи засідань робочих і службовців. Доповіді і звіти про роботу губе-
рнського відділу профспілки. Стенограми міської виробничої конференції те-
кстильників. Плани робіт, звіти про діяльність, протоколи засідань загаль-
них зборів членів союзу і виробничих нарад заводських комітетів підвідом-
чих союзу. 
 
Р-1192, Одеська школа цивільної авіації  
Одеської міської ради товариства сприяння обороні і авіаційно-хімічному 
будівництву «Оспавіахім УРСР», 
1929-жовтень 1941 рр. 
3 категорія фонду 
 
На державному зберіганні з 07.06.1941 р. 
 
Опис № 1 – 1929-1932 рр., 3 од. зб. 
Копії циркулярів центральної ради Оспавіахім СРСР і УРСР. Акти обстеження 
шкіл. Листування з Одеським відділом ГПУ про особовий склад. 
 
Р-1194, Любашевський районний фінансовий відділ (Райфінвідділ) 
Виконкому Любашевської районної ради робочих, селянських і червоноармійсь-
ких депутатів, 
09.02.1932-04.08.1941 рр., 
30.03.1944 р.- 
з 24.12.1939 р.- Виконкому Любашевської районної ради депутатів трудящих 
с. Любашевка Любашевського району Одеської області 
1 категорія фонду 
 
На державному зберіганні з 08.09.1965 р. 
Всього: 249 од. зб., 1944-1966 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1955 рр., 70 од. зб. 
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Головна бухгалтерія. 
 
Опис № 2 – 1944-1951 рр., 93 од. зб. 
Бюджетна інспекція. 
 
Опис № 3 – 1952-1966 рр., 86 од. зб. 
Бюджетна інспекція. Головна бухгалтерія. Штатна інспекція. Інспекція дер-
жавних доходів.  
 
Р-1195, Виконком Джувановської сільської ради робочих, селянських і черво-
ноармійських депутатів (Сільрада) 
с. Джувановка Петровського району Одеського округу, 
1925-24.12.1939 рр., 
з 1928 р.- Октябрського району Одеського округу, 
з 1931 р.- Октябрського району УРСР, 
з 1932 р.- Октябрського району Одеської області 
 
Виконком Джуваловської сільської ради депутатів трудящих 
с. Джуваловка Октябрського району Одеської області, 
24.12.1939-09.08.1941рр., 02.04.1944-січня 1959 рр. 
3 категорія фонду 
 
На державному зберіганні з 09.09.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1948 рр., 4 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи засідань виконкому сільради. Бюджети. Відомості на 
заробітну платню. Списки осіб представлених до вручення медалі «За доблес-
ну працю у Велику Вітчизняну війну 1941-1945 рр.» 
 
Р-1196, Виконком Фрилингської сільської ради робочих, селянських і черво-
ноармійських депутатів (Сільрада) 
с. Фрилинг Октябрського району Одеського округу, 
1930-24.12.1939 рр., 
з 1931 р.- Октябрського району УРСР, 
з 1932 р.- Октябрського району Одеської області 
 
Виконком Фрилингської сільської ради депутатів трудящих 
с. Фрилинг Октябрського району Одеської області, 
24.12.1939-15.08.1941 рр. 
 
Виконком Веснянської сільської ради депутатів трудящих  
с. Весняне Октябрського району Одеської області, 
08.04.1944-1950 рр. 
3 категорія фонду 
 
На державному зберіганні з 09.09.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1950 рр., 7 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому сільради, сесій. Бюджет. 
 
Р-1198, Захарьєвський районний комітет взаємодопомоги (Рай КВД) 
Захарьєвського районного відділу соціального забезпечення 
с. Захарьєвка Захарьєвського району Одеського округу Одеської губернії, 
07.03.1923-23.01.1925 рр. 
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Захарьєвське районне товариство взаємодопомоги (РайОВД) 
Захарьєвського районного відділу соціального забезпечення 
с. Захарьєвка Захарьевського району Одеського округу Одеської губернії, 
23.01.1925-1930 рр., 
з липня 1925 р.- Захарьєвського району Одеського округу 
3 категорія фонду 
 
На державному зберіганні з 07.08.1940 р. 
 
Опис № 1 – 1923-1924 рр., 11 од. зб. 
Протоколи і звіти сільських комітетів взаємодопомоги. 
 
Р-1199, Виконком Ворошиловської сільської ради депутатів трудящих (Сільра-
да) 
с. Песчане Окрябрського району Одеської області, 
24.12.1939-08.08.1941 рр., 02.04.1944-1950 рр. 
1 категорія фонду 
 
 На державному зберіганні з 09.09.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 16 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому і сесій сільради. бюджети, квартальні плани 
робіт. 
 
Р-1200, Раснопольський волосний військовий комісаріат (Волвійськкомат) 
с. Раснополь Раснопольської волості Одеського повіту Одеської губернії, 
лютий 1920-07.03.1923 рр.,  
з травня 1921 р.- Вознесенського повіту Одеської губернії 
1 категорія фонду 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 – 1920 р., 3 од. зб. 
Звернення всеукраїнської центральної комісії, накази, інструкції військо-
вого комісаріату і губернської комісії з боротьби із дезертирством. Списки 
робочих і службовців млинів, майстерень, маслоробного заводу що підлягають 
звільненню мобілізації. 
 
Р-1203, Одеський окружний відділ професійного союзу кустарів і ремісників 
одиночок (Одкустсоюз) м. Одеса, 
07.03.1923-листопад 1930 рр. 
2 категорія фонду 
 
На державному зберіганні з 25.11.1931 р. 
 
Опис № 1 – 1925-1930 рр., 166 од. зб. 
Протоколи засідань правління і секцій союзу. Листування з окружною радою 
профспілки про організаційним питанням. Анкети членів профспілки. 
 
Р-1207, Одеська губернська прокуратура м. Одеса, 
08.02.1920-01.08.1925 рр. 
1 категорія фонду 
тип 5 
На державному зберіганні з 27.03.1940 р. 
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Опис № 1 – 1923-1924 рр., 3 од. зб. 
Накази, інструкції і розпорядження губернської прокуратури. 
 
Р-1209, Одеська міжрайонна прокуратура м. Одеса, 
30.11.1930-лютий 1932 рр. 
1 категорія фонду 
тип 5 
На державному зберіганні з 27.03.1940 р. 
 
Опис № 1 – 1930-1932 рр., 178 од. зб. 
Постанови кримінального відділу. Касаційні, судові, кримінальні і цивільні 
справи та алфавіти з ними. Листування про особовий склад. 
 
Р-1211, Одеська повітова робоче-селянська інспекція м. Одеса, 
1920-07.03.1923 рр. 
1 категорія фонду 
тип 2 
На державному зберіганні з 31.03.1937 р. 
Опис № 1 – 1920-1925 рр., 14 од. зб. 
Списки та листування про особовий склад. 
 
Р-1213, Балтська повітова робоче-селянська інспекція (РСІ) 
м. Балта Балтського повіту Одеської губернії, 
1920-07.03.1923 рр. 
1 категорія фонду 
тип 2 
На державному зберіганні з 31.03.1937 р. 
 
Опис № 1 – 19201-1921 рр., 11 од. зб. 
Матеріали волосних осередків сприяння РСІ.  
 
Р-1215, Ананьївська повітова робоче-селянська інспекція (РСІ) 
м. Ананьїв Ананьївського повіту Одеської губернії, 
1920-лютий 1925 рр. 
1 категорія фонду 
тип 2 
На державному зберіганні з 31.03.1937 р. 
 
Опис № 1 - 1920-1921 рр., 27 од. зб. 
Листування про мобілізацію коней, заготівлю продовольства, особовий склад 
і ін. 
 
Р-1216, Мангеймська волосна робоче-селянська інспекція (ВолРСІ) 
с. Мангейм Мангейської волості Одеського повіту Одеської губернії, 
лютий 1920-03.05.1922 рр. 
 
Фридрих-Енгельська волосна робоче-селянська інспекція  
с. Мангейм Фридрих-Енгельської волості Одеського повіту Одеської губернії, 
03.05.1922-07.03.1923 рр. 
3 категорія фонду 
тип 2 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 – 1920-1921 рр., 5 од. зб. 
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Накази, циркуляри, інструкції волосного і повітових РСІ. Протоколи волос-
ного і сільських гуртків сприяння робоче-селянській інспекції. Звіти і ві-
домості про діяльність волосної і сільських гуртків сприяння. 
 
Р-1217, Одеська окружна робоче-селянська інспекція (ОкрРСІ) м. Одеса, 
07.03.1923-30.11.1930 рр. 
1 категорія фонду 
тип 2 
На державному зберіганні з 31.03.1937 р. 
 
Опис № 1 - 1925-1930 рр., 1176 од. зб. 
Протоколи засідань окр РСІ структурно-штатної комісії. Матеріали обстежен-
ня установ і листування з районними інспекціями про їх роботу. Постанови 
колегій окр РСІ. Протоколи і витяги з протоколів засідань РСІ, комісій з 
перевірки і чистки апарату установ. Списки осіб розкуркулених. Матеріали 
місткому. 
 
Р-1220, Одеська губернська рада народного господарства (Губраднаргосп) 
Виконкому Одеської губернської ради робочих, селянських і червоноармійсь-
ких депутатів м. Одеса, 
1919-20.07.1925 рр. 
1 категорія фонду 
тип 2 
На державному зберіганні з 18.09.1930 р. 
Всього: 4996 од. зб., 1920-1925 рр. 
 
Опис № 1 – 1920-1925 рр., 4118 од. зб. 
Накази, циркуляри, інструкції і бюлетені Одеського губернському раднаргос-
пу. протоколи президію. Звіти і доповіді про діяльність губернської ради 
народного господарства, її відділів та підвідомчих йому підприємств. Дого-
вори з кустарями та картелями. Баланси і змети губернського раднаргоспу і 
підвідомчих йому підприємств. Посвідчення, списки і особові справи співро-
бітників губернського раднаргоспу і підвідомчих йому установ. Листування з 
губернськими відділами праці, фінансів підвідомчими підприємствами про 
відпуск товару, спорудженні гідроелектростанції, встановлення опитної ста-
нції і інших підприємств, представлення транспорту, фінансовим та іншим 
питанням. 
 
Опис № 2 – 1920-1925 рр., 788 од. зб. 
Накази і розпорядження губернського раднаргоспу. Звіти про діяльність і 
підвідомчі йому підприємства. Протоколи засідань президію. Листування з 
підвідомчими підприємствами про відвантаження готової продукції, особовий 
склад. 
 
Опис № 3 – 1920-1925 рр., 16 од. зб. 
Накази і розпорядження губернського раднаргоспу. Звіти про роботу відділів 
губернського раднаргоспу. Протоколи засідань президію. 
 
Опис № 4 – 1919 р., 2 од. зб. 
Установи підвідомчих установ і доповідні записки завідуючих відділами про 
роботу фабрик і заводів Одеської губернії. 
 
Опис № 5 – 1922 р., 1 од. зб. 
Зведені таблиці до виробничого плану. 
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Опис № 6 – 1921 р., 1 од. зб. 
Анкети особового складу. 
 
Опис № 7 – 1923-1925 рр., 36 од. зб. 
Накази серед губернського раднаргоспу. Протоколи президію. Списки, анкети 
і характеристики на відповідальних робітників. 
 
Опис № 8 – 1920-1924 рр., 34 од. зб. 
Матеріали місцевого комітету. 
 
Р-1221, Одеське [обласне] управління уповноваженого у зборі і заготівлі 
лікарсько-технічної сировини 
Всесоюзного об’єднання лікарсько-технічної сировини «Ліктехсировина», 
1933-жовтень 1941 рр. 
1 категорія фонду 
тип 1 
На державному зберіганні з 19.10.1934 р. 
  
Опис № 1 - 1933-1934 рр., 3 од. зб. 
Накази серед конторі. Листування з Всесоюзним об’єднанням лікарсько-
технічної сировини про особовий склад. 
 
Р-1223, Одеський котельно - механічний завод – школа № 4 ім. І.В. Сталіна 
Одеського тресту з підготовки кваліфікованих кадрів для промисловості «Ка-
дротрест», 
1927-1932 рр. 
3 категорія фонду 
тип 11 
На державному зберігання з 17.01.1935 р. 
 
Опис № 1 – 1931-1934 рр., 16 од. зб. 
Накази серед заводу. Протоколи заводоуправління. Матеріали з обстеження 
заводу. Звіти про роботу заводу. Місячні баланси. Списки робітників і слу-
жбовців. 
 
Р-1224, Одеська [окружна] контора 
Управління гірської промисловості кольорових металів «Гірпроколмет», 
01.08.1925-30.11.1930 рр. 
3 категорія фонду 
тип 11 
На державному зберігання з 20.10.1939 р. 
 
Опис № 1 – 1926-1928 рр., 2 од. зб. 
Розпорядження серед контори про особовий склад. 
 
Р-1225, Одеське відділення українського інституту праці, 
15.07.1930-26.12.1934 рр. 
2 категорія фонду 
тип 21 
На державному зберігання з 09.05.1935 р. 
Опис № 1 – 1930-1934 рр., 232 од. зб. 
Накази серед інституту. Плани роботи і звіти про роботу. Протоколи загаль-
них зборів співробітників інституту. Кошторис і штатний розклад. Договори 
з підприємствами про проведення науково-дослідницької роботи інституту. 
Матеріали з вивчення питань стану організації праці, технічного нормуван-
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ня, застосування жіночої праці у металообробних підприємствах, причинах 
професійних захворювань і інших питань. Особові справи співробітників ін-
ституту. 
 
Р-1226, Одеська [міська] контора південного санітарно-технічного будівниц-
тва (Півдсантехбуд)  
Всеукраїнського державного тресту з санітарно-технічного будівництва, 
1930-1935 рр. 
3 категорія фонду 
тип 12 
На державному зберігання з 07.06.1935 р. 
Всього: 130 од. зб., 1930-1934 рр. 
 
Опис № 1 –1930-1934 рр., 65 од .зб. 
Накази серед Одеської контори. Протоколи адміністративно-технічних нарад. 
Звіти з винахідливості. Креслення, розрахунково-пояснювальна записка і ви-
робничі кошториси. Особові справи службовців. 
 
Опис № 2 – 1931-1932 рр., 25 од. зб. 
Раціоналізаторські пропозиції.  
 
Опис № 3 – 1930-1932 рр., 11 од. зб. 
Накази серед Одеської контори. Картки обліку робочих і службовців. 
 
Опис № 4 – 1931- 1933 рр., 20 од. зб. 
Списки і листування про особовий склад і іншим питанням. 
 
Опис № 5 – 1931-1933 рр., 9 од. зб. 
Протоколи засідань місцевого комітету. 
 
Р-1228, Одеська міжрайонна контора 
Всеукраїнського об’єднання з заготівлі, торгівлі і переробці плодів і ово-
чів «Укрзаготовоч», 
07.03.1931-27.02.1932 рр. 
3 категорія фонду 
тип 17 
На державному зберігання з 14.08.1935 р. 
 
Опис № 1 – 1930-1932 рр., 40 од. зб. 
Накази серед контори. Протоколи нарад конвенційного бюро, кваліфікаційної 
комісії, бракеражу. Договори на контрактацію і переробку овочів. Звіти 
баз. 
 
Р-1229, Одеський обласний комітет сприяння цивільній авіації м. Одеса, 
25.04.1933-20.04.1935 рр. 
3 категорія фонду 
тип 13 
На державному зберігання з 17.01.1935 р. 
 
Опис № 1 -1933-1934 рр., 3 од. зб. 
Постанови і протоколи Одеського міського виконкому про будівництво аеропо-
рту в місті Одесі. 
 
Р-1231, Управління Одеського окружного інженера (Окрінж) 
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Виконкому Одеської окружної ради робочих, селянських і червоноармійських 
депутатів, 
08.03.1923-1930 рр. 
2 категорія фонду 
тип 1 
На державному зберігання з 14.12.1935 р. 
 
Опис № 1 – 1925-1930 рр., 1256 од. зб. 
Проекти будівництва і перебудов будинків. Матеріали з перепланування міста 
Одеси. Кошториси на будівництво. Листування з окрвиконкомом про будівельні 
роботи. 
 
Р-1232, Одеське міжрайонне управління інспектора державного контролю з бу-
дівництва державної планової комісії УРСР м. Одеса, 
15.06.1931-1932 рр. 
3 категорія фонду 
тип 2 
На державному зберігання з 14.12.1935 р. 
 
Опис № 1 – 1931-1932 рр., 159 од. зб. 
Циркуляри і розпорядження міжрайонної інспектури. Протоколи пленуму буді-
вельної секції міжрайонної інспектури. Листування з районними інспектурами 
про будівельні роботи, особовий склад і ін. 
 
Р-1233, Одеське обласне управління інспектору державного контролю з будів-
ництва державної планової комісії УРСР м. Одеса, 
17.02.1932-1935 рр. 
2 категорія фонду 
тип 2 
На державному зберігання з 14.12.1935 р. 
 
Опис № 1 -1932-1935 рр., 226 од. зб. 
Проекти і креслення будівництв. Накази серед обласного управління. 
 
Р-1234, Виконком Одеської міської ради робочих, селянських і червоноармій-
ських депутатів (Міськвиконком) м. Одеса, 
лютий 1919-24.12.1939 рр. 
 
Виконком Одеської міської ради депутатів трудящих м. Одеса, 
24.12.1939-17.10.1941 рр., 10.04.1944 р.- 
1 категорія фонду 
тип 2 
На державному зберігання з 16.03.1931 р. 
Всього: 9303 од. зб., 1923-1978 рр. 
 
Опис № 1 – 1925-1934 рр., 2051 од. зб. 
Циркуляри, накази, інструкції і постанови міськвиконкому. Протоколи засі-
дань президію пленумів і секцій міськради. Плани і звіти з діяльності мі-
ськвиконкому і його секцій. Списки, відомості, посвідчення і довідки чле-
нів міськради, райрад. 
 
Опис № 2 – 1925-1936 рр., 45 од. зб. 
Циркуляри, накази і постанови міськвиконкому. Протоколи засідань президію 
міськвиконкому. Звіти про роботу. Списки членів міськвиконкому. 
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Опис № 3 – 1929-1938 рр., 48 од. зб. 
Плани раціоналізаторських робіт і протоколи технічних нарад. 
 
Опис № 5 – 1925-1936 рр., 3989 од. зб. 
Протоколи засідань президію міськради. Списки і справи осіб лишених вибор-
чих прав.  
 
Опис № 6 – 1925-1934 рр., 282 од. зб. 
Постанови і циркуляри міськради. Протоколи і витяги із протоколів засідань 
президію міськради. Списки осіб лишених виборчих прав і встановлених у 
правах.  
 
Опис № 7 – 1939-1958 рр., 1488 од. зб. 
Матеріали сесій, засідань міськвиконкому і комісій, довідки про виконання 
рішень. Протоколи виборчкому з виборів в міськраду і особові картки депу-
татів. 
 
Опис № 8 – 1959-1970 рр., 881 од. зб. 
Протоколи засідань сесій міськради і комісій. Розпорядження міськвикон-
кому. Протоколи, плани, довідки, відомості і звіти про роботу постійних 
комісій. Листування з питань міського житлового господарства, планування 
будівництва житлових кооперативів, дач, пляжів, санаторіїв, організацій 
торгівлі і громадського харчування і ін. Штатний розклад і кошторис адмі-
ністративних витрат. Річні бухгалтерські звіти. 
 
Опис № 9 – 1953-1958 рр., 37 од. зб. 
Протоколи засідань постійних комісій міськради. 
 
Опис № 10 – 1944-1978 рр., 127 од. зб. 
Рішення міськради. Копії постанов Ради Міністрів СРСР, УРСР і ЦК КПРС. 
Відомості про збитки нанесені народному господарству міста Одеси румуно - 
німецькими окупантами в 1941-1944 рр. і листування про відновлення міста. 
Спецдонесення міської міліції про події в м. Одесі і листування з органі-
заціями МВС і прокуратурою про заходи з боротьби зі спекуляцією і криміна-
льною приступністю.  
 
Опис № 11 – 1929-1936 рр., 197 од. зб. 
Справи про позбавленн виборчих прав. 
 
Опис № 12 – 1944-1970 рр., 63 од. зб. 
Місцевий комітет.  
 
Опис № 13 – 1953-1963 рр., 47 од. зб. 
Матеріали окружних виборчих комісій. 
 
Опис № 14 – 1960-1970 рр., 53 од. зб. 
Матеріали про розвиток дружніх зв’язків з закордонними державами (листу-
вання, інформаційні звіти). Матеріали про роботу комісій зі справ неповно-
літніх і працевлаштування молоді.  
 
Р-1235, Одеський універсальний магазин № 1 (Універмаг) 
Одеської обласної контори торгівлі з іноземцями «Торгсин» м. Одеса, 
травень 1932-01.01.1936 рр. 
3 категорія фонду 
тип 17 
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На державному зберігання з 13.03.1936 р. 
 
Опис № 1 – 1932-1935 рр., 11 од. зб. 
Накази серед універмагу. Протоколи загальних зборів співробітників універ-
магу. Річні звіти універмагу. 
 
Р-1238, Одеський міській відділ військово-продовольчої комісії м. Одеса, 
3 категорія фонду 
тип 17 
На державному зберігання з 02.04.1937 р. 
 
Опис № 1 – 1920 р., 5 од. зб. 
Протоколи засідань тарифно-роздрібної комісії. Списки особового складу. 
 
Р-1240, Одеський універсальний магазин № 2 (Універмаг) 
Одеської обласної контори торгівлі з іноземцями «Торгсин» м. Одеса, 
травень 1932-01.01.1936 рр. 
 3 категорія фонду 
тип 17 
На державному зберігання з 10.01.1936 р. 
 
Опис № 1 – 1932-1934 рр., 19 од. Зб. 
Накази серед універсаму. Протоколи виробничих нарад. Списки робітників 
універсаму. 
 
Р-1241, Одеська обласна контора з торгівлі з іноземцями «Торгсин» 
Всеукраїнської контори Всесоюзного об’єднання з іноземцями м. Одеса, 
26.03.1932-01.01.1936 рр. 
3 категорія фонду 
тип 17 
На державному зберігання з 19.03.1936 р. 
 
Опис № 1 – 1931-1936 рр., 350 од. зб. 
Циркуляри, інструкції Всеукраїнського об’єднання «Торгсин». Накази серед 
контори кон’єктурні огляди. Протоколи засідань балансової комісії, вироб-
ничих нарад. Листування з підвідомчими і іншими організаціями торгової се-
ті про особовий склад, рух експортних і імпортних вантажів, реалізацію 
продукції, ліквідаційні і фінансові питання. Річні звіти про роботу, фі-
нансові і ліквідаційні баланси контор. Матеріали на преміювання. Списки, 
довідки, особові листки і особові справи робочих і службовців контор та 
підвідомчих установ. 
 

Р - 1243, Одеська обласна спілка зернового тресту  
(Спілказернотрест), 
м. Одеса 
20.01.1933-1936 рр. 
т.11, кат.3 
На державному зберіганні з 25.02.1936 р. 

Опис 1 - 1933 р., 6 од. зб. 
 Накази по тресту. 

 
Р - 1246, Одеська (обласна) будівельна контора Одеського (обласного) 
тресту, 
м. Одеса 
1933 – 29.12.1935 рр. 
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т. 12, кат.3 
На державному зберіганні з 22.06.1936 р. 

Опис 1 - 1934 - 1935 рр., 6 од. зб. 
 Накази по Одеській конторі. Листування з Херсонською конторою та 
сільськогосподарським банком з фінансових питань.  
 

Р - 1247, Одеське обласне управління по будівництву кінотеатрів на 
селі Виконкому Одеської обласної Ради робітничих, селянських та чер-
воноармійських депутатів. 
м. Одеса 
20.12.1933 – 10.01.1936 рр. 
т. 12, кат.3 
На державному зберіганні з 03.03.1936 р. 

Опис 1 – 1934-1936 рр., 3 од. зб. 
 Накази обласного управління та листування з облвиконкомом про будіве-
льні роботи кінотеатрів. 
 

Р - 1248, Народний суд 2-ї дільниці міста Одеси. 
м. Одеса 
27.03.1923 
т.5 кат.3 

На державному зберіганні з 17.05.1940 р.  
Всього: 4 од. зб., 1924 - 1931 рр. 
Опис 1 - 1924 - 1925 рр., 2 од. зб. 
 Судові справи про встановлення факту отримання ушкоджень та усинов-
лення. 
Опис 2 - 1930 - 1931 рр., 2 од. зб. 

Судові справи про встановлення факту отримання ушкоджень. 
  

Р - 1249, Одеська обласна рада добровільного товариства сприяння роз-
витку автомобільного транспорту, тракторної та дорожньої справи на 
Україні. (Автодор).  
м. Одеса, 
1932-22.03.1936 рр.; 
т.13 кат. 3. 

На державному зберіганні з 19.04.1936 р. 
Всього: 53 од. зб., 1934 - 1936 рр. 
Опис 1 - 1934 - 1935 рр., 49 од. зб. 
 Накази і постанови обласної ради. Протоколи засідань обласної ради та 
юних друзів автодору. Доповідні записки про роботу обласної ради автодору. 
Списки особового складу. 
Опис 2 - 1935 - 1936 рр., 4 од. зб. 
 Протоколи обласної ліквідаційної комісії. 
 

Р - 1250, Одеське обласне відділення Всеукраїнської інвентаризаційної 
контори «Всеукрінвентар».  
м. Одеса, 
16.08.1933 – 28.03.1936 рр.; 
т.2 кат.3 

На державному зберіганні з 08.05.1936 р.  
Всього: 39 од. зб., 1933 - 1936 рр. 
Опис 1 - 1933 - 1936 рр., 19 од. зб. 
 Накази по одеському обласному відділенню. Протоколи інвентаризаційних 
комісій та технічних нарад. Акти інвентаризації. 
Опис 2 – без дат, 20 од. зб. 
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 Трудові книжки співробітників. 
 
Р - 1251, Народний суд 3-ї дільниці міста Одеси. 
м. Одеса 
27.03.1923-жовтень 1941рр. 
т.5 кат.3 

На державному зберіганні з 17.05.1940 р.  
Всього: 68 од. зб., 1923 - 1931 рр. 
Опис 1 - 1923 - 1929 рр., 60 од. зб. 
 Судові справи про встановлення факту отримання ушкоджень, усиновлення 
та ін. 
Опис 2 - 1931 р., 8 од. зб. 

 Судові справи про встановлення факту отримання ушкоджень, 
 усиновлення та ін. 
 
 
Р - 1252, Одеська губернська спілка житлових кооперативних товариств 
(губжитспілка) Одеського губернського відділу комунального господарс-
тва. 
 м. Одеса 
лютий 1920- 01.08.1925 рр.  
т.18 кат.3 
На державному зберіганні з 28.05.1936 р. 

Опис 1 - 1925 - 1926 рр.,61 од. зб.  
 Протоколи засідання комісії щодо кооперування будівель. Особові спра-
ви співробітників житлоспілки. 
 

Р - 1253, Одеська окружна спілка житлових кооперативних товариств 
(окржитлоспілка)  
Одеського окружного відділу комунального господарства. 
 м. Одеса 
1925-листопад 1930 рр.  
т.18 кат.3  
На державному зберіганні з 28.05.1936 р. 

Всього: 80 од. зб., 1926 - 1930 рр. 
Опис 1 - 1926 - 1930 рр.,67 од. зб.  
 Річний звіт. Доповіді та кошториси окржитлоспілки. Протоколи правлін-
ня та ревізійної комісії. 
Опис 2 - 1926 - 1930 рр.,13 од. зб.  

  Протоколи засідання правління. Списки та листування про особовий 
склад. 
 

 
Р - 1254, Одеська міська спілка житлових кооперативних товариств 
(міськжитспілка)  
Одеського міського відділу комунального господарства. 
 м. Одеса  
1920-жовтень 1941 рр.  
т.18 кат.3  
На державному зберіганні з 28.05.1936 р. 

Всього: 27 од. зб., 1930 - 1936 рр. 
Опис 1 - 1935 - 1936 рр.,25 од. зб.  
 Постанови міськжитлоспілки. Накази по міськжитспілці. Протоколи засі-
дань правління оргбюро та культкомісії. Звіт про діяльність та акти обсте-
ження житлових кооперативів 
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Опис 2 - 1930 - 1931 рр.,2 од. зб.  
  Протоколи засідання ревізійної комісії та листування про особо-
вий склад. 
Р - 1255, Одеська обласна спілка житлових кооперативних товариств 
(облжитлоспілка)  
Одеського обласного відділу комунального господарства. 
 м. Одеса 
11.03.1932-жовтень 1941 рр.  
т.18 кат.3  
На державному зберіганні з 28.05.1936 р. 

Всього: 98 од. зб., 1930 - 1936 рр. 
Опис 1 - 1933 - 1934 рр.,86 од. зб.  
  Накази та розпорядження облжитлоспілки. Особові справи. 
Опис 2 - 1933 - 1934 рр.,12 од. зб.  

  Розпорядження облжитлоспілки. Списки особового складу. 
 
Р - 1259, Одеський союзний свинарський трест (Свинартрест)  
Народного комісаріату Радгоспів СРСР. 
м. Одеса 
03.04.1932-22.02.1936 рр.  
т.16 кат.2  
На державному зберіганні з 28.05.1936 р. 

Опис 1 - 1932 - 1935 рр.,436 од. зб.  
  Накази та розпорядження Наркомату Радгоспів. Матеріали про стан пле-
мінного поголів'я свиней радгоспів тресту, про заготівлю кормів, підготов-
ки до зимування худоби. Стенограми виробничих нарад. 
Особові справи працівників тресту і радгоспів. 

Р - 1260, Народний суд 1-ї дільниці міста Одеси. 
м. Одеса 
27.03.1923-жовтень 1941 рр. 
т.5 кат.3 

На державному зберіганні з 17.05.1940 р.  
Опис 1 - 1923 - 1931 рр.,10 од. зб.  
  Судові справи про встановлення трудового стажу року народження та 
ін. 

 
Р - 1262, Одеський міжрайонний суд. 
м. Одеса 
1930- 1932 рр. 
т.5 кат.3 

На державному зберіганні з 17.05.1940 р.  
Опис 1 - 1930 - 1932 рр.,122 од. зб.  
  Кримінальні та цивільні судово-слідчі справи. 

 
Р - 1263, Одеський губернська особлива військово-продовольча комісія 
по забезпеченню Червоної Армії продовольством та предметами першої 
необхідності Наркомату продовольства УРСР. 
м. Одеса, 
лютий 1920-квітень 1922 рр. 
Одеський губернський продовольчий комітет (Одгубпродком) Наркомату 
продовольства УРСР.  
м. Одеса, 
квітень 1922- січень 1924 рр. 
Управління уповноваженого Наркомату продовольства по Одеській губер-
нії. 
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м. Одеса, 
січень 1924 – 11.06.1924 рр. 
т.17 кат.1 

На державному зберіганні з 02.04.1937 р. 
Всього: 6663 од. зб., 1920 - 1924 рр. 
 Опис 1 - 1920 - 1924 рр.,1283 од. зб.  
  Накази і циркуляри Наркомату продовольства УРСР та губернського про-
довольчого комітету. Протоколи засідань колегії опродкомгубу. Доповіді та 
зведення про роботу продзагонів, про хід продрозкладки та продподатку, про 
політичне положення, про діяльність КНС. 
Опис 2 - 1920 - 1921 рр.,4993 од. зб.  

 Особові справи співробітників. 
Опис 3 - 1920 - 1921 рр.,387 од. зб.  

 Особові справи співробітників. 
Р - 1265, Одеська окружна спілка тваринно-молочної кооперації (молочарспі-
лка) 

м. Одеса, 
1923 – листопад 1930 рр.  
т.10 кат.3 

На державному зберіганні з 20.09.1930 р. 
Всього: 669 од. зб., 1927 - 1930 рр. 
Опис 1 - 1927 - 1930 рр.,502 од. зб.  
  Накази по Одеській молочарспілці. Протоколи засідання правління і 
планово-технічної комісії. Колективні договори, акти, огляди про діяль-
ність молочарспілки, плани робіт та статистичні відомості про рух молока. 
Особові справи співробітників та списки членів правління. Копії циркулярів 
і інструкцій всеукраїнського кооперативного товариства. 
Опис 2 - 1925 - 1928 рр.,149 од. зб.  

 Плани робіт товариства. Протоколи засідань правління. Особові 
справи та списки співробітників. 

Опис 3 - 1927- 1930 рр.,18 од. зб.  
 Статистичні та анкетні дані про співробітників. Копії циркулярів 
і постанов правління Укрколгоспспілки та окрвиконкому. 
 
Р - 1266, Одеська окружна контора Всеукраїнського кооперативного мо-
лочно-тваринницького товариства «Добробут» 
м. Одеса, 
11.11.1924 - 30.11.1930 рр.  
т.10 кат.3 
На державному зберіганні з 1939 р. 

Опис 1 - 1924 - 1930 рр., 55 од. зб.  
 Протоколи засідання правління, адміністративних нарад та загальних 
зборів співробітників.  
 

Р - 1267, Одеська 1-а державна тютюнова фабрика Українського тютюно-
вого тресту «Укртютюнтрест» 
м. Одеса, 
08.02.1920-1922 рр. 
Одеська 1-а державна тютюнова фабрика ім. Г.І.Петровського Українсь-
кого тютюнового тресту «Укртютюнтрест» 
м. Одеса, 
1922- жовтень 1941 рр. 
Одеська тютюнова фабрика Українського республіканського тресту тютю-
ново-махорочної промисловості «Укртютюнмахортрест»,  
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з 1957 року Управління харчової промисловості Раднаргоспу Одеського 
економічного адміністративного району, 
з 1963 року Управління харчової промисловості Раднаргоспу Чорноморсь-
кого економічного адміністративного району 
м. Одеса, 
т.11 кат.2 

На державному зберіганні з 07.07.1938 р. 
Всього: 301 од. зб., 1927 - 1930 рр. 
Опис 1 - 1922 - 1939 рр.,44 од. зб.  
  Матеріали обстеження фабрики. Пояснювальна записка до річного звіту 
за 1939 рік. 
Опис 2 - 1944 - 1965 рр.,257 од. зб.  

 Акти збитків нанесених фабриці німецько-фашистськими загарбника-
ми. Промфінплани. Виробничі плани. Кошториси і штатні розписи. Мате-
ріали по соціалістичному змаганню, раціоналізаторським пропозиціям, 
охороні праці та ін. Річні фінансові звіти. 
 
 
Р-1269,Управління Одеської повітової радянської робітничо-селянської 
міліції. 
м. Одеса, 
07.02.1920-07.03.1923 рр. 
т.6 кат.2 

На державному зберіганні з 14.11.1937 р. 
Всього: 3359 од. зб., 1919 - 1923 рр. 
Опис 1 - 1919 - 1923 рр.,686 од. зб.  
  Накази, циркуляри та розпорядження Одеської повітової міліції. Звіти 
про стан повітової та районних міліцій. Плани та кошториси повітової мілі-
ції. Списки, посвідчення, довідки і особові справи співробітників міліції.  
Опис 2о - 1920 - 1922 рр.,2673 од. зб.  

 Справи з особового складу. 
Р- 1273, Балтська повітова заготовча контора (Заготконтора) Одеського гу-
бернського відділу військово-продовольчого постачання. 

м. Балта, Балтського повіту, Одеської губернії. 
1920 - 1923 рр. 
т.17 кат.3 

На державному зберіганні з лютого1925 р. 
Опис 1 - 1922 - 1923рр.,1од. зб.  
 Річний звіт за 1922 рік. 
Р - 1274, Березівська заготовча контора (Заготконтора)  
Одеської губернської особливої військово-продовольчої комісії з постачання 
Червоній Армії. 

м. Березівка, Одеського повіту, Одеської губернії. 
1920 – серпень 1924 рр. 
З травня 1921р. Вознесенського повіту, Одеської губернії. 
З 1923 року Березівського району, Одеського округу, Одеської губер-
нії. 
т.17 кат.3 

На державному зберіганні з лютого1925 р. 
Опис 1 - 1922 - 1923рр.,13 од. зб.  
 Накази по заготконторі, листування з губпродкомом щодо обліку продук-
тів. 

 
Р – 1277, Больше-Буяликська заготовча контора (Заготконтора), Одесь-
кого губернського продовольчого комісаріату. 
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с. Большой-Буялик, Больше-Буяликської волості, Одеського повіту, Оде-
ської губернії. 
лютий, 1920 - серпень, 1924 рр. 
з серпня 1920 р. Северинівської волості, Одеського повіту, Одеської 
губернії. 
з 1922 р. Ленінської волості, Одеського повіту, Одеської губернії. 
з березня 1923 р. Ленінського району, Одеського округу, Одеської гу-
бернії. 
т.17 кат.3 

На державному зберіганні з лютого1925 р. 
Опис 1 – 1922р., 3 од. зб.  
 Листування з заготовчими агентами щодо натурального податку. Списки 
співробітників контори. 

 
Р–1278, Весело-Кутська заготовча контора (Заготконтора), Одеського 
губернського продовольчого комітету. 
с. Веселий Кут, Ширяєвської волості, Тираспольського повіту, Одеської 
губернії. 
1922 - серпень, 1924 рр. 
т.17 кат.3 

На державному зберіганні з 1925 р. 
Опис 1 – 1922-1923 рр., 5 од. зб.  
 Накази по заготовчій конторі. 

 
Р–1283, Гроссуловська заготовча контора №17 (Заготконтора), Одеської пові-
тової особливої військово-продовольчої комісії. 
с. Гроссулово, Ново-Павлівської волості, Одеського повіту, Одеської губер-
нії 
лютий 1920-серпень 1924рр. 

з 1923 р.- Гроссуловського району, Одеського округу, Одеської губер-
нії. 
т.17 кат.3 

На державному зберіганні з 1925 р. 
Опис 1 – 1921р., 1 од. зб.  
 Накази по конторі. 
 
Р – 1284, Затишанська заготовча контора (Заготконтора),  
Одеського губернського продовольчого комісара. 

с. Затишшя, Захарьєвської волості, Тираспольського повіту, Одеської 
губернії. 
1920 - серпень, 1924 рр. 
з 1923 р. Захарьєвського району, Одеського округу, Одеської губернії. 
т.17 кат.3 

На державному зберіганні з 1925 р. 
Опис 1- 1921 – 1923 рр., 61 од. зб.  
 Накази по заготконторі. Листування з сипними пунктами про продпода-
ток, охорону висипних пунктів і ін. 
 
Р – 1287, Одеська державна наукова публічна бібліотека Наркомату просвіти 
УРСР. 
м. Одеса, 
1920-жовтень 1941рр. 

т.21 кат.3 
На державному зберіганні з 1925 р. 
Опис 1- 1926 – 1936 рр., 32 од. зб.  
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 Постанови, циркуляри, інструкції наркомату просвіти УРСР. Накази по 
бібліотеці. Протоколи засідань комісій по перевірці архівних матеріалів в 
бібліотеці, про роботу бібліотеки. Списки, посвідчення та характеристики 
на співробітників бібліотеки. 
 
Р – 1298, Суворовська заготовча контора (по заготівлі сільськогосподарсь-
ких продуктів) (Заготконтора) Одеської повітової особливої військово-
продовольчої комісії. 
с. Суворово, Суворовської волості, Одеського повіту, Одеської губернії. 
серпень 1920-07.03.1923рр. 
т.17 кат.3 
На державному зберіганні з 1925 р. 
Опис 1- 1921 – 1922 рр., 3 од. зб.  
 Листування з повітовою військово-продовольчою комісією щодо землеуст-
рою, прийому млинів і ін. 
 
Р – 1302, Березівський зсипний пункт Одеської губернської особливої війсь-
ково-продовольчої комісії по постачанню Червоній Армії 
с. Березівка, Одеського повіту, Одеської губернії. 
з травня 1921р. Вознесенського повіту, Одеської губернії. 
з березня 1923р. Березівського району Одеського округу, Одеської губернії.  
лютий 1920-серпень 1924рр. 
т.17 кат.3 
На державному зберіганні з 1925 р. 
Опис 1- 1920 – 1922 рр., 3 од. зб. 
 Копії наказів Одеської губернської особливої військово-продовольчої 
комісії.  
 

Р – 1304, Весело-Кутський заготовчої контори Одеського губернського 
продовольчого комітету. 
с. Веселий Кут, Ширяєвської волості, Тираспольського повіту, Одеської 
губернії. 

1922-серпень 1924рр. 
т.17 кат.3. 
На державному зберіганні з 1925 р. 
Опис 1- 1922 – 1924 рр., 1 од. зб. 
Інструкції і розпорядження заготовчої контори. 

 
Р – 1311, Продовольчий комітет 2-го району Одеського повіту, Одеської 
(губернської) особливої військово-продовольчої комісії по постачанню 
Червоній Армії. 
м. Одеса. 

26.01.1919-серпень 1924рр. 
т.17 кат.3. 
На державному зберіганні з 1925 р. 
Опис 1- 1920 – 1921 рр., 1 од. зб. 
Накази повітової п’ятірки походу на куркуля та посівної комісії. 

 
Р – 1312, Управління уповноваженого продовольчого комітету 3-го райо-
ну, Одеської повітової особливої військово-продовольчої комісії по 
постачанню Червоній Армії. 
с. Зельци, Зельцьскої волості, Одеського повіту, Одеської губернії. 
з травня 1922 р. с. Зельци, Карл-Лібкнехтської волості, Одеського по-
віту, Одеської губернії. 
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з березня 1923 року Манчеймського району, Одеського району, Одеської губе-
рнії.  
лютий 1920-серпень 1924рр. 
т.17 кат.3. 
На державному зберіганні з 1935 р. 
Опис 1- 1920 – 1921 рр., 3 од. зб. 
Накази по управлінню. Листування з продагентами про виконання продрозклад-
ки. 

 
Р – 1315, Сільськогосподарська артіль (Колгосп) «Новий побут». 
с. Кам’яне, Савранського району, Одеської області. 
1944-07.02.1953рр. 

т.16 кат.3. 
На державному зберіганні з 26.09.1969 р. 
Опис 1- 1944 – 1951 рр., 14 од. зб. 
Протоколи засідань правління і загальних зборів членів колгоспу. Книги об-
ліку фондів, натуральних доходів та їх розподілу. 
 

Р – 1319, Березівська районна особлива продовольча комісія по поста-
чанню Червоній армії. 
с. Березівка, Березівського району, Одеської губернії. 
1920рр. 

т.17 кат.3. 
На державному зберіганні з 30.03.1979 р. 
Опис 1- 1920р., 1 од. зб. 
Посвідчення співробітників Березівського райпродкомгуба. 

 
Р – 1322, Одеське окружне правління товариства «Друзі дітей», Одесь-
кої окружної комісії допомоги дітям. 
м. Одеса. 
07.03.1923-30.11.1930рр. 

т.24 кат.3. 
На державному зберіганні з 11.10.1936 р. 
Опис 1- 1925-1929рр., 2 од. зб. 
Протоколи засідань районних бюро вічок «Друзі дітей». 
 

Р – 1325, Одеське міське управління нерухомим майном (УМНМ), Одесько-
го міського відділу комунального господарства. 
м. Одеса. 
лютий 1920-1923рр. 

т.18 кат.3. 
На державному зберіганні з 1936 р. 
Опис 1- 1920-1932рр., 437 од. зб. 
Накази по управлінню нерухомого майна. Положення про управління. Протоколи 
засідання житлової, бюджетної, планової, технічної комісій будівельної се-
кції. Звіти про діяльність управління. Статистичні матеріали обліку торго-
вельних приміщень. Відомості про денаціоналізацію житлових будівель. Відо-
мості про військовозобов’язаних. Акти техогляду будівель. Орендні договори 
на житлові будівлі. Заяви домовласників про передачу будівель державі. Ан-
кети і списки особового складу. 

Р – 1326, Одеський губернський відділ комунального господарства (Губ-
комунгосп), Виконкому Одеської губернської Ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів. 
м. Одеса. 
квітень 1919- серпень 1919рр., 
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10.02.1920- серпень 1925рр. 
т.18 кат.1. 
На державному зберіганні з 17.09.1930р. 

Всього: 1171 од. зб., 1920 - 1923 рр. 
Опис 1 - 1919 - 1925 рр.,1089 од. зб.  
 Накази та циркуляри губернського відділу комунального господарства. 
Протоколи засідання колегії комунального відділу президії губвикон-
кому, атестаційної та кошторисної комісій, технічної ради фінансово-
бюджетної комісії. Доповіді та звіти відділів комунгоспу про їх дія-
льність. Відомості на виплату зарплатні, списки, анкети, особові 
справи службовців губкомунгоспу та його підвідмчих установ і підпри-
ємств. Листування з В-Фонтанським земельним відділенням по особовому 
складу.  
Опис 2 - 1918 - 1925 рр.,34 од. зб.  
 Накази по губкомунвідділу. Протоколи пленуму фінансово-бюджетної 
комісії. Листування та списки співробітників.  
Опис 3 – 1923-1925 рр.,48 од. зб. 
Протоколи пленуму фінансово-бюджетної комісії, атестаційної комісії. 
Відомості про збитки, що були завдані іноземною інтервенцією та бан-
дами комунальному господарству. Списки та характеристики співробітни-
ків губкомунгоспу та його підвідмчих установ і підприємств. 
 
 
Р – 1327, Одеське відділення радіотелеграфної агенції України при 
ВУЦВК (РАТАУ). 
м. Одеса. 
1921- 1930рр. 

т.14 кат.3. 
На державному зберіганні з 08.10.1930р. 

Опис 1 - 1921 - 1929 рр., 84 од. зб.  
 Протоколи міжвідомчої наради. Циркуляри Центрального РАТАУ. Звіти та 
доповіді про діяльність РАТАУ. Інформації Одеського відділення РАТАУ. 
Списки, анкети, посвідчення співробітників. Листування з установами, 
з уповноваженими про підписку на бюлетені РАТАУ, про хід інформатиза-
ційної роботи. 
 
Р – 1330, Одеська професійно-технічна школа №7 по підготовці спеціа-
лістів по технологій та машиноведенню. Одеського губернського відділу 
народної освіти. 
м. Одеса. 
25.10.1920-1922рр. 

т.21 кат.3. 
На державному зберіганні з 1930р. 

Опис 1 - 1920 - 1921 рр., 13 од. зб.  
 Накази губерносвіти. Протоколи засідання педагогічної ради. Списки 
викладачів та учнів. 
 
Р–1331, Одеський губернський відділ військово-продовольчого постачан-
ня (Губвійскпродпостач). 
м. Одеса. 
серпень 1920-1922рр. 

т.17 кат.1. 
На державному зберіганні з 09.09.1930р. 

Опис 1 - 1920- 1922 рр., 114 од. зб.  
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 Накази по Губвійскпродпостач, Губревкому, матеріали ліквідаційної 
комісії. Листування про постачання Червоній Армії, організаційні пи-
тання, особовий склад. Поіменні списки, списки співробітників, відо-
мості про особовий склад,  постачання Червоній Армії продовольства 
і фуражу. Циркуляри, розпорядження та інструкції Губвійскпродпостач. 
Відомості про політичний стан воєн продорганів. Доповіді, протоколи 
комвічки, загальних зборів та відомості щодо політпросвітницької ро-
боти. Листування про продовольче постачання та ліквідацію Одеського 
Опродкомгуба.  
 
Р – 1332, Одеська повітова Особлива військово-продовольча комісія, 
Одеської губернської Особливої військово-продовольчої комісії по пос-
тачанню Червоній Армії. 
м. Одеса. 
березень 1920- 07.03.1923рр. 

т.17 кат.3. 
На державному зберіганні з 16.04.1939р. 

Опис 1 - 1920- 1922 рр.,60 од. зб.  
Циркуляри і розпорядження Одеської губернської Особливої комісії, ін-
струкції щодо заготівлі продовольства. Протоколи засідання Одеської 
повітової комісії, комісії Повітпродкома та повітового соцзабезу. 
Списки та посвідчення співробітників Повітпродкома. Зведення та доне-
сення про надходження продовольчого податку, про продовольчу розклад-
ку. Доповіді про діяльність інформаційної вічки. 
 
Р – 1333, Гросслібентальський волосний комітет незаможних селян. (Во-
лКНС) 
с. Гросс-Либенталь, Гросслібентальської волості, Одеського повіту, 
Одеської губернії. 
серпень 1920- 03.05.1922рр. 

Карло-Марксовський волосний комітет незаможних селян. (ВолКНС) 
с. Гросс-Либенталь, Карло-Марксовської волості, Одеського повіту, 
Одеської губернії. 
03.05.1922- 07.03.1923рр. 

т.2 кат.3. 
На державному зберіганні з 10.12.1936р. 

Опис 1 - 1920- 1922 рр.,2 од. зб.  
Накази та протоколи засідання президії комітету незаможних селян. 
Списки членів волосного та сільських комітетів незаможних селян. 
 
Р – 1334, Марієнтальський сільський комітет незаможних селян. (СільК-
НС) 
с. Марієнталь, Гросслібентальської волості, Одеського повіту, Одесь-
кої губернії. 
1920- 08.03.1933рр. 
з 1923р. Овідіопольського району, Одеського округу, Одеської губер-
нії. 
з червня 1925р. Овідіопольського району, Одеського округу. 
з 1926р. Гросслібентальського району, Одеського округу. 
з березня 1930р. Спартаківського району, Одеського округу. 
з 1932р. Спартаківського району, Одеської області. 

т.2 кат.3. 
На державному зберіганні з 13.12.1936р. 

Опис 1 - 1920- 1932 рр.,6 од. зб.  
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Протоколи засідання президії СільКНС та загальних зборів членів Сіль-
КНС. 
 
Р – 1335, Фрацфельдський сільський комітет незаможних селян. (СільК-
НС) 
с. Францфельд, Гросслібентальської волості, Одеського повіту, Одесь-
кої губернії. 
09.05.1920- 08.03.1933рр. 
з 1923р. Овідіопольського району, Одеського округу, Одеської губер-
нії. 
з червня 1925р. Овідіопольського району, Одеського округу. 
з квітня 1926р. Гросслібентальського району, Одеського округу. 
з 1927р. Спартаківського району, Одеського округу. 
з 1931р. Спартаківського району, УРСР. 
з 1932р. Спартаківського району, Одеської області. 

т.2 кат.3. 
На державному зберіганні з 13.12.1936р. 

Опис 1 - 1920- 1932 рр.,5 од. зб.  
Протоколи загальних зборів членів СільКНС. 
 
Р – 1336, Нейбургський сільський комітет незаможних селян. (СільКНС) 
с. Нейбург, Овідіопольського району, Одеського округу, Одеської губе-
рнії. 
1924-08.03.1933рр. 
з 1923р. Овідіопольського району, Одеського округу, Одеської губер-
нії. 
з червня 1925р. Овідіопольського району, Одеського округу. 
з 1926р. Гросслібентальського району, Одеського округу. 
з березня 1930р. Спартаківського району, Одеського округу. 
з 1932р. Спартаківського району, Одеської області. 

т.2 кат.3. 
На державному зберіганні з 13.12.1936р. 

Опис 1 - 1926- 1931 рр.,6 од. зб.  
Протоколи загальних зборів членів СільКНС. 
 
Р – 1338, Фрейдентальський сільський комітет незаможних селян. (Сіль-
КНС) 
с. Фрейденталь, Червоно-Повстанчеського району, Одеського округу, 
Одеської губернії. 
1924-1933рр. 
з червня 1925р. Червоно-Повстанчеського району, Одеського округу. 
з 1931р. Червоно-Повстанчеського району, УРСР. 
з 1932р. Біляївського району, Одеської області. 
з 20.02.1936р. Виконкому Одеської міської Ради робітничих, селянських 
та червоноармійських депутатів. 

т.2 кат.3. 
На державному зберіганні з 13.12.1939р. 

Опис 1 - 1925- 1926 рр.,1 од. зб.  
Протоколи загальних зборів членів СільКНС. 
 
Р – 1340, Одеський (міський) трест будівельних матеріалів (будматері-
ал). Відділу місцевої промисловості виконкому Одеської міської Ради 
робітничих, селянських та червоноармійських депутатів 
м. Одеса.  
17.11.1931-10.06.1933рр. 
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т.11 кат.3. 
На державному зберіганні з 1939р. 

Опис 1 - 1931- 1933 рр.,8 од. зб.  
Статут тресту та списки співробітників. 
 
Р – 1341, Одеська промислово-технічна виставка. Одеського обласного 
Управління легкої промисловості. 
м. Одеса.  
07.11.1922-22.10.1937рр. 

т.11 кат.3. 
На державному зберіганні з 22.10.1937р. 

Опис 1 - 1932- 1936 рр.,24 од. зб.  
Накази по Одеській промислово-технічній виставці. Протоколи виробни-
чо-технічних нарад. Копії довідок та списки співробітників виставки. 
Доповідні записки про відвідування виставки. Звіти і плани роботи ви-
ставки. Листування з НКЛП про організацію виставки та поповнення но-
вими експонатами. 
 
Р – 1342, Народний суд 4-ї дільниці міста Одеси. 
м. Одеса.  
27.03.1923-жовтень 1941рр. 

т.5 кат.3. 
На державному зберіганні з 17.05.1940р. 

Всього: 59 од. зб., 1924-1931 рр. 
Опис 1 - 1924- 1931 рр.,57 од. зб.  
Судові справи про встановлення в правах спадкоємця, фактів смерті в 
лавах Червоної Армії, ушкоджень, усиновлення і ін. 
 
Опис № 2 – 1931 р., 2 од. зб. 
Судові справи про встановлення в правах спадкоємця, фактів смерті в 
лавах Червоної Армії, ушкоджень, усиновлення і ін. 
 
Р – 1343, Иозефстальськиї сільський комітет незаможних селян. (СільК-
НС) 
с. Иозефталь, Гросслібентальської волості, Одеського повіту, Одеської 
губернії. 
1920-08.03.1933рр. 
з 1923р. Овідіопольського району, Одеського округу. Одеської губер-
нії. 
з липня 1925р. Овідіопольського району, Одеського округу. 
з 1926р. Гросслібентальського району. 
з березня 1930р. Спартаківського району, Одеського округу . 
з 1932р. Спартаківського району, Одеської області . 

т.2 кат.3. 
На державному зберіганні з 13.12.1936 р. 

Опис 1 - 1927- 1933 рр. 3 од. зб.  
Протоколи засідань СільКНС. 
 
Р – 1345, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Заповіт Ілліча». 
с. Байбузівка, Савранського району, Одеської області. 
[ ] 

т.2 кат.3. 
На державному зберіганні з 26.09.1969 р. 
Опис 1- 1961 – 1962 рр., 7 од. зб. 
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Протоколи засідань правління і загальних зборів членів колгоспу. Виробни-
чо-господарський план. Річні звіти про фінансову діяльність колгоспу. Кни-
га обліку фондів грошових і натуральних витрат. 

 
Р – 1346, Одеський обласний комітет партійно-державного контролю. 
20.12.1962р.- грудень 1965р. 
з січня 1966р. Одеський обласний комітет народного контролю. 
м. Одеса. 

т.2 кат.1. 
На державному зберіганні з 02.10.1969 р. 
Всього: 2969 од. зб., 1920 - 1922 рр. 
Опис 1 - 1963- 1991 рр.,2583 од. зб.  
  Положення про комітет партійно-державного контролю. Постанови народ-
ного контролю УРСР, обласного комітету. Річні плани роботи. Стенограма 
зборів активу партдержконтролю та протоколи обласної наради працівників 
органів державного контролю, засідань обласного комітету міських, район-
них, сільських. Доповіді про роботу обласного комітету. Доповідні записки 
про роботу народних контролів на місцях. Матеріали перевірок обласним ко-
мітетом та груп сприяння. Статистичні звіти. Загальне діловодство. 
Опис 2 - 1963 - 1964 рр.,4 од. зб.  
Звітна доповідь про роботу місцевого комітету. Кошторис витрат. Річний фі-
нансовий звіт.  
Опис 3 – 1966-1968 рр.,28 од. зб. 
Матеріали перевірок обласним комітетом. Протоколи засідань обласного комі-
тету, місцевого комітету та загальних зборів членів профспілки.  
Опис 1л – 1958-1991рр.,80 од. зб. 
Справи по особовому складу. 
Опис 2л - 1963 – 1991 рр., 274 од. зб. 
Особові справи. 

 
 
Р – 1347, Александргильфськиї сільський комітет незаможних селян. 
(СільКНС) 
с. Александргильф, Гросслібентальської волості, Одеського повіту, 
Одеської губернії. 
1920-08.03.1933рр. 
з 1923р. Овідіопольського району, Одеського округу. Одеської губер-
нії. 
з 1925р. Овідіопольського району, Одеського округу. 
з 1926р. Гросслібентальськоого району, Одеського округу. 
з 1927р. Спартаківського району, Одеського округу. 
в 1931р. Спартаківського району, УРСР. 
з 1932р. Спартаківського району, Одеської області. 

т.2 кат.3. 
На державному зберіганні з 13.12.1939р. 

Опис 1 - 1925- 1933 рр. 14 од. зб.  
Положення і статут про комітети незаможних селян. Протоколи засідань 
президії сільського комітету незаможних селян. Річний звіт про роботу 
СільКНС. Листування про надання допомоги незаможним селянам. Списки і 
заяви про прийому у члени КНС. 
 
Р – 1348, Гросслібентальський районний комітет незаможних селян. (Рай 
КНС) 
с. Гросс-Лібенталь, Гросслібентальськго району, Одеського округу. 
квітень 1926-1927рр. 
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1927-08.03.1933 Спартаківський районний комітет незаможних селян. 
(Рай КНС). 
с. Гросс-Лібенталь, Спартаківськго району, Одеського округу. 
в1931р Спартаківськго району, УРСР. 
з 1932р. Спартаківськго району, Одеської області. 

т.2 кат.3. 
 

На державному зберіганні з 13.12.1936 р. 
Всього: 79 од. зб., 1926 - 1932 рр. 
 
Опис 1 - 1926- 1932 рр.,31 од. зб.  
 Протоколи засідань та списки членів президії Рай КНС, листування з 
Сіль КНС про їх роботу і використанні грошових фондів. 
Опис 2 - 1927 - 1932 рр.,48 од. зб.  
Річні звіти про роботу Рай КНС і роботу сільських комітетів незамож-
них селян. Копії протоколів засідань сільських КНС та загальних збо-
рів членів КНС. Списки членів КНС.  
 
Р – 1349, Гросс-Лібентальський сільський комітет незаможних селян. 
(СільКНС) 
с. Гросс-Лібенталь, Гросслібентальської волості, Одеського повіту, 
Одеської губернії. 
серпень 1920-08.03.1933рр. 
з 03.05.1922р. Карла-Марксівської волості, Одеського повіту, Одеської 
губернії. 
з 07.03.1923р. Овідіопольського району, Одеського округу. Одеської 
губернії. 
з липня 1925р. Овідіопольського району, Одеського округу. 
з квітня1926р. Гросслібентальськоого району, Одеського округу. 
з 1927р. Спартаківського району, Одеського округу. 
в 1931р. Спартаківського району, УРСР. 
з 1932р. Спартаківського району, Одеської області. 

т.2 кат.3. 
На державному зберіганні з 13.12.1939р. 

Опис 1 - 1922- 1931 рр. 17 од. зб.  
Плани роботи СільКНС. Протоколи засідань та звіти про роботу СільКНС.  
 
Р – 1350, Жовтневий районний культурно-просвітницький відділ Викон-
кому Жовтневої районної Ради депутатів трудящих 
с. Жовтень, Жовтневого району, Одеської області 
25.05.1945-10.06.1953рр. 

т.19 кат.3. 
На державному зберіганні з 07.09.1965р. 

Опис 1 - 1946- 1957 рр. 2 од. зб.  
Кошториси адміністративно-господарських витрат. Річні звіти. 
 
Р – 1352, Одеська агенція Всеросійського акціонерного торговельного 
кооперативного товариства «Аркос-Лондон». 
м. Одеса 

[1922-1926]  
т.10 кат.3. 
На державному зберіганні з 1930р. 
Всього: 115 од. зб., 1920 - 1926 рр. 

Опис 1 - 1922- 1924 рр. 1 од. зб.  
Листування з Одеською митницею. 
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Опис 3 - 1923- 1924 рр. 30 од. зб.  
Листування з організаціями про експорт товарів.  
Опис 5 - 1923- 1925 рр. 28 од. зб.  
Листування з представниками і конторами про заготівлі товарів.  
Опис 6 – 1926р. 6 од. зб.  
Листування про заготівлі товарів.  
Опис 7 - 1920- 1926 рр. 50 од. зб.  
Статут товариства. Звіти про діяльність товариства. Списки, довідки 
та посвідчення співробітників.  
 
Р – 1354, Антонівський сільський комітет незаможних селян. (СільКНС) 
с. Антонівка, Любашівської волості, Ананьївського повіту, Одеської 
губернії. 
09.05.1920-08.03.1933рр. 
з лютого 1921р. Балтського повіту, Одеської губернії. 
з 1923р. Троїцького району, Балтського округу. Одеської губернії. 
з липня 1925р. Любашівського району, Одеського округу. 
в 1931р. Любашівського району, УРСР. 
з 1932р. Любашівського району, Одеської області. 
т.2 кат.3. 
На державному зберіганні з 1936р. 
Опис 1 - 1928- 1932 рр. 4 од. зб.  
 Протоколи загальних зборів членів СільКНС.  
 
Р – 1355, Олександрівський сільський комітет незаможних селян. (Сіль-
КНС) 
с. Олександрівівка, Любашівської волості, Ананьївського повіту, Оде-
ської губернії. 
[лютий1920]-08.03.1933рр. 
з лютого 1921р. Балтського повіту, Одеської губернії. 
з 1923р. Любашівського району, Балтського округу. Одеської губернії. 
з липня 1925р. Любашівського району, Балтського округу. 
в 1931р. Любашівського району, УРСР. 
з 1932р. Любашівського району, Одеської області. 
 
т.2 кат.3.  
На державному зберіганні з 11.07.1937р. 
Опис 1 - 1928- 1932 рр. 6 од. зб.  
 Протоколи засідань СільКНС та списки членів сільських КНС.  
 
Р – 1358, Гольшанський сільський комітет незаможних селян. (СільКНС) 
с. Гольша, Любашівського району, Одеського округу. 
квітень 1926-08.03.1933рр. 
в 1931р. Любашівського району, УРСР. 
з 1932р. Любашівського району, Одеської області. 
т.2 кат.3.  
На державному зберіганні з 11.07.1937р. 
Опис 1 - 1926- 1932 рр. 7 од. зб.  
 Протоколи засідань президії райвиконкому, загальних зборів членів 
КНС.  
 
Р-1359, Рада комісарів вищих навчальних закладів міста Одеси (РКВНЗ) 
Народного комісаріату просвіти. 
м. Одеса 
лютий 1919-серпень 1919рр.  
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т.21 кат.3.  
На державному зберіганні з січня 1925р. 
Опис 1 - 1919р. 23 од. зб.  
Декрети, постанови, інструкції та розпорядження наркомату просвіти. 
Протоколи засідань Ради комісарів, київської комісії у справах вищої 
школи. Списки викладачів вищих навчальних закладів.  
 
Р – 1360, Ясинівський районний комітет незаможних селян. (РайКНС) 
с. Ясиново, Ясинівського району, Балтського округу, Одеської губер-
нії. 
07.03.1923 -1926рр. 
з 1924р. Ясинівського району, Первомайського округу, Одеської губер-
нії. 
з липня 1925р. Ясинівського району, Первомайського округу. 
1926р. Любашівський районний комітет незаможних селян. (РайКНС). 
08.03.1933р. с. Любашівка, Любашівського району, Первомайського окру-
гу. 
З 1932р. Любашівського району, Одеської області. 
т.2 кат.3.  
На державному зберіганні з 11.07.1937р. 

Всього: 141 од. зб., 1925 - 1933 рр. 
Опис 1 - 1925- 1932 рр. 32 од. зб.  
 Плани, звіти і протоколи районного та сільських КНС.  
Опис 2 - 1925- 1926 рр. 20 од. зб.  
Протоколи засідань президії райКНС та загальних зборів членів сільК-
НС.  
Опис 3 - 1925- 1933 рр. 89 од. зб.  
Протоколи засідань президії райКНС та загальних зборів членів сільК-
НС. Протоколи загальних зборів членів КНС.  
 
Р – 1361, Виконком Ново-Петровської сільської ради робочих, селянсь-
ких та червоноармійських депутатів /Сільрада/. 
с. Ново-Петровське, Жовтневого району, Одеського округу.  
1927-24.12.1939рр. 
в 1931р. Жовтневого району УРСР. 
з 1932р. Жовтневого району Одеської області. 
24.12.1939-12.08.1944рр. Виконком Ново-Петровської сільської ради де-
путатів трудящих /Сільрада/. 
квітень 1944р. с. Ново-Петровське, Жовтневого району, Одеської облас-
ті.  
т.2 кат.3.  
На державному зберіганні з 09.09.1965р. 
Опис 1 - 1944- 1954 рр. 11 од. зб.  
Протоколи засідань виконкому та сесій сільради, бюджет, відомості на 
зарплатню.  
 
Р – 1365, Ясинівський Другий сільський комітет незаможних селян. 
(СільКНС) 
с. Ясиново Друге, Ясинівської волості, Балтського повіту, Одеської 
губернії. 
травень 1923 -08.03.1933рр. 
з 1923р. Ясинівського району, Балтського округу, Одеської губернії. 
з 1924р. Ясинівського району, Первомайського округу, Одеської губер-
нії. 
з 1925р. Ясинівського району, Первомайського округу. 
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з 1926р. Любашівського району Одеського округу.  
т.2 кат.3.  
На державному зберіганні з 11.07.1937р. 
Опис 1 - 1927- 1929 рр. 7 од. зб.  
Протоколи засідань правління та загальних зборів членів колгоспу. 
Протоколи президії, загальних зборів членів сільських КНС та списки. 
 
Р – 1366, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьонного. 
с. Саврань, Савранського району, Одеської області. 
1944р. 
т.16 кат.3. 
На державному зберіганні з 26.09.1969 р. 
Опис 1- 1944 – 1949 рр., 16 од. зб. 
Протоколи засідань правління і загальних зборів членів колгоспу. Ви-
робничі плани. Книги обліку фондів, натуральних доходів та їх розпо-
ділу. 
 
Р – 1368, Виконком Котовської сільської ради депутатів трудящих 
/Сільрада/. 
с. Котовське, Березівського району, Одеської області. 
24.12.1939-09081941рр. 
01.04.1944- [1954] рр. 
т.2 кат.1.  
На державному зберіганні з 09.09.1965р. 
Опис 1 - 1945- 1954 рр. 9 од. зб.  
Протоколи засідань виконкому, сесій сільради. Бюджет, кошториси та 
штатні розклади. Книги обліку доходів та витрат сільського бюджету.  
 
Р - 1372, Народний суд 5-ї дільниці міста Одеси. 
м. Одеса 
27.03.1923-[жовтень 1941]рр. 
т.5 кат.3 

На державному зберіганні з 17.05.1940 р.  
Всього: 557 од. зб., 1926 - 1931 рр. 
Опис 1 - 1926 - 1930 рр., 276 од. зб. 
 Судові справи про встановлення трудового стажу, інвалідності, алімен-
тів та ін. 
Опис 2 - 1930 - 1931 рр., 281 од. зб. 

Судові справи про встановлення трудового стажу, інвалідності, алімен-
тів та ін.  
 
Р – 1374, Виконком Мало-Буяликської волосної ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів /Волвиконком/. 
с. Малий Буялик, Мало-Буяликської волості, Одеського повіту, Одеської 
губернії.  
лютий 1920-03.05.1922рр. 
03.05.1922-07.03.1923рр. Виконком Свердловської волосної ради робо-
чих, селянських та червоноармійських депутатів /Волвиконком/.  
с. Малий Буялик, Свердловської волості, Одеського повіту, Одеської 
губернії.  
т.2 кат.1.  
На державному зберіганні з 1930р.  
Всього: 60 од. зб., 1926 - 1931 рр. 
Опис 1 - 1920- 1922 рр. 58 од. зб.  
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Протоколи загальних зборів мешканців сіл волості та волосного з’їзду 
ради. Відомості на виплату зарплатні службовцям виконкому та списки 
службовців установ волості. Копії наказів губернського та повітового 
виконкомів. Листування з губ спілкою та зведення про виконання прод-
розкладки.  
Опис 2 - 1921- 1922 рр. 2 од. зб.  
Копії наказів губернського та повітового військкоматів.  
 
Р – 1375, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна. 
с. Байбузівка, Савранського району, Одеської області. 
[ ] 
т.16 кат.3. 
На державному зберіганні з 26.09.1969 р. 
Опис 1- 1946 – 1956 рр., 16 од. зб. 
Протоколи засідань правління і загальних зборів членів колгоспу. Річ-
ні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. Книги обліку 
фондів, грошових і натуральних доходів. 
 
Р – 1376, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Т.Г.Шевченко. 
с. Яковлівка, Жовтневого району, Одеської області. 
[ ] 
т.16 кат.3. 
На державному зберіганні з 09.09.1965 р. 
Опис 1- 1944 – 1952 рр., 20 од. зб. 
Акт про збитки нанесені колгоспу німецько-фашистськими загарбниками. 
Виробничі плани. Протоколи засідань правління і загальних зборів чле-
нів колгоспу. Соціалістичні зобов’язання бригад. Загальні відомості 
про колгосп. Проект будівництва ставка в колгоспі. Технічний проект 
лісонасадження ярів і балок на землях колгоспу. Річний звіт за 1952 
рік. 
 
Р – 1379, Демидівський сільський комітет незаможних селян. (СільКНС) 
с. Демидівка, Любашівського району, Первомайського округу.  
[1926] -08.03.1933рр. 
з 1932р. Любашівського району Одеського округу.  
т.2 кат.3.  
На державному зберіганні з 11.07.1937р. 
Опис 1 - 1926- 1931 рр. 3 од. зб.  
Копії циркулярів Любашівського рай КНС. Протоколи загальних зборів 
членів КНС.  
 
Р – 1380, Гвоздавський Другий сільський комітет незаможних селян. 
(СільКНС) 
с. Гвоздавка Друга, Гвоздавської волості, Ананьївського повіту, Оде-
ської губернії. 
09.05.1920 -08.03.1933рр. 
з лютого 1921р. Балтського повіту, Одеської губернії. 
з 1923р. Троїцького району, Балтського округу, Одеської губернії. 
з 1924р. Ясинівського району, Первомайського округу, Одеської губер-
нії. 
з 1925р. Ясинівського району, Первомайського округу. 
з 1926р. Любашівського району, Первомайського округу.  
з 1932р. Любашівського району, Одеської області.  
т.2 кат.3.  
На державному зберіганні з 11.07.1937р. 
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Опис 1 - 1927- 1928 рр. 3 од. зб.  
Протоколи загальних зборів членів КНС. 
 
Р – 1382, Гвоздавський Перший сільський комітет незаможних селян. 
(СільКНС) 
с. Гвоздавка Перша, Гвоздавської волості, Ананьївського повіту, Оде-
ської губернії. 
09.05.1920 -08.03.1933рр. 
з лютого 1921р. Балтського повіту, Одеської губернії. 
з 1923р. Троїцького району, Балтського округу, Одеської губернії. 
з 1924р. Ясинівського району, Первомайського округу, Одеської губер-
нії. 
з липня 1925р. Ясинівського району, Первомайського округу. 
з 1926р. Любашівського району, Первомайського округу.  
з 1932р. Любашівського району, Одеської області.  
т.2 кат.3.  
На державному зберіганні з 11.07.1937р. 
Опис 1 - 1924- 1931 рр. 9 од. зб.  
Протоколи засідання президії сільКНС та списки членів КНС. 
 
Р – 1383, Свердловський волосний комітет незаможних селян. (ВолКНС) 
с. Малий буялик, Свердловської волості, Одеського повіту, Одеської 
губернії. 
03.05.1922- 07.03.1923рр. 

т.2 кат.3. 
На державному зберіганні з 1930р. 

Опис 1 - 1922 р.,1 од. зб.  
Протоколи засідань волосного з’їзду комітетів незаможних селян. 
 
Р – 1384, Бобрикський Другий сільський комітет незаможних селян. 
(СільКНС) 
с. Бобрик Другий, Ясинівського району, Балтського округу, Одеської 
губернії. 
07.03.1923 -08.03.1933рр. 
з 1924р. Ясинівського району, Первомайського округу, Одеської губер-
нії. 
з липня 1925р. Ясинівського району, Первомайського округу. 
з 1926р. Любашівського району, Первомайського округу.  
з 1932р. Любашівського району, Одеської області.  
т.2 кат.3.  
На державному зберіганні з 11.07.1937р. 
Опис 1 - 1925- 1932 рр. 13 од. зб.  
Копії циркулярів і протоколів Любашівського районного комітету неза-
можних селян. Протоколи президії та загальних зборів членів сільКНС. 
 
Р – 1387, Виконком Малаєштської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів /Сільрада/. 
с. Малаєшти, Дубосарського району, Одеського округу, Одеської губер-
нії. 
07.03.1923-серпень1940рр. 
З 12.10.1924р. Автономної Молдавської РСР (АМРСР). 
серпень1940р. -06.08.1941р. Виконком Малаєвської сільської ради депу-
татів трудящих /Сільрада/. 
03.04.1944-04.04.1958рр. с. Малаєвці, Красноокнянського району, Оде-
ської області. 
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т.2 кат.1.  
На державному зберіганні з 17.08.1970 р. 
Опис 1 - 1944- 1958 рр. 92 од. зб.  
Рішення районного виконкому. Протоколи засідань виконкому та сесій. 
Бюджети, звіти про виконання сільського бюджету. Соціалістичні зо-
бов’язання. 

 
Р - 1391, Одеський обласний трест по постачанню та заготівлям плодів 
та овочів. Всеукраїнського плодоовочевого об’єднання «Укрплодоовоч». 
м. Одеса 
10.08.1932-жовтень1941 рр.  
т.11 кат.3  
На державному зберіганні з 19.09.1936 р. 

Опис 1 - 1932 - 1935 рр.,64 од. зб.  
Накази по тресту. Протоколи виробничо-технічних нарад, конвенційного бюро. 
Річні звіти районних контор. Листування про заготівлі та переробку плодів 
та овочів. Списки та особові справи працівників тресту.   

 
Р - 1392, Одеська обласна контора по промисловим заготівлям плодів та 
овочів (Промзаготплодоовоч). Всеукраїнського тресту по переробці та 
заготівлям плодів та овочів. 
м. Одеса 
1932-28.09.1935 рр.  
т.11 кат.3  
На державному зберіганні з 19.09.1936 р.  
Всього: 19 од. зб., 1934 - 1935 рр. 

Опис 1 - 1934 - 1935 рр.,16 од. зб.  
Накази та звіти контори.  

Опис 2 - 1935 р.,3 од. зб.  
Баланс ліквідаційної комісії, акти і довідки.  
 
Р - 1393, Одеська обласна контора [по продажу овочів] (Торговоч). 
Всеукраїнського плодоовочевого об’єднання «Укрплодоовоч». 
м. Одеса 
01.09.1932р.  
т.17 кат.3  
На державному зберіганні з 19.09.1936 р.  
Всього: 36 од. зб., 1932 - 1934 рр. 

Опис 1 - 1932 - 1934 рр.,17 од. зб.  
Листування з районними конторами про заготівлі та продаж овочів.  

Опис 2 – 1932-1934рр.,19 од. зб.  
Директивні вказівки обласного комітету професійної спілки працівників 
м’ясної, рибної, консервної та овочевої промисловостей. Протоколи ці-
льових та групових зборів. Заяви членів профспілок.  
 
Р – 1395, Одеський губернський комітет спеціальної, наукової та про-
фесійно-технічної освіти. (Губпрофосв). Одеського губернського відді-
лу народної освіти.  
м. Одеса 
січень 1932- серпень 1925рр.  
т.21 кат.1  
На державному зберіганні з січень1926 р.  

Опис 1 - 1920 - 1922 рр.,169 од. зб.  
Накази Губпрофосва. Листування про покращення житла студентам, поча-
ток занять і т.ін. Списки службовців і студентів. 
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Р - 1396, Одеська обласна база по заготівлі плодів та овочів. Всеук-
раїнського тресту по постачанню та переробці плодів та овочів «Укрза-
готплодоовоч». 
м. Одеса 
01.09.1932-жовтень 1941рр.  
т.11 кат.3  
На державному зберіганні з 19.09.1936 р.  

Опис 1 - 1933 - 1934 рр.,1 од. зб.  
Накази по базі.  
 
Р - 1398, Одеська обласна контора Всеукраїнського тресту по виробниц-
тву та постачанню тари плодоовочеву промисловість та торговельну ме-
режу. «Союзплодоовочтара». 
м. Одеса 
01.09.1932-жовтень 1941рр.  
т.11 кат.3  
На державному зберіганні з 19.09.1936 р.  

Опис 1 - 1932 - 1934 рр., 24 од. зб.  
Накази по базі. Річний звіт. Довідки, довіреності та посвідчення про 
відрядження. 
 
Р-1400, Березівський районний пункт по переробці плодів та овочів 
Одеської обласної контори «Укрплодоовоч» 
с. Березівка, Березівського району, Одеської області. 
01.09.1932-10.08.1941рр.  
т.11 кат.3  
На державному зберіганні з 19.09.1936 р.  

Опис 1 - 1932-1934 рр.,6 од. зб.  
Річний звіт про роботу районного пункту. Особисті листи по обліку ка-
дрів. 
 
Р-1403, Одеське обласне архівне управління Виконкому Одеської облас-
ної Ради робочих, селянських та червоноармійських депутатів. 
м. Одеса 
27.02.1932-24.12.1939рр.  
1939р. Архівний відділ Управління внутрішніх справ по Одеській облас-
ті. 
з 1941р. м. Уральськ. 
з 1944р. м. Одеса. 
з 1957р.Управління внутрішніх справ Виконкому Одеської обласної Ради 
депутатів трудящих. м. Одеса. 
1988 р. Ліквідовано 
т.19 кат.1  
На державному зберіганні з 21.02.1937 р.  
Всього: 2516 од. зб., 1932 - 1988 рр. 

Опис 1 - 1932 - 1941 рр., 224 од. зб.  
Накази по архівному управлінню та відділу. Плани та звіти про роботу 
управління та відділу. Кошториси та штатні розписи. Протоколи органі-
заційних нарад та засідань комісій архівного відділу. Списки праців-
ників архівного відділу 

Опис 1а –1944р., 22 од. зб.  
Накази по архівному відділу. Протоколи виробничих нарад та загальних 
зборів. Акти збитків нанесених архівам Одеської області німецько-
фашистськими загарбниками.  
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Опис 2 –1945р., 22 од. зб.  
Накази по архівному відділу. Плани та звіти про роботу відділу. 

Опис 3 –1946р., 20 од. зб.  
Накази по архівному відділу. Плани та звіти про роботу відділу. Про-
токоли виробничих нарад. 

Опис 4 –1947р., 21 од. зб.  
Накази по архівному відділу. Плани та звіти.  

Опис 4 а - 1944-1948 рр., 35 од. зб.  
Хронологічні довідки про окупацію німецько-фашистськими загарбниками 
населених пунктів Одеської області. 

Опис 5 - 1948 р., 16 од. зб.  
Накази, плани, звіти, штатні розписи та кошториси. Протоколи виробни-
чих нарад, Акти обстеження установ і підприємств. 

Опис 6 - 1949 р., 18 од. зб.  
Накази, плани, звіти. Протоколи наукової Ради та виробничих нарад. 

Опис 7 - 1950 р., 18 од. зб.  
Накази, розпорядження, плани та звіти. Протоколи засідання наукової 
Ради та виробничих нарад. 

Опис 8 - 1951 р., 42 од. зб.  
Накази, плани, звіти, протоколи засідання експертно-перевірної комі-
сії. 

Опис 9 – 1952-1953 рр., 33 од. зб.  
Накази, плани, звіти, протоколи засідання експертно-перевірної комі-
сії. 

Опис 10 – 1948-1954 рр., 39 од. зб.  
Накази і розпорядження. Протоколи інструктивних нарад з архіваріусами 
установ і підприємств м. Одеси. Огляд роботи архівів відомчих установ 
підприємств і організацій. Плани та звіти міських та районних архі-
вів. Навчальні плани занять по підвищенню ділової кваліфікації праці-
вників відділу та Облдержархіву. Протоколи експертно-перевірної комі-
сії. 

Опис 10 а – 1944-1956 рр., 145 од. зб.  
Накази і розпорядження по відділу. Огляд роботи міських та районних 
архівів. Навчальні плани занять по підвищенню ділової кваліфікації 
працівників відділу та Облдержархіву та відомчих установ. Протоколи 
виробничих нарад та експертно-перевірної комісії. Кошториси, штатні 
розписи та річні фінансові звіти. Списки працівників відділу. 

Опис 11 – 1944-1947 рр., 17 од. зб.  
Особові справи співробітників відділу. 

Опис 12 – 1945-1947 рр., 4 од. зб.  
Листування щодо концентрації архіву документальними матеріалами з ви-
борів до Верховної Ради СРСР та тих що надійшли з м. Ковеля. 

Опис 13 – 1948-1949 рр., 12 од. зб.  
Плани роботи архівного відділу. Листування з організаційних, науково-
методичних, видавничих, пропагандистських питань, комплектування ар-
хіву документами та передача непрофільних фондів. Відомості про наяв-
ність документальної бази установ і підприємств області та стан їх 
впорядкованості. 

Опис 14 –1949 р., 8 од. зб.  
Листування з організаційних, науково-методичних, видавничих, пропага-
ндистських питань, комплектування архіву документами та передача не-
профільних фондів. Номенклатура справ відділу та відомості про наяв-
ність документальних матеріалів в діючих установах області. 

Опис 15 –1950-1951 рр., 13 од. зб.  
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Листування з організаційних, науково-методичних, видавничих, пропага-
ндистських питань, розробка документальних матеріалів в народногоспо-
дарських цілях і використання документів, концентрації архіву докуме-
нтами та передача непрофільних фондів. Відомості про наявність доку-
ментів в установах області. Номенклатури справ установ. 

Опис 16 –1951 р., 8 од. зб.  
Листування з науково - видавничих, пропагандистських, організаційних, 
методичних та інших питань. 

Опис 17 –1952 р., 8 од. зб.  
Листування з організаційних, науково – методичних, видавничих, та ін-
ших питань. Соціалістичні договори райдержархівів. 

Опис 18 –1953 р., 5 од. зб.  
Листування з організаційних, науково – методичних, видавничих, пропа-
гандистських та інших питань. Соціалістичні зобов’язання районних та 
міських архівів. 

Опис 19 –1954-1956 рр., 6 од. зб.  
Листування з методичних, видавничих, організаційних та інших питань. 
Піврічні звіти районних та міських архівів. 

Опис 20 –1956 р., 24 од. зб.  
Плани, звіти, протоколи засідань експертно-перевірної комісії. Листу-
вання з питань невикористання документів. 

Опис 21 –1956 р., 66 од. зб.  
Накази по архівному відділу. Річні звіти міських та районних архівів. 
Огляд роботи міських, районних та відомчих архівів. Навчальні плани 
занять по підвищенню ділової кваліфікації працівників Облдержархіву 
та відділу. Протоколи виробничих нарад та експертно-перевірної комі-
сії. Кошториси, штатні розписи, річний фінансовий звіт. Особисті ра-
хунки співробітників. 

Опис 22 –1956 р., 3 од. зб.  
Листування з методичних, видавничих, та інших питань.  

Опис 23 –1956 р., 93 од. зб.  
Плани, звіти, кошториси та штатні розписи. Особові справи та листу-
вання по особовому складу.  

Опис 24 –1951-1953 рр., 38 од. зб.  
Плани та звіти відділу. Протоколи експертно-перевірної комісії. Дові-
дки про партизанський рух в Одеській області в період тимчасової оку-
пації німецько-фашистських загарбників. 

Опис 25 –1953-1955 рр., 48 од. зб.  
Плани та звіти відділу. Протоколи експертно-перевірної комісії.  

Опис 26 –1944 р., 15 од. зб.  
Звіти відділу та Облдержархіву.  

Опис 27 –1945 р., 5 од. зб.  
Плани та звіти відділу та Облдержархіву. 

Опис 28 –1946 р., 7 од. зб.  
Плани та звіти відділу та Облдержархіву. 

Опис 29 –1946-1949 рр., 28 од. зб.  
Плани та звіти відділу та архівів. 

Опис 30 –1950 р., 12 од. зб.  
Плани та звіти відділу та архівів. Протоколи експертно-перевірної ко-
місії. 

Опис 31 –1951 р., 16 од. зб.  
Плани та звіти відділу , штатні розписи. Протоколи засідань експерт-
но-перевірної комісії. 

Опис 32 –1957 р., 24 од. зб.  
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Плани та звіти відділу , штатні розписи. Протоколи засідань експерт-
но-перевірної комісії. Листування по методичним, видавничим та іншим 
питанням. 

Опис 33 –1956-1987 рр., 1176 од. зб.  
Накази по архівному відділу. Плани робіт відділу, Облдержархіву, фі-
ліалу та річні звіти архівних органів області, штатні розписи. Прото-
коли засідань експертно-перевірної комісії. Директивні вказівки місь-
ким та районним архівам. Матеріали по проведенню інструктивних нарад 
з завідуючими архівів. Листування по методичним, видавничим, інспек-
торським, використанню документів та іншим питанням. Кошториси адмін-
госпвитрат. Матеріали проведення обласних оглядів відомчих архівів. 
Огляд міських та районних архівів.  

Опис 34 –1955-1958 рр., 6 од. зб.  
Листування по методичним, видавничим, організаторським та іншим пи-
танням. 

Опис 35 –1953-1959 рр., 32 од. зб.  
Паспорти Облдержархіву, філіалу та установ. Листування по методичним 
питанням. Протоколи експертно-перевірної комісії. 

Опис 36 –1958-1959 рр., 16 од. зб.  
Паспорти архівів установ. Протоколи засідань експертно-перевірної ко-
місії. Листування по методичним та іншим питанням.  

Опис 37 –1958-1959 рр., 16 од. зб.  
Паспорти архівів установ. Протоколи експертно-перевірної комісії. Ли-
стування по методичним, науково - публіцистичним та іншим питанням. 
Номенклатура секретних справ. 

Опис 38 –1960-1987 рр., 66 од. зб.  
Протоколи засідань експертно-перевірної комісії. Акти про виділення 
до знищення документів.  

Опис 39 –1940-1941 рр., 29 од. зб.  
Особові справи зав. райархівами.  

Опис 40 о –1948-1988 рр., 60 од. зб.  
Накази по особовому складу та особисті рахунки.  
 
Р - 1404, Уповноважений Українського державного будівельного тресту 
торговельно-промислового будівництва по Одеській області «Укрпром-
торгбуд». 
с. Заплази, Любашівського району, Одеської області. 
26.05.1932-09.05.1934рр.  
т.12 кат.3  
На державному зберіганні з 15.03.1937 р.  

Опис 1 - 1932 - 1934 рр.,9 од. зб.  
Накази уповноваженого. Листування з Укрпромторгбудом про виробництво 
комишиту агентами, про заготівлю та пресування сіна. 
 
Р - 1405, Державний авіаційний завод № 11. Головного управління вій-
ськової промисловості. 
м. Одеса.  
[1920-1922рр.] 
т.11 кат.3  
На державному зберіганні з 03.04.1937 р.  

Опис 1 - 1922р., 1 од. зб.  
Відомості про наявність готовий деталей до літаків. Листування з ко-
місією щодо здачі та прийомі заводу, про стан замовлень на літаки та 
іншим питанням. 
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Р - 1407, Одеська [обласна] база по заготівлі сільськогосподарських 
продуктів Одеського обласного відділу місцевої промисловості. 
м. Одеса.  
[1932-жовтень 1941рр.] 
т.16 кат.3  
На державному зберіганні з 04.05.1937 р.  

Опис 1 - 1936р., 3 од. зб.  
Накази відділу місцевої промисловості та по базі. Листування з радго-
спами, облмісцпромом про заготівлю сільськогосподарських продуктів. 
 
Р - 1410, Одеська щетинно-волосяна фабрика. Всеукраїнської державної 
торговельної контори по експорту і імпорту «Укрдержторг». 
м. Одеса.  
1920-жовтень 1941рр. 
т.11 кат.3  
На державному зберіганні з 17.05.1937 р.  
Всього: 83 од. зб., 1922 - 1933 рр. 

Опис 1 – 1922-1929рр., 64од. зб.  
Колективні договори. Звіти про діяльність фабрики. Протоколи виробни-
чих нарад. 

Опис 2 – 1928-1933рр., 19од. зб.  
Протоколи виробничих нарад. Листування про заготівлю сировини та збу-
ту готової продукції. 
 
 Р - 1411, Васильївське тваринницьке племінне господарство №149. 
Українського союзного тресту племінного тваринництва «Укрсоюзплемтва-
ринтрест». 
с. Васильївка, Біляївського району, Одеської області.  
[1933 – 1936 рр.]  
т.16 кат.3  
На державному зберіганні з 25.05.1937 р.  

Опис 1 – 1933-1935 рр., 8 од. зб.  
Накази по племінному господарству. Промфінплани та відомості про ви-
конання. Списки працівників господарства. 
 
Р - 1412, Одеська 1-а державна джутова фабрика ім. Хворостина  
м. Одеса.  
вересень 1921-жовтень 1941рр. 
квітень 1944р. Одеська джутова фабрика. Українського державного трес-
ту крупної текстильної промисловості «Укртекстильтрест». 
з 1931р. Українського пенькоджутового тресту. 
з 1944р. Наркомату текстильної промисловості УРСР. 
з 1946р. Міністерства текстильної промисловості УРСР. 
з 1949р. Головного управління льно-пенькової та луб’яної промисловос-
ті. 
з 1953р. Головного управління льняної промисловості. 
з 1956р. Українського головного управління хлопкової промисловості 
з 1957р. Управління легкої промисловості Раднаргоспу. Одеського еко-
номічного адміністративного району. 
з 1963р.Управління текстильної, трикотажної та швейної промисловості 
раднаргоспу Чорноморського економічного адміністративного району. 
з 1963р. Управління Міністерства легкої промисловості УРСР «Укрголов-
льнопенькопрому» 
з 1972р. Всеукраїнське виробниче об’єднання «Укрльон» Міністерства 
легкої промисловості УРСР. 
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з 04.12.1975р. Одеська фабрика технічних тканин Міністерства легкої 
промисловості УРСР. 
т.11 кат.2  
На державному зберіганні з 28.05.1937 р.  
Всього: 992 од. зб., 1922 - 1986 рр. 

Опис 1 – 1922-1928 рр., 93 од. зб.  
Протоколи виробничих нарад, загальних зборів робітників та службов-
ців. Листування з іноземними фірмами, «Уктекстильтрестом» про поста-
чання сировини, фінансування та іншим виробничим питанням.  

Опис 2 – 1931-1935рр., 27од. зб.  
Листування про виконання виробничого плану, охороні фабрики, шефстві, 
боротьбі з дитячою безпритульністю. 

Опис 3 – 1923-1931рр., 37од. зб.  
Листування про роботу фабрики. 

Опис 4 – 1944-1986рр., 835 од. зб.  
Статут фабрики. Акти про збитки нанесених фабриці німецько-
фашистськими загарбниками. Техпромфін плани. Протоколи технічних на-
рад. Річні звіти з основної діяльності. Огляд про виконання капіталь-
ного будівництва та звіт по капітальним вкладенням. Раціоналізатор-
ські пропозиції. Кошториси та штатні розписи. Соцзобов’язання та їх 
виконання. Плани впровадження передового досвіду праці, передової те-
хніки. Інформація про хід змагання за звання «Фабрика комуністичної 
праці». Протоколи фабричного комітету. 
 
 
Р - 1414, Одеський обласний лісогосподарський трест Українського дер-
жавного тресту агролісомеліорації «Украгроліс».  
м. Одеса.  
1932  
т.16 кат.2  
На державному зберіганні з 05.06.1937 р.  

Опис 1 – 1932-1934 рр., 129 од. зб.  
Копії наказів по обласному тресту. Промфінплани. Річні звіти підвідомчих 
лісогосподарств. Списки службовців обласного тресту.  

 
 
Р-1415, Відділ робочого постачання (ВРП)  
Одеського обласного лісогосподарського тресту 
м. Одеса.  
1932-1934 рр.  
т.16 кат.3 
На державному зберіганні з 05.06.1937 р.  

Опис 1 –1934 р., 14 од. зб.  
Квартальні звіти. Звітні картки по обліку праці та зарплатні. Довідки, за-
яви, посвідчення про відрядження та особові справи співробітників лісогос-
подарського управління та ВРПу. 

 
Р-1418, Одеський обласний виробничо-постачальний комбінат Одеського 
обласного управління місцевої промисловості 
м. Одеса.  
1934-1936 рр.  
т.16 кат.3 
На державному зберіганні з 07.04.1937 р.  

Опис 1 –1934-1936 рр., 54 од. зб.  
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Накази управління місцевої промисловості та комбінату. Акти ревізії радго-
спів. Зведений виробничо-фінансовий план по радгоспам та приміським госпо-
дарствам. Річні звіти господарств.  
 

Р - 1422, Одеське відділення Всеукраїнської кооперативної страхової 
спілки (Коопстрах) 
м. Одеса.  
07.03.1923-01.06.1930 рр.  
т. 10 кат.3 

На державному зберіганні з 10.12.1930 р.  
Всього: 7 од. зб., 1924 – 1930 рр. 
Опис 1 – 1928-1930 рр., 5 од. зб.  
Копії циркулярів Всеукраїнського коопстраха. Протоколи засідання атеста-
ційної комісії. 
Опис 2 – 1924-1925 рр., 2 од. зб.  

Копії циркулярів укркоопстраха. Протоколи нарад працівників Одеського 
відділення.  
 
Р - 1423, Одеська губернська спілка споживчих товариств (Губспілка) 
м. Одеса.  
1919-1925 рр.  
т. 10 кат.2 

На державному зберіганні з 1930 р.  
  
Опис 1 – 1918-1922 рр., 150 од. зб.  
Накази та розпорядження губспілки. Протоколи засідань президії правління 
губспілки. Списки, посвідчення, довідки, довіреності та мандати службов-
ців. Звіти про діяльність відділів. Протоколи засідань правління губспілки 
та уповноважених сільськогосподарських товариств. Протоколи комісії по ро-
зподілу земель та листування з районними спілками про їх роботу. 

 
Р-1424, Одеське окружне відділення Всеукраїнського пайового товарист-
ва роздрібної торгівлі «Ларьок». 
м. Одеса.  
07.03.1923-1927 рр.  
т. 17 кат.3 

На державному зберіганні з 03.10.1925 р.  
Всього: 254 од. зб., 1920 – 1927 рр. 
Опис 3 – 1925 р., 87 од. зб.  
Особові справи працівників відділення. 
Опис 4 – 1926 р., 55 од. зб.  
Особові справи співробітників відділення. 
Опис 5 – 1927 р., 85 од. зб.  
Особові справи співробітників відділення. 
Опис 6 – 1924-1925 рр.,13 од. зб. 
Копії циркулярів Всеукраїнського товариства. Протоколи засідання правління 
товариства. 
Опис 7 – 1924-1926 рр., 5 од. зб. 
Копії циркулярів Всеукраїнського товариства. Протоколи засідання правління 
товариства. Списки співробітників Одеського відділення. 
Опис 8 – 1920-1922 рр., 9 од. зб. 
Матеріали місцевого комітету. 
 
Р - 1427, Одеське відділення Центрального тресту целюлозної та паперової 
промисловості «Центрпапіртрест». 
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м. Одеса.  
07.03.1923-1927рр.  
т. 11 кат.3 

На державному зберіганні з 06.07.1930 р.  
Опис 1 –1924-1930 рр., 13од. зб.  
Накази по Одеському відділенню. Особові справи та списки співробітників 
Одеського відділення. 
 
Р-1430, Виконавчий комітет Больше-Буяликської сільської Ради робочих, се-
лянських та червоноармійських депутатів.  

с. Большой – Буялик, Больше-Буяликської волості, Одеського повіту, 
Одеської губернії.  
09.02.1920-30.11.1927рр.  
з 09.08.1920р. Северинівської волості. 
з 1922р. Ленінської волості 
з 09.03.1923р. Ленінського району, Одеського округу, Одеської губер-
нії. 
з 09.07.1925р. Ленінського району, Одеського округу. 
т. 2 кат.1 
На державному зберіганні з 09.09.1937 р.  
Опис 1 –1921-1926рр., 33 од. зб.  
Копії наказів, постанов, директив, циркулярів повітового, окружного 
та районного виконкомів. Листування з волосними та районними виконко-
мами про обкладення трудовою і гужовою повинністю, допомоги голодую-
чим, ліквідації недоїмок роботі шкіл, охорони здоров’я та ін. 
 
Р - 1431, Одеське обласне об’єднання Всеукраїнського республікансько-
го об’єднання «Союзшвайсбут»  
м. Одеса.  
09.02.1932-[1935]рр.  
т. 17 кат.3 
На державному зберіганні з 25.05.1937 р.  
Всього: 46 од. зб., 1932 – 1935 рр. 
Опис 1 – 1934-1935 рр., 39 од. зб.  
Накази, циркуляри і протоколи нарад Одеського відділення. Анкети, 
списки та листування по особовому складу. 
Опис 2 – 1932-1934 рр., 7 од. зб.  
Списки та характеристики на особовий склад. 
 
Р-1432, Одеський обласний текстильно-швацький трест 
Одеського обласного управління місцевої промисловості м. Одеса,  
09.02.1932-[1935]рр.  
т. 11 кат.3 
На державному зберіганні з 25.05.1937 р.  
Опис 1 – 1935-1937 рр., 8 од. зб.  
Відомості про будівництво Миколаївської та Одеської фабрик швацько-
текстильної промисловості. Титульні списки капвкладень по швацькій 
фабриці ім. Кірова, циркуляри відділу місцевої промисловості, фінан-
совий план особисті картки по обліку кадрів. Річний звіт швацької фа-
брики ім. Воровського. 
 
Р-1433, Одеський інститут охорони материнства і дитинства (ОХМАДИТ) 
Одеського окружного відділу охорони здоров’я  
м. Одеса,  
27.12.1927 р.-  
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з 1932р. Одеського обласного відділу охорони здоров’я.  
т. 22 кат.2 
На державному зберіганні з 13.07.1937 р.  
Опис 1 – 1928-1937рр., 36 од. зб. 
 Накази по інституту. Плани роботи. Матеріали про організацію інститу-
ту. Кошториси та штатні розписи. Звіти про діяльність інституту. Про-
токоли нарад працівників інституту, Миколаївського та Первомайського 
опорних пунктів. Комісії по раціоналізації, стандартизації та винахі-
дливості. Списки медичного персоналу. 
 
Р - 1434, Уповноважений Всесоюзного тресту натуральних ефірних олив 
та синтетичних духмяних речовин по Одеській області.  
м. Одеса.  
08.04.1934-10.01.1938рр. 
т. 11 кат.3 
На державному зберіганні з 27.12.1937 р.  
Опис 1 – 1934-1937рр., 17 од. зб. 
Протоколи виробничих нарад. Анкетні дані та списки співробітників. 
Листування з трестом та районними уповноваженими про відвантаження 
сировини, Стаханівського руху, преміювання співробітників та ін. 
 
Р-1435, Одеська обласна контора Всесоюзного спеціального будівництва 
«Союзспецбуд». 
м. Одеса.  
1932-15.02.1938рр. 
т. 12 кат.3 
На державному зберіганні з 29.06.1938 р.  
Опис 1 – 1935-1938 рр., 8 од. зб. 
Накази по конторі, протоколи атестаційної комісії. Листування з місь-
квиконкомом про осіб, які виключені з колгоспів та іншим питанням. 
 
Р - 1436, Одеське обласне управління лісової промисловості (Облліс-
пром) Наркомату місцевої промисловості УРСР.  
м. Одеса,  
1932-жовтень 1941 рр. 
т. 16 кат.3 
На державному зберіганні з 19.03.1938 р.  
Опис 1 – 1936-1938 рр., 60 од. зб. 
Накази по управлінню та копії постанов облвиконкому. Річні звіти по 
капітальному будівництву підприємств та установ місцевої промисловос-
ті. Листування з наркоматом праці УРСР, меблевою фабрикою та іншими 
підвідомчими установами про підготовку кадрів. Акти ревізій підвідом-
чих установ. 
 
Р-1437, Одеське об’єднання виробничих трудових та торговельно-
комісійних колективів (ОВТТОРК)  
Одеського окружного комітету біржі праці.  
м. Одеса,  
07.03.1923-листопад 1930 рр. 
т. 7 кат.3 
На державному зберіганні з 23.10.1937 р.  
Опис 1 – 1927-1928 рр., 3 од. зб. 
Протоколи адміністративно-технічних нарад та загальних зборів праців-
ників дротяно-гвоздильного заводу ім. Іванова. Списки членів чавунно-
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ливарної артілі та робітників дротяно-гвоздильного заводу ім. Івано-
ва. 
 
Р-1438 сч, Одеський Державний університет Народного комісаріату осві-
ти УРСР 
м. Одеса,  
01.01.1933-14.05.1945 рр. 
з 14.09.1941 р. м. Майкоп Адигейської автономної області Краснодар-
ського краю, 
з 15.10.1942 р. м. Байрам-Алі Туркменської РСР, 
з 20.04.1944 р. м. Одеса.  
з 14.05.1945р. Одеський державний університет ім. Мечникова Народного 
комісаріату освіти УРСР. 
з 1946р. Головного управління університетів Міністерства вищої освіти 
СРСР. 
1953-квітень 1954рр. Головного управління вищої освіти Міністерства 
культури СРСР. 
квітень 1954-01.06.1955рр. Головного управління університетів, еконо-
мічних та юридичних ВНЗ Міністерства вищої освіти СРСР. 
01.06.1955-01.09.1959рр. Міністерства вищої освіти СРСР. 
01.09.1959р. Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти СРСР. 
12.05.1966р. Одеських ордена Трудового Червоного Прапора державний 
університет ім. Мечникова. 
15.12.1999р. Міністерства освіти і науки України. 
11.09.2000р. Одеський національний університет ім. Мечникова. 
12.10.2010р. Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. 
22.02.2013р. Міністерства освіти та науки України. 
т. 21 кат.2 
На державному зберіганні з 1936 р.  
Всього: 7107 од. зб., 1944 – 1995 рр. 
Опис 12 – 1944-1969 рр., 978 од. зб.  
Навчальна частина. Наукова частина. Відділ кадрів. Бухгалтерія. Проф-
ком. Вчена рада. Кафедри: наукового комунізму, політекономії, психо-
логії, педагогіки. Факультети: історичний, філологічний, юридичний, 
романо-германської філології, біологічний, геолого-географічний, ме-
ханіко-математичний, хімічний, відділ аспірантури, інспектор з закор-
донних зв’язків.  
Опис 13 дск – 1944-1995 рр., 334 од. зб.  
Постанови Ради Народних комісарів УРСР, Одеського обласного та місь-
кого комітетів партії. Накази Міністерства вищої освіти УРСР, Мініс-
терства вищої та середньої спеціальної освіти СРСР та УРСР, Одеського 
держуніверситету. Директивні вказівки організацій вищого рівня. Пла-
ни, завдання та звіти по науково-дослідницькій роботі. Матеріали про 
захист дисертацій на вчене звання кандидата наук та захисту докторсь-
кої дисертації. Акти на знищення справ секретного діловодства.  
Опис 14 – 1970-1983 рр., 3564 од. зб.  
Вчена рада. Наукова частина. Навчальна частина. Деканат по роботі з 
іноземними студентами. Інспектор з закордонних зв’язків. Бухгалтерія. 
Відділ кадрів. Відділ капітального будівництва. Профком. 
Опис 15 – 1953-1965рр., 177 од. зб.  
Факультети: біологічний, фізичний, кафедра психології. Вчена рада. 
Навчальна частина. Відділ аспірантури. Старший інспектор з закордон-
них зв’язків. 
Опис 16 – 1954-1983 рр., 2044 од. зб.  
Звіти по науково-дослідницьким роботам по темам. 
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Опис 17 – 1945-1995 рр., 10 од. зб.  
Фотографії. 
 
Р - 1439, Виконком Ігнатовської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада). 
с. Ігнатовка, Северинівської волості, Одеського повіту, Одеської гу-
бернії. 
1919-24.12.1939рр. 
з 1922р. Ленінської волості, Одеського повіту, Одеської губернії. 
з 1923р. Ленінського району, Одеського округу, Одеської губернії. 
з липня 1925р. Ленінського району, Одеського округу.  
з 1926р. Тарасо-Шевченківського району, Одеського округу. 
з 1931р. Тарасо-Шевченківського району, УРСР. 
з 1932р. Роздільнянського району, Одеської області. 
з 1932р. Яновського району, Одеської області. 
24.12.1939-13.08.1941рр. Виконком Ігнатовської сільської ради депута-
тів трудящих (сільрада). 
09.04.1944 -1951рр. с. Ігнатовка, Яновського району, Одеської облас-
ті. 
з 1945р. Іванівського району, Одеської області. 
т. 2 кат.1 
На державному зберіганні з 20.11.1937 р.  
Всього: 111 од. зб., 1918 – 195 7рр. 
Опис 1 – 1918-1926 рр. 47 од. зб.  
Копії наказів та розпоряджень райвиконкому. Протоколи засідань сіль-
ради. Звіти про надходження єдиного сільськогосподарського податку по 
сільраді. Відомості про економічне становище. Акти на осіб поновлених 
у виборчому праві.  
Опис 2 – 1925-1927 рр., 46 од. зб.  
Протоколи сільради.  
Опис 3 – 1924-1925 рр., 2 од. зб.  
Відомості щодо збору сільськогосподарського податку. 
Опис 4 – 1944-1957 рр., 16 од. зб.  
Акти збитків, нанесених сільраді німецько-фашистськими загарбниками. 
Протоколи засідання сільради. Бюджет сільради. 
 
Р-1440, Ігнатовський сільський комітет незаможних селян (сільКНС). 
с. Ігнатовка, Северинівської волості, Одеського повіту, Одеської гу-
бернії. 
1920-08.03.1933 рр. 
з 1922р. Ленінської волості, Одеського повіту, Одеської губернії. 
з 1923р. Ленінського району, Одеського округу, Одеської губернії. 
з липня 1925р. Ленінського району, Одеського округу.  
з 1926р. Тарасо-Шевченківського району, Одеського округу. 
з 1931р. Тарасо-Шевченківського району, УРСР. 
з 1932р. Роздільнянського району, Одеської області. 
т. 2 кат.1 
На державному зберіганні з 20.11.1937 р.  
Опис 1 – 1922-1927 рр. 8 од. зб.  
Копії наказів Ленінського рай КНС та протоколи президії рай КНС. Спи-
ски незаможних селян. 
 
Р-1441, Виконком Баранівської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада). 
с. Бараново, Яновського району, Одеського округу, Одеської губернії. 
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1923-24.12.1939рр. 
з 1924р. Тарасо-Шевченківського району, Одеського округу, Одеської 
губернії. 
з липня1925р. Тарасо-Шевченківського району, Одеського округу. 
з 1931р. Тарасо-Шевченківського району, Одеського округу. з 1932р. 
Роздільнянського району, Одеської області. 
з 1935р. Яновського району, Одеської області.  
24.12.1939-09.08.1941рр. Виконком Баранівської сільської ради депута-
тів трудящих. 
з 05.04.1944р . с. Бараново, Яновського району, Одеського округу, 
Одеської області. 
з 1944р. Іванівського району, Одеської області. 
т. 2 кат.1 
На державному зберіганні з 20.11.1937 р.  
Всього: 95 од. зб., 1923 – 1964 рр. 
Опис 1 – 1923-1928 рр., 47 од. зб.  
Накази та розпорядження райвиконкому.  
Протоколи виборчої комісії та списки осіб позбавлених виборчих прав.  
Акти на землекористування. Списки осіб позбавлених виборчих прав. Ли-
стування з райвиконкомом про стягнення сільськогосподарського подат-
ку, допризовної підготовки та ін. 
Опис 5 – 1952-1964рр., 48од. зб.  
Протоколи засідань виконкому та сесій. Бюджети, кошториси, звіти. 
 
Р-1442, Баранівський сільський комітет незаможних селян (сільКНС). 
с. Бараново, Яновського району, Одеського округу, Одеської губернії. 
1923-08.03.1933 рр. 
з 1924р. Тарасо-Шевченківського району, Одеського округу, Одеської 
губернії. 
з липня 1925р. Тарасо-Шевченківського району, Одеського округу.  
з 1931р. Тарасо-Шевченківського району, УРСР. 
з 1932р. Роздільнянського району, Одеської області. 
 
т. 2 кат.3 
На державному зберіганні з 20.11.1937 р.  
Опис 1 – 1923-1928рр. 13 од. зб.  
Протоколи засідань президії КНС та загальних зборів.  
 
Р - 1443, Виконком Бузинівської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада). 
с. Бузиново, Тарасо-Шевченківського району, Одеського округу, Одесь-
кої губернії. 
1924-24.12.1939рр. 
з липня1925р. Тарасо-Шевченківського району, Одеського округу. 
з 1931р. Тарасо-Шевченківського району, УРСР.  
з 1932р. Роздільнянського району, Одеської області. 
з 1935р. Яновського району, Одеської області.  
24.12.1939-09.08.1941рр. Виконком Бузинівської сільської ради депута-
тів трудящих (сільрада). 
з 05.04.1944-1952рр . с. Бузинівка, Яновського району, Одеського ок-
ругу, Одеської області. 
з 1944р. Іванівського району, Одеської області. 
т. 2 кат.1 
На державному зберіганні з 20.11.1937 р.  
Всього: 64 од. зб., 1924 - 1952рр. 
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Опис 1 – 1924-1927рр. 47 од. зб.  
Протоколи загальних зборів с. Бузинівка. Список осіб позбавлених ви-
борчого права. Копії циркулярів ВУЦВК, розпоряджень та наказів Окрви-
конкому. Протоколи засідань сільради. Списки осіб позбавлених вибор-
чого права. Копії постанов окружного та районного виконкомів.  
Листування з райвиконкомом по підготовці призовників. Відомості про 
збитки, нанесені гітлерівцями. 
Опис 4 – 1946-1952рр., 17 од. зб.  
Протоколи засідань сільради. Бюджет. 
 
Р-1444, Яновський сільський комітет незаможних селян. (сільКНС). 
с. Яновка, Тарасо-Шевченківського району, Одеського округу, Одеської 
губернії. 
1923-08.03.1933рр. 
з липня 1925р. Тарасо-Шевченківського району, Одеського округу.  
з 1931р. Тарасо-Шевченківського району, УРСР. 
з 1932р. Роздільнянського району, Одеської області. 
т. 2 кат.3 
На державному зберіганні з 20.11.1937 р.  
Опис 1 – 1928-1930 рр. 8 од. зб.  
Протоколи загальних зборів членів комітету незаможних селян. Річний 
звіт.  
 
Р-1445, Одеська губернська Рада народних суддів (Губраднарсуд). 
м. Одеса.  
квітень 1919-березень1923рр. 
т. 5 кат.3 
На державному зберіганні з 28.10.1939 р.  
Опис 1 – 1920-1923 рр. 279 од. зб.  
Кримінальні та цивільні судово-слідчі справи і протоколи загальних 
зборів та судових засідань Раднарсуду. Цивільні судові справи, подані 
на розгляд касаційної колегії Раднарсуду. 
 
Р-1447, Сільськогосподарська артіль (колгосп). 
с. Ольгієвка, Жовтневого району Одеської області.  
[ ] рр. 
 т. 16 кат.3 
На державному зберіганні з 09.09.1965 р.  
Опис 1 – 1944-1950рр. 15 од. зб.  

 Акт про збитки нанесені німецько-фашистськими загарбниками. Протоколи 
загальних зборів членів колгоспу та засідань правління. Виробничі плани, 
річні звіти, особисті рахунки, розрахункові відомості. 

 
Р-1449, Яновський сільський комітет взаємодопомоги (СільКВП). 
с. Яновка, Тарасо-Шевченківського району, Одеського округу, Одеської 
губернії.  
травень 1923-23.01.1925рр. 
23.01.1925-13.09.1930рр. Янівське сільське товариство взаємодопомоги 
(сільКВП). 
с. Яновка, Тарасо-Шевченківського району, Одеського округу, Одеської 
губернії.  
з липня 1925р. Тарасо-Шевченківського району, Одеського округу. 
т. 24 кат.3 
На державному зберіганні з 20.11.1937 р.  
Опис 1 – 1927р. 3 од. зб.  
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 Протоколи засідань президії КВП. Списки членів КВП. 
 
Р-1452, Коноплянський сільський комітет незаможних селян (СільКНС) 
с. Конопляне, Євгенієвської волості, Тираспольського повіту, Одеської 
губернії. 
20.05.1920-08.03.1933рр. 
з травня 1921р. Євгенієвської волості, Одеського повіту, Одеської гу-
бернії. 
з 1922р. Тарасо-Шевченківської волості, Одеського повіту, Одеської 
губернії.  
з 1923р. Тарасо-Шевченківського району, Одеського округу, Одеської 
губернії. 
з червня 1925р. Тарасо-Шевченківського району, Одеського округу. 
з 1932р. Роздільнянського району, Одеської області. 
т. 2 кат.3 
На державному зберіганні з 20.11.1937 р.  
Опис 1 – 1920-1926 рр., 30 од. зб.  

 Статут СільКНС. Протоколи засідань президії СільКНС та загальних зборів. 
Заяви про прийом у члени незаможних селян.  

 
Р-1453, Виконком Джугастровської сільської ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів (сільрада). 
с. Джугастрово, Євгенієвської волості, Тираспольського повіту, Одесь-
кої губернії. 
1921-24.12.1939рр. 
з травня 1921р. Євгенієвської волості, Одеського повіту, Одеської гу-
бернії. 
з 1922р. Тарасо-Шевченківської волості, Одеського повіту, Одеської 
губернії. 
з 1923р. Тарасо-Шевченківського району, Одеського округу, Одеської 
губернії. 
з липня1925р. Тарасо-Шевченківського району, Одеського округу. 
з 1932р. Роздільнянського району, Одеської області. 
з 1935р. Яновського району, Одеської області.  
24.12.1939-09.08.1941рр. Виконком Джугастровської сільської ради де-
путатів трудящих (сільрада). 
з 02.04.1944р. с. Джугастрово, Яновського району, Одеської області. 
з 1945р. Іванівського району, Одеської області. 
з 1963р. Березівського району, Одеської області. 
з 1966р. Іванівського району, Одеської області. 
т. 2 кат.1 
На державному зберіганні з 20.11.1937 р.  
Всього: 102 од. зб., 1922 - 1968рр. 
 
Опис 1 – 1922-1927 рр. 71 од. зб.  
Протоколи, циркуляри і розпорядження повітового, волосного та окруж-
ного виконкомів. Протоколи засідань сільради. Списки переселенців.  
Директиви і розпорядження райвиконкому. Протоколи сільради. Списки 
переселенців та жителів села Джугастрово. Листування з райвиконкомом 
про боротьбу зі злочинністю, релігійних общин. 
 
Опис 4 – 1950-1968рр., 31 од. зб.  
Рішення райвиконкому. Протоколи загальних зборів, сесій. Штатні роз-
писи та кошториси. Матеріали щодо організації соцзмагання. Річний 
звіт про виконання бюджету.  
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Р-1454, Джугастровський сільський комітет взаємодопомоги. (сільКВП). 
с. Джугастрово, Тарасо-Шевченківської волості, Одеського повіту, Оде-
ської губернії.  
вересень 1922-23.01.1925 рр. 
з 1923 р. Тарасо-Шевченківського району, Одеського округу, Одеської 
губернії. 
23.01.1925-1930 рр. Джугастровське сільське товариство взаємодопомоги 
(сільКВП). 
с. Джугастрово, Тарасо-Шевченківського району, Одеського округу, Оде-
ської губернії.  
з липня 1925 р. Тарасо-Шевченківського району, Одеського округу. 
т. 24 кат.3 
На державному зберіганні з 20.11.1937 р.  
Опис 1 – 1923-1925 рр. 10 од. зб.  

 Списки членів сільКВП. 
 
Р-1455, Джугастровський сільський комітет незаможних селян (СільКНС). 
с. Джугастрово, Євгенієвської волості, Тираспольського повіту, Одесь-
кої губернії. 
1921-08.03.1933 рр. 
з травня 1921 р. Євгенієвської волості, Одеського повіту, Одеської 
губернії. 
з 1922 р. Тарасо-Шевченківської волості, Одеського повіту, Одеської 
губернії.  
з 1923 р. Тарасо-Шевченківського району, Одеського округу, Одеської 
губернії. 
з червня 1925 р. Тарасо-Шевченківського району, Одеського округу. 
з 1932 р. Роздільнянського району, Одеської області. 
т. 2 кат.3 
На державному зберіганні з 20.11.1937 р.  
Опис 1 – 1923-1928рр., 17 од. зб.  

 Протоколи засідань президії СільКНС та загальних зборів. Відомості про 
економічне зростання КНС.  

 
Р-1456, Виконком Шеметовської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада). 
с. Шеметово, Тарасо-Шевченківського району, Одеського округу, Одесь-
кої губернії. 
1923-1930 рр. 
з 1926р. Тарасо-Шевченківського району, Одеського округу. 
т. 2 кат.1 
На державному зберіганні з 20.12.1937 р.  
Опис 1 – 1923-1927рр. 31 од. зб.  
Копії наказів окружного та районного виконкомів. Накази та плани ро-
боти сільради. Протоколи засідань президії сільради, загальних збо-
рів, земельних товариств, виборців, райвиконкому. Списки членів сіль-
ради.  
Протоколи засідань сільради та загальних зборів громадян сіл сільра-
ди. Копії циркулярів райвиконкому. Листування з райвиконкомом про 
сільгоспподаток та про роботу релігійних культів. 
 
Р-1457, Одеське обласне торгове відділення Головного управління полі-
графічної та канцелярської промисловості 
м. Одеса.  
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1932-14.04.1938 рр. 
т. 17 кат.2 
На державному зберіганні з 16.05.1938 р.  
Опис 1 – 1934-1938 рр. 33 од. зб.  
Циркуляри та накази Одеського обласного торгового відділення. Річний 
звіт та списки службовців. 
 
Р-1459, Транспортний відділ Одеської обласної житлової спілки . 
м. Одеса.  
09.02.1932-[жовтень1941]рр. 
т. 12 кат.3 
На державному зберіганні з 28.05.1936 р.  
Опис 1 – 1933р. 1 од. зб.  
Накази по транспортному відділу. 
 
Р-1460, Одеська обласна контора по постачанню та збуту будівельних 
матеріалів Одеської обласної житлової спілки  
м. Одеса.  
1932-1935рр. 
т. 12 кат.3 
На державному зберіганні з 28.05.1935 р.  
Опис 1 – 1933 р., 6 од. зб.  
Річні звіти підприємств підвідомчих обласній конторі. 
 
Р-1461, Одеська обласна постачально-збутова контора Наркомату харчо-
вої промисловості. 
м. Одеса.  
1932-19.12.1935рр. 
т. 17 кат.3 
На державному зберіганні з 07.10.1939 р.  
Опис 1 – 1934-1935рр. 3 од. зб.  
Листування з уповноваженими наркохарчопрому про постачання в устано-
ви. Копії наказів наркомату харчової промисловості. 
 
Р - 1465, Спілка німецьких колоністів Чорноморського краю  
Всеросійської Спілки російських німців та менонітів 
м. Одеса.  
[1918-1920 рр.] 
т. 24 кат.3 
На державному зберіганні з 11.12.1934 р.  
Опис 1 – 1918-1920 рр. 5 од. зб.  
План організації управління Спілки. Виписки з протоколів засідання 
центрального комітету Спілки Чорноморського краю. Доповідь про діяль-
ність Ради управління Спілки. Список членів піклувальної Ради Центра-
льного Комітету. 
 
Р-1466, Одеське обласне правління спілки «Друзі дітей» Всеукраїнської 
спілки «Друзі дітей» 
м. Одеса.  
01.03.1932р. 
т. 24 кат.3 
На державному зберіганні з 10.07.1938 р.  
Опис 1 – 1933-1935 рр., 20 од. зб.  
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Накази по Одеському правлінню. Відомості про виконання виробничого 
плану фабриками міста Одеси. Листування з фабриками про організацію 
дитячих ясел та садків. Списки особового складу Одеського правління. 
 
Р-1471, Об’єднаний заводський комітет професійної спілки металістів 
Одеських дрібних підприємств 
м. Одеса.  
24.07.1926-01.05.1931 рр. 
т. 26 кат.3 
На державному зберіганні з 15.12.1931 р.  
Опис 1 – 1930-1931 рр., 6 од. зб.  
Протоколи засідань завкому та виробничих нарад. Списки та заяви про 
прийом у члени профспілки.  
 
Р-1476, Груповий комітет №9 професійної спілки працівників промисло-
вого комунального житлового будівництва Одеських міських будівельних 
ділянок 
м. Одеса.  
11.04.1928р. 
т. 26 кат.3 
На державному зберіганні з 15.12.1931 р.  
Опис 1 – 1928 р. 13 од. зб.  
Протоколи засідань комісії з охорони праці, РКК, групового комітету 
та акти ревізії групкому. Протоколи робочого комітету № 9.  
 
Р-1481, Одеський науково-дослідний зоолого-біологічний інститут На-
родного Комісаріату освіти УРСР. 
м. Одеса.  
[ ] рр. 
т. 21 кат.3 
На державному зберіганні з 07.06.1941 р.  
Опис 1 – 1930-1933 рр. 2 од. зб.  
Директиви Народного комісаріату освіти УРСР. Листування з Одеським 
військовим Комісаріатом про облік військовозобов’язаних.  
 
Р-1492, Груповий комітет №5 професійної спілки працівників промисло-
вого комунального житлового будівництва Одеських міських будівельних 
ділянок 
м. Одеса.  
15.08.1929р. 
т. 26 кат.3 
На державному зберіганні з 27.04.1939 р.  
Опис 1 – 1930-1932 рр., 45 од. зб.  
Циркуляри, директиви профспілки. Протоколи засідань групкому, загаль-
них зборів, товариського суду РКК, виробничих нарад, нарад інженерно-
технічних працівників, довідки, посвідчення та заяви про прийом у 
члени профспілки. Листування з Всеукраїнською Спілкою про перевибори 
низових профорганізацій, про участь в державному та суспільно-
політичному житті. 
 
Р-1493, Груповий комітет №1 професійної спілки працівників промисло-
вого комунального житлового будівництва Одеських міських будівельних 
ділянок 
м. Одеса.  
01.03.1931р. 



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  226 

т. 26 кат.3 
На державному зберіганні з 27.04.1939 р.  
 
Опис 1 – 1930-1932 рр., 25 од. зб.  
Постанови ВУКу. Протоколи засідань групкому, загальних зборів. Мате-
ріали з’їздів, конференцій, пленумів. Заяви про прийом у члени проф-
спілки.  
 
Р-1501, Одеський міський комітет професійної Спілки працівників про-
мислового комунального житлового будівництва. 
м. Одеса.  
01.07.1931р. 
т. 26 кат.3 
На державному зберіганні з 09.04.1939 р.  
Опис 1 – 1931 р., 39 од. зб.  
Протоколи загальних зборів членів Спілки організацій підвідомчих спі-
лці. Плани роботи та протоколи засідань культурно-просвітницького 
відділу спілки.  
 
Р-1502, Одеський міський комітет професійної Спілки працівників про-
мислово-комунального житлового будівництва 
м. Одеса.  
1932-жовтень1941рр. 
Одеський міський комітет професійної Спілки працівників комунального 
та житлового будівництва,  
квітень 1944-1958 рр. 
Одеський міський комітет професійної Спілки працівників міського та 
сільського будівництва,  
1958-1959 рр. 
Одеський міський комітет професійної Спілки працівників будівництва 
та промбудматеріалів,  
1959р. 
т. 26 кат.2 
На державному зберіганні з 1937 р.  
Всього: 665 од. зб., 1932 - 1971рр. 
 
Опис 1 – 1932-1933рр. 168 од. зб.  
Циркуляри, накази і розпорядження обласного комітету профспілки. Про-
токоли пленуму та низових профорганізацій. Плани роботи обкому та 
профорганізацій. Листування з профорганізаціями про культурно-
просвітницьку роботу, технічну пропаганду, соціалістичне змагання, 
охорону праці, колективні договори та ін. 
Опис 2 – 1944-1971рр., 497 од. зб.  
Плани роботи обкому профспілки. Матеріали конференцій та пленумів. 
Протоколи президії. Матеріали по перевірці колективних договорів. 
Звіти по раціоналізації та винахідництву. Зведені звіти по соцстраху-
ванню та профбюджету. Звіти та акти про охорону праці, техніці безпе-
ці, травматизму та нещасних випадків. Статистичні звіти. Соціалістич-
ні зобов’язання, довідки та відомості про хід змагання за звання ко-
лективів та ударників комуністичної праці.   
 
Р-1506, Виконком Петерстальської сільської ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Петерсталь, Фредентальської волості, Одеського повіту, Одеської 
губернії. 
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1919-1923 рр. 
т. 2 кат.1 
На державному зберіганні з 10.11.1932 р.  
Опис 1 – 1919-1922 рр. 25 од. зб.  
Протоколи засідань президії та загальних зборів. Листування з волви-
конкомом про роботу сільради. 
 
Р-1507, Одеський виробничій комбінат імені 15-річчя ВЛКСМу Одеської 
обласної ради товариства сприяння обороні та авіаційно-хімічному бу-
дівництву 
м. Одеса.  
01.02.1933-25.12.1938 рр. 
т. 24 кат.3 
На державному зберіганні з 10.06.1938 р.  
Опис 1 – 1935-1938рр. 54 од. зб.  
Накази по комбінату. Протоколи адміністративно-технічних нарад. Пром-
фінплан комбінату. 
 
Р-1509, Одеський міський комітет Всесоюзного товариства земельного 
облаштування трудящих євреїв у СРСР (ОЗЄТ) 
м. Одеса.  
1925-01.03.1932 рр. 
т. 24 кат.3 
На державному зберіганні з 17.06.1938 р.  
Опис 1 – 1925-1932 рр., 114 од. зб.  
Протоколи засідань президії та правління товариства, конференцій та 
загальних зборів членів ОЗЄТа. Звіти про діяльність товариства, анке-
ти та акти обстеження бажаючих переселитися до національних колгоспів 
та Біробіджан. 
 
Р-1510, Одеський обласний комітет Всесоюзного товариства земельного 
облаштування трудящих євреїв (ОЗЄТ) 
м. Одеса,  
01.03.1932-жовтень 1941 рр. 
т. 24 кат.3 
На державному зберіганні з 27.06.1938 р.  
Опис 1 – 1932-1938 рр., 264 од. зб.  
Протоколи засідань президії та пленуму ОЗЄТ та плани роботи. правлін-
ня товариства, конференцій та загальних зборів членів ОЗЄТа. Стено-
грами конференцій та нарад з активом. Звіти про діяльність, листуван-
ня з райвідділенями ОЗЄТ про переселення євреїв та влаштування на ро-
боту. 
 
Р-1511, Представник на Одещині комітету по земельному облаштуванню 
трудящих євреїв при президії Ради національностей ЦВК СРСР «Комзет»  
м. Одеса, 
28.08.1924-30.11.1930 рр. 
т. 24 кат.3 
На державному зберіганні з 17.06.1938 р.  
Опис 1 – 1925-1930 рр. 51 од. зб.  
Листування з колгоспами районів, громадськими організаціями, устано-
вами та підприємствами про переселення євреїв в колгоспи районів, Бі-
робіджан, реалізації лотерейних білетів, про кредити для житлобудів-
ництва переселенцям та ін. Тези до доповіді та статвідомості про роз-
виток єврейських колгоспів на Одещині. 
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Р-1513, Одеська міська Рада товариства винахідників і раціоналізато-
рів (УТРВИ) Української асоціації робочих винахідників (УАРВИ)  
м. Одеса,  
грудень 1930-квітень 1932рр. 
т. 24 кат.2 
На державному зберіганні з 05.06.1938 р.  
Опис 1 – 1930-1932 рр. 114 од. зб.  
Протоколи засідань правління УТРВИ вічок на заводах і підприємствах 
м. Одеси, конференцій винахідників та раціоналізаторів. Плани роботи 
та звіти про діяльність товариства та вічок УТРВИ. 
 
Р-1514, Одеська міська Рада товариства винахідників і раціоналізато-
рів Всеукраїнської центральної Ради Товариства раціоналізаторів і ви-
нахідників (ВУТРВИ).  
м. Одеса.  
квітень 1932-травень 1938 рр. 
т. 24 кат.2 
На державному зберіганні з 05.06.1938 р.  
Опис 1 – 1932-1938 рр. 623 од. зб.  
Директиви постанови, циркуляри, інструкції, розпорядження Центральної 
Ради ВУТРВИ . Накази по Одеській обласній Раді. Протоколи засідань 
президії, нарад обласної Ради та організаційного бюро. Статут винахі-
дників. Квартальні плани та річні звіти. Соцдоговори. Пропозиції ви-
нахідників. Листування з підприємствами з питань винаходів. Списки 
позаштатних інструкторів. Анкети співробітників Одеської обласної Ра-
ди. Особові справи винахідників. 
 
Р-1516, Одеський обласний відділ легкої промисловості (Обллегпром) 
Виконкому Одеської обласної Ради робочих, селянських та червоноармій-
ських депутатів 
м. Одеса, 
04.05.1932-16.10.1941 рр.  
Одеське обласне управління легкої промисловості (Обллегпром) Викон-
кому Одеської Ради депутатів трудящих, 
22.06.1944-травень 1954 рр. 
т.11 кат.1  
На державному зберіганні з 16.03.1939 р.  
Всього: 535 од. зб., 1932 - 1988 рр. 
Опис 1 - 1932 - 1938 рр., 196 од. зб.  
Накази по Обллегпрому. Промфінплани підвідомчих підприємств, річні 
звіти. Стенограми нарад працівників легкої промисловості. Відомості 
про особовий склад. 
Опис 3 – 1944-1954 рр., 329 од. зб.  
Накази по Обллегпрому. Виробничі плани та звіти про діяльність. Штат-
ні розписи та кошториси підвідомчих підприємств.  
Опис 4 – 1944-1954 рр., 10 од. зб. 
Акти збитків нанесених легкій промисловості німецько-фашистськими за-
гарбниками. 
 
 
Р-1520, Одеський окружний суд. 
м. Одеса, 
серпень 1925-листопад 1930рр.  
т.5 кат.2  
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На державному зберіганні з 04.01.1940 р.  
Всього: 1135 од. зб., 1925 - 1930 рр. 
Опис 1 - 1925 - 1930 рр., 820 од. зб.  
Протоколи пленарних засідань окружного суду та кримінальні судові 
справи. Накази по суду. Звіти дільничих народних судів. Штатні розпи-
си. Списки і особові справи співробітників. 
Опис 2 - 1925 - 1930 рр., 240 од. зб. 
 Кримінальні судові справи. 
Опис 3 - 1926 - 1930 рр., 64 од. зб. 
 Кримінальні судові справи. 
Опис 4 - 1925 - 1926 рр., 11 од. зб.  
Матеріали місцевого комітету. 
 
Р-1521, Народний суд 2-ї дільниці Бульварного району міста Одеси, 
1920-01.02.1925рр.  
т.5 кат.3 
На державному зберіганні з 04.01.1940 р.  
Всього: 63 од. зб., 1920 - 1924 рр. 
Опис 1 - 1920 - 1924 рр., 62 од. зб.  
Цивільні та кримінальні слідчі справи. 
Опис 2 – 1922 р., 1 од. зб. 
Справа по звинуваченню в нелегальному перетинанню кордону СРСР. 
 
Р-1522, Одеський губернський суд (Губсуд), 
м. Одеса 
27.03.1923-01.08.1925 рр.  
т.5 кат.3 
На державному зберіганні з 13.12.1939 р.  
Всього: 2238 од. зб., 1923 - 1925 рр. 
Опис 1 - 1923 - 1925 рр., 805 од. зб.  
Накази, циркуляри і розпорядження губсуду. Протоколи засідання прези-
дії губсуду. Звіти про діяльність. 
Опис 2 - 1923 – 1925 рр., 609 од. зб. 
Цивільні та кримінальні судові справи. 
Опис 3 - 1923 – 1925 рр., 14 од. зб. 
Накази, циркуляри і розпорядження губсуду. Матеріали місцевого комі-
тету. 
Опис 4 – 1924 р., 20 од. зб. 
Цивільні судово-слідчі справи. 
Опис 5 – 1923-1925 рр.,790 од. зб. 
Кримінальні та цивільні судово-слідчі справи. 
 
Р-1523, Одеський окружний дисциплінарний суд Одеського окружного ви-
конавчого комітету Ради робочих, селянських та червоноармійських де-
путатів, 
м. Одеса 
01.08.1925-1930рр.  
т.5 кат.3 
На державному зберіганні з 04.01.1940 р.  
Опис 1 - 1926 - 1928 рр., 61 од. зб.  
Листування з вищим дисциплінарним судом про організацію окружного ди-
сциплінарного суду. Справи по звинуваченню громадян в службовій не-
дбалості. 
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Р-1529, Вічко міжнародної організації допомоги революціонерам (МОДР) 
при Одеській державній взуттєвій фабриці №2 ім. Жовтневої Революції. 
м. Одеса 
[1923-жовтень 1941 рр.] 
т.24 кат.3 
На державному зберіганні з 1935 р.  
Опис 1 - 1927 – 1929 рр., 1 од. зб.  
Інструкції окружного комітету МОДРу, протоколи засідань вічка МОДР. 
 
Р-1532, Одеський губернський відділ професіональної спілки робітників 
швацької промисловості. 
м. Одеса 
[1917]-01.08.1925 рр. 
т.26 кат.2 
На державному зберіганні з 17.01.1940 р.  
Всього: 148 од. зб., 1917 - 1925 рр. 
Опис 1 - 1917 - 1924 рр., 23 од. зб. 
Протоколи засідань президії Одеської губпрофради та комісії з органі-
зації артілей для безробітних членів профспілки. Листування з підпри-
ємцями про задоволення вимог робітників. Списки та реєстраційні карт-
ки членів профспілки. Відомості про членів професійної спілки 1917-
1918 років. 
Опис 2 - 1921 - 1925 рр., 125од. зб. 
Протоколи засідань правління та загальних зборів членів профспілок. 
Списки та відомості про членів профспілок. 
 
Р-1537, Маякська заготівельна контора №18 Одеської повітової військо-
во-продовольчої комісії 
м. Маяки Одеського повіту, Одеської губернії. 
лютий 1920-07.03.1923рр. 
з 03.05.1922р. Червоно-Повстанської волості, Одеського повіту, Одесь-
кої губернії. 
т.17 кат.3 
На державному зберіганні з [1939р.]  
Опис 1 - 1921-1922 рр., 1 од. зб. 
Зведення волосних інспекторів про політичний стан волості. 
 
Р-1542, Одеський факультет особливого призначення (ФОП)  
Одеського обласного відділу внутрішньої торгівлі 
м. Одеса. 
1935-1939рр. 
Одеський інститут керівних працівників радянської торгівлі Наркомату 
торгівлі УРСР,  
1939-1940рр. 
т.17 кат.2 
На державному зберіганні з 25.04.1940р.  
Опис 1 - 1936 - 1940 рр., 579 од. зб. 
Накази по ФОП та інституту. Положення про ФОП та інститут. Протоколи 
засідань кафедр. Списки та особові справи студентів. 
 
Р-1543, Одеський міський комітет професійної спілки робітників взут-
тєвої та шкіряної промисловості. 
м. Одеса. 
1920-жовтень1941рр. 
т.26 кат.2 
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На державному зберіганні з 15.12.1939р.  
Всього: 205 од. зб., 1928 - 1936 рр. 
Опис 1 - 1928 - 1936 рр., 182 од. зб. 
Протоколи засідань міського комітету профспілок, загальноміських кон-
ференцій та активу. Статистичні відомості про діяльність міськкому. 
Плани робіт, протоколи загальних зборів. Звіти низових організацій. 
 
Опис 2 - 1932 - 1936 рр., 23 од. зб. 
Протоколи засідань міського комітету. Колективні договори. 
 
Р-1546, Сільськогосподарська артіль /колгосп/. 
с. Малашевка. Березівського району Одеської області. 
не встан.-20.02.1959р. 
т.16 кат.3 
На державному зберіганні з 09.09.1965 р.  
Опис 1 – 1947 - 1950 рр., 14 од. зб. 
Протоколи загальних зборів членів колгоспу та засідань правління. Ви-
робничі плани. Річний звіт. 
 
Р-1547, Місцевий комітет професійної спілки робітників взуттєвої та 
шкіряної промисловості Одеських приватних взуттєво-шорних майстерень 
м. Одеса, 
1923-1932 рр. 
т.26 кат.3 
На державному зберіганні з 08.04.1939 р.  
Опис 1 – 1924 - 1932 рр., 20 од. зб. 
Протоколи засідань місцевого комітету, ревізійної комісії. Заяви про 
прийом у члени профспілок. 
 
Р-1553, Одеські 12-місячні землемірні та землеустрійні курси при Оде-
ському землеустрійному і меліоративному політехнікумі. 
м. Одеса, 
1926-1927 рр. 
т.15 кат.3 
На державному зберіганні з 25.04.1947р.  
Опис 1 – 1926-1927 рр., 113 од. зб. 
Особові справи курсантів та співробітників. 
 
Р-1554, Одеський окружний відділ професійної спілки робітників хіміч-
ної промисловості 
м. Одеса, 
01.08.1925-30.11.1930 рр. 
т.26 кат.3 
На державному зберіганні з 15.12.1931 р.  
Опис 1 - 1926-1930 рр., 72 од. зб. 
Плани робіт, звіти про діяльність і протоколи засідань виробничих на-
рад, загальних зборів, комісій з охорони праці, виробничих комісії, 
культ комісій, тарифно-конфліктних комісій та ін., завкомів та 
місцькомів підвідомчих союзу .  
 
Р-1555, Виконком Бірносовської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада). 
с. Бірносово, Захар’євської волості, Тираспольського повіту, Одеської 
губернії. 
1922-24.12.1939 рр. 
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з 1923р. Захар’євського району, Одеського округу, Одеської губернії. 
з липня 1925 р. Захар’євського району, Одеського округу. 
з 1931 р. Захар’євського району, УРСР. 
з 1932 р. Фрунзівського району, Одеської області. 
Виконком Бірносовської сільської ради депутатів трудящих (сільрада)  
с. Бірносовово, Фрунзівського району, Одеської області, 
24.12.1939-03.08.1941 рр., 03.04.1944 р. - 
т. 2 кат.1 
На державному зберіганні з 02.12.1939 р.  
Всього: 26 од. зб., 1922 – 1958 рр. 
Опис 1 – 1922-1925 рр. 1 од. зб.  
Копії наказів і циркулярів повітового, волосного та окружного викон-
комів.  
Опис 2 – 1947-1958 рр., 25 од. зб.  
Протоколи засідань сільради і сесій. Бюджет сільради та книги обліку 
доходів і витрат. 
 

Р-1557, Одеський обласний комітет міжнародної організації допомоги револю-
ціонерам (МОДР) м. Одеса 
Центрального комітету міжнародної організації допомоги революціонерам 
УРСР, 
1932-жовтень 1941, 1944-1948 рр. 
3 категорія фонду 
тип 2 
На державному зберіганні з 1949 р. 
Опис № 1 – 1044-1948 рр., 2 од. зб. 
Директивні документи ЦК МОДР СРСР, УРСР, партійних органів про роботу МО-
ДР. Звітні документи про роботу обкому МОДР. 
 
Р-1561, Одеський німецький педагогічний інститут м. Одеса 
Наркомату просвіти УРСР, 
1931-1938 рр. 
2 категорія фонду 
тип 21 
На державному зберіганні з 29.03.1940 р. 
Всього: 2711 од. зб., 1933-1938 рр. 
 
Опис № 1 – 1933-1938 рр., 1615 од. зб. 
Накази по інституту. Плани робіт кафедр. Списки і особові справи професор-
сько-викладацького, адміністративно-технічного персоналу і студентів. 
 
Опис № 2 – 1933-1938 рр., 1062 од. зб. 
Накази по інституту. Списки особових справ професорсько-викладацького, ад-
міністративно-технічного персоналу і студентів. 
 
Опис № 3 – 1935-1938 рр., 7 од. зб. 
Списки і листування про особовий склад. Фінансові звіти. 
 
Опис № 4 – 1934-1938 рр., 27 од. зб. 
Протоколи засідань міському, звіти про роботу. Списки членів міському. Ко-
пії постанов обкому професійного союзу вищих шкіл і наукових установ. 
 
Р-1565, Одеське окружне відділення професіональної спілки робітників адмі-
ністративно-радянських, торгових і громадських установ та підприємств м. 
Одеса, 
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01.08.1925-30.11.1930 рр. 
3 категорія фонду 
тип 26 
На державному зберіганні з 1931 р. 
 
Опис № 1 – 1925-1931 рр., 41 од. зб. 
Циркуляри і інструкції окружного відділу профспілки. Протоколи засідань 
правління профспілки, профактиву. Заяви на зарахування у члени профспілки. 
 
Р-1566, Одеський обласний комітет професійної спілки робітників державних 
установ м. Одеса, 
1932-жовтень 1941 рр. 
 
Одеський обласний комітет професійної спілки робітників державних установ 
м. Одеса, 
травень 1944 р.- 
2 категорія фонду 
тип 26 
На державному зберіганні з 1937 р. 
Всього: 416 од. зб., 1932, 1944-1971 рр. 
 
Опис № 1 – 1932 р., 12 од. зб. 
Протоколи засідань пленумів, виробничих і загальних зборів низових проф-
спілкових організацій. 
 
Опис № 2 – 1944-1971 рр., 404 од. зб. 
Плани роботи обкому. Стенограми і протоколи конференцій, пленумів і прези-
дію. Зведені статистичні звіти, звіти профспілкового бюджету і соцстраху. 
Річні кошториси і фінансові звіти міськкомів, райкомів. Матеріали про ор-
ганізацію соціального змагання. 
 
Р-1567, Одеський міський комітет професіональної спілки робітників адміні-
стративно-радянських торгових і громадських установ і підприємств м. Оде-
са, 
1930-1932 рр. 
3 категорія фонду 
тип 26 
На державному зберіганні з 20.11.1938 р. 
 
Опис № 1 – 1930-1931 рр., 181 од. зб. 
Протоколи засідань місткого комітету профспілки і її секторів. Стенограми 
міських конференцій і нарад голів і секретарів міськкомів. Протоколи і 
звіти про роботу низових профорганізацій.  
 
Р-1570, Місцевий комітет професіональної спілки радянських і торгових слу-
жбовців колективу стенографів міста Одеси, 
27.09.1921-1930 рр. 
3 категорія фонду 
тип 26 
На державному зберіганні з 11.11.1938 р. 
 
Опис № 1 – 1926 р., 5 од. зб. 
Протоколи загальних зборів стенографів. Анкети обліку стенографів. 
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Р-1571, Груповий комітет № 1 професіональної спілки службовців радянських 
громадянських і торгових установ та підприємств одеських мілких державних 
торгових і громадських підприємств м. Одеса, 
07.03.1923-30.11.1930 рр. 
3 категорія фонду 
тип 26 
На державному зберіганні з 21.02.1940 р. 
 
Опис № 1 – 1926-1930 рр., 72 од. зб. 
Плани робот, протоколи засідань, звіти про діяльність міськкомів підвідом-
чих груповому комітету. 
 
Р-1572, Груповий комітет № 2 професіональної спілки службовців радянських 
громадянських і торгових установ та підприємств одеських приватних торго-
вих установ та підприємств м. Одеса, 
01.08.1925-1930 рр. 
3 категорія фонду 
тип 26 
На державному зберіганні з 17.11.1938 р. 
 
Опис № 1 – 1927-1930 рр., 52 од. зб. 
Протоколи загальних зборів членів спілки. Справи ліквідованих приватних 
підприємств. 
 
Р-1573, Груповий комітет № 4 професіональної спілки службовців радянських 
громадянських і торгових установ та підприємств одеських мілких державних 
торгових і громадських підприємств м. Одеса, 
01.08.1925-1930 рр. 
3 категорія фонду 
тип 26 
На державному зберіганні з 16.02.1940 р. 
 
Опис № 1 – 1927-1928 рр., 20 од. зб. 
Протоколи засідань профуповноважених, групового комітету і робочих конфлі-
ктних комісій. Списки службовців установ. 
 
Р-1574, Груповий комітет № 5 професіональної спілки службовців радянських 
громадянських і торгових установ та підприємств одеських місцевих держав-
них торгових і громадських установ та підприємств м. Одеса, 
01.08.1925-1930 рр. 
3 категорія фонду 
тип 26 
На державному зберіганні з 17.11.1938 р. 
 
Опис № 1 – 1928-1930 рр., 5 од. зб. 
Колективні договори і переписка про оплату праці. 
 
Р-1577, Десятимісячні курси з підготовки вчителів німецької мови при Оде-
ськім німецькім педагогічним інституті м. Одеса, 
1934-1938 рр. 
3 категорія фонду 
тип 21 
На державному зберіганні з 18.03.1954 р. 
 
Опис № 1 – 1934-1936 рр., 63 од. зб. 
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Відомості, списки, особові справи курсантів. 
 
Р-1578, Місцевий комітет професіональної спілки адміністративно радянських 
торгових і громадських установ та підприємств 
Одеського губернського управління промислової міліції м. Одеса, 
07.03.1923-1925 рр. 
3 категорія фонду 
тип 26 
На державному зберіганні з 1938 р. 
 
Опис № 1 – 1923-1924 рр., 3 од. зб. 
Протоколи засідань міському. Плани і звіти про роботу місткому. Списки і 
відомості місткому, співробітниках губ міліції. 
 
Р-1579, Місцевий комітет професіональної спілки робітників радянських і 
торгових установ Одеського фінансово-контрольного відділу з ревізії портів 
Чорного і Азовських морів м. Одеса, 
01.08.1925-1930 рр. 
3 категорія фонду 
тип 26 
На державному зберіганні з 16.02.1940 р. 
 
Опис № 1 – 1925-11928 рр., 9 од. зб. 
Протоколи загальних зборів службовців. Відомості процентних відшкодувань у 
спілку. 
 
Р-1592, Одеський повітовий фінансовий відділ 
Виконкому Одеської повітової ради робочих, селянських і червоноармійських 
депутатів м. Одеса, 
08.02.1920-07.03.1923 рр. 
2 категорія фонду 
тип 9 
На державному зберіганні з 03.01.1940 р. 
 
Опис № 1 – 1920-1923 рр., 35 од. зб. 
Накази, циркуляри, протоколи президію виконкому. Звіти про діяльність по-
вітового фінвідділу. Листування з питань оплати праці робочим і службов-
цям, сплата податків і ін. Списки і відомості на виплату заробітної платні 
службовцям у фінвідділі. 
 
Р-1593, Одеський інститут народної освіти (ІНО) 
Одеського губернського відділу вищих учбових закладів, 
07.07.1920-11.08.1930 рр., 
З 1921 р.- Одеського губернського комітету спеціальної наукової і професі-
ональної освіти 
м. Одеса 
2 категорія фонду 
тип 21 
На державному зберіганні з 17.01.1939 р. 
Всього: 5680 од. зб., 1920-1930 рр. 
 
Опис № 1 – 1920-1930 рр., 5304 од. зб. 
Копії циркулярів Одеського губернського відділу вищих учбових закладів. 
Списки і особові справи професорсько-викладацького складу, аспірантів, 
асистентів, студентів і адміністративно-технічного персоналу. 
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Опис № 2 – 1924-1930 рр., 355 од. зб. 
Відомості академічної успішності. Програми та учбові плани. Особові справи 
студентів. 
 
Опис № 3 – 1924-1930 рр., 5 од. зб. 
Накази циркуляри, розпорядження наркомату просвіти УРСР, окружного військ-
комату. Списки, характеристики і листування про особовий склад. 
 
Опис № 4 – 1923-1926 рр., 9 од. зб. 
Матеріали профкому інституту народної освіти (протоколи, списки). 
 
Опис № 5 – 1922, 1925-1930 рр., 7 од. зб. 
Матеріали міськкому інституту народної освіти. 
 
Р-1594, Одеський фізико-математичний інститут (Фізматін) 
Народного комісаріату просвіти УРСР 
м. Одеса,  
1919-1922 рр. 
2 категорія фонду 
тип 21 
На державному зберіганні з 12.04.1938 р. 
 
Опис № 1 – 1919-1921 рр., 17 од. зб. 
Протоколи приймальної комісії. Особові справи студентів. 
 
Р-1596, Одеські вечірні робочі курси при Одеськім інституті народної осві-
ти м. Одеса, 
27.11.1927-1930 рр. 
3 категорія фонду 
тип 21 
На державному зберіганні з 29.07.1938 р. 
 
Опис № 1 – 1927-1930 рр., 167 од. зб. 
Протоколи засідань і відомості академічної успішності. Особові справи кур-
сантів. 
 
Р-1599, Осередок товариства сприяння обороні і авіаційно-хімічному будів-
ництву при Одеськім інституті народної освіти м. Одеса, 
20.11.1926-1930 рр. 
3 категорія фонду 
тип 7 
На державному зберіганні з 29.07.1938 р. 
 
Опис № 1 – 1926-1928 рр., 5 од. зб. 
Протоколи засідань бюро осередків і списки членів осередків.  
 
Р-1600, Одеський другий державний шкіряний завод ім. В.І. Леніна 
Українського державного шкіряного тресту «Укршкіртрест», 
1920-жовтень 1941 рр., квітень 1944 р.- , 
з 1930 р.- Українського державного об’єднання шкіряної промисловості, 
з 1944 р.- Українського шкіро - взуттєвого тресту, 
з 1946 р.- Міністерства легкої промисловості УРСР, 
з 1953 р.- Міністерство легкої і харчової промисловості УРСР, 
з 1954 р.- Міністерства промисловості товарів широкого побуту УРСР, 
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з 1957 р.- Управління легкої промисловості раднаргоспу Одеського економіч-
ного району,  
з 1963 р.- Управління легкої промисловості раднаргоспу Чорноморського еко-
номічного району 
м. Одеса 
2 категорія фонду 
тип 11 
На державному зберіганні з 21.03.1929 р. 
Всього: 246 од. зб., 1924-1963 рр. 
 
Опис № 1 – 1926-1927 рр., 2 од. зб.  
Листування з Українським шкіряним об’єднанням про роботу заводу.  
 
Опис № 2 – 1924-1027 рр., 7 од. зб. 
Річний фінансовий звіт. Листування про чистку апарату. Протоколи про ви-
значення збитків заводу від інтервентів. Зведення про партійний, соціаль-
ний, національний і кількісний склад робочих. 
 
Опис № 3- 1927, 1929-1934 рр., 8 од. зб. 
Листування з підприємствами про виробничі питання. Копії наказів і цирку-
лярів Укршкіртресту і наркомату легкої промисловості. 
 
Опис № 4- 1944-1963 рр., 229 од. зб. 
План будівельних робіт з відновлення заводу, промфінплани, плани з праці і 
заробітної платні. Протоколи виробничо-технічних нарад. Акти з ущербу за-
подіяному заводу німецько-фашистськими окупантами. Річні звіти з виконання 
виробничих завдань, фінансових, кадрових і ін. Соціалістичні зобов'язання, 
інформація про хід змагань за звання колективу комуністичної праці. Раціо-
налізаторські пропозиції і листування з цього питання. Кошторис і штатні 
розклади. 
 
1601, Одеський третій державний шкіряний завод 
Українського державного тресту «Укршкіртрест», 
1917-01.11.1930 рр. 
3 категорія фонду 
тип 11 
На державному зберіганні з 14.08.1938 р. 
 
Опис № 1- 1928 р., 1 од. зб. 
Директиви Укршкіртресту і окружного відділу праці. Списки робочих і служ-
бовців заводу. 
 
Р-1602, Місцевий комітет професіональної спілки радянських торгових служ-
бовців промислового міжсекціоного бюро інженерів і техніків м. Одеса, 
1925-серпень 1938 рр. 
3 категорія фонду 
тип 26 
На державному зберіганні з 21.11.1939 р. 
 Опис № 1 – 1925-1938 рр., 46 од. зб. 
Устав і протоколи засідань каси взаємодопомоги. 
 
Р-1603, Правління клубу службовців приватних торгових установ і підпри-
ємств 
Професіональної спілки радянських товариств і торгових установ і підпри-
ємств 
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м. Одеса, 
1925-1931 рр. 
3 категорія фонду 
тип 26 
На державному зберіганні з 1931 р. 
Опис № 1 -1927-1929 рр., 7 од. зб. 
Протоколи правління масової і ревізійної комісії. Плани роботи клубу. 
 
Р-1605, Одеський губернський відділ професіональної спілки робітників зем-
лі і лісу м. Одеса, 
1920-01.08.1925 рр. 
2 категорія фонду 
тип 26 
На державному зберіганні з 14.08.1938 р. 
 
Опис № 1 – 1923-1925 рр., 71 од. зб. 
Циркуляри і інструкції Всеробземлісу. Інформаційні звіти і статистичні ві-
домості про роботу спілки. Протоколи засідань правління, загальних зборів, 
сільських комітетів і РСК. Звіти райкому спілки. Колективні договори. Спи-
ски членів профспілки і особові листи профспілкових робітників.  
 
Р-1606, Одеський районний комітет професійної спілки робітників землі і 
лісу (Робземліс) м. Одеса, 
07.03.1923-жовтень 1941 рр. 
3 категорія фонду 
тип 26 
На державному зберіганні з 1931 р. 
Опис № 1 – 1925-1928 рр., 14 од. зб. 
Протоколи засідань сільських робочих комітетів, загальних зборів членів 
профспілки. Списки членів профспілки. 
 
Р-1607, Захарьєвський районний комітет професійної спілки робітників землі 
і лісу (Робземліс) 
с. Захарьєвка Захарьєвського району Одеського округу Одеської губернії, 
07.03.1923- 1928 рр., 
з липня 1925 р.- Захарьєвського району Одеського округу 
3 категорія фонду 
тип 26 
На державному зберіганні з 1931 р. 
 
Опис № 1 – 1926-1928 рр., 13 од. зб. 
Плани роботи і протоколи засідань райкому профспілки. Матеріали комісій з 
устрою безробітних. 
 
Р-1608, Комінтернівський районний комітет професійної спілки робітників 
землі і лісу (Робземліс) 
с. Комінтернівське Комінтернівського району Одеського округу Одеської гу-
бернії, 
07.03.1923-1930 рр., 
з липня 1925 р.- Комінтернівського району Одеського округу 
3 категорія фонду 
тип 26 
На державному зберіганні з 1931 р. 
 
Опис № 1 – 1925-1927 рр., 22 од. зб. 
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Протоколи засідань сільських комітетів і загальних зборів членів профспіл-
ки. Трудові договори з сільськогосподарськими робітниками. списки членів 
профспілки. 
 
Р-1613, Червоно-Повстанчеський районний комітет професійної спілки робіт-
ників землі і лісу (Робземліс) 
с. Беляєвка Червоно-Повстанчеського району Одеського округу Одеської губе-
рнії, 
01.08.1023-09.02.1932 рр., 
з липня 1925 р.- Червоно-Повстанчеського району Одеського округу, 
з 1931 р.- Червоно-Повстанчеського району УРСР 
3 категорія фонду 
тип 26 
На державному зберіганні з 09.12.1939 р. 
 
Опис № 1 – 1925-1927 рр., 4 од. зб. 
Протоколи засідань районного комітету профспілки і робітників. Трудові до-
говори з членами профспілки. 
 
Р-1614, Цебриковський районний комітет професійної спілки робітників землі 
і лісу (Робземліс) 
с. Цебрикове Цебриковського району Одеського округу Одеської губернії, 
07.03.1923-1928 рр., 
з липня 1925 р.- Цебриковського району Одеського округу 
3 категорія фонду 
тип 26 
На державному зберіганні з 09.01.1939 р. 
 
Опис № 1 – 1927 р., 6 од. зб. 
Протоколи засідань сільських комітетів профспілки. Колективні договори і 
списки членів профспілки. 
 
Р-1615, Березівський районний комітет професійної спілки робітників землі 
і лісу (Робземліс) 
м. Березівка Березівського району Одеського округу Одеської губернії, 
07.03.1923-10.08.1941 рр., 
з липня 1925 р.- Березівського району одеського округу, 
з 1931 р.- Березівського району УРСР, 
з 1932 р.- Березівського району Одеськоїобласті 
3 категорія фонду 
тип 26 
На державному зберіганні з 09.01.1939 р. 
 
Опис № 1 – 1923-1926 рр., 8 од. зб. 
Плани і звіти роботи. протоколи засідань президію райкому і загальних збо-
рів робітників радгоспів. Відомості про допомогу англійським страйкуючим 
гірникам. Конфліктні справи. 
 
Р-1616, Тарасо-Шевченківський районний комітет професійної спілки робітни-
ків землі і лісу (Робземліс) 
с. Яновка Тарасо-Шевченківського району Одеського округу Одеської губер-
нії, 
1923-1930 рр., 
з липня 1925 р.- Тарасо-Шевченківського району Одеського округу 
3 категорія фонду 
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тип 26 
На державному зберіганні з 08.01.1939 р. 
 
Опис № 1 – 1926-1927 рр., 15 од. зб. 
Протоколи засідань сільських комітетів і загальних зборів службовців. Спи-
ски членів профспілки. 
 
Р-1617, Гроссуловський районний комітет професійної спілки робітників зем-
лі і лісу (Робземліс) 
с. Гроссулове Гроссуловського району Одеського округу Одеської губернії, 
07.03.1923-1928 рр., 
з липня 1925р.- Гроссуловського району Одеського округу 
3 категорія фонду 
тип 26 
На державному зберіганні з 05.01.1939 р. 
 
Опис № 1 – 1923-1925 рр., 22 од. зб. 
Протоколи пленумів. Доповіді і звіти радгоспів і протоколи робочих коміте-
тів та загальних зборів. Списки членів профспілки. 
 
Р-1618, Ісаєвський районний комітет професійної спілки робітників землі і 
лісу (Робземліс) 
с. Ісаєво Ісаєвського району Первомайського округу Одеської губернії, 
07.03.1923-17.11.1927 рр., 
з 1924 р.- с. Червоне Ісаєвського району Одеського округу Одеської губер-
нії, 
з липня 1925 р.- Ісаєвського району Одеського округу 
 
Андре-Іванівський районний комітет професійної спілки робітників землі і 
лісу (Робземліс) 
с. Андре-Іванове Андре-Іванівського району Одеського округу , 
17.11.1927-05.08.1941 р., 
з 1931 р.- Андре-Іванівського району УРСР, 
з 1932 р.- Андре-Іванівського району Одеської області, 
з 1940 р.- с. Андре-Іванівка Андре-Іванівського району Одеської області 
3 категорія фонду 
тип 26 
На державному зберіганні з 08.01.1939 р. 
Опис № 1 – 1923-1924 рр., 17 од. зб. 
Протоколи сільських комітетів і загальних зборів. Колективні договори. 
 
Р-1619, Мангеймський районний комітет професійної спілки робітників землі 
і лісу (Робземліс) 
с. Мангейм Мангеймського району Одеського округу Одеської губернії, 
07.03.1923-1924 рр. 
 
Фрідріх-Енгельський районний комітет професійної спілки робітників землі і 
лісу (Робземліс) 
с. Зельци Фрідріх-Енгельського району Одеського округу Одеської губернії, 
1924-09.02.1932 рр., 
з 1925 р.- Фрідріх-Енгельського району Одеського округу, 
з 1931 р.- Фрідріх-Енгельського району УРСР 
3 категорія фонду 
тип 26 
На державному зберіганні з 08.01.1939 р. 
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Опис № 1 – 1924-1928 рр., 26 од. зб. 
Протоколи, плани і звіти сільських комітетів профспілки. Трудові договори 
і списки членів профспілки. 
 
Р-1622, Виконком Мариновської сільської ради робочих, селянських і черво-
ноармійських депутатів (Сільрада) 
с. Мариновка Ленінської волості Одеського повіту Одеської губернії, 
лютий 1921-24.12.1939 рр., 
з 1923 р.- Ленінського району Одеського округу Одеської губернії, 
з липня 1925 р.- Ленінського району Одеського округу Одеської губернії, 
з 17.01.1927 р.- Тарасо-Шевченковського району Одеського округу, 
з 1929 р.- Одеського району Одеського округу, 
з 1930 р.- Виконкому Одеської міської ради робочих, селянських і червоног-
вардійських депутатів, 1932 р.- Одеського району Одеської області 
 
Виконком Мариновської сільської ради депутатів трудящих (Сільрада) 
с. Мариновка Одеського району Одеської області, 
24.12.1939-07.08.1941, 07.04.1944-1959 рр., 
з 1963 р.- Беляївський району 
1 категорія фонду 
тип 2 
На державному зберіганні з 20.11.1939 р. 
Всього: 90 од. зб., 1922-1933, 1950-1959 рр. 
 
Опис № 1 – 1922-1933 рр., 46 од. зб. 
Протоколи засідань сільради і загальних зборів. Листування з райвиконкомів 
про стягування податків і боротьбу з шкідниками сільсько-господарчих про-
дуктів. 
Опис № 3 – 1950-1959 рр., 44 од. зб. 
Протоколи засідань сільради, сесій. Плани робіт. 
 
Р-1626, Одеські восьмі місячні курси з підготовки вчителів німецької мови 
при Одеським німецькім педагогічним інституті м. Одеса, 
1934-1938 рр. 
3 категорія фонду 
тип 21 
На державному зберіганні з 29.03.1940 р. 
 
Опис № 1 – 1934-1936 рр., 21 од. зб. 
Відомості, списки і особові справи курсантів. 
 
Р-1632, Березівський сільський комітет незаможних селян (Сіль КНС) 
с. Березівка Одеського повіту Одеської губернії, 
09.05.1920-08.03.1933 рр., 
з травня 1921 р.- Вознесенського повіту Одеської губернії, 
з 1923 р.- Березівського району Одеського округу Одеської губернії, 
з липня 1925 р.- Березівського району Одеського округу, 
з 1931 р.- Березівського району УРСР, 
з 1932 р.- Березівського району Одеської області 
3 категорія фонду 
тип 2 
На державному зберіганні з 25.12.1938 р. 
Опис № 1 – 1925-1927 рр., 5 од. зб. 
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Протоколи засідань президію сіль КНС і загальних зборів членів КНС. Списки 
членів сіль КНС і заяви про приймання у члени. 
 
Р-1633, Одеський загальнодоступний пролетарський університет  
Наркомату просвіти УРСР, 
27.03.1925-жовтень 1926 рр. 
 
Одеський вечірній робочий університет (ОВРУ) 
Наркомату просвіти УРСР, 
жовтень 1926-жовтень 1930 рр. 
 
Одеський робочий університет (ОРУ)  
Наркомату просвіти УРСР, 
жовтень 1930-1934 рр. 
3 категорія фонду 
тип 21 
На державному зберіганні з 28.01.1939 р. 
Опис № 1 – 1925-1934 рр., 1157 од. зб. 
Матеріали про відкриття Одеського загальнодоступного пролетарського уніве-
рситету. Накази по університету. Протоколи зборів службовців, засідань ра-
ди, приймальної комісії, нарад при директорі. Стенограми засідань з відк-
риття ОРУ і звіти про діяльність робочого університету. Характеристики ви-
пускників, відомості про склад службовців і особові справи. 
 
Р-1634, Робочий факультет (Робфак) при Одеськім інституті народної освіти 
м. Одеса, 
01.09.1923-11.08.1930 рр. 
3 категорія фонду 
тип 21 
На державному зберіганні з 17.01.1939 р. 
 
Опис № 1 – 1923-1930 рр., 473 од. зб. 
Особові справи студентів. 
 
Р-1636, Відділ робочого постачання (ВРП) 
Одеської контори «Експортхліб» м. Одеса, 
1935-01.08.1940 рр. 
3 категорія фонду 
тип  
На державному зберіганні з 16.02.1940 р. 
Опис № 1 – 1935 р., 4 од. зб. 
Річні фінансові звіти. Списки службовців ВРП і контори. 
 
Р-1637, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Промінь соціалізму» 
1944-28.03.1958 рр.  
з квітня 1949 р. – ім. Мічурина 
с. Сахарове Березовського району Одеської області 
3 категорія фонду 
тип 16 
На державному зберіганні з 09.09.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944, 1946-1957 рр., 28 од. зб. 
Протоколи засідань правління і загальних зборів членів колгоспу. Річні фі-
нансово-господарські звіти. Прибутково-витратні кошториси. 
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Р-1638, Одеська обласна контора Всесоюзного об’єднання по експорту риби, 
рибопродуктів і всіх видів консервів «Рибконсервекспорт» 
 м. Одеса, 
20.03.1933-1934 рр. 
 
Одеська обласна контора Всесоюзного об’єднання по експорту риби, рибопро-
дуктів, ікри, плодоовочів і всіх видів консервів «Рибконсервекспорт» м. 
Одеса, 
1934-01.01.1936 р. 
1 категорія фонду 
тип 17 
На державному зберіганні з 29.08.1938 р. 
Всього: 36 од. зб., 1932-1935 рр. 
 
Опис № 1 – 1934-1935 рр., 27 од. зб. 
Накази і звіти Одеської контори. 
 
Опис № 2 – 1932-1935 рр., 9 од. зб. 
Циркуляри і розпорядження уповноваженого народного комісаріату зовнішньої 
торгівлі та всесоюзного об’єднання. 
 
Р-1640, Одеська контора з будування портового елеватору 
Всесоюзного змішаного акціонерного товариства «Хлібобуд»  
м. Одеса, 
24.06.1930-1934 рр. 
3 категорія фонду 
тип 12 
На державному зберіганні з 16.02.1940 р. 
 
Опис № 1 – 1930-1934 рр., 16 од. зб. 
Накази, циркуляри і інструкції правління «Хлібопродкт» і Одеської контори. 
Протоколи технічних нарад. Річні звіти про ліквідаційний баланс. Списки і 
листування про особовий склад. 
 
Р-1641, Одеський фізико-хімічно-математичний інститут (Фізхімат) 
Наркомату освіти УРСР  
м. Одеса, 
вересень 1930-липень 1933 рр. 
2 категорія фонду 
тип 21 
На державному зберіганні з 02.01.1939 р. 
Всього: 493 од. зб., 1930-1933 рр. 
 
Опис № 1 – 1930-1933 рр., 490 од. зб.  
Постанови і розпорядження наркомату освіти. Звіти про роботу факультетів. 
Учбові плани і накази по інституту. Протоколи нарад деканатів, профкому, 
парторгів, приймальної комісії і загальних зборів студентів та викладачів. 
Списки і особові справи викладачів і студентів. 
 
Опис № 2 – 1931-1933 рр., 3 од. зб. 
Відомості про студентів і викладачів. 
 
Р-1642, Робочий комітет (Рабфак) при Одеськім фізико-хімічно-математичному 
інституті 
м. Одеса, 
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1930-1933 рр. 
3 категорія фонду 
тип 21 
На державному зберіганні з 15.02.1940 р. 
 
Опис № 1 – 1930-1933 рр., 461 од. зб. 
Особові справи студентів. 
 
Р-1645, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона зірка» 
с. Агєєвка Любашовського району Одеського округу, 
1930-04.08.1941 рр., 28.03.1944 р. - , 
з 1932 р.- Любашовського району Одеської області 
3 категорія фонду 
тип 16 
На державному зберіганні з 21.07.1938 р. 
Всього: 1931-1933 рр., 1944-1949 рр., 25 од. зб. 
 
Опис № 1 – 1931-1934 рр., 8 од. зб. 
Протоколи загальних зборів і правління колгоспу. Списки членів колгоспу. 
 
Опис № 2 – 1944-1949 рр., 20 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів і засідань правління колгоспу. 
Річні звіти. 
 
Р-1646, Березовський районний комітет незаможних селян (Рай КНС) 
с. Березівка Березовського району Одеського округу Одеської губернії, 
07.03.1923-08.03.1933 рр., 
з липня 1925 р.- Березовського району Одеської області, 
з 1931 р. – Березовського району УРСР, 
з 1932 р.- Березовського району Одеської області 
3 категорія фонду 
тип 2 
На державному зберіганні з 25.12.1938 р. 
 
Опис № 1 – 1924-1928 рр., 40 од. зб. 
Циркуляри, постанови і плани роботи районного комітету незаможних селян. 
Протоколи засідань президію райвиконкому і загальних зборів членів сільсь-
кого комітету незаможних селян. Листування з райвиконкомом і сільським КНС 
про розділ куркульських, церковних і поміщицьких земель. Списки і посвід-
чення членів КНС. 
 
Р-1647, Одеський інститут професійної освіти (Профосвіт) 
Наркомату просвіти УРСР 
м. Одеса, 
15.09.1930-10.03.1933 рр. 
2 категорія фонду 
тип 21 
На державному зберіганні з 01.02.1939 р. 
 
Опис № 1 – 1930-1933 рр., 2219 од. зб. 
Розпорядження і директиви наркомату просвіти. Накази по інституту. Прото-
коли педагогічної ради і приймальної комісії. Учбові плани і програми. 
Списки і особові справи викладачів та студентів. 
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Р-1648, Робочий факультет (Робфак) при Одеському інституті професійної 
освіти  
м. Одеса, 
1930-15.06.1933 рр. 
3 категорія фонду 
тип 21 
На державному зберіганні з 01.02.1939 р. 
 
Опис № 1 – 1930-1933 рр., 124 од. зб. 
Накази по Робфаку. Анкетні листки викладачів. Особові справи студентів. 
 
Р-1650, Одеський єврейський педагогічний технікум ім. Жовтневої революції 
Наркомату просвіти УРСР 
м. Одеса, 
[ ] рр. 
3 категорія фонду 
тип 21 
На державному зберіганні з 17.01.1939 р. 
Всього: 183 од. зб., 1925-1935 рр. 
 
Опис № 1 – 1925-1935 рр., 175 од. зб. 
Листування з військкоматом про військовозобов’язаних. Журнал успішності і 
особові справи студентів. 
 
Опис № 2 – 1926-1930 рр., 8 од. зб. 
Директиви, циркуляри, розпорядження, інструкції наркомату освіти. Листу-
вання з військкоматом про військовозобов’язаних студентів і зрадників.  
 
Р-1651, Більше-Буяликський районний комітет незаможних селян (Рай КНС) 
с. Більший Буялик Більше-Буяликського району Одеського округу, 
17.01.1927-30.11.1927 рр. 
 
Благоєвський районний комітет незаможних селян (Рай КНС) 
с. Благоєво Благоєвського району Одеського округу, 
30.11.1927-08.03.1933 рр., 
з 1932 р.- Благоєвського району Одеської області 
3 категорія фонду 
тип 2 
На державному зберіганні з 17.12.1938 р. 
Всього: 34 од. зб., 1929-1931 рр. 
 
Опис № 1 – 1929-1931 рр., 25 од. зб. 
Протоколи загальних зборів членів сільських КНС. Плани роботи рай КНС. 
Списки членів районного і сільських КНС. 
 
Опис № 2 – 1929-1931 рр., 9 од. зб. 
Протоколи загальних зборів членів сільських КНС. 
 
Р-1652, Дубиновський сільський комітет незаможних селян (Рай КНС) 
с. Дубиново Савранського району Первомайського округу, 
1926-08.03.1933 рр., 
з 1931 р.- Кривоозерського району УРСР, 
з 1932 р.- Кривоозерського району Одеської області, 
з лютого 1933 р.- Савранського району Одеської області 
3 категорія фонду 
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тип 2 
На державному зберіганні з 25.12.1939 р. 
Всього: 1926-1931 рр., 7 од. зб. 
 
Опис № 1 – 1928-1931 рр., 2 од. зб. 
Протоколи загальних зборів членів сіль КНС.  
 
Опис № 2 – 1926-1930 рр., 5 од. зб. 
Протоколи засідань правління і загальних зборів сіль КНС. 
 
Р-1654, Концебовський сільський комітет незаможних селян (Сіль КНС) 
с. Концеба Савранського району Балтського округу Одеської губернії, 
1923-08.03.1933 рр., 
з 12.10.1924 р.- Савранського району Первомайського округу Одеської губер-
нії, 
з липня 1925 р.- Савранського району Первомайського округу, 
з 1931 р.- Кривоозерського району УРСР, 
з 1932 р.- Кривоозерського району Одеської області, 
з лютого 1933 р.- Савранського району Одеської області 
3 категорія фонду 
тип 2 
На державному зберіганні з 22.12.1939 р. 
 
Опис № 1 – 1923-1929 рр., 9 од. зб. 
Циркуляри окружного комітету незалежності селян. Протоколи загальних збо-
рів членів сільського комітету незаможних селян. 
 
Р-1655, Груповий комітет професійної спілки робітників будівництва легкої, 
харчової і лісної промисловості Одеських будівельно-ремонтних контор  
м. Одеса, 
07.01.1935-1939 рр. 
3 категорія фонду 
тип 26 
На державному зберіганні з 16.01.1940 р. 
Всього: 122 од. зб., 1935-1939 рр. 
 
Опис № 1 – 1937-1939 рр., 81 од. зб. 
Директиві вказівки Центрального комітету профспілкових робітників будівни-
цтва легкої, харчової і лісної промисловості. Постанови і розпорядження 
президію УК і Одеського групкому. Протоколи засідань пленуму групкому і 
загальних зборів підвідомчих організацій. 
 
Опис № 2 – 1935-1938 рр., 40 од. зб. 
Директиви і постанови президію ЦК союзу. Листування з підвідомчими органі-
заціями про охорону праці. 
 
Опис № 3 – 1936 р., 1 од. зб. 
Протоколи зборів членів каси взаємодопомоги групкому. 
 
Р-1656, Одеський обласний союз споживчих товариств «Облспоживсоюз» 
Українського союзу споживчих товариств 
м. Одеса, 
00.02.1932-00.10.1941 рр., 10.04.1944 р.- 
2 категорія фонду 
тип 7 
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На державному зберіганні з 04.02.1935 р. 
Всього: 2628 од. зб., 1932-1984 рр. 
 
Опис № 1 – 1932-1934 рр., 44 од. зб. 
Накази і циркуляри Всеукраїнського союзу споживчих товариств і облвикон-
кому. Протоколи засідань комуністичної організації і президію облспоживсо-
юзу. 
 
Опис № 2 – 1945-1976 рр., 57 од. зб. 
Протоколи засідань звуженого засідання правління облспоживсоюзу. Акти про 
виділення до знищення документів тимчасового зберігання. Номенклатура 
справ таємного діловодства.  
 
Опис № 3 – 1944-1963 рр., 344 од. зб. 
Постанови президію і розпорядження облспоживсоюзу. Протоколи президію і 
стенограми обласних нарад господарських і торгових робітників. Устав 
облспоживсоюзу. 
 
Опис № 4 – 1944-1963 рр., 29 од. зб. 
Плани і звіти з кадрів. 
 
Опис № 5 – 1956-1963 рр., 57 од. зб. 
Документи про висновки Всесоюзного соцзмагання, кооперативного населення, 
нагородження значками «Відмінник радянської споживчої кооперації». 
 
Опис № 6 – 1957-1963 рр., 22 од. зб. 
Плани і звіти про виробничу діяльність. 
 
Опис № 7 – 1944-1963 рр., 60 од. зб.  
Зведені статистичні звіти, коньюктурні огляди, плани господарської діяль-
ності. 
 
Опис № 8 – 1944-1963 рр., 63 од. зб. 
Штатний розклад. 
 
Опис № 9 – 1953-1963 рр., 23 од. зб. 
Плани і звіти з капітального будівництва. 
 
Опис № 10 – 1948-1963 рр., 68 од. зб. 
Фінансові плани і звіти. Кошториси і ліміти.  
 
Опис № 11 – 1944-1963 рр., 27 од. зб. 
Зведені річні фінансові звіти. 
 
Опис № 12 – 1948-1963 рр., 11 од. зб. 
Річні баланси.  
 
Опис № 13 – 1952-1963 рр., 7 од. зб. 
Постанови і протоколи ревізійної комісії. 
 
Опис № 14 – 1964-1984 рр., 1816 од. зб. 
Канцелярія, відділи: виробничий, планово-економічний, капітального будів-
ництва, організації і торгівлі, фінансовий, праці і заробітної платні, ка-
дрів. Ревізійна комісія і бухгалтерія. 
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Р-1657, Виконком Ново-Миколаївської сільської ради робочих, селянських і 
червоноармійських депутатів (Сільрада) 
с. Ново-Миколаївка Тараса-Шевченківського району Одеського округу Одеської 
губернії, 
1924-24.12.1939 рр., 
з липня 1925 р.- Тараса-Шевченківського району Одеського округу, 
з 1932 р.- Роздільнянського району Одеської області, 
з 1935 р.- Яновського району Одеської області 
 
Виконком Ново-Миколаївської сільської ради депутатів трудящих (Сільрада) 
с. Ново-Миколаївка Яновського району Одеської області, 
24.12.1939-08.08.1941 рр., 02.04.1944-1959 рр., 
з 1945 р.- Іванівського району Одеської області 
1 категорія фонду 
тип 1 
На державному зберіганні з 13.12.1938 р. 
Всього: 27 од. зб., 1926-1930 рр., 1949-1958 рр. 
 
Опис № 1 – 1926-1930 рр., 14 од. зб. 
Судові справи селян з розділу садиб і стягування податків. 
 
Опис № 2 – 1949-1958 рр., 13 од. зб. 
Протоколи сесій сільради і засідань виконкому. Квартальні плани роботи. 
Бюджет сільради. 
 
Р-1658, Барановська трудова школа 
Одеської окружної інспектури народної освіти 
с. Бараново Тараса-Шевченківського району Одеського округу, 
[1926-1927] рр. 
3 категорія фонду 
тип 21 
На державному зберіганні з 13.12.1938 р. 
 
опис № 1 – 1926-1927 рр., 3 од. зб. 
Річні звіти і списки учнів школи. 
 
Р-1659, Сільськогосподарська артіль (Колгосп) ім. Третього Інтернаціоналу 
с. Андрєєво Тараса-Шевченківського району Одеського округу, 
[1931-1933] рр., 
з 1932 р.- Роздільнянського району Одеської області. 
3 категорія фонду 
тип 16 
На державному зберіганні з 13.12.1938 р. 
Опис № 1 – 1930-1033 рр., 8 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів колгоспників. Річні звіти. 
 
Р-1660, Сільськогосподарська артіль (Колгосп) ім. Германської корпорації  
с. Блонське Тараса-Шевченківського району Одеського округу, 
[1930-1932] рр., 
з 1932 р.- Роздільнянського району Одеської області 
3 категорія фонду 
тип 16 
На державному зберіганні з 21.0.1940 р. 
 
Опис № 1 – 1931-1932 рр., 15 од. зб. 
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Протоколи засідань правління і загальних зборів членів колгоспу. 
 
Р-1661, Сільськогосподарська артіль (Колгосп) ім. Петровського  
с. Бузиновка Роздільнянського району Одеської області, 
1932-09.08.1941 рр., 05.04.1944-1950 рр., 
з 1935 р.- Яновського району Одеської області, 
з 1944 р.- Іванівського району Одеської області 
3 категорія фонду 
тип 16 
На державному зберіганні з 13.12.1938 р. 
Всього: 21 од. зб. 1932-1933 рр., 1944-1950 рр. 
 
Опис № 1 – 1932-1933 рр., 14 од. зб. 
Протоколи засідань правління колгоспу і загальних зборів членів колгоспу. 
 
Опис № 2 – 1944-1950 рр., 7 од. зб. 
Виробничі плани колгоспу. Річні звіти. Соціалістичні договори.  
 
Р-1662, Товариство з спільної обробки землі ім. Петровського (ТСОЗ)  
с. Нерубайськ Одеського району Одеської округу,  
1929-1930 рр.,  
з 22.09.1930 р.- Виконкому Одеської міської ради робочих, селянських і че-
рвоноармійських депутатів 
3 категорія фонду 
тип 16 
На державному зберіганні з 13.12.1938 р. 
 
Опис № 1 – 1029-1930 рр., 6 од. зб. 
Протоколи засідань правління і загальних зборів членів ТСОЗ.  
 
Р-1666, Виконком Адамовської сільської ради робочих, селянських і червоно-
армійських депутатів (Сільрада) 
с. Адамовка Тараса-Шевченківського району Одеського округу Одеської губер-
нії, 
1926-24.12.1939 рр., 
з липня 1925 р.- Тараса-Шевченківського району Одеського округу, 
з 1930 р.- Одеського району Одеського округу, 
з 22.09.1930 р.- Виконкому Одеської міської ради робочих, селянських і че-
рвоноармійських депутатів. 
з 1937 р.- Одеського району Одеської області 
 
Виконком Адамовської сільської ради депутатів трудящих (Сільрада) 
с. Адамовка Одеського району Одеської області, 
24.12.1939-09.08.1941 рр., 1944 р.-, 
з 1944р.- Іванівського району Одеської області 
1 категорія фонду 
тип 2 
На державному зберіганні з 13.12.1938 р. 
Всього: 53 од. зб., 1926-1928 рр., 1944-1956 рр. 
 
Опис № 1 – 1926-1928 рр., 17 од. зб. 
Протоколи засідань сільради. 
 
Опис № 2 – 1944-1956 рр., 36 од. зб. 
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Плани роботи сільради. Протоколи засідань сільради і сесій. Бюджети і зме-
ти сільради. 
 
Р-1667, Виконком Севериновської сільської ради робочих, селянських і чер-
воноармійських депутатів (Сільрада) 
с. Севериновка Ленінського району Одеського округу, 
1925-24.12.1939 рр., 
з 1926 р.- Тараса-Шевченківського району Одеського округу, 
з 1931 р.- Тараса-Шевченківського району УРСР, 
з 1932 р.- Роздільнянського району одеської області, 
з 1935 р.- Яновського району Одеської області 
 
Виконком Севериновської сільської ради депутатів трудящих (Сільрада) 
с. Севериновка Яновського району Одеської області, 
21.12.1939-10.08.1941 рр., 06.04.1944 р.-, 
з 1945 р.- Іванівського району Одеської області, 
з 1963 р.- Комінтернівського району Одеської області, 
з 1967 р.- Іванівського району Одеської області 
1 категорія фонду 
тип 2 
На державному зберіганні з 13.12.1938 р. 
Всього: 98 од. зб., 1925-1927 рр., 1953-1968 рр. 
 
Опис № 1 – 1925-1927 рр., 39 од. зб. 
Накази, циркуляри, постанови і протоколи окрвиконкому, райвиконкому і 
сільради. Листування з райвиконкомом про сільськогосподарські податки, зе-
млеустрій і культурно-просвітницькі роботи. 
 
Опис № 2 – 1953-1968 рр., 59 од. зб. 
Протоколи сесій і засідань виконкому. Бюджети сільради, річні фінансові 
звіти, документи виборчкому. 
 
Р-1668, Виконком Коноплянської сільських ради робочих, селянських і черво-
ноармійських депутатів (Сільрада) 
с. Конопляне Євгенівської волості Тираспольського повіту Одеської губер-
нії, 1919-1939 рр., 
з травня 1921 р.- Одеського повіту Одеської губернії, 
з 1922 р.- Тараса-Шевченківської волості Одеського повіту Одеської губер-
нії, 
з 1923 р.- Тараса-Шевченківського району Одеського округу Одеської губер-
нії, 
з липня 1925 р.- Тараса-Шевченківського району Одеського округу, 
з 1932 р.- Роздільнянського району Одеської області, 
з 1935 р.- Яновського району Одеської області 
 
Виконком Коноплянської сільської ради депутатів трудящих (Сільрада) 
с. Конопляне Яновського району Одеської області, 
24.12.1939-10.08.1941 рр., 04.04.1944 р.- 
з 1945 р.- Іванівського району Одеської області, 
з 1963 р.- Комінтернівського району Одеської області, 
з 1965 р.- Березовського району Одеської області, 
з 1967 р.- Іванівського району Одеської області 
1 категорія фонду 
тип 2 
На державному зберіганні з 21.01.1929 р. 
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Всього: 154 од. зб., 1918-1928 рр., 1950-1973 рр. 
 
Опис № 1 – 1918-1928 рр., 76 од. зб. 
Протоколи засідань президію сільради, комітету незаможних селян. Відомості 
про економічний стан сільради. Копії наказів волвиконкому, волосного 
військкому, повітової п'ятірки. Списки осіб яких лишили виборчих прав чле-
нів релігійної громади. 
 
Опис № 2 – 1950-1973 рр., 78 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому і сесій сільради, загальних зборів виборців. 
Плани. Довідки про роботу виконкому і постійних комісій. Бюджет сільради. 
 
Р-1670, Виконком Цебриковської волосної ради робочих, селянських і черво-
ноармійських депутатів (Волвиконком) 
с. Цебриково Тираспольського повіту Одеської губернії, 
1919-07.03.1923 рр. 
1 категорія фонду 
тип 2 
На державному зберіганні з 15.08.1938 р. 
Всього: 150 од. зб., 1919-1924 рр. 
 
Опис № 1 – 1919-1923 рр., 93 од. зб. 
Накази, циркуляри і постанови Тираспольського ревкому і Одеського губвико-
нкому. Протоколи засідань волвиконкому, волосної посівної і культурно-
просвітньої комісій. Списки службовців волвиконкому, волревкому, вол КНС, 
вчителів, платників податків, осіб духовного звання. 
 
Опис № 2 – 19201-922 рр., 3 од. зб. 
Списки розкуркулених і осіб лишених виборчих прав, іноземців що проживають 
на території волості. 
 
Опис № 3 – 1921-1923 рр., 3 од. зб. 
Листування про облік непрацездатного населення. 
 
Опис № 4 – 19201-921 рр., 9 од. зб. 
Листування про надання допомоги червоноармійцям. 
 
Опис № 5- 1921-1924 рр., 8 од. зб. 
Списки, листування і відомості про виконання продовольчого податну і інше. 
 
Опис № 6 – 19201-923 рр., 34 од. зб. 
Списки, листування про безземельних селян, поділі лісу, очерет для будіве-
льних робіт. 
 
Р-1671, Виконком Цебриковської сільської ради робочих, селянських і черво-
ноармійських депутатів (Сільрада) 
с. Цебриково Цебриковської волості Тираспольського повіту Одеської губер-
нії. 
1920-24.12.1939 рр., 
з 1923 р.- Цебриковського району Одеського округу Одеської губернії, 
з липня 1925 р.- Цебриковського району Одеського округу. 
з 1931 р.- Цебриковського району УРСР, 
з 1932 р.- Цебриковського району Одеської області 
 
Виконком Цебриковської сільської ради депутатів трудяцих (Сільрада) 
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с. Цебриково Цебриковського району Одеської області, 
24.12.1939-08.08.1941 рр., 03.04.1944-1961 рр. 
 
Виконком Цебриковської селищної ради депутатів трудящих (Селищна рада) 
с. Цебриково Цебриковського району Одеської області, 
1961 р.-, 
з 1963 р.- Роздільнянського району Одеської області, 
з 1965 р.- Великомихайлівського району Одеської області. 
1 категорія фонду 
тип 2 
На державному зберіганні з 15.08.1938 р. 
Всього: 129 од. зб., 1920-1927 рр., 1945-1965 рр. 
 
Опис № 1 – 1920-1927 рр., 44 од. зб. 
Протоколи засідань президію сільради, списки платники податків. Копії на-
казів, циркулярів і розпоряджень повітового та волосного виконкому. 
 
Опис № 2 – 1945-1954 рр., 30 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому, сесій і загальних зборів колгоспників. Бю-
джет сільради. Кошториси витрат сільради. Звіти про прибутки і витрати 
сільради. 
 
Опис № 3 – 1952-1965 рр., 55 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому, сесій. Квартальні плани роботи. Бюджет. Ма-
теріали про благоустрій сел. Соціалістичні обов’язки і матеріали про їх 
виконання. 
 
Р-1672, Будівництво Одеського інституту технологій зерна і борошна ім. 
І.В. Сталіна  
Всесоюзного будівельного тресту «Млинбуд» 
м. Одеса, 
1937-1939 рр. 
3 категорія фонду 
тип 12 
На державному зберігання з 21.01.1940 р. 
 
Опис № 1 – 1938-1939 рр., 9 од. зб. 
Накази по Одеському і всесоюзному будівництві. Списки робітників і службо-
вців. 
 
Р-1673, Виконком Цебриковської районної ради робочих, селянських і черво-
ноармійських депутатів (Райвиконком) 
с. Цебриково Цебриковського району Одеського округу Одеської губернії, 
07.03.1923-24.12.1939 рр., 
з липня 1925 р.- Одеського округу, 
з 1931 р.- Цебриковського району УРСР, 
з 1932 р.- Цебриковського району Одеської області 
 
Виконком Цебриковської районної ради депутатів трудящих (Райвиконком) 
С. Цебриково Цебриковського району Одеської області, 
24.12.1939-08.08.1941 рр., 03.04.1944-04.01.1963 рр. 
1 категорія фонду 
тип 2 
На державному зберігання з 15.08.1938 р. 
Всього: 1156 од. зб., 1923-1963 рр. 
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Опис № 1 – 1923-1927 рр., 275 од. зб. 
Накази, циркуляри райвиконкому. Протоколи засідань постійно діючих комісій 
райвиконкому, сільрад і загальних зборів громадян району. Звіти райвикон-
кому, шкіл району і списки вчителів. 
 
Опис № 2 – 1931-1934 рр., 35 од. зб. 
Листування про військовозобов'язаних і їх облік, постачання продовольства 
дитячим установам і іншим питанням. 
 
Опис № 3 – 1923-1927 рр., 34 од. зб. 
Списки платників податків і листування з цього питання. 
 
Опис № 4 – 1923-1928 рр., 32 од. зб. 
Матеріали про облік державних земель. 
 
Опис № 5 – 1924-1927 рр., 6 од. зб. 
Листування про роботу шкіл. 
 
Опис № 6 – 1923-1926 рр., 23 од. зб. 
Списки і відомості про збір податків.  
 
Опис № 7 – 1945-1963 рр., 595 од. зб. 
Акти збитків принесених району німецько-фашистськими окупантами. Протоколи 
і розпорядження райвиконкому його сесій, сільрад, загальних зборів колгос-
пників. Запитальник на осіб, що повернулися з Германії і Польщі. Звіти, 
довідки і листування про роботу райвиконкому. Матеріали постійно діючих 
комісій. Особові рахунки службовців виконкому і матеріали про нагороджен-
ня. 
 
Опис № 8 – 1946-1962 рр., 156 од. зб. 
Особові справи службовців. 
 
Р-1674, Управління південного будівництва 
Всесоюзного державного треста цивільного авіаційного будівництва «Цивіла-
віабуд» 
м. Одеса, 
05.03.1933-1937 рр., 
з 1935 р.- Управління капітального будівництва цивільного повітряного фло-
ту «Аерофлот» 
 
Управління Чорноморської гідро-авіалінії Одеса-Батумі  
Головного управління цивільного повітряного флоту «Аерофлот», 
1937-11.03.1939 рр. 
2 категорія фонду  
тип 1 
На державному зберіганні з 22.12.1939 р. 
Всього: 618 од. зб., 1933-1939 рр. 
 
Опис № 1 – 1933-1939 рр., 516 од. зб. 
Накази, циркуляри, інструкції і розпорядження серед головного управління 
цивільного повітряного флоту, управлінню Чорноморської авіалінії і гідро 
портам. Списки і особові справи співробітників. 
 
Опис № 2 – 1933-1938 рр., 102 од. зб. 
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Постанови, накази, циркуляри, директиви тресту цивільного авіаційного бу-
дівництва, управління капітального будівництва, головного управління пові-
тряного флоту , Чорноморського управління гідро лінії. Протоколи технічних 
нарад південного будівництва, управління капітального будівництва. Генера-
льні плани будівництва гідро ліній Одеса-Батумі. Списки робочих і службов-
ців, листування про особовий склад. 
 
Р-1675, Одеський обласний трест будівельних матеріалів (Облбудматтрест) 
Одеського обласного управління місцевої промисловості м. Одеса, 
31.06.1936-27.01.1937 рр. 
2 категорія фонду  
тип 12 
На державному зберіганні з 23.12.1939 р. 
Опис № 1 – 1936-1937 рр., 164 од. зб. 
Накази і постанови по тресту. Листування з підвідомчими установами і підп-
риємствами про постачання їх будівельними матеріалами. 
 
Р-1676, Одеський обласний трест метисних виробів (Облметистрест) 
Одеського обласного управління місцевої промисловості м. Одеса, 
15.01.1937-26.09.1938 рр. 
2 категорія фонду  
тип 11 
На державному зберіганні з 16.03.1939 р. 
 
Опис № 1 – 1937-1938 рр., 79 од. зб. 
Накази по тресту. Протоколи засідань господарсько-виробничого активу. Тех-
нічно-виробничі плани, звіти про стахановський рух на заводах, техніці 
безпеки. Відомості про раціоналізаторські пропозиції. Річні фінансові зві-
ти. Анкети робітників тресту. 
 
Р-1677, Одеський обласний трест цегляної промисловості  
Одеського обласного управління місцевої промисловості м. Одеса, 
[1936-1940] рр. 
2 категорія фонду 
тип 11 
На державному зберігання з 23.12.1939 р. 
 
Опис № 1 – 1937-1938 рр., 56 од. зб. 
Накази обласного управління місцевої промисловості і тресту. Квартальні і 
місячні звіти про роботу. Листування з цегляними заводами про реалізацію 
продукції, стахановському руху.  
 
Р-1678, Беляївський другий комишитовий завод  
Одеського обласного відділу місцевої промисловості, 09.02.1932-1937 рр., 
з 20.02.1932 р.- Виконкому Одеської міської ради робочих, селянських і че-
рвоноармійських депутатів, 
з 17.02.1935 р.- с. Беляївка Беляївського району Одеської області 
3 категорія фонду  
тип 11 
На державному зберіганні з 21.12.1939 р. 
 
Опис № 1 – 1934 р, 1 од. зб. 
Особові рахунки робочих і службовців. 
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Р-1679, Одеський обласний державний трест хімічної і силікатної промисло-
вості (Облхімсилікаттрест) 
Одеського обласного відділу місцевої промисловості м. Одеса, 
березень 1935-січень 1937 рр. 
2 категорія фонду  
тип 11 
На державному зберіганні з 16.03.1939 р. 
 
Опис № 1 – 1935-1936 рр., 31 од. зб. 
Накази по тресту. Плани і звіти про працю тресту і підвідомчих підпри-
ємств. Списки особового складу тресту і заводів. 
 
Р-1680, Одеський обласний трест металообробної промисловості (Металотрест) 
Одеського обласного управління місцевої промисловості м. Одеса, 
07.03.1935-10.01.1937 рр. 
2 категорія фонду  
тип 11 
На державному зберіганні з 16.03.1939 р. 
 
Опис № 1 – 1935-1937 рр., 37 од. зб. 
Устав обласного метало-тресту. Циркуляри, інструкції, накази і постанови 
ради народних комісарів союзу РСРС, Одеського облвиконкому, обласного уп-
равління місцевої промисловості і заводів. Звіти про роботу підприємств 
обласного метало-тресту. Протоколи технічних нарад. 
 
Р-1682, Одеський обласний машинобудівельний трест 
Одеського обласного управління місцевої промисловості м. Одеса, 
14.02.1937-1938 рр. 
2 категорія фонду  
тип 11 
На державному зберіганні з 03.11.1939 р. 
 
Опис № 1 – 1937 р., 38 од. зб. 
Накази, постанови і розпорядження по тресту, обласній місткій промисловос-
ті, наркомату місткої промисловості. Протоколи нарад активу заводів. Звіти 
про хід соціалістичних змагань на заводах і листування про підготовку кад-
рів. 
 
Р-1683, Виконком Байдузовської сільської ради робочих, селянських і черво-
ноармійських депутатів (Сільрада) 
с. Байдузовка Савранського району Первомайського округу, 
1925-24.12.1939 рр. 
1 категорія фонду  
тип 2 
На державному зберіганні з 23.12.1938 р. 
 
Опис № 1 – 1925-1927 рр., 23 од. зб. 
Протоколи засідань сільради і загальних зборів жителів села Байдузовка. 
Постанови Первомайського окрвиконкому. Листування з райвиконкомом про ре-
лігійні общини. 
 
Р-1686, Одеський окружний відділ професійної спілки робітників мистецтву 
(РОБМИС) м. Одеса, 
01.08.1925-30.11.1930 рр. 
2 категорія фонду  
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тип 26 
На державному зберіганні з 15.12.1931 р. 
Всього: 190 од. зб., 1925-1929 рр. 
 
Опис № 1 – 1925-1928 рр., 179 од. зб. 
Протоколи засідань правління спілки, місткого комітету і загальних зборів 
спілки. Довідки членів профспілки про стаж роботи. 
 
Опис № 2- 1925-1929 рр., 11 од. зб. 
Протоколи засідань ЦК спілки і місткових комітетів низових професійних ор-
ганізацій. Анкети про вступ до членів профспілки і заяви про надання допо-
моги. 
 
Р-1687, Одеська друга державна чаєрозважувальна фабрика 
Всесоюзного Центрального союзу споживчих товариств «Центросоюз» 
м. Одеса, 
1923-жовтень 1941 рр. 
2 категорія фонду  
тип 11 
На державному зберіганні з 23.03.1939 р. 
Всього: 12 од. зб., 1923-1937 рр. 
 
Опис № 2 – 1923-1929 рр., 2 од. зб. 
Інструкції Центросоюзу.  
 
Опис № 4 – 1930-1937 рр., 10 од. зб. 
Копії циркулярів і розпоряджень Центросоюзу. 
 
Р-1690, Одеська обласна контора акціонерного товариства всесоюзного об'єд-
нання з експорту і імпорту хлібофуражних і продовольчих продуктів «Екс-
портхліб» м. Одеса, 
06.07.1923-01.08.1940 рр.,  
2 категорія фонду  
тип 17 
На державному зберіганні з 05.12.1936 р. 
 
Опис № 1 – 1923-1940 рр., 544 од. зб. 
Накази, інструкції і розпорядження по контори. Протоколи адміністративно-
технічних нарад. Листування з райконторами про якість заготовлю вальних 
продуктів, відвантаження зерна і ін. Списки і листування про особовий 
склад. Звіти, штатний розклад, змети, креслення Одеського портового елева-
тору, річний фінансовий звіт.  
 
Р-1691, Одеський обласний комітет професіональної спілки робітників будів-
ництва легкої, харчової і лісної промисловості м. Одеса, 
19321-1937 рр. 
2 категорія фонду  
тип 26 
На державному зберіганні з 18.01.1940 р. 
 
Опис № 1 – 1936-1937 рр., 19 од. зб. 
Акти обстежень підвідомчих організацій, особові листки з обліку кадрів. 
 
Р-1693, Республіканські курси радянського будівництва [з перепідготовки 
секретарів виконкомів] 
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Центрального виконавчого комітету УРСР 
м. Одеса, 
1934-05.04.1939 рр., 
з липня 1938 р.- Верховної ради УРСР 
3 категорія фонду  
тип 21 
На державному зберіганні з 10.04.1939 р. 
 
Опис № 1 – 1935-1938 рр., 29 од. зб. 
Накази по курсам. Протоколи засідань комісій з випуску курсантів і вироб-
ничих нарад. Анкети, списки учнів та випускників курсів. 
 
Р-1695, Одеський обласний відділ постачання (Облпостач) 
Виконкому Одеської обласної ради робочих, селянських і червоноармійських 
депутатів м. Одеса, 
01.03.1932-жовтень 1941 рр.  
1 категорія фонду  
тип 2 
На державному зберіганні з 11.02.1935 р. 
Всього: 442 од. зб.,1932-1934 рр. 
 
Опис № 1 – 1932-1934 рр., 416 од. зб. 
Накази по обласного відділу постачання і листування про заготівлю продук-
тів. 
 
Опис № 2 – 1932-1933 рр., 26 од. зб. 
Листування про постачання Красної армії, створенні мобілізаційного фронту 
і ін. Політично-економічні огляди серед районів. 
 
Р-1696, Одеська верф дерев'яного суднобудування  
Всеукраїнського товариства сприяння розвитку водного транспорту і охорони 
життя людей на водних шляхах «Укросвод» 
м. Одеса, 
01.03.1932-жовтень 1941 рр. 
3 категорія фонду  
тип 13 
На державному зберіганні з 21.05.1939 р. 
 
Опис № 1 - 1934-1937 рр., 17 од. зб. 
Циркуляри Всеукраїнського товариства. Накази по Одеської верфі. протоколи 
виробничих нарад. Списки особового складу. 
 
Р-1719, Ісаєвське районне статистичне бюро (Райстатбюро) 
с. Ісаєво Ісаєвського району Первомайського округу Одеської губернії, 
07.03.1923-17.11.1927 рр., 
з 1924 р.- Ісаєвського району Одеського округу Одеської губернії, 
з липня 1925 р.- Ісаєвського району Одеського округу 
Андре-Івановське районне статистичне бюро 
с. Андре-Івановка Андре-Іванівського району Одеського округу, 
17.11.1927-09.02.1932 рр., 
з 1932 р.- Андре-Івановського району УРСР 
 
Андре-Івановська районна інспекція державної статистики (ЦСУ) 
с. Андре-Івановка Андре-Іванівського районну Одеської області, 
09.02.1932-05.08.1941 рр., 02.04.1944 р.- 
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з 1940 р.- с. Андреєво-Івановка Андреєво-Івановського району Одеської об-
ласті  
2 категорія фонду  
тип 8 
На державному зберіганні з 20.03.1968 р. 
Всього: 198 од. зб., 1944-1960 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1954 рр., 162 од. зб. 
Копії рішень Одеського облвиконкому. Плани роботи рай ЦСР. Змети і штатний 
розклад. Економічна характеристика району. Відомості про угон людей до Ге-
рманії німецько-фашистськими окупантами. Звіти про посівні площі, породис-
ту худобу, віковий і статевий склад населення, мережі навчальних закладів 
і ін. 
 
Опис № 2 – 1947-1960 рр., 36 од. зб. 
Змети і штатний розклад. Звіти про кількість землі і лісонасаджень, вико-
нанні обов’язкового постачання продуктів державі, віковий і статевий склад 
населення і ін. 
 
Р-1723, Одеська окружна база 
Всеукраїнського акціонерного товариства «Плугатар» м. Одеса, 
1923-1930 рр. 
1 категорія фонду  
тип 2 
На державному зберіганні з 23.12.1938 р. 
Всього: 6 од. зб., 1924-1928 рр. 
 
Опис № 1 – 1926-1927 рр., 3 од. зб. 
Накази серед бази і річні звіти. 
 
Опис № 2 – 1924-1928 рр., 3 од. зб. 
Циркуляри ВСНХ і листування з акціонерним товариством про особовий склад 
бази. 
 
Р-1724, Головна бібліотека вищої школи 
Одеського губернського відділу народної освіти  
м. Одеса, 
1920-1924 рр. 
 
Центральна науково-учбова бібліотека вищої школи 
Народного комісаріату просвіти УРСР, 
1924-1925 рр. 
3 категорія фонду  
тип 19 
На державному зберіганні з 1925 р. 
 
Опис № 1 -1921-1925 рр., 54 од. зб. 
Звіти про роботу, списки робітників бібліотеки. 
 
Р-1746, Одеський окружний відділ місткої промисловості (Окрмістпром) 
Виконкому Одеської окружної ради робочих, селянських і червоноармійських 
депутатів м. Одеса, 
12.10.1924-листопад 1930 рр. 
1 категорія фонду  
тип 11 
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На державному зберіганні з 11.06.1941 р. 
 
Опис № 1 – 1924-1930 рр., 1076 од. зб. 
Циркуляри, інструкції, постанови, накази і протоколи ВСНХ УРСР, окрмістп-
рому, виробничо-економічного управління, комісій з націоналізації, денаці-
оналізації підприємств, обліку і реалізації держфондів, відновлені театру 
ім. Луначарського, комітету з покращення продукції. Постанови президію 
окрвиконкому і окружної планової комісії. Устави, протоколи, заяви і лис-
тування про реєстрації артілей, розширення підприємств та їх стан і ін. 
Креслення про перебудову підприємств. Списки, характеристики, відомості 
особові справи. Фінансові звіти. Документи місткого комітету. 
  
Р-1759, Колектив безробітних художників 
Одеського комітету біржі праці м. Одеса, 
1926-1929 рр. 
3 категорія фонду  
тип 24 
На державному зберіганні з 21.08.1939 р. 
 
Опис № 1 – 1928-1929гг., 9 од. зб. 
Списки і відомості на виплату заробітної платні співробітникам. 
 
Р-1761, Одеський губернський відділ професійної спілки робітників мистецт-
ва (Робмис) м. Одеса, 
1919-01.08.1925 рр. 
2 категорія фонду  
тип 26 
На державному зберіганні з 15.12.1931 р. 
 
Опис № 1 - 1919-1924 рр., 133 од. зб. 
Протоколи засідань правління спілки і загальних зборів профспілки. Реєст-
раційні картки і списки членів профспілок.  
 
Р-1762, Одеська міська рада професійних спілок (Міскпрофрада) м. Одеса, 
21.09.1930-01.03.1932 рр. 
2 категорія фонду  
тип 26 
На державному зберіганні з 29.08.1939 р. 
 
Опис № 1 – 1930-1934 рр., 198 од. зб. 
Постанови обласної професійної ради. Протоколи засідань пленуму і президію 
місткої професійної ради. Анкети і списки співробітників підприємств. Ко-
лективні договори. Листування з питань безпеки, охорони праці і ін. Відо-
мості про особовий склад. 
 
Р-1763, Одеська обласна рада професійних спілок (Облпрофрада) м. Одеса, 
лютий 1932-жовтень 1941 рр., 10.04.1944 р.- 
1 категорія фонду 
тип 26 
На державному зберіганні з 1939 р. 
Всього: 3602 од. зб., 1932-1980 рр. 
 
Опис № 1 - 1932-1937 рр., 1377 од. зб. 
Постанови і циркуляри оргбюро і облпрофради. Протоколи засідань оргбюро, 
пленумів, загальних зборів членів профспілки і копії президію ВЦРПС. Реєс-
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траційні картки з обліку жалоб. Звіт про діяльність районних профспілкових 
організацій. Анкети і списки делегатів з’їзду. Особові справи робітників 
облпрофради. 
 
Опис № 2 – 1932-1937 рр., 75 од. зб. 
Листування з профспілковими організаціями про профспілкову працю, шефській 
роботі, покращення буту молоді і іншім питанням. 
 
Опис № 8 – 1948-1965 рр., 1242 од. зб. 
Плани роботи, постанови, президію. Протоколи засідань президію, пленумів, 
конференцій, зльоту стахановців, колективів і ударників комуністичної пра-
ці і ін. Статистичні звіти. Профспілкові бюджети, фінансові звіти, змети і 
штатні розписи. Матеріали про підсумки соціалістичних змагань.  
 
Опис № 9 – 1956-1965 рр., 132 од. зб. 
Листування з іноземними профспілковими організаціями. Інформація про пере-
бування профспілкових іноземних організацій у місті Одесі. Матеріали про 
роботу відділу охорони праці і юридичні консультації.  
 
Опис № 10 – 1952-1980 рр., 91 од. зб. 
Постанови секретаріату Укррадпрофу. Звіти про постраждалих про нещасних 
випадках, тимчасовій непрацездатності.  
 
Опис № 11 – 1971-1976 рр., 685 од. зб. 
Протоколи і постанови секретаріату, президію обласної ради профспілок. До-
відки, інформація, доповідні записки обласної ради профспілок. Відділи: 
організаційно-масової, виробничої роботи та заробітної платні; культурно-
масової; соціалістичного страхування; іноземного туризму; охорони праці і 
техніки безпеки; капітального будівництва; фінансовий. 
 
Р-1764, Одеська третя будівельна ділянка  
Українського будівельного тресту легкої промисловості «Укрбудлегпром» 
м. Одеса, 
3 категорія фонду 
тип 12 
На державному зберігання з 29.02.1940 р. 
 
Опис № 1 – 1939-1940 рр., 30 од. зб. 
Постанови, накази, циркуляри на дільницю і трест. Протоколи адміністратив-
но-технічних нарад. Анкети робочих і службовців. Акти про виконання роботи 
на Джутовій фабриці. Змети і договори на будівництво промбанку, гуртожит-
ків для робочих, штатний розклад третьої будівельної ділянки. Трудові кни-
жки робочих. 
 
Р-1766, Андре-Іванівський районний фінансовий відділ (Райфінвідділ) 
Виконкому Андре-Іванівської районної ради робочих, селянських і червоноар-
мійських депутатів, 
09.02.1932-05.08.1941 рр., 02.04.1944-21.01.1959 рр. 
з 24.12.1939 р.- Виконкому Андре-Іванівської районної ради депутатів тру-
дящих, 
с. Андре-Іванівка, Андре-Іванівського району Одеської області, 
з 1940 р.- Андреєво-Іванівська Андреєво-Іванівського району Одеської обла-
сті  
2 категорія фонду 
тип 9 
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На державному зберіганні з 21.03.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1939, 1944-1958 рр., 91 од. зб. 
Бюджети району і сільських рад. Річні звіти про виконання містких бюдже-
тів. Річні звіти про утримання податків з робочих і службовців, про ре-
зультати ви числення сільськогосподарських податків. Штатний розклад і 
змети установ. Затверджені устави, положення, структури і змети районних, 
сільських установ, підприємств і організацій. 
 
Р-1767, Одеська обласна рада Всеукраїнського товариства пролетарського ту-
ризму і екскурсій м. Одеса, 
27.02.1932 р.- 
3 категорія фонду 
тип 23 
На державному зберіганні з 20.03.1939 р. 
 
Опис № 1 – 1934-1937 рр., 3 од. зб. 
Накази по раді. 
 
Р-1774, Одеський губернський революційний трибунал м. Одеса, 
лютий 1920-березень 1923 рр. 
2 категорія фонду 
тип 4 
На державному зберіганні з 24.09.1939 р 
Всього: 609 од. зб., 1920-1923 од. зб. 
 
Опис № 1 – 1920-1923 рр., 582 од. зб. 
Судові справи з обвинувачення у контрреволюції, бандитизмі, грабежу і ін. 
 
Опис № 2 – 1921-1922 рр., 27 од. зб. 
Судові справи. 
 
Р-1775, Одеська губернська військова комісія у боротьби з дезертирством 
Одеського губернського військового комісаріату м. Одеса, 
1920-1921 рр. 
3 категорія фонду 
тип 4 
На державному зберіганні з 24.09.1939 р. 
Всього: 410 од. зб., 1920-1921 рр. 
 
Опис № 1 – 1920-1921 рр., 402 од. зб. 
Копії приговорів губернського революційного трибуналу. Списки колишніх 
офіцерів, чиновників які відклонялися від мобілізації. Судові справи по 
обвинуваченню в дезертирстві і приховуванню дезертирів. 
 
Опис № 2 – 1920-1921 рр., 8 од. зб. 
Копії приговорів губернського революційного трибуналу. Списки колишніх 
офіцерів, чиновників які відклонялися від мобілізації. Судові справи по 
обвинуваченню в дезертирстві і приховуванню дезертирів. 
 
Р-1776, Народний суд першої дільниці Олександрівського району міста Одеси, 
1920 р.- 
3 категорія фонду 
тип 5 
На державному зберіганні з 24.09.1939 р. 
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Опис № 1 – 1920-1923 рр., 72 од. зб. 
Судові справи по установленню трудового стажу, аліментів, року народження 
і інших питанням. 
 
Р-1778, Народний суд першої дільниці Бульварного району міста Одеси, 
1920 р.- 
3 категорія фонду 
тип 5 
На державному зберіганні з 24.09.1939 р. 
 
Опис № 1 – 1920 р., 86 од. зб. 
Судові справи по установленню трудового стажу, аліментів, року народження 
і інших питанням. 
 
Р-1780, Одеський окружний відділ професійної спілки робітників шкіряної 
промисловості м. Одеса, 
07.03.1923-30.11.1930 рр. 
3 категорія фонду 
тип 26 
На державному зберіганні з 15.12.1931 р. 
 
Опис № 1 – 1924-1931 рр., 216 од. зб. 
Плани роботи відділу. Директивні листи, циркуляри, інструкції окружної 
професійної ради і центрального правління спілки шкіряників. Протоколи за-
сідань президію ЦК союзу шкіряників СРСР і завкомів Одеських шкір заводів 
президію Одеського окружної професійної ради і Всеукраїнського Центрально-
го правління спілки шкіряників, загальних зборів членів спілки.  
Звіти про культурно-масовій роботі окружного відділу і підвідомчих органі-
зацій. Колективні договори і зведення про переукладення їх, матеріали пе-
ревірки виконання колективних договорів. Протоколи нарад ударних бригад, 
виклики та договори на соціалістичні змагання. Списки членів заводських 
комітетів і профуповноважених робітників окружного відділу спілки шкіряни-
ків. Матеріали з охорони праці, підписні листи про збір відрахувань для 
англійських робочих. Листування з інспектурою праці і іншими організаціями 
по питанням реєстрації безробітних, найма і звільнених, постачання та ви-
рішення конфліктів. 
 
Р-1781, Андре-Іванівський районний відділ охорони здоров’я (Райздраввід-
діл) 
Виконкому Андре-Іванівського районної ради робочих, селянських і червоноа-
рмійських депутатів 
с. Андре-Іванівка Андре-Іванівського району Одеської області, 
09.02.1932-05.08.1941 рр., 02.04.1944-21.01.1959 рр. 
3 категорія фонду 
тип 22 
На державному зберіганні з 20.03.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1952 рр., 20 од. зб. 
Штатний розклад і змети витрат. Річні звіти про фінансово-господарську ді-
яльність. 
 
Р-1782, Одеська державна астрономічна обсерваторія 
Наркомату просвіти УРСР 
м. Одеса, 
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1920-жовтень 1941 рр., 11.04.1944 р.- 
з 01.09.1933 р.- Одеського державного університету, 
з 1945 р.- Одеського державного університету ім. І.І.Мечникова 
3 категорія фонду 
тип 21 
На державному зберіганні з 07.06.1941 р. 
Всього: 113 од. зб., 1923-1934 рр., 1939-1966 рр. 
 
Опис № 1 – 1923-1934 рр., 5 од. зб. 
Інструкції і циркуляри наркомату просвіти. Листування з наркоматом зовніш-
ньої торгівлі про повернення іноземними державами астрономічного обладнан-
ня, привезеного до Росії у 1919 р. для нагляду за сонячним затемненням у 
районі Кривого Рогу. 
 
Опис № 2 – 1939, 1944-1946 рр., 1948-1966 рр., 108 од. зб. 
П’ятирічні та річні плани розвитку науково-дослідницьких робіт. Матеріали 
конференцій про вивчення метеорів і комет, пленумів комісії по вивченню 
комет, метеорів та малих планет. Протоколи наукових конференцій, зборів і 
вченої ради. Змети і штатний розклад. Рецензії і відгуки про наукові робо-
ти. Листування з академією наук СРСР, інститутами, установами і приватними 
особами про наукові роботи. Річні звіти про науково-дослідницьку роботу, 
роботу обсерваторії, фінансуванні. 
 
Р-1785, Одеське губернське управління 
Державного об’єднання електротехнічних підприємств «Електрообєднання» м. 
Одеса, 
1920-1923 рр. 
 
Одеське губернське об’єднання металообробної і електротехнічної промисло-
вості (Електрометал) 
Одеської губернської ради народного господарства, 
1923-1925 рр. 
3 категорія фонду 
тип 11 
На державному зберіганні з 20.01.1923 р. 
 
Опис № 1 – 1922-1924 рр., 17 од. зб. 
Накази по управлінню і об’єднанню. Протоколи засідань правління. Штати і 
списки робочих та службовців. 
 
Р-1787, Столова для співробітників Одеського міського виконавчого комітету 
ради робочих, селянських і червоноармійських депутатів 
Одеського міського тресту столових і ресторанів  
м. Одеса, 
1930-жовтень 1941 рр. 
3 категорія фонду 
тип 17 
На державному зберіганні з 1931 р. 
 
Опис № 1 – 1933-1935 рр. 2 од. зб. 
Накази по столовій і відомості нарахування заробітної платні робітникам 
столової. 
 
Р-1788, Германовський сільський комітет незаможних селян (Сіль КНС) 
с. Германовка Савранського району Первомайського округу, 
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1925-08.03.1933 рр., 
з 1931 р.- Кривоозерського району УРСР, 
з 1932 р.- Кривоозерського району Одеської області 
3 категорія фонду 
тип 2 
На державному зберіганні з 23.12.1938 р. 
 
Опис № 1 – 1925-1932 рр., 7 од. зб. 
Протоколи президії і загальних зборів членів КНС. 
 
Р-1790, Одеське відділення Українсько-Кримської контори акціонерного това-
риства по культурі і промисловій обробці кенафу «Кенаф» м. Одеса, 
25.10.1926-1931 рр. 
3 категорія фонду 
тип 11 
На державному зберіганні з 25.10.1939 р. 
 
Опис № 1 – 1929 р., 6 од. зб. 
Листування з Кримським союзом і Московським правлінням про контрактацію 
кенафу і іншим питанням. 
 
Р-1793, Ленінський районний комітет незаможних селян (Рай КНС) 
с. Севериновка Ленінського району Одеського округу Одеської губернії, 
07.03.1923-17.01.1927 рр. 
з липня 1925 р.- Ленінського району Одеського округу 
3 категорія фонду 
тип 2 
На державному зберіганні з 25.10.1939 р. 
 
Опис № 1 – 1923-1928 рр., 57 од. зб. 
Протоколи засідань президію рай КНС, загальних зборів членів КНС. Звіти 
про роботу рай КНС. Листування з сіль КНС про їх роботу і ін. Списки чле-
нів КНС. 
 
Р-1794, Сільськогосподарська артіль (Колгосп) ім. Сталіна 
с. Онорьєвка Березовського району Одеської області, 
1944-29.11.1961 рр., 
з вересня 1954 р.- с. Ставкове Березовського району Одеської області 
 
Сільськогосподарська артіль (Колгосп) ім. 22 з’їзду КПРС, 
29.11.1961 р.- 
3 категорія фонду 
тип 16 
На державному зберіганні з 09.09.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944, 1946-1967 рр., 60 од. зб. 
Протоколи загальних зборів членів колгоспу і засідань правління. Виробничі 
плани, фінансові. Річні звітові доповіді голови колгоспу. Соціалістичні 
обов’язки бригад колгоспників. 
 
Р-1795, Сільськогосподарська артіль (Колгосп) «Фрилинг» 
с. Весняне Октябрського району Одеської області, 
[ ] рр. 
3 категорія фонду 
тип 16 
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На державному зберіганні з 90.09.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1948 рр., 9 од. зб. 
Протоколи загальних зборів і засідань правління колгоспу, виробничі плани 
і річні звіти. 
 
Р-1796, Сільськогосподарська артіль (Колгосп) «Степова комуна» 
с. Чигирин Березовського району Одеської області, 
[ ]-20.02.1954 рр. 
3 категорія фонду 
тип 23 
На державному зберіганні з 09.09.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1948 рр., 10 од. зб. 
Річні звіти. Протоколи засідань правління. Лицьові рахунки членів колгос-
пу. 
 
Р-1797, Сільськогосподарська артіль (Колгосп) ім. Ілліча  
с. Анатольєвка Октябрського району Одеської області, 
[ ] рр. 
3 категорія фонду 
тип 16 
На державному зберіганні з 09.09.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1950 рр., 15 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи засідань правління і загальних зборів членів 
колгоспу. Договори на соціалістичні змагання. Річні звіти. Списки членів 
колгоспу і передовиків сільського господарства. 
 
Р-1799, Виконком Малигоновської волосної ради робочих, селянських і черво-
ноармійських депутатів (Волвиконком) 
с. Малигоново Малигоновської волості Тираспольського повіту Одеської губе-
рнії, 
лютий 1920-07.03.1923 рр. 
1 категорія фонду 
тип 2 
На державному зберіганні з 193 р. 
 
Опис № 1 – 1920-1922 рр., 18 од. зб. 
Накази, циркуляри, постанови, воювання і листівки Тираспольського повіто-
вого виконкому. Протоколи президію Малигоновського волвиконкому, загальних 
зборів громадян сіль волості. Списки робітників сільради. Листування з по-
вітовим виконкомом і сільрадами про ремонт інвентарю, збирання врожаю, об-
ліку племінного скоту, продовольчому податку, гужової і трудової повиннос-
ті. 
 

Р - 1801, Виконком Катаржинської волосної ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (волвиконком), 
с. Катаржино Катаржинської волості Тираспільського повіту Одеської 
губернії, 
лютий 1920 - 07.03.1923 рр. 
т. 1 кат. 1 
 
На державному зберіганні з 15.08.1938 р. 
Всього: 42 од. зб., 1920 - 1922 рр. 
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Опис 1 - 1920 - 1922 рр., 41 од. зб. 
 Звіти та відомості про діяльність Катаржинської волості та підвідом-
чих установ. Накази та циркуляри Тираспільського повітового виконкому. 
Протоколи загальних зборів жителів волості, відділу народної освіти, шкі-
льних нарад. Листування про хід посівної кампанії, стягуванні податків, 
трудової повинності. Списки робітників волвиконкому та вчителів.  
 
Опис 2 - 1922 р., 1 од. зб. 
 Списки осіб, що позбавлені виборчих прав. 
 

Р - 1802, Фрунзівський районний дорожній відділ (райдорвідділ) викон-
кому Фрунзівської районної ради депутатів трудящих, 
с. Фрунзівка Фрунзівського району Одеської області.  
[1944], 1951 - 1965 рр. 
т. 12 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 24.06.1969 р. 
 

Опис 1 - 1951 - 1965 рр., 69 од. зб. 
 Рішення та постанови Одеського обласного виконкому. Плани роботи. 
Штатні розписи та кошториси видатків. Річні звіти про виконання планів ро-
біт та виконанні кошторису видатків по бюджету.  
 

Р - 1804, Цебриківський районний фінансовий відділ (райфінвідділ) ви-
конкому Цебриківської районної ради робочих, селянських та червоноар-
мійських депутатів, 
с. Цебриково Цебриківського району Одеського округу Одеської губер-
нії, 
07.03.1923 - 08.08.1941 рр.; 
03.04.1944 - 04.01.1963 рр.; 
 
з 1926 р. - Цебриківського району Одеського округу; 
з 1931 р. - Цебриківського району УРСР; 
з 1932 р. - Цебриківського району Одеської області; 
з 24.12.1939 р. - виконкому Цебриківської районної ради депутатів 
трудящих; 
т. 9 кат. 2 
 
На державному зберіганні з 15.08.1938 р.  
 

Опис 1 - 1933, 1944 - 1962 рр., 50 од. зб. 
 Листування с Одеським обласним фінвідділом про наявність та стягуван-
ня податків та зборів Зведення затверджених місцевих бюджетів Цебриковсь-
кого району. Квартальні плани робіт по виконанню бюджетів. Проекти бюдже-
тів. Зведений звіт по виконанню бюджетів. Книги обліку доходів та видатків 
по бюджетам.  
 

Р - 1805, Страховий агент 77 - го Цебриковської дільниці Одеської 
окружної контори Державного страхування, 
с. Цебриково Цебриківського району Одеського округу Одеської губер-
нії, 
07.03.1923 - 1930 рр.; 
 
з липня 1925 р. - Цебриківського району Одеського округу. 
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т. 9 кат.3 
 
На державному зберіганні з 15.08.1938 р.  
 

Опис 1 - 1923 - 1927 рр., 18 од. зб. 
 Акти та відомості по реєстрації сільських будівель, страхуванні життя 
тв. інше.  
 

Р - 1806, Андре - Іванівський районний плановий відділ (райпланвід-
діл) виконкому Андре - Іванівської районної ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів, 
с. Андре - Іванівка Андре - Іванівського району Одеської області, 
09.02.1932 - 05.08.1941 рр.; 
02.04.1944 - 21.01.1959 рр.; 
 
з 24.12.1939 р. - виконкому Андре - Іванівської районної ради депута-
тів трудящих; 
з 1940 р. - Андреєво- Іванівка Андреєво- Іванівського району Одеської 
області. 
т. 8 кат. 2 
 
На державному зберіганні з 21.03.1968 р. 
 

 
 
Опис 1 - 1946, 1954 - 1957 рр., 11 од. зб. 
 Плани розвитку сільського господарства. Економічні показники колгос-
пів району.  
 

Р - 1807, Андре - Іванівський районний союз споживчих товариств (рай-
спожвсоюз) Одеського обласного союзу споживчих товариств (облспожив-
союз), 
с. Андре - Іванівка Андреєво- Іванівського району Одеської області. 
09.02.1932 - 05.08.1941 рр.; 
02.04.1944 - 21.01.1959 рр; 
 
з 1940 р. - Андреєво - Іванівка Андреєво- Іванівського району Одесь-
кої області. 
т. 10 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 21.03.1968 р. 
 

Опис 1 - 1944 - 1953 рр., 30 од. зб. 
 Андре - Іванівський районний союз споживчих товариств (райспожвсоюз) 
Одеського обласного союзу споживчих товариств (облспоживсоюз) 
 

Р - 1808, Цебриківська районна судово - земельна комісія (райземкомі-
сія) виконкому Цебриківської районної ради робочих, селінських та че-
рвоноармійських депутатів, 
с. Цебриково, Цебриківського району Одеського округу Одеської губер-
нії, 
07.03.1923 - 15.02.1930 рр.; 
 
з 1925 р. - Цебриківського району Одеського округу. 
т. 5 кат. 3 
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На державному зберіганні з 06.10.1930 р. 
 

Опис 1 - 1923 - 1928 рр., 73 од. зб. 
 Позовні заяви та листування про переселенців.  
 

Р - 1809, Одеське відділення Українсько - Кримської контори Всесоюз-
ного державного тресту нових луб'яних волокон «Новлубтрест», 
м. Одеса, 
[1930 - жовтень 1941 рр.] 
т. 11 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 25.10.1939 р. 
 

Опис 1 - 1930 - 1935 рр., 16 од. зб. 
 Протоколи засідань правління, рахунково - контрольної комісії. Листу-
вання з районними пунктами по заготівлям сировини та іншому.  
 
 Р - 1810, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Вільна Праця», 
 с. Лукашевка Жовтневого району Одеської області, 
 [1944 - 1950 рр.] 
 т. 16 кат.3 
 
 На державному зберіганні з 09.09.1965 р. 
 
Опис 1 - 1944 - 1950 рр., 11 од. зб. 
 Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі 
плани. Річні звіти. Соцзобов'язання та матеріали перевірок.  
 

Р - 1812, Заводський комітет професійної спілки робітників поліграфі-
чного виробництва Одеської типографії газети «Известия», 
м. Одеса, 
[1925 р.] 
т. 26 кат.3 
 
На державному зберіганні з 05.11.1939 р. 
 

Опис 1 - 1925 р., 1 од. зб. 
 Протоколи засідань заводського комітету.  
 

Р - 1813, Заводський комітет професійної спілки робітників поліграфі-
чного виробництва Одеської державної типографії № 3, 
м. Одеса, 
[1925 р.] 
т. 26 кат.3 
 
На державному зберіганні з 05.11.1939 р. 
 

Опис 1 - 1925 р., 1 од. зб. 
Протоколи засідань заводського комітету. 
 
Р - 1814, Груповий комітет професійної спілки робітників поліграфіч-
ного виробництва Одеських приватних та відомчих поліграфічних уста-
нов, 
м. Одеса, 
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[1925 р.] 
т. 26 кат.3 
На державному зберіганні з 05.11.1939 р. 
 

Опис 1 - 1925 р., 1 од. зб. 
 Протоколи засідань групового комітету та загальних зборів членів спі-
лки.  
 

Р - 1815, Заводський комітет професійної спілки робітників поліграфі-
чного виробництва Одеської державної типографії № 2 ім Леніна, 
м. Одеса, 
[1925 р.] 
т. 26 кат.3 

 
На державному зберіганні з 05.11.1939 р. 
 

Опис 1 - 1925 р., 2 од. зб. 
 Протоколи засідань заводського комітету. Копії посвідчень та списки 
службовців типографії.  
 

Р - 1816, Одеське відділення головної лісоекспортної контори «Укрекс-
портліс», 
м. Одеса, 
1925 - 1928 рр.; 
 
Одеська контора Всеукраїнської державної торгівельної контори по екс-
порту та імпорту «Укрдержторг», 
м. Одеса, 
1928 - 1929 рр.; 
 
Одеське агентство Всесоюзного лісо експортного акціонерного товарист-
ва «Експортліс», 
м. Одеса, 
1929 - 1931 рр.; 
 
Одеська контора Всесоюзного лісо експортного акціонерного товариства 
«Експортліс», 
м. Одеса, 
1931 - 01.08.1937 рр. 
 
з 1935 р. - Всесоюзного лісо експортного об'єднання «Експортліс». 
т. 17 кат. 2 
 
На державному зберіганні з 09.10.1937 р. 
 
 

Опис 1 - 1925 - 1937 рр., 127 од. зб. 
 Циркуляри, директивні вказівки, накази Всесоюзного акціонерного това-
риства «Експортліс» та інше. вищестоящих організацій. Протоколи нарад ро-
бітників контори. Місячні, квартальні та річні плани завозу та експорту 
лісоматеріалів, фінансові плани. Кошториси витрат та штатні розписи. Пром-
фінплани та звіти про їх виконання. Місячні кон'юнктурні огляди та інфор-
маційні бюлетені Всесоюзного акціонерного товариства «Експортліс». Звіти 
про діяльність контори, директоратів, фінансові звіти. Матеріали по захо-
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дам з протиповітряної оборони. Листування про укладання торгівельних угод, 
виробничим та іншим питанням.  

 
Р - 1817, Сільськогосподарча артіль (колгосп) ім. Кірова, 
с. Виноградне Березівського району Одеської області, 
[1949 - 1961 рр.] 
 
з 1958 р. - с. Заводівка Березовського району. 
т. 16 кат.3 
 
На державному зберіганні з 09.09.1965 р. 
 

Опис 1 - 1949 - 1961 рр., 15 од. зб. 
 Протоколи засідань правління та загальних зборів членів колгоспу. Рі-
чні звіти.  
 
 Р - 1822, Сльськогосподарча артіль (колгосп) «Добра Воля», 
 хут. Червоний Саренково Березівського району Одеської області, 
 [1944 - 1946 рр.] 
 т. 16 кат. 3 
 

На державному зберіганні з 09.09.1965 р. 
 
Опис 1 - 1944 - 1946 рр., 11 од зб. 
 Протоколи загальних зборів членів колгоспу. Річні звіти. Особові ра-
хунки членів колгоспу.  
 

Р - 1825, Виконком Гроссуловської районної ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів (райвиконком), 
с. Гроссулове Гроссуловського району Одеського округу Одеської губер-
нії, 
07.03.1923 - 24.12.1939 рр.; 
 
з липня 1925 р. - Гроссуловського району Одеського округу; 
з 1931 р. - - Гроссуловського району УРСР; 
з 1932 р. - Гроссуловського району Одеської області; 
 
Виконком Гроссуловської районної ради депутатів трудящих (райвикон-
ком), 
с. Гроссулово Гроссуловського району Одеської області; 
24.12.1939 - 07.08.1941 рр.; 
 

 Виконком Великомихайлівської районної ради депутатів трудящих 
 (райвиконком) 

с. Велика Михайлівка Великомихайлівського району Одеської області, 
06.04.1944 - 04.01.1963 рр.; 
липень 1965 р. 
т. 1 кат.1 
 
На державному зберіганні з 16.02.1929 р. 
Всього: 359 од. зб., 1923 - 1966 рр. 
 

Опис 1 - 1923 - 1925 рр., 10 од. зб. 
 Копії наказів та циркулярів окрвиконкому, окрвійськомату. Листування 
про укріплення апарату сільради, боротьбі з бандитизмом, навчанні допризо-
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вників, складанні списків на осіб, що позбавлені виборчих прав. Листування 
по відводу землі з держфонду.  
 
Опис 3 - 1944 - 1966 рр., 349 од. зб. 
 Протоколи засідань президії та сесій райвиконкому. Матеріали про пе-
реселення українського населення, що прибули з Польщі. Матеріали о репат-
рійованих із Німеччини та їх влаштуванні. Постанови та рішення райвикон-
кому. Протоколи сесій райради . Кошториси видатків райвиконкому. Кварталь-
ні плани роботи та матеріали про роботу комісій райради. Протоколи окруж-
них виборчих комісій по виборам в Великомихайлівську райраду. Соцзобов'я-
зання сільрад.  
 

Р - 1828, Овідіопільська районна радянська робітничо - селянська мі-
ліція, 
м. Овідіопіль Овідіопільського району Одеського округу Одеської губе-
рнії, 
07.03.1923 - 1930 рр. 
 
з липня 1925 р. - Овідіопільського району Одеського округу. 
т. 6 кат.3 
 

 На державному зберіганні з 19.10.1930 р. 
 Всього: 112 од. зб. 1923 - 1930 рр. 
 
 
Опис 1 - 1925 - 1930 рр., 89 од. зб. 
 Накази по районної міліції. Протоколи обшуків та загальних зборів ро-
бітників міліції. Списки та листування з особового складу. Справа про дія-
льність наглядача.  
 
Опис 2 - 1923 - 1930 рр., 23 од. зб. 
 Інформаційні зведення райміліції по боротьбі з бандитизмом.  
 

Р - 1829, Виконком Тараса - Шевченківської районної ради робочих, се-
лянських та червоноармійських депутатів (райвиконком), 
с. Янівка Тараса - Шевченківської району Одеського округу Одеської 
губернії, 
1923 - 17.02.1935 рр.; 
 
з липня 1925 р. - Тараса - Шевченківської району Одеського округу; 
з 1931 р. - Тараса - Шевченківської району УРСР; 
з 1932 р. - Роздільнянського району Одеської області; 
 
Виконком Янівської районної ради робочих, селянських та червоноармій-
ських депутатів (райвиконком), 
с. Янівка Янівського району Одеської області, 
17.02.1935 - 24.12.1939 рр.; 
 
Виконком Янівської районної ради депутатів трудящих (райвиконком), 
с. Янівка Янівського району Одеської області, 
24.12.1939 - 10.08.1941 рр.; 
 
Виконком Іванівської районної ради депутатів трудящих (райвиконком), 
с. Іванівка Іванівського району Одеської області, 
04.04.1944 - 04.01.1963 рр.; 
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16.12.1966 р. 
т. 1 кат.1 
 
На державному зберіганні з 02.01.1929 р. 
Всього: 474 од. зб. 1923 - 1970 рр. 
 

Опис 1 - 1923 - 1930 рр., 30 од. зб. 
 Циркуляри окрвиконкому. Протоколи засідань сільрад та загальних збо-
рів. Відомості про збитки, що були заподіяні району іноземною інтервенцією 
та білогвардійцями. Справи про землеустрій земельних товариств. Списки ко-
лишніх офіцерів, поміщиків, розкуркулених.  
 
Опис 4 - 1944 - 1970 рр., 444 од. зб. 
 Плани роботи райвиконкому. Протоколи засідань райвиконкому, сесій. 
Матеріали по збиткам, що були заподіяні німецько - фашистськими окупантами 
району. Протоколи сесій райради та засідань виконкому. Документи постійних 
комісій (плани, рішення, доповіді) та протоколи засідань. Кошториси видат-
ків, річні бухгалтерські звіти. Документи виборчкомів.  

 
Р - 1831, Виконком Троїцької районної ради робочих, селянських та че-
рвоноармійських депутатів (райвиконком), 
с. Троїцьке Троїцького району Балтського округу Одеської губернії, 
07.03.1923 - 24.12.1939 рр.; 
 
з 12.10.1924 р. - Троїцького району Одеського округу Одеської губер-
нії; 
з липня 1925 р. - Троїцького району Одеського округу; 
з 1931 р. - Троїцького району УРСР; 
з 1932 р. - Троїцького району Одеської області; 
 
Виконком Троїцької районної ради депутатів трудящих (райвиконком), 
с. Троїцьке Троїцького району Одеської області, 
24.12.1939 - 08.08.1941 рр.; 
31.03.1944 - 27.11.1957 рр. 
т. 1 кат.1 
 
На державному зберіганні з 27.12.1928 р. 
Всього: 163 од. зб., 1923 - 1957 рр. 
 

Опис 1 - 1923 - 1926 рр., 6 од. зб. 
 Директиви та циркуляри окрвиконкому. Атестаційні листи членів райви-
конкому. Відомості про колишніх поміщиків та служителів релігійного куль-
ту.  
 
Опис 2 - 1944 - 1957 рр., 157 од. зб. 
 Протоколи засідань райвиконкому, сесій, виборчих комісій. Акти збит-
ків, що були заподіяні німецько - фашистськими окупантами Троїцькому райо-
ну.  
 

Р - 1835, Виконком Балайчукської сільської ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Балайчук Березійвського району Одеського округу, 
1926 - 24.12.1939 рр.; 
 
з 1931 р. - Березовського району УРСР; 
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з 1932 р. - Березовського району Одеської області; 
 
Виконком Балайчукської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), 
с. Балайчук Березівського району Одеської області, 
24.12.1939 - 10.08.1941 рр. 
т. 2 кат.3 
 
На державному зберіганні з 17.11.1939 р. 
 

Опис 1 - 1926 р., 1 од. зб. 
 Інструкція райвиконкому про порядок видачі дозволів для відкриття 
платних ігорних будинків.  
 

Р - 1837, Виконком Біляївської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Біляївка Біляївської волості Одеського повіту Одеської губернії, 
лютий 1920 - 03.05.1922 рр.; 
 
Виконком Червоно - Повстанської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Біляївка Червоно - Повстанської волості Одеського повіту Одеської 
губернії, 
03.05.1922 - 24.12.1939 рр.; 
 
з 1923 р. - Червоно - Повстанського району Одеського повіту Одеської 
губернії; 
з липня 1925 р. - Червоно - Повстанського району Одеського округу; 
з 1931 р. - Червоно - Повстанського району УРСР; 
з 09.02.1932 р. - с. Біляївка Біляївського району Одеської області; 
з 20.02.1932 р. - с. Біляївка виконкому Одеської міської ради робо-
чих, селянських та червоноармійських депутатів; 
з 17.02.1935 р. - с. Біляївка Біляївського району Одеської області; 
 
Виконком Біляївської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), 
с. Біляївка Біляївського району Одеської області, 
24.12.1939 - 19.08.1941 рр.; 
07.04.1944 - 1963 рр.; 
 
Біляївська селищна рада депутатів трудящих, 
пос. Біляївка Біляївського району Одеської області; 
1963 р.  
т.2 кат.1 
На державному зберіганні з 1936 р. 
Всього: 192 од. зб., 1921 - 1973 рр. 
 

Опис 1 - 1921 - 1932 рр., 21 од. зб. 
 Листування з райвиконкомом по хлібозаготівлям, посівної кампанії, ко-
лективізації та іншому. Протоколи президії сільради та загальних зборів 
жителів сел. Списки членів сільради. Списки осіб, що позбавлені виборчих 
прав, робітників релігійних громад тв. інші.  
 
Опис 3 - 1944 - 1973 рр., 171 од. зб.  
 Плани роботи сільради та постійно діючих комісій. Протоколи сільради 
та сесій. Бюджет та фінансові звіти сільради. Акти по збиткам, що були за-
подіяні німецько - фашистськими окупантами. Протоколи сесій, засідань ви-
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конкому, загальних зборів та сходів громадян, документи про роботу постій-
них комісій, бюджети та річні фінансові звіти селищної ради . Документи по 
виборам в селищну раду.  
 

Р - 1840, Цебриківський районний військовий комісаріат (райвійсько-
мат), 
с. Цебриково Цебриківського району Одеського округу одеської губер-
нії, 
07.03.1923 - 08.08.1941 рр.; 
 
з липня 1925 р. - Цебриківського району Одеського округу; 
з 1931 р. - с. Цебриково Цебриківського району УРСР; 
з 1932 р. - Цебриківського району Одеської області. 

 т. 3 кат. 3 
 

На державному зберіганні з 17.05.1961 р. 
 

Опис 1 - 1935 - 1936 рр., 4 од. зб. 
 Особові справи покликаних в Червону Армію.  
  

Р - 1841, Виконком Велико - Боярської сільської ради робочих, селян-
ських та червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Велика Боярка Троїцького району Одеського округу, 
1925 р. 
т. 2 кат.3 

  
 На державному зберіганні з 12.07.1941 р. 
 
Опис 1 - 1925 р., 2 од. зб. 
 Списки поміщиків та злочинного елементу. 
 

Р - 1842, Виконком Велико-Фонтанської сільської ради робочих, селян-
ських та червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Великий Фонтан Велико-Фонтанської волості Одеського повіту Одесь-
кої губернії, 
1920 - 24.12.1939 рр.; 
 
з 07.03.1923 р. - Одеського району Одеського округу Одеської губер-
нії; 
з липня 1925 р. - Одеського округу; 
з 22.09.1930 р. - Виконкому Одеської міської ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів; 
з 1937 р. - Одеського району Одеської області; 
 
Виконком Велико - Фонтанської сільської ради депутатів трудящих 
(сільрада), 
с. Великий Фонтан Кагановичського району міста Одеси, 
24.12.1939 - 17.10.1941 рр.; 
10.04.1944 р.; 
 
з 1958 р. - Приморського району міста Одеси. 
т.2 кат.1 
 
На державному зберіганні з 12.02.1941 р. 
Всього: 34 од. зб., 1926 - 1952 рр. 
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Опис 1 - 1926 р., 1 од. зб. 

Листування про обкладення населення грошовим податком та натуральною 
повинністю. 

 
Опис 2 - 1951 - 1952 рр., 33 од. зб. 
 Протоколи засідань сільради.  
 

Р - 1843, Виконком Бринівської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Бринівка Тараса - Шевченківського району Одеського округу, 
1925 - 24.12.1939 рр.; 
 
з 1931 р. - Тараса - Шевченківського району УРСР; 
з 1932 р. - Роздільнянського району Одеської області; 
 
Виконком Бринівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), 
с. Бринівка Роздільнянського району Одеської області, 
24.12.1939 - 23.08.1941 рр.; 
07.04.1944 - [1954] рр. 
т. 2 кат.1 
 
На державному зберіганні з 12.02.1941 р. 
Всього: 54 од. зб., 1925 - 1954 рр. 
 

Опис 1 - 1925 - 1926 рр., 1 од. зб. 
 Листування з райвиконкомом про надання допомоги голодуючим, боротьбі 
зі злочинністю та іншому. 
 
Опис 2 - 1944 - 1954 рр., 53 од. зб. 
 Плани роботи сільради. Протоколи засідань сільради та сесій. Бюджети, 
штати, кошториси, книги обліку доходів та видатків по бюджету. Річні звіти 
по виконанню бюджету. Договори на соцзмагання. Інформації по роботі сіль-
ради.  
 

Р - 1844, Виконком Бурлаче - Балківської сільської ради робочих, се-
лянських та червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Бурлача Балка Одеського району Одеського округу, 
1925 - 24.12.1939 рр.: 
 
з 22.09.1930 р. - с. Бурлача Балка Виконкому Одеської міської ради 
робочих, селянських та червоноармійських депутатів; 
з 1937 р. - с. Бурлача Балка Одеського району Одеської області; 
 
Виконком Бурлаче - Балківської сільської ради депутатів трудящих 
(сільрада), 
с. Бурлача Балка Одеського району Одеської області; 
24.12.1939 - 16.10.1941 рр.; 
10.04.1944 - 1947 рр. 
т. 2 кат. 1 
 
На державному зберіганні з 12.02.1941 р. 
Всього: 12 од. зб., 1925 - 1947 рр. 
 

Опис 1 - 1925 - 1926 рр., 1 од. зб. 
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 Копії циркулярів Одеського окрвиконкому. 
 
Опис 2 - 1944 - 1947 рр., 11 од. зб. 
 Протоколи засідань сільради. Місячні фінансові звіти по доходам та 
видаткам сільського бюджету. Директивні вказівки райвиконкому.  
 

Р - 1846, Виконком Вікторівської сільської ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Вікторівка Березівського району Одеського округу Одеської губер-
нії, 
04.01.1924 - 24.12.1939 рр.; 
 
з 1926 р. - Березівського району Одеського округу; 
з 1931 р. - Березівського району УРСР; 
з 1932 р. - Березівського району Одеської області; 
 
Виконком Вікторівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), 
с. Вікторівка Березівського району Одеської області, 
24.12.1939 - 10.08.1941 рр.; 
 
Виконком Вікторівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), 
с. Вікторівка Березівського району Одеської області, 
31.03.1944 - 26.09.1958 рр. 
т. 2 кат. 1 
 
На державному зберіганні з 12.02.1941 р. 
Всього: 40 од. зб., 1924 - 1955 рр. 
 

Опис 1 - 1924 - 1926 рр., 3 од. зб. 
 Копії циркулярів районного виконкому. Списки членів сільради, війсь-
ковозобов'язаних та осіб, що позбавлені виборчих прав. 
 
Опис 2 - 1944 - 1955 рр., 37 од. зб. 
 Бюджети сільської ради. Протоколи засідань виконкому, сільради та се-
сій. Плани роботи сільради. Кошториси та штатні розписи. Соціалістичні до-
говори та матеріали по їх перевірці. Статистичні звіти.  
 

Р - 1847, Виконком Вікторівської сільської ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Вікторівка Троїцького району Балтського округу Одеської губернії, 
1924 - 24.12.1939 рр.; 
 
з 1926 р. - Троїцького району Одеського округу; 
з 1931 р. - Троїцького району УРСР; 
з 1932 р. - Троїцького району Одеської області; 
 
Виконком Вікторівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), 
с. Вікторівка Троїцького району Одеської області, 
24.12.1939 - 08.08.1941 рр.; 
 
Виконком Вікторівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), 
с. Вікторівка Ширяївського району Одеської області. 
31.03.1944 - [квітень 1958] рр. 
т. 2 кат. 1 
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На державному зберіганні з 12.02.1941 р. 
Всього: 30 од. зб., 1924 - 1954 рр. 
 

Опис 1 - 1924 - 1926 рр., 3 од. зб. 
 Листування з райвиконкомом про заборону самогоноваріння та наявності 
релігійних громад.  
 
Опис 2 - 1944 - 1953 рр., 27 од. зб. 
 Бюджет. Протоколи засідань правління та загальних зборів громадян се-
ла. Протоколи окружних виборчих комісій по виборах в Вікторівську сільра-
ду.  

 
Р - 1851, Виконком Гуляївської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Гуляївка Березовського району Одеського округу Одеської губернії, 
07.03.1923 - 24.12.1939 рр.; 
 
з липня 1925 р. - Березівського району Одеського округу; 
з 1931 р. - Березівського району УРСР; 
з 1932 р. - Березівського району Одеської області; 
 
Виконком Гуляївської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), 
с. Гуляївка Березівського району Одеської області, 
24.12.1939 - 10.08.1941 рр.; 
30.03.1944 р. 
т. 2 кат.1 
 
На державному зберіганні з 09.06.1941 р. 
Всього: 66 од. зб., 1926 - 1967 рр. 
 

Опис 1 - 1926 р., 1 од. зб. 
 Копії циркулярів Березівського райвиконкому. 
 
Опис 2 - 1944 - 1967 рр., 65 од. зб. 
 Протоколи засідань сільради, сесій та загальних зборів колгоспників 
та виборчих комісій. Акти збитків, що були заподіяні німецько - фашистсь-
кими окупантами. Бюджети, кошториси та книги обліку доходів по бюджету. 
Списки осіб, що загинули та були розстріляні в 1941 - 1944 рр., розкурку-
лених радянською владою та тих, що повернулися в період окупації. Протоко-
ли засідань сільради, сесій. Бюджети, кошториси видатків по бюджету. Квар-
тальні плани роботи сільради. Протоколи сесій сільради.  
 

Р - 1852, Виконком Дальницької сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Дальник Одеського району Одеського округу Одеської губернії, 
1923 - 24.12.1939 рр.; 
 
з липня 1925 р. - Одеського району Одеського округу; 
з 1930 р. - Овідіопільського району Одеського округу; 
з 22.09.1930 р. - Виконкому Одеської міської ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів; 
з 1937 р. - Овідіопільського району Одеської області; 
 
Виконком Дальницької сільської ради депутатів трудящих (сільрада), 
с. Дальник Овідіопільського району Одеської області, 
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24.12.1939 - 16.09.1941 рр.; 
13.04.1944 р. 
т. 2 кат. 1 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього: 174 од. зб., 1924 - 1964 рр. 
 

Опис 1 - 1924 - 1933 рр., 26 од. зб. 
 Циркуляри та листування з Одеським та Овідіопільським райвиконкомами 
та Одеським міськвиконкомом. Протоколи засідань сільради, земельної комі-
сії, сільвиборчкому, комісії по ліквідації неграмотності, допомоги матері 
та дитини, загальних зборів членів сільКНС. Списки членів сільради, осіб, 
позбавлених виборчих прав.  
 
Опис 2 - 1944 - 1952 рр., 56 од. зб. 
 Протоколи засідань сільради, сесій. Плани роботи сільради, кошториси 
та штатні розписи. Бюджети.  
 
Опис 3 - 1953 - 1964 рр., 92 од. зб. 
 Протоколи засідань сільради, сесій. Плани роботи сільради. Бюджети. 
Річні звіти по виконанню бюджету.  
  

Р - 1856, Виконком Заводівської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Заводівка Березівського району Одеського округу Одеської губернії, 
07.03.1923 - 24.12.1939 рр.; 
 
з липня 1925 р. - Березівського району Одеського округу; 
з 1931 р. - Березівського району УРСР; 
з 1932 р. - Березівського району Одеської області; 
 
Виконком Заводівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), 
с. Заводівка Березівського району Одеської області, 
24.12.1939 - 10.08.1941 рр.; 
31.03.1944 р. 
т. 2 кат. 1 
 
На державному зберіганні з 09.06.1941 р. 
Всього: 70 од. зб., 1926 - 1967 рр. 
 

Опис 1 - 1926 р., 1 од. зб. 
 Листування з райвиконкомом по підготовці допризовників та роботі ре-
лігійних громад.  
 
Опис 2 - 1944 - 1967 рр., 69 од. зб. 
 Протоколи засідань виконкому, сільради, сесій та окружних виборчих 
комісій по виборам в місцеві ради. Бюджети, звіти про виконання бюджету, 
кошториси та штатні розписи. Соціалістичні договори та акти їх перевірок. 
Квартальні плани роботи. Бюджет сільської ради. 
 

Р - 1857, Виконком Захар'євської сільської ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Захар'євське Валегоцуловської волості Балтського повіту Одеської 
губернії, 
1923 - 24.12.1939 рр.; 
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з березня 1923 р. - Валегоцуловського району Балтського округу Одесь-
кої губернії; 
з 1925 р. - Троїцького району Одеського округу Одеської губернії; 
з липня 1925 р. - Троїцького району Одеського округу; 
з 1931 р. - Троїцького району УРСР; 
з 1932 р. - Троїцького району Одеської області.  
т. 2 кат. 1 
 
На державному зберіганні з 09.06.1941 р. 
 

 
Опис 1 - [1923 - 1925] рр., 4 од. зб. 
 Листування з райвиконкомом про сільськогосподарський податок, релі-
гійні громади. Копії циркулярів та інструкцій окрвиконкому. Списки осіб, 
позбавлених виборчих прав.  
 

Р - 1858, Виконком Зброжківської сільської ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Зброжківка Березівського району Одеського округу,  
1926 - 24.12.1939 рр.; 
 
з 1931 р. - Березівського району УРСР; 
з 1932 р. - Березівського району Одеської області; 
 
Виконком Зброжківської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), 
с. Зброжківка Березівського району Одеської області, 
24.12.1939 - 10.08.1941 рр.; 
30.03.1944 - 1958 рр. 
т. 2 кат. 1 
 
На державному зберіганні з 09.06.1941 р. 
Всього: 32 од. зб., 1926 - 1948 рр. 
 

Опис 1 - 1926 р., 1 од. зб. 
 Листування з райвиконкомом про виконання сільськогосподарського пода-
тку.  
 
Опис 2 - 1944 - 1948 рр., 31 од. зб. 
 Протоколи засідань сільради, сесій, жінради. Бюджети, господарчі кни-
ги. Звіти по оргмасовій роботі. Списки членів сільради, депутатів, грома-
дян, що повернулись з полону, репатріантів.  
 

Р - 1859, Виконком Златоустівської сільської ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Златоустове Березівського району Одеського округу Одеської губер-
нії, 
07.03.1923 - 24.12.1939 рр.; 
 
з липня 1925 р. - Березівського району Одеського округу; 
з 1931 р. - Березівського району УРСР; 
з 1932 р. - Березівського району Одеської області; 
 
Виконком Златоустівської сільської ради депутатів трудящих (сільра-
да), 
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с. Златоустове Березівського району Одеської області, 
24.12.1939 - 09.08.1941 рр.; 
30.03.1944 р. 
т. 2 кат. 1 
 
На державному зберіганні з 11.12.1928 р. 
Всього: 32 од. зб., 1924 - 1954 рр. 
 

Опис 1 - [1924 - 1926] рр., 2 од. зб. 
 Копії циркулярів райвиконкому та листування про виконання сільгосппо-
датку, навчанні допризовників.  
 
Опис 2 - 1945 - 1954 рр., 30 од. зб. 
 Протоколи засідань сільради, сесій. Кошториси, бюджети. Договори на 
соцзмагання та акти їх проведення.  
 

Р - 1861, Виконком Карнагоровської сільської ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Карнагорове Березівського району Одеського округу, 
1925 - 24.12.1939 рр.; 
 
з 1931 р. - Березівського району УРСР; 
з 1932 р. - Березівського району Одеської області; 
 
Виконком Карнагоровської сільської ради депутатів трудящих (сільра-
да), 
с. Карнагорове Березівського району Одеської області, 
24.12.1939 - 10.08.1941 рр.; 
 
Виконком Новоселівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), 
с. Новоселівка Березівського району Одеської області, 
31.03.1944 - 1965 рр.; 
 
Виконком Новоподільської сільської ради депутатів трудящих (сільра-
да), 
с. Новоподільське Березівського району Одеської області, 
1965 - 1971 рр.; 
 
Виконком Новоселівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), 
с. Новоселівка Березівського району Одеської області, 
1971 р. 
т. 2 кат.1 
 
 
На державному зберіганні з 11.12.1928 р. 
Всього: 79 од. зб., 1926 - 1970 рр. 
 

Опис 1 - 1926 р., 1 од. зб. 
 Листування райвиконкомом про виконання сільськогосподарського подат-
ку, начальну підготовку допризовників.  
 
Опис 2 - 1947 - 1960 рр., 44 од. зб. 
 Протоколи засідань сільради, сесій та окружних виборчих комісій по 
виборам в місцеву раду. Бюджет.  
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Опис 3 - 1960 - 1970 рр., 34 од. зб. 
 Протоколи засідань виконкому та сесій. Бюджет. Протоколи сесій та за-
сідань виконкому сільради, квартальні плани роботи та бюджети.  
 

Р - 1864, Виконком Комісарівської сільської ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Комісарівка Березівського району Одеського округу Одеської губер-
нії, 
07.03.1923 - 1930 рр. 
 
з липня 1925 р. - Березівського району Одеського округу. 
т. 2 кат.3 
 
На державному зберіганні з 11.12.1928 р. 
 

Опис 1 - 1926 р., 1 од. зб. 
 Копії циркулярів Березівського райвиконкому.  
 

Р - 1867, Виконком Коханівської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Коханівка Валегоцулівської волості Балтського повіту Одеської гу-
бернії, 
1923 - 24.12.1939 рр.; 
 
з березня 1923 р. - Валегоцуловського району Балтського округу Одесь-
кої губернії; 
з 1925 р. - Троїцького району Одеського округу Одеської губернії; 
з липня 1925 р. - Троїцького району Одеського округу; 
з 1931 р. - Троїцького району УРСР; 
з 1932 р. - Троїцького району Одеської області; 
 
Виконком Коханівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), 
с. Коханівка Троїцького району Одеської області, 
24.12.1939 - 07.08.1941 рр.; 
01.04.1944 р. 
 
з 1957 р. - Анан'ївського району Одеської області.  
т. 2 кат. 1 
 
На державному зберіганні з 11.02.1941 р. 
Всього: 148 од. зб., 1923 - 1970 рр. 
 

Опис 1 - [1923 - 1925] рр., 4 од. зб. 
 Списки осіб, що позбавлені виборчих прав. Відомості об іноземних під-
даних. Копії циркулярів райвиконкому.  
 
Опис 2 - 1944 - 1949 рр., 24 од. зб. 
 Плани роботи сільради. Протоколи засідань сільради, сесій. Бюджет. 
 
Опис 3 - 1950 - 1970 рр., 120 од. зб. 
 Протоколи засідань сільради та сесій. Фінансові звіти. Протоколи за-
сідань виконкому, протоколи сесій сільради. Протоколи та плани постійних 
комісій. Плани роботи сільради. Бюджет сільради. Документи по соцзмаганню. 
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Р - 1868, Виконком Криво - Балківської сільської ради робочих, селян-
ських та червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Крива Балка Одеського району Одеського округу Одеської губернії, 
1923 - [1931] рр.; 
 
з липня 1925 р. - Одеського району Одеського округу; 
з 1930 р. - виконкому Одеської міської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів. 
т. 2 кат.1 
 
На державному зберіганні з 16.09.1930 р. 
 

Опис 1 - [1926 - 1931] рр., 33 од. зб. 
 Протоколи засідань пленумів сільради, адміністративної секції, секції 
робітничо - селянської інспекції, земельної та інше. Списки осіб, що поз-
бавлені виборчих прав. Копії циркулярів райвиконкому.  
 

Р - 1869, Виконком Крижанівської сільської ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Крижанівка Одеського району Одеського округу Одеської губернії, 
1923 - 24.12.1939 рр.; 
з липня 1925 р. - Одеського району Одеського округу; 
з 1930 р. - виконкому Одеської міської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів; 
з 1937 р. - Одеського району Одеської області. 
 
Виконком Крижанівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) , 
с. Крижанівка Одеського району Одеської області, 
24.12.1939 - 16.10.1941 рр.; 
09.04.1944 - 1956 рр. 
т. 2 кат. 1 
 
На державному зберіганні з 16.09.1930 р. 
Всього: 35 од. зб., 1926 - 1955 рр. 
 

Опис 1 - 1926 рр., 1 од. зб. 
 Копії циркулярів райвиконкому та листування по виборчим правам.  
 
Опис 2 - [1945 - 1955] рр., 34 од. зб. 
 Протоколи засідань сільради та сесій. Плани роботи сільради. Бюджети 
та фінансові звіти.  
 

Р - 1870, Виконком Концебівської сільської ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Концеба Савранського району Балтського округу Одеської губернії, 
1923 - 24.12.1939 рр.; 
 
з 12.10.1924 р. - Савранського району Першотравневого округу Одеської 
губернії; 
з липня 1925 р. - Савранського району Першотравневого округу; 
з 1931 р. - Кривоозерського району УРСР; 
з 1932 р. - Кривоозерського району Одеської області; 
з 1933 р. - Савранського району Одеської області; 
 
Виконком Концебівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), 
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с. Концеба Савранського району Одеської області, 
24.12.1939 - 30.07.1941 рр.; 
березень 1944 р. 
 
з 04.01.1963 р. - Любашівського району Одеської області; 
З 1965 р. - Балтського району Одеської області; 
з 16.12.1966 р. - Савранського району Одеської області. 
т.2 кат. 1 
На державному зберіганні з 11.02.1941 р. 
Всього: 78 од. зб., 1926 - 1965 рр. 
 

Опис 1 - 1926 р., 1 од. зб. 
 Копії циркулярів районного та окружного виконкомів.  
 
Опис 2 - 1944 - 1965 рр., 77 од. зб. 
 Квартальні плани роботи сільради. Протоколи засідань сільради, сесій. 
Бюджети сільської ради. Кошториси видатків. Соціалістичний договір на зма-
гання між сільрадами. Річні статистичні та фінансові звіти.  
 

Р - 1871, Виконком Кудрявцевської сільської ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Кудрявцеве Березівського району Одеського округу, 
1925 - 1930 рр. 
т.2 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 11.12.1928 р. 
 

Опис 1 - 1926 р., 1 од. зб. 
 Копії циркулярів райвиконкому та листування по виконанню сільськогос-
подарського податку.  
 

Р - 1873, Виконком Маринівської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада),  
с. Маринівка Березівського району Одеського округу Одеської губернії, 
1923 р.; 
 
з липня 1925 р. - Березівського району Одеського округу. 
т. 2 кат. 1 
 
На державному зберіганні з 11.12.1928 р. 
Всього: 66 од. зб., 1926 - 1971 рр. 
 

Опис 1 - 1926 р., 1 од. зб. 
 Копії циркулярів та розпоряджень райвиконкому.  
 
Опис 2 - 1946 - 1971 рр., 65 од. зб. 
 Протоколи сесій та засідань сільради. Квартальні плани роботи. Доку-
менти по роботі постійних комісій. Бюджети.  
 

Р - 1875, Виконком Маякської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада),  
с. Маяки Одеського повіту Одеської губернії, 
лютий 1920 - 24.12.1939 рр.; 
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з 03.05.1922 р. - Червоно - Повстанської волості Одеського повіту 
Одеської губернії; 
з 1923 р. - Червоно - Повстанського району Одеського округу Одеської 
губернії; 
з липня 1925 р. - Червоно - Повстанського району Одеського округу; 
з 1931 р. - Червоно - Повстанського району УРСР; 
з 1932 р. - Біляївського району Одеської області; 
з 1932 р. - Виконкому Одеської міської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів; 
з 17.02.1935 р. - Біляївського району Одеської області; 
 
Виконком Маякської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), 
с. Маяки Біляївського району Одеської області, 
24.12.1939 - 06.08.1941 рр.; 
08.04.1944 р. 
т. 2 кат. 1 
 
На державному зберіганні з 21.01.1941 р. 
Всього: 179 од. зб., 1923 - 1974 рр. 
 

Опис 1 - 1927 - 1931 рр., 10 од. зб. 
 Протоколи засідань сільради, культкомісії, загальних зборів земельно-
го товариства, виборчої комісії. Списки членів релігійних громад.  
 
Опис 3 - 1944 - 1974 рр., 169 од. зб. 
 Протоколи засідань виконкому сільради та сесій. Плани роботи сільра-
ди. Бюджет сільради, кошториси, штатні розписи. Статистичні звіти. Матері-
али постійно діючих комісій. Соціалістичні зобов'язання сільради. Копії 
рішень та постанов Біляївського райвиконкому. Протоколи сесій, засідань 
виконкому, сходок громадян. Документи по виборах в сільські ради. Рішення 
облвиконкому.  
 

Р - 1876, Виконком Михайло - Олександрвської сільської ради робочих, 
селянських та червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Михало - Олександрівка Березівського району Одеського округу Оде-
ської губернії; 
1925 - 24.12.1939 рр.; 
 
з липня 1925 р. - Березівського району Одеського округу; 
з 1931 р. - Березівського району УРСР; 
з 1932 р. - Березівського району Одеської області; 
Виконком Михайло - Олександрвської сільської ради депутатів трудящих 
(сільрада), 
с. Михайло - Олександрівка Березівського району Одеської області, 
24.12.1939 - 09.08.1941 рр.; 
30.03.1944 - 1958 рр. 
 
На державному зберіганні з 11.12.1928 р. 
Всього: 27 од. зб., 1925 - 1958 рр. 
 

Опис 1 - 1925 р., 1 од. зб. 
 Копії циркулярів та розпоряджень райвиконкому.  
 
Опис 2 - 1944 - 1958 рр., 26 од. зб. 
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 Протоколи засідань сільради та сесій. Бюджети та звіти по доходам та 
видаткам бюджету сільради. Договори на соціалістичне змагання.  
 

Р - 1880, Виконком Нейківської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Нейкове Демидівського району Одеського округу Одеської губернії, 
07.03.1923 - 24.12.1939 рр.; 
 
з 1926 р. - Березівського району Одеського округу; 
з 1931 р. - - Березівського району УРСР; 
з 1932 р. - - Березівського району Одеської області; 
 
Виконком Нейківської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), 
с. Нейкове Березівського району Одеської області, 
24.12.1939 - 10.08.1941 рр.; 
01.04.1944 - [1959] рр. 
т. 1 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 21.01.1941 р. 
 

Опис 1 - 1924 - 1926 рр., 3 од. зб. 
 Копії циркулярів та розпоряджень Демидівського райвиконкому.  
 

Р - 1882, Виконком Нерубайської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Нерубайське Одеського району Одеського округу Одеської губернії, 
1923 - 24.12.1939 рр.; 
 
з липня 1925 р. - Одеського району Одеського округу; 
з 1930 р. - Виконкому Одеської міської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів; 
з 1937 р. - Одеського району Одеської області; 
 
Виконком Нерубайської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), 
с. Нерубайське Одеського району Одеської області; 
24.12.1939 - 16.10.1941 рр.; 
09.04.1944 р. 
 
з 1963 р. - Біляївського району Одеської області. 
т. 2 кат.1 
 
На державному зберіганні з 16.09.1930 р. 
Всього: 141 од. зб., 1926 - 1974 рр. 
 

Опис 1 - 1926 р., 1 од. зб. 
 Копії циркулярів Одеського райвиконкому. 
 
Опис 2 - 1945 - 1974 рр., 140 од. зб. 
 Плани роботи сільради. Протоколи засідань виконкому та сесій. Бюдже-
ти. Кошториси та штатні розписи. Документи про роботу постійних комісій. 
Накази та звіти депутатів.  
 

Р - 1885, Виконком Новоселівської сільської ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів (сільрада), 
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с. Новоселівка Валегоцуловської волості Балтського повіту Одеської 
губернії, 
1923 - 24.12.1939 рр.; 
 
з березня 1923 р. - Валегоцуловського району Балтського округу Одесь-
кої губернії; 
з 1925 р. - Троїцького району Одеського округу Одеської губернії; 
з липня 1925 р. - Троїцького району Одеського округу; 
з 1932 р. - Троїцького району Одеської області; 
 
Виконком Новоселівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), 
с. Новоселівка Троїцького району Одеської області, 
24.12.1939 - 07.08.1941 рр.; 
01.04.1944 - 1959 рр. 
т. 2 кат.1 
 
На державному зберіганні з 27.12.1928 р. 
Всього: 42 од. зб., 1924 - 1958 рр. 

Опис 1 - 1924 - 1925 рр., 3 од. зб.  
 Листування з райвиконкомами по особам, що позбавлені виборчих прав та 
релігійним громадам.  
 
Опис 3 - [1945 - 1948] рр., 12 од. зб. 
 Протоколи засідань сільради та сесій. Бюджети. 
 
Опис 4 - [1950 - 1958] рр., 27 од. зб. 
 Протоколи засідань сільради та сесій. Бюджети. Річні фінансові звіти.  
 
 Р - 1886, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Іскра», 
 с. Раснопіль Березівського району Одеської області, 
 [1950 - 1964] рр. 
 т 16 кат.3 
 
 На державному зберіганні з 09.09.1965 р. 
 Всього: 27 од. зб., 1950 - 1964 рр. 
 
Опис 1 - 1950 - 1954 рр., 10 од. зб. 
 Протоколи загальних зборів членів колгоспу та засідань правління. 
Плани роботи. Прибутково - видаткові кошториси. Річні звіти. 
 
Опис 2 - 1955 - 1964 рр., 17 од. зб. 
 Протоколи загальних зборів членів колгоспу та засідань правління. Рі-
чні виробничі плани.  
 

Р - 1887, Виконком Основської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Основа Березівського району Одеського округу Одеської губернії, 
1923 - 24.12.1939 рр.; 
 
з липня 1925 р. - Березівського району Одеського округу; 
з 1931 р. - Березівського району УРСР; 
з 1932 р. - Березівського району Одеської області; 
 
Виконком Основської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), 
с. Основа Березівського району Одеської області, 
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24.12.1939 - 11.08.1941 рр.; 
31.03.1944 - [1958] рр. 
 
На державному зберіганні з 11.12.1928 р. 
Всього: 13 од. зб., 1926 - [1956] рр. 
 

Опис 1 - 1926 р., 1 од. зб. 
 Копії циркулярів райвиконкому.  
 
Опис 2 - [1944 - 1956] рр., 12 од. зб. 
 Плани роботи сільради. Протоколи засідань сільради та загальних збо-
рів колгоспників. Бюджети, кошториси, штати.  
 

Р - 1888, Виконком Петровської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Петрівка Березівського району Одеського округу Одеської губернії, 
07.03.1923 - 24.12.1939 рр.; 
 
з липня 1925 р. - Березівського району Одеського округу; 
з 1931 р. - Березівського району УРСР; 
з 1932 р. - Березівського району Одеської області; 
 
Виконком Петровської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), 
с. Петрівка Березівського району Одеської області, 
24.12.1939 - 10.058.1941 рр.; 
30.03.1944 - 26.09.1958 рр. 
т. 2 кат. 1 
 
На державному зберіганні з 11.12.1928 р. 
 

Опис 1 - 1923 - 1931 рр., 10 од. зб. 
 Копії циркулярів райвиконкому. Протоколи засідань президії та загаль-
них зборів громадян села Петрівки. Листування з райвиконкомом про роботу 
шкіл, медичних установ, фінансовим та іншим питанням. Списки осіб, що поз-
бавлені виборчих прав.  
 

Р - 1889, Виконком Понятівскої сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Понятівка Тараса - Шевченківського району Одеського округу Одесь-
кої губернії, 
07.03.1923 - 24.12.1939 рр.; 
 
з липня 1925 р. - Тараса - Шевченківського району Одеського округу; 
з 1931 р. - Тараса - Шевченківського району УРСР; 
з 1932 р. - Роздільнянського району Одеської області; 
 
Виконком Понятівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), 
с. Понятівка Роздільнянського району Одеської області, 
24.12.1939 - 07.08.1941 рр.; 
04.04.1944 р. 
т. 2 кат. 1 
 
На державному зберіганні з 02.01.1929 р. 
Всього: 184 од. зб., 1923 - 1974 рр. 
 



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  288 

Опис 1 - 1923 - 1925 рр., 3 од. зб. 
 Копії циркулярів та розпоряджень райвиконкому. Листування з райвикон-
комом про допризовну підготовку, релігійні громади.  
 
Опис 2 - 1947 - 1974 рр., 181 од. зб. 
 Плани роботи сільради. Протоколи засідань сільради, сесій. Бюджет, 
кошториси, річні звіти по виконанню бюджету. Інформації по роботі викон-
кому. Договори на соціалістичне змагання та соціалістичні зобов'язання 
сільради. Матеріали по роботі постійних та виборчих комісій.  
 

Р - 1890, Виконком Поташенківської сільської ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Поташенкове Тараса - Шевченківського району Одеського округу Оде-
ської губернії, 
07.03.1923 - 15.09.1930 рр.; 
 
з липня 1925 р. - Тараса - Шевченківського району Одеського округу; 
т. 2 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 02.01.1929 р. 
 

Опис 1 - 1924 - 1925 рр., 2 од. зб. 
 Листування з райвиконкомом про допризовну підготовку, діяльність ре-
лігійних громад, боротьбі з кримінальною злочинністю.  
 

Р - 1891, Виконком Протопопівської сільської ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Протопопівка Одеського району Одеського округу; 
1925 - 24.12.1939 рр.; 
 
з 1930 р. - Виконкому Одеської міської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів; 
з 1937 р. - Одеського району Одеської області; 
 
Виконком Протопопівської сільської ради депутатів трудящих (сільра-
да), 
с. Протопопівка Одеського району Одеської області, 
24.12.1939 - 16.10.1941 рр.; 
10.04.1944 - 1957 рр. 
 
з 1963 р. - Біляївського району Одеської області. 
т. 2 кат. 1 
 
На державному зберіганні з 16.09.1930 р. 
Всього: 142 од. зб., 1925 - 1957 рр. 
 

Опис 1 - [1925 - 1933] рр., 86 од. зб. 
 Відомості про хід колективізації, весняній сівбі, роботі сільради. 
Копії постанов та циркулярів райвиконкому. Протоколи засідань сільради. 
Листування з райвиконкомом про сільськогосподарський податок.  
 
Опис 4 - [1945 - 1951] рр., 21 од. зб. 
 Плани роботи сільради. Протоколи засідань сесій сільради.  
 
Опис 5 - [1952 - 1957] рр., 35 од. зб. 
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 Плани роботи сільради. Протоколи засідань сільради та сесій.  
 

Р - 1892, Виконком Роздільнянської сільської ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Роздільна Бельчанської волості Одеського повіту Одеської губернії, 
1920 - 24.12.1939 рр.; 
 
з 1921 р. - Тараса - Шевченківської волості Одеського повіту Одеської 
губернії; 
з 1923 р. - Тараса - Шевченківського району Одеського округу Одеської 
губернії; 
з липня 1925 р. - Тараса - Шевченківського району Одеського округу; 
з 1931 р. - Тараса - Шевченківського району УРСР; 
з 1932 р. - Роздільнянського району Одеської області; 
 
Виконком Роздільнянської сільської ради депутатів трудящих (сільра-
ди), 
с. Роздільна Роздільнянського району Одеської області, 
24.12.1939 - 03.08.1941 рр.; 
04.04.1944 р. 
т. 2 кат.3 
 
На державному зберіганні з 21.01.1929 р. 
 

Опис 1 - 1924 - 1925 рр., 2 од. зб. 
 Листування з райвиконкомом про ліквідацію недоїмок по сільськогоспо-
дарському податку, роботі релігійних громад та іншому.  
 

Р - 1893, Виконком Ряснопільської сільської ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Ряснопіль Ряснопільської волості Одеського повіту Одеської губер-
нії, 
лютий 1920 - 24.12.1939 рр.; 
 
з травня 1921 р. - Вознесенького повіту Одеської губернії; 
з 1923 р. - Березівського району Одеського округу Одеської губернії; 
з липня 1925 р. - Березівського району Одеського округу; 
з 1931 р. - Березівського району УРСР; 
з 1932 р. - Березівського району Одеської області; 
 
Виконком Ряснопільської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), 
с. Ряснопіль Березівскього району Одеської областіЮ 
24.12.1939 - 10.08.1941 рр.; 
31.03.1944 р. 
т. 2 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 11.12.1928 р. 
Всього: 60 од. зб., 1926 - 1967 рр. 
 

Опис 1 - 1926 р., 1 од. зб.  
 Листування з райвиконкомом про підготовку допризовників. 
 
Опис 2 - [ 1945] - 1967 рр., 59 од. зб. 
 Протоколи засідань сільради, сесій. Плани роботи сільради. Бюджети, 
кошториси. Матеріали постійно - діючих комісій.  
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Р - 1894, Виконком Романівської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Романівка Валегоцуловської волості Балтського повіту Одеської гу-
бернії, 
1923 - 24.12.1939 рр.; 
 
з березня 1923 р. - Валегоцуловського району Балтського округу Одесь-
кої губернії; 
з 1925 р. - Троїцького району Одеського округу Одеської губернії; 
з липня 1925 р. - Троїцького району Одеського округу; 
з 1932 р. - Троїцького району Одеської області; 
Виконком Романівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), 
с. Романівка Троїцького району Одеської області, 
24.12.1939 - 098.08.1941 рр.; 
01.04.1944 р.; 
 
з 1957 р. - Анан'ївського району Одеської області. 
т. 2 кат. 1 
 
На державному зберіганні з 27.12.1928р. 
Всього: 44 од. зб., 1925 - 1958 рр. 
 

Опис 1 - 1925 р., 2 од. зб. 
 Листування з райвиконкомом про навчальні збори допризовників, сільсь-
когосподарському податку.  
 
Опис 2 - 1946 - 1947 рр., 5 од. зб. 
 Протоколи засідань сільради та сесій. Бюджет сільради.  
 
Опис 3 - 1948 - 1958 рр., 37 од. зб. 
 Протоколи засідань сільради та сесій. Кошторис, бюджет. Річні фінан-
сові звіти.  
 

Р - 1899, Виконком Сировської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада),  
с. Сирове Троїцького району Балтського округу Одеської губернії, 
07.03.1923 - 24.12.1939 рр.; 
 
з 12.10.1924 р. - Троїцького району Одеського округу Одеської губер-
нії; 
з липня 1925 р. - Троїцького району Одеського округу; 
з 1931 р. - Троїцького району УРСР; 
з 1932 р. - Троїцького району Одеської області; 
 
Виконком Сировської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), 
с. Сирове Троїцького району Одеської області; 
24.12.1939 - 08.08.1941 рр.; 
30.03.1944 - березень 1946 рр.; 
 
Виконком Красноярської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), 
с. Красний Яр Троїцького району Одеської області, 
березень 1946 - 05.06.1958 рр.; 
 
з 27.11.1957 р. - Любашівського району Одеської області; 
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Виконком Новокорбівської сільської ради депутатів трудящих (сільра-
да), 
с. Новокорбівка Любашівського району Одеської області. 
05.06.1958 р.  
т. 2 кат 1 
 
На державному зберіганні з 27.12.1928 р.  
Всього: 80 од. зб., 1925 - 1966 рр. 
 

Опис 1 - 1925 р., 2 од. зб. 
 Листування з райвиконкомом про осіб, позбавлених виборчих прав та 
сільськогосподарському податку. 

 
Опис 2 - 1945 - 1949 рр., 16 од. зб. 
 Протоколи засідань виконкому сільради. Бюджети. Накази виборців. Кни-
ги обліку видатків сільради. 
 
Опис 3 - 1947 - 1966 рр., 62 од. зб. 
 Плани роботи сільської ради. Протоколи засідань сільської ради, се-
сій. Бюджети. Книги обліку доходів та видатків. Річні звіти про виконання 
сільського бюджету.  
 

Р - 1900, Сталінський районний житловий союз Виконкому Сталінської 
районної ради робочих, селянських та червоноармійських депутатів, 
м. Одеса, 
[1932 - 1934] рр. 
т. 18 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 1936 р. 
 

Опис 1 - 1932 - 1934 рр., 3 од. зб. 
 Копії постанов, розпоряджень та протоколів президії облвиконкому. 
Списки двірників Сталінського райжитсоюзу. 
 

Р - 1901, Одеській будівельний завод Українського державного респуб-
ліканського тресту по виготовленню стандартних будівельних деталей 
«Укрстандартдеталь», 
м. Одеса, 
[1932 - 1935] рр. 
т. 11 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 22.08.1960 р. 

Опис 1 - 1932 - 1935 рр. 12 од. зб. 
 Копії постанов СНГ УРСР, директиви тресту та одеського міськвикон-
кому. Анкети та листування з органами НКВС по особовому складу та обліку 
військовозобов'язаних. 
 

Р - 1902, Виконком Тишківської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Тишківка Комінтернівського району Одеського округу Одеської губер-
нії, 
січень 1924 - 1930 рр.; 
 
з липня 1925 р. - Комінтернівського району Одеського округу. 
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т. 2 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 10.06.1941 р. 
 

Опис 1 - 1924 - 1925 рр., 2 од. зб. 
 Посімейний список платників сільськогосподарського податку.  
 

Р - 1903, Виконком Троїцької сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Троїцьке Троїцької волості Анан'ївського повіту Одеської губернії, 
1920 - 24.12.1939 рр.; 
 
з лютого 1921 р. - Троїцької волості Бальтського повіту Одеської гу-
бернії; 
з 1923 р. - Троїцького району Бальтського округу Одеської губернії; 
з 12.10.1924 р. - Троїцького району Одеського округу Одеської губер-
нії; 
з липня 1925 р. - Троїцького району Одеського округу; 
з 1931 р. - Троїцького району УРСР; 
з 1932 р. - Троїцького району Одеської області; 
 
Виконком Троїцької сільської ради депутатів трудящих (сільрада), 
с. Троїцьке Троїцького району Одеської області, 
24.12.1939 - 08.08.1941 рр.; 
31.03.1944 р.; 
 
з листопада 1957 р. - Любашівського району Одеської області. 
т. 2 кат.1 
 
На державному зберіганні з 27.12.1928 р. 
Всього: 98 од. зб., 1925 - 1965 рр. 
 

Опис 1 - 1925 р., 2 од. зб. 
 Листування з райвиконкомом по релігійним громадам, виконанні сільсь-
когосподарського податку та іншим питанням.  
 
Опис 2 - 1944 - 1965 рр., 96 од. зб. 
 Протоколи засідань сільради, загальних зборів, бюджетно - фінансової 
комісії. Бюджет та кошторис сільради. Плани роботи сільради та постійних 
комісій. Протоколи засідань сільради, сесій. Бюджети. Книги обліку доходів 
та видатків сільського бюджету.  
 

Р - 1904, Виконком Троїцької сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Троїцьке Червоно - Повстанського району Одеського округу Одеської 
губернії, 
1924 - 24.12.1939 рр.; 
 
з липня 1925 р. - Червоно - Повстанського району Одеського округу; 
з 1931 р. - Червоно - Повстанського району УРСР; 
з 1932 р. - Біляївського району Одеської області; 
з 20.02.1932 р. - Виконкому Одеської міської ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів; 
з 17.02.1935 р. - Біляївського району Одеської області; 
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Виконком Троїцької сільської ради депутатів трудящих (сільрада), 
с. Троїцьке Біляївського району Одеської області, 
24.12.1939 - 10.08.1941 рр.; 
10.04.1944 р. 
т. 2 кат. 1 
 
На державному зберіганні з 07.12.1928 р. 
Всього: 185 од. зб., 1924 - 1973 рр. 
 

Опис 1 - 1924 - [1933] рр., 11 од. зб. 
 Протоколи засідань сільради та дільничної виборчої комісії. Копії 
циркулярів райвиконкому.  
 
Опис 3 - [1944] - 1973 рр., 174 од. зб. 
 Плани роботи сільради. Протоколи засідань сільради, сесій, сходів. 
Соціалістичні зобов'язання. Бюджети та документи обліку виконання бюджету. 
Річні фінансові звіти. Накази виборців. Документи по роботі постійних ко-
місій та окружних виборчих комісій по виборах в сільраду.  
 
  

Р - 1905, Виконком Усатівської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Усатове Одеського району Одеського округу Одеської губернії, 
травень 1924 - [1930] рр. 
 
з липня 1925 р. - Одеського району Одеського округу. 
т. 2 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 16.09.1930 р. 
 

Опис 1 - 1925 - 1926 рр., 2 од. зб. 
 Списки допризовників та анкети іноземно - підданих.  
 

Р - 1906, Овідіопольський районний сільськогосподарський банк (сіль-
банк) Одеського окружного товариства сільськогосподарського кредиту, 
м. Овідіополь Овідіопольського району Одеського округу Одеської губе-
рнії, 
07.03.1923 - 1930 рр.; 
 
з липня 1925 р. - Овідіопольського району Одеського округу. 

 т. 9 кат.3 
 
 На державному зберіганні з 1940 р. 
 
Опис 1 - 1930 р., 1 од. зб.  
 Листування про видачу позик сільським робітникам, конфіскації обліга-
цій у куркулів та інше.  
 

Р - 1908, Виконком Чорногірської сільської ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Чорногірка Березівського району Одеського округу одеської губер-
нії, 
07.03.1923 - 24.12.1939 рр.; 
 
з липня 1925 р. - Березівського району Одеського округу; 
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з 1931 р. - Березівського району УРСР; 
з 1932 р. - Березівського району Одеської області; 
 
Виконком Чорногірської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), 
с. Чорногірка Березівського району Одеської області, 
24.12.1939 - 10.08.1941 рр.; 
30.03.1944 - 1957 рр. 
т. 2 кат. 3 
На державному зберіганні з 11.12.1928 р. 
Всього: 8 од. зб., [1924] - 1946 рр. 
 

Опис 1 - [1924 - 1926] рр., 1 од. зб. 
 Листування з райвиконкомом про виконання сільгоспподатку, релігійних 
громадах.  
 
Опис 2 - 1944 - 1946 рр., 7 од. зб. 
 Протоколи засідань виконкому сільради. бюджет та книга обліку доходів 
сільського бюджету.  
 

Р - 1909, Виконком Чубаївської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Чубаївка Одеського району Одеського округу Одеської губернії, 
1924 - [1933] рр.; 
 
з липня 1925 р. - Одеського району Одеського округу; 
з 15.09.1930 р. - Виконкому Одеської міської ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів. 
т. 2 кат. 1 
 
На державному зберіганні з 10.09.1930 р. 
Всього: 72 од. зб., [1924 - 1933] рр. 
 

Опис 1 - [1924 - 1933] рр., 71 од. зб. 
 Протоколи засідань пленуму сільради, виборчої комісії та зальних збо-
рів. Списки осіб, що позбавлені виборчих прав. 
 
Опис 2 - 1926 р., 1 од. зб. 
 Листування з райвиконкомом по особам, що позбавлені виборчих прав. 
 

Р- 1910, Виконком Шелехівської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Шелехове Валегоцуловської волості Балтського повіту Одеської губе-
рнії, 
1923 - 24.12.1939 рр.; 
 
з березня 1923 р. - Валегоцуловського району Балтського округу Одесь-
кої губернії; 
з 1925 р. - Троїцького району Одеського округу Одеської губернії; 
з липня 1925 р. - Троїцького району Одеського округу; 
з 1932 р. - Троїцького району Одеської області; 
 
Виконком Шелехівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), 
с. Шелехове Троїцького району Одеської області, 
24.12.1939 - 07.08.1941 рр.; 
01.04.1944 - 1954 рр. 
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т. 2 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 27.12.1928 р. 
Всього: 53 од. зб., 1925 - 1954 рр. 
 

Опис 1 - 1925 р., 2 од .зб. 
 Листування з райвиконкомом по сільськогосподарському податку, релі-
гійних громадах. 
 
Опис 2 - 1945 - 1954 рр., 51 од. зб. 
 Протоколи та рішення сільради та сесій. Бюджет. Матеріали постійно 
діючих комісій. Соціалістичні договори та акти їх перевірок.  
 

Р - 1912, Виконком Шимковської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Шимкове Валегоцуловського району Балтського округу Одеської губер-
нії, 
1924 - 24.12.1939 рр.; 
 
з 1925 р. - Троїцького району Одеського округу Одеської губернії; 
з липня 1925 р. - Троїцького району Одеського округу; 
з 1932 р. - Троїцького району Одеської області; 
 
Виконком Шимковської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), 
с. Шимкове Троїцького району Одеської області, 
24.12.1939 - 08.08.1941 рр.; 
01.04.1944 р.; 
 
з 1957 р. - Анан'ївського району Одеської області 

 т. 2 кат.3 
 
 На державному зберіганні з 27.12.1928 р. 
 Всього: 86 од. зб., 1924 - 1965 рр. 
 
Опис 1 - 1924 - 1925 рр., 2 од. зб. 
 Листування з райвиконкомом по сільськогосподарському податку, релі-
гійним громадам. 
 
Опис 2 - 1944 - 1965 рр., 84 од. зб. 
 Протоколи засідань сільради та сесій. Бюджет.  
 

Р - 1913, Виконком Яськівської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада), 

 с. Яськи Яськівської волості Одеського повіту Одеської губернії, 
 лютий 1920 - 24.12.1939 рр.; 
 

з серпня 1920 р. - Біляївської волості Одеського повіту Одеської гу-
бернії; 
з травня 1922 р. - Червоно -Повстанської волості Одеського повіту 
Одеської губернії; 
з 1923 р. - Червоно -Повстанського району Одеського округу Одеської 
губернії; 
з липня 1925 р. - Червоно -Повстанського району Одеського округу; 
з 1931 р. - Червоно -Повстанського району УРСР; 
з 09.02.1932 р. - Біляївського району Одеської області; 
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з 20.02.1932 р. - Виконкому Одеської міської ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів; 
з 17.02.1935 р. - - Біляївського району Одеської області. 
 
Виконком Яськівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), 
с. Яськи Біляївського району Одеської області, 
24.12.1939 - 09.08.1941 рр.; 
09.04.1944 р. 
т. 2 кат. 1 
 
На державному зберіганні з 10.09.1930 р. 
Всього: 161 од. зб., [1920] - 1973 рр. 
 

Опис 1 - [1920 - 1926 рр., 18 од. зб. 
 Інструкції та накази сільради. Листування з волосним та повітовим ви-
конкомами про охорону здоров'я, видобутку очерету та дров, пересуванні 
військових частин, роздачі посівного зерна, соціальному забезпеченні сімей 
червоноармійців та інвалідів війни. Копії циркулярів губвиконкому про 
сільськогосподарський податок, осіб, що позбавлені виборчих прав та інше.  
 
Опис 3 - [1944] - 1973 рр., 143 од. зб. 
 Плани роботи сільради. Протоколи засідань виконкому, президії та се-
сій. Бюджети. Соціалістичні зобов'язання. Документи про роботу постійних 
комісій. Документи по виборам в сільську раду. Річні фінансові звіти сіль-
ради.  
 

Р - 1914, Одеська обласна рада промислових кооперацій (облпромрада) 
Всеукраїнської ради промислових кооперацій «Вукоопромрада», 
м. Одеса, 
1932 - жовтень 1941 рр.; 
15.04.1944 - 11.01.1961 рр. 
т. 10 кат. 2 
 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Всього: 717 од. зб., [1933 - 1961] рр. 
 

Опис 1 - [1933 - 1936] рр., 14 од. зб. 
 Протоколи засідань правління облпромради. Доповідні записки про дія-
льність облпромради та списки особового складу.  
 
Опис 2 - [1939 - 1941] рр., 2 од. зб. 
 Мобілізаційні плани артілей. Листування про підготовку кадрів, броню-
ванні робочої сили. 
 
Опис 3 - [1947 - 1960] рр., 5 од. зб. 
 Листування про розвиток народного господарства. 
 
Опис 4 - [1944 - 1960] рр., 22 од. зб. 
 Статут облпромради. Накази та розпорядження по облпромраді. 
 
Опис 5 - [1944 - 1960] рр., 259 од. зб. 
 Плани робіт оргвідділу та правління. Постанови оргбюро та президії. 
Протоколи засідань бюро, президії та правління. Матеріали по соцзмаганню, 
з'їзду уповноважених, зборів активу, нагородженні відмінників змагань, ор-
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ганізації артілей, пунктів та ін. Звіти про роботу промкооперації, органі-
заційної та масової роботі, підготовці кадрів та ін. 
 
Опис 6 - [1944 - 1960] рр., 62 од. зб. 
 Особові справи робочих та службовців. 
 
Опис 6 т - [1944 - 1960] рр., 4 од. зб. 
 Документи тимчасового строку зберігання.  
 
Опис 7 - [1944 - 1960] рр., 76 од. зб. 
 Виробничі плани та річні звіти по труду та зарплаті.  
 
Опис 7т - [1944 - 1960] рр., 63 од. зб. 
 Документи тимчасового строку зберігання.  
 
Опис 8 - [1947 - 1960] рр., 70 од. зб. 
 Плани робіт виробничого відділу та організаційно - технічних заходів. 
Протоколи засідань технічних конференцій та виробничих нарад. Звіти про 
виконання плану капітальних робіт, раціоналізації та винахідництва.  
Опис 8 т - [1947 - 1960] рр., 1 од. зб. 
 Документи тимчасового строку зберігання. 
 
Опис - 9 - [1956 - 1960] рр., 10 од. зб. 
 Плани по труду та капітальному будівництву. Протоколи виробничих на-
рад.  
  
Опис - 9 т - [1956 - 1960] рр., 7 од. зб. 
 Документи тимчасового строку зберігання. 
 
Опис 10 - [1944 - 1961] рр., 99 од. зб. 
 Річні фінансові звіти, кошториси, штати та ліквідаційний баланс.  
 
Опис 10 т - [1944 - 1961] рр., 23 од. зб. 
 Документи тимчасового строку зберігання. 
 

Р - 1915, Одеський губернський адміністративний відділ (губадмінвід-
діл) виконкому Одеської губернської ради робочих, селянських та чер-
воноармійських депутатів, 
м. Одеса, 
лютий 1920 - 1925 рр. 
т. 1 кат.1 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 

Опис 1 - 1921 - 1925 рр., 54 од. зб. 
 Інформації та відомості про діяльність адмінвідділу. Списки співробі-
тників губадмінвідділу. 
 

Р - 1916, Одеський окружний відділ комунального господарства (окрко-
мунвідділ) виконкому Одеської окружної ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів, 
м. Одеса, 
07.03.1923 - 1930 рр. 
т. 18 кат. 1 
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На державному зберіганні з 17.09.1930 р. 
Всього: 1072 од. зб., 1925 - 1930 рр. 
 

Опис 1 - 1923 - 1930 рр., 974 од. зб. 
 Накази, циркуляри та інструкції окркомунвідділу та головного управі-
лння. Доповіді та звіти окркомунвідділу та земельного підвідділу. Коштори-
си та фінансові звіти. Протоокли засідань місцевого комітету. Акти переві-
рки роботи та стану районів.  
 
Опис 2 - 1923 - 1930 рр., 50 од. зб. 
 Звіти по роботі окркомунвідділу. Накази по окркомунвідділу. Протоколи 
бюджетної комісії, бюро забудови. Плани земельних дільниць. Особові справи 
співробітників.  
 
Опис 3 - 1925 - 1928 рр., 6 од. зб.  
 Накази підвідділу благоустрою. Відомості на виплату заробітної плати. 
Протоколи комісії по розподілу морських пляжів.  
 
Опис 4 - 1925 - 1930 рр., 42 од. зб. 
 Листування з підприємствами комунального господарства про підбір кад-
рів, стані протипожежної обороні та іншим питанням. Списки особового скла-
ду.  
 

Р - 1917, Одеська окружна інспектура соціального забезпечення викон-
кому Одеської окружної ради робочих, селянських та червоноармійських 
депутатів, 
м. Одеса, 
07.03.1923 - 30.11.1930 рр. 
т. 7 кат.1 
 
На державному зберіганні з 01.03.1936 р. 
Всього: 489 од зб., 1923 - 1930 рр. 
 

Опис 1 - 1925 - 1930 рр., 316 од. зб. 
 Накази по окрсоцзабезу. Постанови, циркуляри, протоколи президії окр-
виконкому по соціальному забезпеченню інвалідів, порядку кредитування рай-
онних та сільських товариств взаємодопомоги. Списки інвалідів, пенсіоне-
рів, співробітників окрсоцзабезу. Листування з районними касами взаємодо-
помоги про встановленню інвалідності пенсіонерам, допомоги інвалідам вій-
ни.  
 
Опис 2 - 1925 - 1929 рр., 98 од. зб. 
 Постанови окрсоцзабезу по культурно - масовій роботі серед інвалідів. 
Протоколи засідань президії окрвиконкому, конфліктної комісії по призна-
ченню пенсій та іншому.  
 
Опис 3 - 1923 - 1924 рр., 20 од. зб. 
 Списки інвалідів війни. Листування з районними касами взаємодопомоги 
про видачу допомоги інвалідам, сім'ям червоноармійців.  
 
Опис 4 - 1923 - 1929 рр., 48 од. зб. 
 Циркуляри та директиви окрвиконкому. Листування по особовому складу 
та списки робітників окрсоцзабезу.  
 
Опис 5 - 1930 р., 7 од. зб. 



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  299 

 Доповідна записка по роботі товариств допомоги дітям та іншому. Спи-
сок колишніх царських чиновників, що служать в окрсоцзабезі.  
 

Р - 1918, Одеське відділення Всеукраїнського державного акціонерного 
товариства торгівлі «ВАКОТ», 
м. Одеса, 
07.03.1923 - 30.11.1930 рр. 

 т. 17 кат.3 
 
 На державному зберіганні з 1936 р. 
 Всього: 26 од. зб., 1923 - 1930 рр. 
 
Опис 1 - 1923 - 1929 рр., 13 од. зб. 
 Накази по відділенню. Штатні розписи та списки співробітників відді-
лення.  
 
Опис 2 - 1925 - 1929 рр., 13 од. зб. 
 Протоколи засідань відповідальних робітників. Особові справи та спис-
ки співробітників. Матеріали місцевого комітету.  
 
 Р - 1919, Сільськогосподарська артіль «Іскра» (колгосп), 

с. Калаглея виконкому Одеської міської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів, 
1931 - 24.08.1941 рр.; 
14.04.1944 р.; 
  
з 1937 р. - Овідіопольського району Одеської області; 
з 1944 р. - с. Миколаївка Овідіопольського району Одеської області. 
т. 16 кат.3 
 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Всього: 95 од. зб., 1933 - 1966 рр. 
 

Опис 1 - 1933 р., 2 од. зб. 
 Статистичні звіти та оперативні плани збиральної кампанії. 
 
Опис 2 - 1944 - 1966 рр., 93 од. зб. 
 Протоколи засідань правління та загальних зборів колгоспників. Річні 
звіти. Рішення та постанови райвиконкому. Протоколи засідань правління та 
загальних зборів колгоспників. Річні звіти. Книги обліку основних засобів. 
 

Р - 1921, Начальник постачання добровольчої армії Одеського району, 
м. Одеса, 
1919 р.  

 т.4 кат. 3 
 
 На державному зберіганні з 1920 р. 
  
Опис 1 - 1919 р., 1 од. зб. 
 Листування з командуванням англо - французьких окупаційних військ про 
забезпечення добровольчої армії обмундируванням, зброєю та іншим.  
 

Р - 1927, Балтська окружна судово - земельна комісія (окрсудземкомі-
сія) виконкому Балтської окружної ради робочих, селянських та черво-
ноармійських депутатів, 
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м. Балта Балтського району Балтського округу Одеської губернії, 
07.03.1923 - 1930 рр.; 
 
з 12.10.1924 р. - м. Балта Автономної Молдавської Радянської соціалі-
стичної республіки. 
т. 5 кат.3 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 

Опис 1 - 1923 - 1924 рр., 26 од. зб. 
 Справи апеляційних скарг селян з прав власності на домоволодіння, зе-
млі та. іншим питанням.  
 

Р - 1928, Комісія по охороні та розробці революційних архівів при 
Одеському губернському відділі юстиції, 
м. Одеса, 
квітень 1919 - січень 1922 рр. 
т. 5 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 1923 р. 
 

Опис 1 - 1919 - 1922 рр., 17 од. зб. 
 Положення про комісію. Проект статуту товариства для вивчення револю-
ційного руху на півдні Росії. Протоколи об'єднаних засідань ради та комі-
сій. Місячні звіти та доповідні записки до них. Відомості на виплату заро-
бітної плати співробітникам.  
 

Р - 1929, Одеське відділення державного акціонерного товариства іно-
земного туризму «Інтурист», 
м. Одеса, 
квітень 1929 - лютий 1932 рр.; 
 
Одеське обласне відділення Всесоюзного акціонерного товариства «Інту-
рист», 
м. Одеса, 
лютий 1932 - 1941 рр.; 
05.05.1944 - 29.09.1976 рр.; 
 
Одеське об'єднання Всесоюзного акціонерного товариства «Інтурист» Го-
ловного управління по іноземному туризму при Раді Міністрів СРСР, 
м. Одеса, 
29.09.1976 - 18.01.1984 рр.; 
 
Одеське об'єднання Держкомінтуристу СРСР Державного комітету СРСР по 
іноземному туризму, 
м. Одеса, 
18.01.1984 - 09.12.1987 рр.; 
 
Одеське відділення Держкомінтуристу СРСР, 
м. Одеса, 
16.12.1987 - 1992 рр.; 
 
Генеральне агентство по іноземному туризму «Інтурист - Одеса» Фонду 
державного майна України, 
м. Одеса, 
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1992 - 22.03.1993 рр.; 
 
Генеральне агентство по туризму в Одеській області Державного коміте-
ту України по туризму, 
м. Одеса, 
22.03.1993 р. 
т. 23 кат. 2 
 
На державному зберіганні з 26.12.1936 р. 
Всього: 228 од. зб., 1931 - 1992 рр. 
 

Опис 1 - 1931 - 1937 рр., 27 од. зб. 
Листування з обласним відділом державного політичного управління з 

питань прийому та обслуговуванню інтуристів.  
 

Опис 2 - 1963 - 1978 рр., 36 од. зб. 
 Плани, звіти, довідки по інформаційно - пропагандистській роботі з 
іноземними туристами. Інформації, довідки про хід виконання наказів Управ-
ління по іноземному туризму. Матеріали з досвіду роботи по обслуговуванню 
туристів.  
 
Опис 3 - 1976 - 1992 рр., 165 од. зб. 
 Положення, статути об'єднання, річні плани, штатні розписи, накази з 
основної діяльності об'єднання, квартальні статистичні звіти про рух та 
обслуговування іноземних туристів, матеріали засідань.  
 

Р - 1930, Одеський обласний союз кооперативних об'єднань інвалідів 
(облкоопінсоюз), 
м. Одеса, 
1932 - жовтень 1941 рр.; 
 
Одеський обласний союз кооперації інвалідів (облкоопінсоюз) Українсь-
кої ради кооперації інвалідів «Укоопінсоюз», 
м. Одеса, 
13.04.1944 - грудень 1949 рр.; 
 
Одеський міжобласний союз кооперації інвалідів (міжоблкоопінсоюз) Ук-
раїнської ради кооперації інвалідів «Укркоопінсоюз», 
м. Одеса, 
січень 1950 - вересень 1953 рр. 
т. 10 кат.3 
 
На державному зберіганні з 1939 р. 
Всього: 173 од. зб., 1932 - 1953 рр. 
 

Опис 1 - 1939 р., 27 од. зб. 
 Річні звіти облкоопінсоюзу та артілей.  
 
Опис 2 - 1932 - 1935 рр., 20 од. зб. 
 Накази по облкоопінсоюзу, списки та відомості по особовому складу.  
 
Опис 3 - 1944 - 1953 рр., 97 од. зб. 
 Накази та розпорядження по союзу. Протоколи засідань організаційного 
бюро та президії. Зведений річний звіт по союзу, культурно - масовій робо-
ті та соцзмаганні. Особові рахунки робочих та службовців.  
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Опис 4 - 1944 - 1953 рр., 29 од. зб.  
 Особові справи робочих та службовців.  

 
Р - 1931, Одеська обласна рада товариства сприяння обороні та авіа-
ційно - хімічному будівництву «Осовіахім», 
м. Одеса, 
1932 - жовтень 1941 рр.; 
 
Одеський обласний комітет добровільного товариства «Осовіахім», 
м. Одеса, 
квітень 1944 - 1949 рр. 
т. 4 кат. 1 
 
На державному зберіганні з 1939 р. 
Всього: 58 од, зб., 1932 - 1948 рр. 
 

Опис 1 - 1932 - 1948 рр., 53 од. зб. 
 Протоколи засідань обласної ради та його фракцій. Особові справи 
співробітників. Протоколи обласної конференції. Річні звіти по кадрам та 
фінансовий звіт. Постанова Ради Міністрів УРСР про розділення Осовіахіму. 
Доповідна записка про роботу міськради Осовіахіму.  
 
Опис 3 - 1945 - 1947 рр., 5 од. зб. 
 Річні звіти обласної ради.  
 

Р - 1932, Об'єднаний фонд «Трудгромади Одещини періоду тимчасової ру-
муно - німецької окупації», 
1941 - 1944 рр. 
т. 10 кат. 2 
 
На державному зберіганні з 27.07.1998 р. 
Всього: 4223 од. зб., 1941 - 1944 рр. 
 

Опис 1 - 1941 - 1944 рр., 3634 од. зб. 
 Матеріали по трудгромадам районів Одеської області. 
 
Опис 2 - 1941 - 1944 рр., 589 од. зб. 
 Недійсні описи.  
 

Р - 1933, Одеська окружна поштово - телеграфна контора Південно - За-
хідного управління зв'язку, 
м. Одеса, 
07.03.1923 - 1930 рр. 
т. 14 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 

Опис 1 - 1927 - 1930 рр., 7 од. зб. 
Постанови Раднаркому СРСР. Циркуляри Південно - Західного управління 
зв'язку.  
 
Р - 1934, Одеський кісткообробний та клеєварний завод Українського 
державного тресту основної хімічної промисловості «Укрхімтрест», 
м. Одеса, 
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[1925 - 1932] рр. 
т. 11 кат. 3 

  
 На державному зберіганні з 1936 р. 
  
Опис 1 - 1925 - 1932 рр., 42 од. зб. 
 Накази, циркуляри, інструкції, директиви Укрхімтресту, Одеського 
окружного відділу праці. Списки, анкети, відомості та листування з Укр-
хімтрестом, окружним відділом праці по особовому складу.  
 

Р - 1935, Одеський спирто - горілчаний завод Управління державної 
спиртової монополії та Об'єднання спиртних заводів України «Укрдержс-
пирт», 
с. Одеса, 
1920 - 1930 рр.; 
 
Одеський державний лікеро - горілчаний завод Всесоюзного об'єднання 
спиртної промисловості «Союзспирт», 
м. Одеса, 
1931 - жовтень 1941 рр.  
т. 11 кат. 2 
 
На державному зберіганні з 03.06.1940 р. 
Всього: 91 од. зб., [1922] - 1930 рр. 
 

Опис 1 - [1922 - 1931] рр., 40 од. зб. 
 Профінплани та звіти по заводу. Протоколи виробничо - технічних на-
рад. Копії наказів та циркулярів Укрраднаргоспу та Центроспирта. 
 
Опис 2 - [1925 - 1932] рр., 15 од. зб. 
 Копії наказів та циркулярів ВРНГ та Центроспирту.  
 
Опис 3 - [1933 - 1934] рр., 12 од. зб. 
 Копії наказів та циркулярів Наркомпостача УРСР, СРСР та Центроспирту.  
 
Опис 4 - 1925 1930 рр., 24 од. зб. 
 Директиви окружного відділу союзу «Харчосмак». Протоколи засідань 
президії губернського відділу «Харчосмак», завкому, розцінково - конфлікт-
ної комісії, загальних зборів робочих та службовців заводу.  
 

Р - 1936, Одеський 2-й державний канатний завод Українського держав-
ного тресту текстильної промисловості, 
м. Одеса, 
16.03.1920 - жовтень 1941 рр.; 
з 1930 р. - Українського текстильного об'єднання; 
з 1932 р. - «Союзтехнотканина»; 
 
Одеський державний союзний завод сталевих та прядив'яних канатів Го-
ловного управління метисної промисловості, 
м. Одеса, 
квітень 1944 - 03.12.1964 рр.; 
 
з липня 1957 р. - Управління машинобудівельної та хімічної промисло-
вості Раднаргоспу Одеського адміністративного економічного району; 
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з січня 1963 р. - Управління загального машинобудування Раднаргоспу 
Чорноморського адміністративного економічного району; 
 
Одеський сталеводротовий канатний завод Управління загального машино-
будування Раднаргоспу Чорноморського адміністративного економічного 
району, 
м. Одеса, 
03.12.1964 - 1975 рр.; 
 
з 1965 р. - Міністерства чорної металургії УРСР; 
з 1966 р. - Головного управління метизної промисловості; 
 
Сталеводротове канатне виробництво в складі виробничого об'єднання 
ім. Ф. Дзержинського, 
м. Одеса, 
1975 - 1988 рр.; 
 
Одеський сталеводротовий канатний завод, 
м. Одеса, 
1988 - 19.10.1993 рр.; 
 
з 1992 р. - Міністерства промисловості України; 
з 05.06.2001 р. - Міністерства промислової політики України; 
 
Науково - виробнича фірма «Стальканат», 
м. Одеса, 
19.10.1993 - 01.01.1995 рр.; 
 
Відкрите акціонерне товариство «Стальканат», 
м. Одеса, 
01.01.1995 р.  
т. 11 кат.2 
 
 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Всього: 4082 од. зб., 1922 - 2002 рр. 
 

Опис 1а - 1922 - 1932 рр., 25 од. зб. 
 Листування про виготовлення замовлень на експорт, протиповітряну обо-
рону, потребу в транспорті на випадок евакуації, виконанні військових за-
мовлень. 
 
Опис 1 - 1958 - 2002 рр., 70 од. зб.  
 Акти про нещасні випадки на виробництві, особові картки робітників, 
що отримали травму, акти спеціального розслідування.  
 
Опис 1 л - 1944 - 2002 рр., 92 од. зб. 
 Накази по особовому складу.  
 
Опис 1 л доп. - 1975 - 1994 рр., 11 од. зб. 
 Відомості нарахування зарплати робочим та службовцям науково - дослі-
дного відділу сталевих канатів «ОНИКС». 
 
Опис 2 - 1940, 1944 - 1994 рр., 694 од. зб. 
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 Накази та розпорядження заводу. Плани заводу, соціалістичні зобов'я-
зання. Штатні розписи. Ліміти по труду та зарплаті. Раціоналізаторські 
пропозиції, що впроваджені в виробництво. Звіти по нової техніці, капіта-
льному будівництві основної діяльності заводу. Колективні договори. Плани 
та звіти по підготовці та підвищенні кваліфікації кадрів, техніці безпеки, 
технічної інформації. Протоколи виробничих нарад та нарад при директорі. 
Канцелярія. Плановий відділ. Відділ наукової організації труда. Технічний 
відділ. Відділ технічного навчання. відділ техніки безпеки та охорони пра-
ці, технічної інформації. Відділ кадрів. Жилкомунвідділ. Фінансовий від-
діл. Бухгалтерія. Відділ капітального будівництва. Лабораторія наукової 
організації праці. Заводський комітет. Комітет профспілки. Бюро патентно- 
ліцензійній, винахідницькій та раціоналізаторській діяльності. Екологічнв 
лабораторія.  
 
Опис 2 л - 1944 - 2002 рр., 2518 од. зб. 
 Особові рахунки по нарахуванню зарплати, відомості. 
 
Опис 2 л доп. - 1947 - 1996 рр., 79 од. зб. 
 Відомості по нарахуванню зарплати, особові рахунки.  
 
Опис 3 - 1950 - 1962 рр., 21 од. зб. 
 Протоколи засідань завкому, зборів активу, конференцій, загальних 
зборів. Штатні розписи, кошториси видатків, річні фінансові звіти. 
 
Опис 3 л - 1958 - 2002 рр., 467 од. зб. 
 Особові картки звільнених. 
Опис 4 - 1924 - 1927 рр., 14 од. зб. 
 Протоколи засідань правління окружного відділення союзу та завкому. 
Колективні договори. 
 
Опис 5 - 1995 - 2002 рр., 91 од. зб. 
 Канцелярія. Відділ управління персоналом та технічного навчання. Від-
діл наукової організації праці та заробітної плати. Бухгалтерія. Відділ 
техніки безпеки та охорони праці. Центральна заводська лабораторія. Еколо-
гічна лабораторія. Комітет профспілки. Відділ кадрів та технічного навчан-
ня.  
 

Р - 1937, Одеська державна кондитерська фабрика ім. Рози Люксембург 
Одеського тресту харчової промисловості «Одесхарчотрест», 
м. Одеса, 
1920 - жовтень 1941 рр.; 
квітень 1944 р.; 
 
з 1931 р. - Всеукраїнського державного об'єднання кондитерської, ма-
каронної та крохмало - паточної промисловості «Укркондоб'єднання «; 
 
з 1944 р. - Наркомату харчової промисловості УРСР; 
з 1953 р. - Українського головного управління кондитерської промисло-
вості «Укрголовкондитер»; 
з 1957 р. - Управління харчової промисловості Раднаргоспу Одеського 
економічного району; 
з 1963 р. - Управління харчової промисловості Раднаргоспу Чорноморсь-
кого економічного району; 
з 1965 р. - Міністерства харчової промисловості УРСР. 
т. 11 кат. 2 
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На державному зберіганні з 1939 р. 
Всього: 217 од. зб., [1930] - 1965 рр. 
 

Опис 1 - [1930 - 1932] рр., 15 од. зб. 
 Кошториси, звіти та листування по організації та заходах по посиленню 
оборонної роботи. 
 
Опис 2 - 1950 - 1965 рр., 8 од. зб. 
 Накази по фабриці. Матеріали про наявність імпортного обладнання, но-
менклатури секретних справ.  
 
Опис 3 - 1944 - 1960 рр., 194 од. зб. 
 Накази та розпорядження по фабриці. Профінплани. Протоколи засідань 
технічного ради та матеріали по впровадженню винаходів та раціоналізатор-
ських пропозицій. Річні статистичні звіти, фінансові звіти. Звіти по кад-
рам, труду та зарплаті. Кошториси та штатні розписи.  
 

Р - 1938, Одеський 2-й Український державний олійний завод Управління 
Великої олійної промисловості на Україні, 
м. Одеса, 
1920 - жовтень 1941 рр.; 
 
з 1929 р. - Управління олійно - жирового тресту республіканського 
значення; 
 
Одеський олійний завод № 2 Головного управління рослинної олії та жи-
рів «Укрголовросжиролія», 
м. Одеса, 
19.07.1944 - 18.12.1953 рр.; 
 
з 1946 р. - Управління харчової промисловості УРСР; 
 
Одеський олійний завод Управління харчової промисловості УРСР, 
м. Одеса, 
18.12.1953 - 1963 рр.; 
 
з 1957 р. - Управління харчової промисловості Раднаргоспу Одеського 
економічного району, 
 
Одеський олійноекстракційний завод Управління харчової промисловості 
Раднаргоспу Чорноморського економічного району, 
м. Одеса, 
1963 - 1972 рр.; 
 
з 1966 р. - Головного управління олійножирової промисловості «Укро-
лійножирпром» Міністерства харчової промисловості УРСР; 
 
Одеський олійно - жировий комбінат Міністерства харчової промисловос-
ті УРСР, 
м. Одеса, 
1972 - 21.07.1976 рр.; 
 
Одеське виробниче об'єднання олійно - жирової промисловості, 
м. Одеса, 
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21.07.1976 р. 
т. 11 кат. 2 
 
 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Всього: 349 од. зб., 1925 - 1983 рр. 
 

Опис 1 - 1925 - 1932 рр., 13 од. зб. 
Лист голови ВРНГ СРСР про залучення робочих мас до господарського бу-

дівництва. Копії циркулярів, наказів ВРНГ СРСР, УРСР, Наркомату зовнішньої 
торгівлі СРСР. Протоколи нарад спецбази заводу. Анкети та списки робочих 
та службовців заводу.  

 
Опис 2 - 1926 - 1937 рр., 20 од. зб. 
 Накази та розпорядження тресту. Відомості про діяльність заводу та 
продукцію, що випускається. Списки та листування по особовому складу та 
ППО. 
 
Опис 3 - 1945 - 1983 рр., 283 од. зб. 
 Річні промфінплани. Статут олійного заводу. Накази по заводу. Соціа-
лістичні зобов'язання та матеріали перевірок. Протоколи виробничо - техні-
чних нарад, бюро раціоналізації, нарад при директорі та інше. Колективні 
договори. Штатні розписи. Річні звіти з основної діяльності, капітальним 
вкладенням, фінансові звіти, звіти по впровадженню раціоналізаторських 
пропозицій. Секретар. Плановий відділ. Виробничо - технічний відділ. Лабо-
раторія НОТ. Бухгалтерія.  
 
Опис 4 - 1956 - 1971 рр., 33 од. зб. 
 Протоколи засідань завкому та звітні доповіді про роботу.  
 

Р - 1939, Одеський державний олійний завод № 3 ім. Степана Скворцова 
Українського олійно - жирового тресту «Укроліяжиртрест», 
м. Одеса, 
[1926 - 1937] рр. 
т. 11 кат. 2 
 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Всього: 34 од. зб., 1926 - 1937 рр. 
 

Опис 1 - 1928 - 1930 рр., 15 од. зб. 
 Накази, розпорядження, інструкції заводоуправління. Протоколи адміні-
стративно - технічних нарад. 
 
Опис 2 - 1926 - 1932 рр., 11 од. зб.  
 Накази, директиви Наркомпостача УРСР. Генеральний план заводу. Допо-
відь про економічний стан заводу та акти обстежень. Списки, характеристики 
на робочих та службовців заводу.  
 
 
Опис 3 - 1926 - 1937 рр., 8 од. зб. 
 Директиви, циркуляри, накази Укроліятресту. Списки робочих та службо-
вців заводу.  
 



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  308 

Р - 1940, Одеська 2-а державна макаронна фабрика Всеукраїнського де
ржавного об'єднання кондитерської, макаронної та крохмально - паточ-
ної промисловості «Укркондоб'єднання», 
м. Одеса, 
1920 - жовтень 1941 рр.; 
 
з 1933 р. - Українського республіканського тресту по виробництву кон-
дитерських та макаронних виробів «Укркондтрест». 

 т. 11 кат. 3 
 
 На державному зберіганні з 1940 р. 
 
Опис 1 - [1932 - 1934] рр., 15 од. зб. 
 Інформаційна доповідь про стан фабрики. Протоколи засідань комісії по 
розслідуванню аварії гідравлічного пресу. 
 

Р - 1941, Одеський механічний кіноапаратурний завод (КИНАП) ім. Ф. 
Дзержинського Українського державного тресту кінопромисловості «Укра-
їнфільм», 
м. Одеса, 
04.07.1928 - жовтень 1941 рр.; 
11.04.1944 р. 
 
з 05.01.1931 р. - Союзного кіно - фото об'єднання «Союзкіно»; 
з 1932 р. - Головного управління при комітеті кіно механічної промис-
ловості РНГ СРСР «Головкіномехпром», 
з жовтня 1941 р. - м. Йошкар - Ола та м. Самарканд; 
з 1944 р. - м. Одеса 
з 15.03.1946 р. - Міністерства кінематографії СРСР; 
з 15.03.1953 р. - Головного управління виробничими підприємствами Мі-
ністерства культури СРСР; 
з 05.06.1957 р. - Управління машинобудівельної та хімічної промисло-
вості Раднаргоспу Одеського економічного адміністративного району; 
з 29.12.1962 р. - Управління радіоелектронної, приладобудівної та 
електротехнічної промисловості Раднаргоспу Чорноморського економічно-
го району; 
з 11.12.1965 р. - Другого головного управління Міністерства оборонної 
промисловості СРСР «МОП»; 
з 07.12.1978 р. - Держкіно. 
т. 11 кат. 2 
На державному зберіганні з 1937 р. 
Всього: 229 од. зб., 1929 - 1977 рр. 
 

Опис 1 - 1929 - 1938 рр., 28 од. зб. 
 Спецчастина. 
 
Опис 2 - 1944 - 1965 рр., 145 од. зб. 
 Канцелярія. Планово - економічний відділ. Відділ праці та зарплати. 
Відділ технічної інформації та БРИЗа. Бюро по техніці безпеки. Відділ го-
ловного технолога. Бухгалтерія. Відділ кадрів.  
 
Опис 3 - 1958 - 1965 рр., 21 од. зб. 
 Заводський комітет. 
 
Опис 4 - 1965 - 1977 рр., 35 од. зб. 
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 Накази Міністерства оборонної промисловості. Накази по заводу. Тех-
промфінплани заводу. Виробничо - технічний паспорт заводу. Звіт з основної 
діяльності.  
 

Р - 1942, Одеський державний арматурний завод № 3 «Профинтерн» Одесь-
кого тресту масового виробництва металевих виробів «Отремасс», 
м. Одеса, 
1930 - жовтень 1941 рр.; 
 
Одеський завод запасних частин Головного управління по виробництву 
автомобільних деталей «Головтрактородеталь», 
м. Одеса, 
квітень 1944р. 

 т. 11 кат.2 
 
 На державному зберіганні з 1939 р.  
 Всього: 170 од. зб., 1928 - 1956 рр. 
 
Опис 1 - 1928 - 1932 рр., 14 од. зб. 
 Циркуляри та накази ВРНГ, листування про нові норми вироблення, під-
вищення зарплати, посилення охорони, протиповітряної оборони, покращення 
виробничої роботи, чищення апарату та інше.  
 
Опис 2 - 1944 - 1956 рр., 156 од. зб. 
 Техпромфінплани. Матеріали технічної ради. Звіти заводу з основної 
діяльності та капітальному вкладенню. Соціалістичні зобов'язання.  
 

Р - 1943, Одеський 4- й державний машинобудівельний та арматурний за-
вод ім. Леніна Одеського міського тресту металообробної промисловості 
«Металотрест», 
м. Одеса, 
1920 - жовтень 1941 рр. 
т. 11 кат.3 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 

Опис 1 - 1928 р., 2 од. зб. 
 Списки робочих та службовців заводу. 
 

Р - 1944, Одеський державний завод сільськогосподарського машинобуду-
вання ім. Жовтневої революції Українського тресту сільськогосподар-
ського машинобудування «Укртрестсільмаш», 
м. Одеса, 
1919 - жовтень 1941 рр.; 
10.04.1944 - 1966 рр.; 
 
з 1946 р. - Головного управління ґрунтознавства та машинобудування; 
з 1953 р. - Головного управління сільськогосподарського машинобуду-
вання; 
з 1957 р. - Управління машинобудування та хімічної промисловості Рад-
наргоспу Одеського адміністративного економічного району; 
з 1963 р. - Управління автотракторного та сільськогосподарського ма-
шинобудування Раднаргоспу Чорноморського економічного району; 
з 18.11.1965 р. - Головного управління по виробництву ґрунтообробних 
та посівних машин «Головгрунтомаш», 
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Одеський ордена Трудового Червоного Прапору завод сільськогосподар-
ського машинобудування ім. Жовтневої революції Головного управління 
по виробництву ґрунтообробних та посівних машин «Головгрунтомаш», 
м. Одеса, 
1966 - 01.01.1974 рр.; 
 
Одеське виробниче об'єднання по виробництву ґрунтообробних та посів-
них машин «Одесагрунтомаш» Головного управління по виробництву ґрун-
тообробних та посівних машин «Головгрунтомаш», 
м. Одеса, 
01.01.1974 - 1988 рр.; 
 
Виробниче об'єднання «Одеський завод сільськогосподарського машинобу-
дування ім. Жовтневої революції Міністерства автомобільного та сіль-
ськогосподарського машинобудування СРСР (Мінавтосільгоспмаш), 
м. Одеса, 
1988 - 1992 рр.; 
 
Виробниче об'єднання «Одеський завод сільськогосподарського машинобу-
дування» «Одессільмаш» Української національної компанії «Укрсільгос-
пмаш» Міністерства машинобудування військово - промислового комплексу 
та конверсії України (Мінмашпром), 
м. Одеса, 
1992 - 21.09.1994 рр.; 
 
Відкрите акціонерне товариство «Одеський завод сільськогосподарського 
машинобудування» (ВАТ «Одессільмаш»), 
м. Одеса, 
21.09.1994 р. 
т. 11 кат. 2 
 
На державному зберіганні з 30.05.1930 р. 
Всього: 2089 од. зб. 1922 - 2005 рр. 
 

Опис 1 - 1922 - 1932 рр., 38 од. зб. 
 Матеріали спецчастини та завкому.  
 
Опис 2 - 1944 - 1973 рр., 937 од. зб. 
 Адміністративно - господарчий відділ. Планово - економічний відділ. 
Відділ праці та зарплати. Відділ техніки безпеки. Бюро винахідництва, ра-
ціоналізації та технічної інформації. Головна бухгалтерія. Відділ капіта-
льного будівництва. Відділ головного технолога. Відділ кадрів. Канцелярія.  
 
Опис 3 - 1944 - 1971 рр., 98 од. зб. 
 Заводський комітет.  
 
Опис 4 - 1974 - 1993 рр., 838 од. зб. 
  Канцелярія. Планово - економічний відділ. Відділ праці та зарплати. 
Науково - дослідний відділ. Бухгалтерія. . Відділ капітального будівницт-
ва. Відділ кадрів. Відділ технічного контролю. Відділ охорони праці та те-
хніки безпеки. Відділ винахідництва, раціоналізації, патентної роботи, на-
уково - технічної інформації. Науково - технічне товариство. Завком. Фі-
нансовий відділ. Група народного контролю. 
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Опис 5 - 1944 - 2005 рр., 178 од. зб. 
 Канцелярія. Планово - економічний відділ. Відділ праці та зарплати. 
Науково - дослідний відділ. Бухгалтерія. . Відділ капітального будівницт-
ва. Відділ кадрів. Відділ технічного контролю. Відділ охорони праці та те-
хніки безпеки. Відділ винахідництва, раціоналізації, патентної роботи, на-
уково - технічної інформації. Науково - технічне товариство. Завком. Фі-
нансовий відділ. Група народного контролю. 
 

Р - 1945, Одеський державний завод № 8 імені Петровського по виробни-
цтву металевої емальованого, лудженого та чорного посуду, відер, цвя-
хів та іншому. Українського управління металевообробної промисловос-
ті, 
м. Одеса, 
1923 - 1932 рр., 
т. 11 кат.2 
 
На державному зберіганні з 1936 р. 
Всього: 64 од. зб., 1923 - 1932 рр. 
 

Опис 1 - 1923 - 1931 рр., 21 од. зб. 
Накази, циркуляри, розпорядження Вищої Ради Народного господарства 

УРСР, управління «Укрмето». Протоколи технічних нарад, комісій по охороні 
праці. 

 
Опис 2 - 1924 - 1932 рр., 43 од. зб. 
Директиви, накази, постанови, циркуляри, інструкції Ради народних ко-

місарів СРСР, Народного Комісаріату важкої промисловості УРСР, Вищої Ради 
народного господарства УРСР Українського республіканського тресту «Метало-
виробів». Виписки з протоколів засідань РНГ СРСР та Ради праці та оборони, 
міського комітету партії, фінансово - технічної арбітражної комісії. Відо-
мості про виробничу діяльність заводу. Аркуші обліку відповідальних робіт-
ників, списки робочих та службовців.  

 
Р - 1947, Одеський державний завод № 6 цвяхо - дротового виробництва 
акціонерного товариства по торгівлі рудою, металами, мінералами та 
металевим ломом «Рудметалторг», 
м. Одеса, 
04.09.1920 - 1926 рр.; 
 
Одеський державний сталепрокатний завод ім. Ф.Е.Дзержинського, 
м. Одеса, 
1926 - жовтень 1941 рр.; 
квітень 1944 - 13.03.1980 рр.; 
 
з 1931 р. - Державного Українського республіканського тресту металоо-
бробної промисловості «Трестметиз»; 
з 1944 р. - Головного управління металургійної промисловості Півдня 
та Центру; 
з 1945 р. - Головного управління метисної промисловості; 
з 1957 р. - Управління машинобудівельної та хімічної промисловості 
Раднаргоспу Одеського економічного району; 
з 1963 р. - Управління загального машинобудування раднаргоспу Чорно-
морського економічного району; 
з січня 1966 р. - Міністерства чорної металургії УРСР; 
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Одеське сталепрокатне виробниче об'єднання ім. Дзержинського Мініс-
терства чорної металургії УРСР, 
м. Одеса, 
13.03.1980 - жовтень 1993 рр.; 
 
з 17.07.1987 р. - Загальносоюзного міністерства чорної металургії; 
з 09.09.1987 р. - Всесоюзного об'єднання метисної промисловості «Со-
юзметиз»; 
з 18.09.1987 р. - Всесоюзного виробничого об'єднання «Союзметиз»; 
з 11.09.1989 р. - Міністерства металургійної промисловості СРСР; 
з 31.10.1989 р. - Концерну по виробництву метизів «Промметиз»; 
 
Одеське орендне колективне підприємство «Стальметиз» ім. 
Ф.Е.Дзержинського, 
м. Одеса, 
жовтень 1993 - 28.03.1995 рр.; 
 
Закрите акціонерне товариство «Стальметиз» ім. Ф.Е.Дзержинського, 
м. Одеса, 
28.03.1995 - 25.12.2003 рр.  
т. 11 кат. 2 
 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Всього:4693 од. зб., 1926 - 2004 рр. 
 

Опис 1 - 1926 - 1932 рр., 45 од. зб. 
 Спецчастина. 
 
Опис 1 л - 1944 - 2004 рр., 2902 од. зб. 
 Накази з особового складу. Розрахункові відомості по зарплаті. 
 
 
 
Опис 2 - 1944 - 2004 рр., 1664 од. зб. 
 Канцелярія. Плановий відділ. Відділ капітального будівництва. Відділ 
організації праці та зарплати. Технічний відділ. Відділ технічного контро-
лю. Виробничий відділ. Відділ головного енергетика. Центральна лаборато-
рія. Відділ технічної безпеки. Бюро раціоналізації та винахідництва. 
Центральна бухгалтерія. Завком. Відділ наукової організації праці и управ-
ління. Науково - технічне товариство. Відділ головного механіка. Відділ 
кадрів та технічного навчання. Профком. Фінансовий відділ. Бюро науково - 
технічної інформації та раціоналізації. Бюро стандартизації. Накази з ос-
новної діяльності. Штатний розпис. Протоколи засідань правління та зборів 
акціонерів. Річні звіти.  
 
Опис 2 л - 1998 - 2002 рр., 21 од. зб. 
 Накази по особовому складу Одеського акціонерного товариства «Транс-
буд» об'єднання «Стальметиз» ім. Ф.Е.Дзержинського. Особові рахунки по 
зарплаті.  
 
Опис 3 л - 1992 - 2004 рр., 49 од. зб. 
 Накази по особовому складу дочірнього підприємства «Житлово - комуна-
льний відділ», особові рахунки по зарплаті.  
 
Опис 4 л - 1998 - 2002 рр., 12 од. зб. 
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 Особові рахунки по нарахуванню зарплати робочим та службовцям дочір-
нього підприємства «Механік». 
 

Р - 1948, Одеська 1 - а механічна пухо - перова фабрика ім. Красіна 
Всеукраїнської державної торгівельної контори по експорту та імпорту, 
м. Одеса, 
1925 - жовтень 1941 рр.,  
 
з 1931 р - Всеукраїнського експортного об'єднання «Разноекспорт», 
т. 11 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Всього: 22 од. зб., [1928 - 1938] рр. 
 

Опис 1 - [1928 - 1932] рр., 19 од. зб. 
 Листування про створення мобілізаційних запасів пуху та пір'я.  
 
Опис 2 - [1934 - 1938] рр., 3 од. зб. 
 Річні звіти про діяльність фабрики.  
 

Р - 1949, 1-й державний хімічний завод Одеського губернського тресту 
хімічної та соляної промисловості «Одесхімсільтрест», 
м. Одеса, 
1923 - 1926 рр.; 
Одеський суперфосфатний завод Об'єднання цукрової промисловості СРСР 
«Цукротрест», 
м. Одеса, 
1926 - 1929 рр.; 
 
Одеський сірчано - кислотний суперфосфатний завод Українського держа-
вного тресту основної хімічної промисловості «Укрхімтрест», 
м. Одеса, 
1929 - жовтень 1941 рр.; 
 
Одеський суперфосфатний завод Головного управління основної хімії 
УРСР «Головхімпром», 
м. Одеса, 
квітень 1944 р.; 
 
з 01.07.1957 р. - Управління машинобудівельної та хімічної промисло-
вості Раднаргоспу Одеського адміністративного економічного району; 
з 29.12.1962 р. - Управління хімічної та нафтопереробної промисловос-
ті Раднаргоспу Чорноморського економічного району; 
з жовтня 1965 р. - Головного управління основної хімії Міністерства 
хімічної промисловості УРСР; 
з липня 1970 р. - Всесоюзного госпрозрахункового об'єднання основної 
хімічної промисловості «Союзосновхім» Міністерства хімічної промисло-
вості СРСР; 
з грудня 1980 р. - Міністерства мінеральних добрив СРСР. 

 т. 11 кат. 2 
 

На державному зберіганні з 1939 р. 
Всього: 1496 од. зб., 1923 - 1996 рр. 
 

Опис 1 - 1923 - 1933 р., 39 од. зб. 
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 Спецчастина. Листування про виконання виробничого плану та ін.  
 
Опис 2 - 1925 р., 2 од .зб. 
 Бухгалтерія. Річний звіт заводу.  
 
Опис 4 - 1936 - 1941 рр., 58 од. зб. 
 Бухгалтерія. Річні звіти заводу, розпорядження, штатні розписи. Мате-
ріали до фінансового звіту. Відомості підписки на позику.  
 
 
Опис 5 - 1945 - 1961 рр., 126 од. зб. 
 Виробничо - технічний відділ. Плановий відділ. Відділ праці та зар-
плати. Відділ капітального будівництва. Бухгалтерія. Річний звіт по екс-
плуатації основних видів обладнання.  
 
Опис 6 - 1962 - 1996 рр., 1131 од. зб.  
 Загальний відділ. Виробничо - технічний відділ. Плановий відділ. Від-
діл праці та зарплати. Відділ капітального будівництва. Відділ кадрів. 
Центральна заводська лабораторія. Бухгалтерія. Відділ головного механіка. 
Відділ головного енергетика. Профком.  
 
Опис 7 - 1946 - 1972 рр., 140 од. зб. 
 Заводський комітет. 
 
Опис 8 - 1996-2014 рр., 134 од.зб. 
 Накази з основної дільності, протоколи зпсідань, річні плани, штатні 
розписи, колективні договори, річні звіти. 
 
Опис 9 - 1996-2013 рр., 38 од.зб. 
 Книги реєстрації заяв на придбання акцій, реєстри акціонерів.  
 
  

Р-1951, Одеська ганчіркова фабрика Всеукраїнського державного об'єд-
нання ринку утильсировини «Укрутиль», 
м. Одеса, 
[1931 - 1935] рр. 
 т. 11 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 17.02.1939 р. 
Всього: 49 од. зб., 1931 - 1935 рр. 
 

Опис 1 - 1931 - 1932 рр., 13 од. зб. 
 Листування з ДПУ по протипожежній обороні, МПВО та іншому.  
 
Опис 2 - 1932 - 1935 рр., 36 од. зб. 
 Листування з МПВЛ, ДПУ, військоматом та іншими про охорону фабрики, 
спецзамовленням, бронюванні спеціалістів та іншим питанням.  
 

Р-1952, Одеська державна шапкова фабрика ім. Лозовського Всеукраїнсь-
кого об'єднання швейної промисловості «Укршвейоб'єднання», 
м. Одеса, 
[1930 - 1936] рр. 
т. 11 кат.3 
 
На державному зберіганні з 10.07.1936 р. 



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  315 

Всього: 43 од. зб., 1930 - 1936 рр. 
 

Опис 1 - 1930 - 1932 рр., 17 од. зб. 
 Копії постанов, циркулярів, інструкцій Народного комісаріату торгівлі 
УРСР, ВРНГ УРСР та ДПУ. Списки робочих та службовців фабрики.  
 
Опис 2 - 1933 - 1936 рр., 26 од. зб. 
 Річні звіти про виконання замовлень та копії директив, наказів та ро-
зпоряджень Наркомату місцевої промисловості УРСР та Одеської міськради.  
 

Р-1953, Одеська державна швейна фабрика Одеської губернської ради на-
родного господарства, 
м. Одеса, 
26.04.1920 - 1931 рр.; 
 
з 1924 р. - Одеського губернського об'єднання швейної промисловості 
«Губшвейпром»; 
з 1926 р. - Одеського окружного відділу місцевої промисловості; 
 
Одеська державна швейна фабрика ім. Воровського Українського держав-
ного об'єднання швейної промисловості «Укршвейоб'єднання», 
м. Одеса, 
1931 - 18.08.1941 рр. 
квітень 1944 - 15.01.1966 рр.; 
 
з 1941 р. - Наркомату легкої промисловості СРСР; 
з жовтня 1941 р. - селища Тельма Іркутської області; 
з 1944 р. - Наркомату легкої промисловості СРСР; 
з 1946 р. - Міністерства легкої промисловості СРСР; 
з 05.06.1957 р. - Управління легкої промисловості Ради народного гос-
подарства Одеського адміністративного економічного району; 
з 29.12.1962 р. - Управління легкої промисловості Ради народного гос-
подарства Чорноморського економічного району; 
 
Одеське обласне виробниче об'єднання ім. Воровського Українського го-
ловного управління швейної промисловості, 
м. Одеса, 
16.01.1966 р. 
т. 11 кат. 2  
 
На державному зберіганні з 1939 р. 
Всього: 524 од. зб., 1923 - 1973 рр. 
 

Опис 1 - 1923 - 1936 рр., 10 од. зб. 
 Накази по Одеському губраднаргоспу, Одеської міськради.  
 
Опис 2 - 1944 - 1973 рр., 460 од. зб.  
 Плани по фабриці, техпромфінплани. Плани по труду. Кошториси та штат-
ні розписи. Колективні договори. Матеріали по раціоналізації та винахідни-
цтву. Соціалістичні зобов'язання та матеріали про їх виконання. Річні фі-
нансові звіти та звіти по капітальному будівництву. Листування по виробни-
чим питанням. Планово - економічний відділ. Відділ праці та зарплати. Від-
діл кадрів. Бухгалтерія. Виробничо - технічний відділ. Інженер по охороні 
праці та техніці безпеки. Фінансовий відділ. Відділ наукової організації 
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праці. Фабричний комітет. Рада Всесоюзного товариства винахідників та ра-
ціоналізаторів. Відділ капітального будівництва.  
 
Опис 3 - 1949 - 1968 рр., 54 од. зб. 
 Протоколи засідань фабкому. Матеріали звітно - виборчих зборів. Мате-
ріали по підсумкам змагань. Фабричний комітет.  

 
Р-1954, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога», 
с. Олімпіадівка Жовтневого району Одеської області, 
[1947 - 1950] рр. 
т. 16 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 09.09.1965 р. 
 

Опис 1 - 1947 - 1950 рр., 6 од. зб. 
 Виробничі плани, протоколи засідань правління та загальних зборів 
членів колгоспу, річний звіт.  
 

Р-1955, Одеська обласна зерно - заготівельна контора (облзаготзерно) 
Всесоюзного зерно - заготівельного об'єднання, 
м. Одеса, 
1932 - жовтень 1941 рр.; 
 
Одеська обласна контора «Південьзаготзерно» Всесоюзного об'єднання 
«Південьзаготзерно, 
м. Одеса, 
квітень 1944 - 1961 рр.; 
 
з 1957 р. - Міністерства хлібопродуктів УРСР; 
 
Одеське обласне управління виробництва та заготівель сільськогоспо-
дарських продуктів Міністерства виробництва та заготівель с/г продук-
тів УРСР, 
м. Одеса, 
1961 - 1962 рр.; 
 
Одеське обласне управління хлібопродуктів Міністерства виробництва та 
заготівель с/г продуктів УРСР, 
м. Одеса, 
1962 - 1964 рр.; 
 
Одеське обласне управління хлібопродуктів та комбікормової промисло-
вості Держкомітету Ради Міністрів УРСР по хлібопродуктам та комбікор-
мової промисловості, 
м. Одеса, 
квітень 1964 - січень 1969 рр.; 
 
Одеське обласне управління хлібопродуктів Міністерства заготівель 
УРСР, 
м. Одеса, 
січень 1969 - 1984 рр.; 
 
Одеське обласне виробниче управління хлібопродуктів Міністерства за-
готівель УРСР, 
м. Одеса, 
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1984 - 1988 рр.; 
 
з 28.04.1986 р. - Міністерства хлібопродуктів УРСР; 
 
Одеське виробниче об'єднання елеваторної та зернопереробної промисло-
вості Міністерства хлібопродуктів УРСР, 
м. Одеса, 
16.09.1988 - 17.05.1994 рр.; 
 
з 18.12.1991 р. - Державного комітету України по хлібопродуктам; 
з 23.04.1993 р. - Міністерства сільського господарства та продовольс-
тва України; 
 
Одеське виробниче об'єднання підприємств елеваторної та зерноперероб-
ної промисловості Міністерства сільського господарства та продовольс-
тва України, 
м. Одеса, 
17.05.1994 - 01.08.1998 рр.; 
 
з 22.09.1996 р. - Державної акціонерної компанії «Хліб України»; 
 
Одеське обласне дочірнє підприємство Державної акціонерної компанії 
«Хліб України», 
м. Одеса, 
01.08.1998 р. 
т. 17 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 1939 р. 
Всього: 2416 од. зб., 1932 - 2004 рр. 
 
 

Опис 1 - 1932 - 1933 рр., 13 од. зб. 
 Протоколи засідань обласної посівної комісії, комісії по чищенню осо-
бового складу контори, відомості та зведення про хід заготівель. 
 
Опис 1 л - 1944 - 2000 рр., 381 од. зб. 
 Накази по особовому складу, особові рахунки.  
 
Опис 2 - 1944 - 2000 рр., 1734 од. зб. 
 Акти збитків, що були заподіяні німецько - фашистськими окупантами 
конторі. Циркулярні вказівки зерно пунктам, базам та елеваторам. Річні 
плани по труду та кошториси витрат обігу. Річні плани господарської діяль-
ності зернопунктів. Матеріали по бригадам комуністичної праці та соцзма-
ганні. Накази та вказівки зерно пунктам про порядок прийому та розміщення 
хлібопродуктів. Звіт про результати перевірки охорони та зберіганні держа-
вних запасів. Кошториси та рахунково - фінансові звіти вартості відновлен-
ня зерноскладів. Звіти про виконання плану капітального будівництва. Річ-
ний фінансовий звіт. Аналізи фінансової діяльності зернопунктів. Матеріали 
по техніці безпеки та раціоналізації. Звіти по впровадженню нової техніки. 
Накази з основної діяльності. Річні плани та завіти по промисловості, за-
готівельної діяльності, по труду, по науковій організації праці. Річні 
техпромфінплани кукурудзопереробних та хлібоприймальних підприємств. Пла-
ни, звіти, листування по нової техніці, раціоналізації та механізації ви-
робничих процесів. Річні плани по труду та титульні списки. Акти введення 
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в експлуатацію об'єктів капбудівництва. Річні фінансові звіти. Річні звіти 
по техніці безпеки.  
 
Опис 2 л - 1945 - 1947 рр., 16 од. зб. 
 Накази по обласній конторі «Держстрахфонд», особові рахунки робочих 
та службовців.  
 
Опис 3 - 1961 - 2004 рр., 94 од. зб. 
 Облік журналів, акти передавання справ та знищення справ тимчасового 
зберігання. Накази на відпуск борошна та крупи спецформуванням МВО та СБУ. 
Накази та вказівки ДАК «Хліб України», обладміністрації. Річні звіти.  
 
Опис 3 л - 1944 - 1954 рр., 36 од. зб.  
 Накази по Їзмаїльській обласній конторі Всесоюзного об'єднання «Пів-
деньзаготзерно», особові рахунки робочих та службовців. 
 
Опис 4 - 1952 - 1978 рр., 56 од. зб. 
 Інженерно - геологічні характеристики хлібної та нафтової гаваней, 
проектні завдання на будівництво елеваторів, техпроекти, технічні звіти, 
креслення по споруді залізничних шляхів. 
 
Опис 4 л - 1944 - 1954 рр., 7 од. зб. 
 Накази по обласному управлінню «ГлавБОАМВе». 
 
Опис 5 л - 1944 - 1952 рр., 14 од. зб. 
 Накази по обласній конторі «Заготсіно», списки робочих та службовців. 
 
Опис 6 л - 1946 - 1952 рр., 11 од. зб. 
 Накази по обласній конторі «Головзаготсортзерно», особові рахунки ро-
бітників.  
 
Опис 7 л - 1952 - 1956 рр., 6 од. зб. 
 Накази по управлінню Уповноваженого Міністерства заготівель СРСР по 
Одеській області, особові рахунки робітників.  
 
Опис 8 л -1944 - 1957 рр., 36 од. зб. 
 Накази по борошномельному тресту «Головборошно», відомості на отри-
мання зарплати.  
 
Опис 9 л - 1949 - 2004 рр., 12 од. зб.  
 Книги реєстрації наказів по особовому складу, трудових книжок, нещас-
них випадків. Накази по особовому складу. Особові справи звільнених. Відо-
мості по зарплаті.  
 

Р-1956, Одеський обласний відділ Українського тресту кінопромисловос-
ті «Українфільм», 
м. Одеса, 
09.02.1932 р. 
т. 19 кат. 2 
 
На державному зберіганні з 27.04.1937 р. 
 

Опис 1 - 1931 - 1933 рр., 22 од. зб. 
 Розпорядження та директиви тресту. Листування по виробничим планам та 
особовому складу. 
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Р-1958, Одеська районна контора Всеросійського нафто - торгівельного 
синдикату «Нафтосиндикат», 
м. Одеса, 
07.03.1923 - 02.09.1930 рр.; 

  т. 17 кат. 3 
 
 На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис 1 - 1923 - 1930 рр., 68 од. зб. 
 Накази та циркуляри правління нафтосиндикату. Акти про збитки, що за-
подіяні англо - французькими інтервентами нафтовому господарству. Анкети, 
списки та характеристики на співробітників контори та нафтоскладів.  
 

Р-1959, Одеський районний союз споживчих товариств (райспоживсоюз) 
м. Одеса, 
1920 - жовтень 1941 рр.; 
квітень 1944 - 04.01.1963 рр.  
т. 10 кат.3 
 
На державному зберіганні з 1936 р. 
Всього: 131 од. зб., 1920 - 1948 рр. 
 

Опис 1 - 1924 - 1925 рр., 97 од. зб. 
 Протоколи засідань правління, загальних зборів. Звіти про діяльність 
райсоюзу. 
 
Опис 2 - 1920 - 1924 рр., 13 од. зб. 
 Протоколи засідань правління райсоюзу. Доповіді інструкторів про ро-
боту. 
 
Опис 3 - 1931 р., 1 од. зб. 
 Копії протоколів РКИ по чищенню апарату особового складу. 
 
Опис 4 - 1944 - 1948 рр., 20 од. зб. 
 Протоколи засідань правління. Звіти про діяльність. 
 

Р-1960, Одеський обласний кооперативний союз мисливців та рибалок 
Всеукраїнського промислово - кооперативного союзу трудівників риба-
лок, 
м. Одеса, 
1932 - жовтень 1941 рр. 
т. 10 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 1939 р. 
 

Опис 1 - 1932 - 1934 рр., 9 од. зб. 
 Плани по розведенню кроликів. Протоколи засідань обласного організа-
ційного бюро. Відомості та листування по заготівлі хутра та хутряної сиро-
вини. Контрольні цифри вилову риби. Інструкція по складанню кон'юнктурних 
оглядів та матеріали до них. 

Р-1961, Управління санаторним будівництвом ВЦСПС в місті Одесі Всесо-
юзної центральної ради професійних спілок, 
м. Одеса, 
1934 - 1936 рр., 9 од. зб. 
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т. 26 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 1940 р. 
 

Опис 1 - 1934 - 1936 рр., 9 од. зб. 
 Постанови та директиви місцевих керівних партійних та радянських ор-
ганів. Списки робітників будівництв.  
 

Р-1963, Одеське відділення з постачання промисловими будівельними ма-
теріалами Українського акціонерного товариства постачання «Укр-
постач», 
м. Одеса, 
[1930 - 1935] рр. 
т. 17 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 19.05.1937 р. 
 

Опис 1 - 1930 - 1935 рр., 41 од. зб. 
 Протоколи комісії по чищенню апарату, характеристики, списки та лис-
тування з особового складу. 
 

Р-1964, Управління уповноваженого Наркомату зовнішньої торгівлі СРСР 
по Одеській області «Уполнаркомзовнішторг», 
м. Одеса, 
1932 - 1940 рр. 
т. 17 кат 2 
 
На державному зберіганні з 12.12.1940 р. 
Всього: 175 од. зб., 1932 - 1940 рр. 
 

Опис 1 - 1932 - 1940 рр., 128 од. зб. 
 Накази по управлінню, протоколи засідань уполнаркомзовнішторгу. Звіти 
та відомості по експорту товарів. Відомості та списки робітників управлін-
ня.  
 
Опис 2 - 1938 -1939 рр., 2 од. зб. 
 Протоколи нарад при Уполнаркомзовнішторзі.  
 
Опис 3 - 1931 - 1940 рр., 45 од. зб. 
 Плани по експорту та імпорту товарів, листування з наркомзовнішторгом 
про відвантаження товарів та особовий склад. Описи здавальні. Списки та 
листування по особовому складу. 
 

Р - 1965, Чорноморсько - Азовська головна контора Радянського торгі-
вельного флоту «Радторгфлот», 
м. Одеса, 
1920 - 1930 рр.; 
 
з 1926 р. - Наркомату водного транспорту СРСР; 
 
Управління Чорноморсько - Азовського пароплавства Наркомату шляхів 
сполучення (ГОСЧАПНКШС), 
м. Одеса, 
1931 - липень 1941 рр.; 
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з 1933 р. - Наркомату морського флоту СРСР; 
 
Чорноморсько - Азовське Басейнове управління (ЧАБУ) Наркомату морсь-
кого флоту СРСР, 
м. Батумі, 
липень 1941 - вересень 1944 рр.; 
 
Управління Чорноморського пароплавства (УЧП) Наркомату морського фло-
ту СРСР, 
м. Одеса, 
вересень 1944 - 26.06.1953 рр.; 
 
з 1946 р. - Міністерства морського флоту СРСР; 
 
Чорноморське державне морське пароплавство (ЧДМП) Міністерства морсь-
кого та річкового флоту СРСР, 
м. Одеса, 
26.06.1953 - 10.05.1964 рр.; 
 
з 1954 р. - Міністерства морського флоту СРСР; 
 
Чорноморське морське пароплавство Міністерства морського флоту СРСР ( 
ЧМП ММФ СРСР), 
м. Одеса, 
11.05.1964 р. - 22.02.1971 рр.; 
 
Чорноморське ордена Леніна морське пароплавство Міністерства морсь-
кого флоту СРСР, 
м. Одеса, 
22.02.1971 р. 
т. 13 кат. 1 
 
На державному зберіганні з 11.05.1935 р. 
Всього: 6352 од. зб., [1920] - 1975 рр. 
 

Опис 2 - [1930 - 1942] рр., 1151 од. зб. 
 Суднові машинні журнали. Проект опріснювальної станції. 
 
Опис 3 - [1924 - 1944] рр., 158 од. зб. 
 Суднові, машинні та диспетчерські журнали. Титульні списки та плани 
по капітальному будівництву. Звіти. Раціоналізаторські пропозиції. Таблиці 
нормалей та технічних умов. 
 
Опис 4 - [1920 - 1944] рр., 53 од. зб.  
 Звіти по бойовій підготовці суден. Політичні зведення Чорномортранса. 
Протоколи нарад відповідальних робітників Чорноморського транспорту. Відо-
мості про збитки, що були заподіяні Чорноморському флоту турецькою війсь-
ковою владою з 1914 - 1918 рр. Листування з портами про використання пор-
тового господарства цивільного флоту для військових цілей. Списки суден. 
 
Опис 5 -[ 1934 - 1939] рр., 3 од. зб. 
 Листування про прийом та відправлення вантажів. Плани та замовлення 
на капітальне будівництво.  
 
Опис 6 -[ 1927 - 1930] рр., 102 од. зб. 
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 Листування з правлінням радторгфлоту, морськими агентствами про вико-
нання рейдових перевезень, фрахтуванні закордонних суден, перевезень вій-
ськовослужбовців та емігрантів. Стенографічний звіт про чищення апарату 
особового складу. Циркуляри Наркомату зовнішньої торгівлі, відомості о 
представниках іноземних фірм.  
 
Опис 7 - 1923 - 1929 рр., 14 од. зб. 
 Протоколи засідань правління радторгфлоту. Листування з морськими 
агентствами по перевезенням вантажів. Листування по радіозв'язку. 
 
Опис 8 - 1942-1965 рр., 4571 од. зб. 
 Суднові журнали. 
 
Опис 9 - 1942 - 1981 рр., 2354 од. зб. 
 Головна бухгалтерія.  
 
Опис 10 - 1942 - 1981 рр., 688 од. зб. 
 Головна бухгалтерія.  
 
Опис 11 - 1942 - 1981 рр., 449 од. зб. 
 Служба мореплавання.  
 
Опис 12 - 1943 - 1975 рр., 300 од. зб. 
 Канцелярія. Секретаріат. 
 
Опис 13 - 1945 - 1981 рр., 602 од. зб. 
 Відділ праці та зарплати. 
 
Опис 14 - 1958 - 1970 рр., 18 од. зб. 
 Служба суднового господарства. 
 
Опис 15 - 1950 - 1981 рр., 110 од. зб. 
 Відділ оперативного планування. 
 
Опис 16 - 1966 - 1981 рр., 14 од. зб. 
 Теплотехнічний відділ. 
 
Опис 17 - 1965 - 1981 рр., 85 од. зб. 
 Лабораторія наукової організації праці. 
 
Опис 18 - 1952 - 1975 рр., 36 од. зб. 
 Відділ техніці безпеки. 
 
Опис 19 - 1944 - 1981 рр., 242 од. зб. 
 Технічний відділ.  
 
Опис 20 - 1949 - 1974 рр., 24 од. зб. 
 Комерційний відділ. Річні звіти. 
 
Опис 21 - 1964 - 1981 рр., 74 од. зб. 
 Місцевком берегових організацій. 
 
Опис 22 - 1946 - 1981 рр., 29 од. зб. 
 Навчально - курсовий комбінат. 
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Опис 23 - 1964 - 1980 рр., 354 од. зб. 
 Місцевий комітет плавскладу флоту. 
 
Опис 24 - 1953 - 1981 рр., 549 од. зб. 
 Юридичний відділ. 
 
Опис 26 - 1960 - 1968 рр., 31 од. зб. 
 Спецчастина. 
  

Р-1966, Управління Одеського морського торгівельного порту Централь-
ного управління морського флоту, 
м. Одеса, 
1920 - жовтень 1941 рр.; 
1944 - 22.11.1966 рр.; 
 
з липня 1941 р. - Чорноморсько - Азовського басейнового управління; 
з 13 жовтня 1943 р. - Чорноморського суховантажного державного морсь-
кого пароплавства; 
з 26 липня 1953 р. - Чорноморського державного морського пароплавст-
ва; 
з 11 травня 1964 р. - Чорноморського морського пароплавства; 
 
Одеський ордена Леніна морський торгівельний порт, 
м. Одеса, 
22.11.1966 - 1992 рр.; 
 
Одеський морський торгівельний порт, 
м. Одеса, 
1992 - 26.02.2002 рр.; 
 
з 1993 р. - Чорноморського морського пароплавства; 
з 1994 р. - Державного департаменту морського та річкового транспорту 
України; 
 
Державне підприємство «Одеський морський торгівельний порт» Міністер-
ства транспорту України, 
м. Одеса, 
26.02.2002 р. 
т. 13 кат. 1 
 
На державному зберіганні з 13.03.1931 р. 
Всього: 2937 од. зб., [1920] - 1998 рр. 
 

Опис 1 - [1920 - 1926] рр., 11 од. зб. 
 Накази по управлінню. Протоколи засідань комісії по визначенню та 
скороченню штатів, перевірці кваліфікації суднових машиністів. Списки ро-
бочих та службовців. 
 
Опис 2 - [1920 - 1927] рр., 76 од. зб. 
 Накази та директиви Одеського управління. Протоколи технічних нарад. 
Списки та листування по особовому складу. 
 
 
Опис 3 - [1922 - 1928] рр., 15 од. зб. 
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 Накази з суднобудівельним технікумом про проходження студентами прак-
тики на суднах. Списки та листування по особовому складу. 
 
Опис 4 - [1923 - 1927] рр., 2 од. зб.  
 Списки та листування по особовому складу. 
 
Опис 5 - 1944 - 1998 рр., 475 од. зб. 
 Прийомна начальника порту.  
 
Опис 6 - 1944 - 1983 рр., 59 од. зб. 
 Розпорядження головного інженера порту. Протоколи технарад по віднов-
ленню порту. Матеріали по відновленню, будівництву, розвитку та реконстру-
кції порту, по днопоглиблювальним роботам, про передачу складських майдан-
чиків порту. 
 
Опис 7 - 1944 - 1993 рр., 121 од. зб. 
 Протоколи засідань техради. Річні звіти та титульні списки по капіта-
льному будівництву. Річні звіти, довідки по капітальному будівництву. 
 
Опис 8 - 1945 - 1983 рр., 122 од. зб. 
 Протоколи технарад порту. Матеріали по відновленню, проектуванню, мо-
дернізації механізмів порту. Звіти по розстановці та використанню механіз-
мів. Акти обстеження портальних кранів. Інструкції крановиків, транспорту-
вальника, по уходу за генераторами та інше. Матеріали по впровадженню но-
вої техніки. Листування з Всесоюзним об'єднанням «Машиноімпорт», Калінінг-
радським вагонобудівним заводом про передачу Одеським портом підйомних ме-
ханізмів. 
 
Опис 9 - 1947 - 1972 рр., 47 од. зб. 
 Комерційний відділ.  
 
Опис 10 - 1945 - 1998 рр., 113 од. зб. 
 Відділ охорони праці та техніки безпеки.  
 
Опис 11 - 1944 - 1998 рр., 220 од. зб. 
 Плановий відділ. 
 
Опис 12 - 1944 - 1987 рр., 303 од. зб. 
 Відділ праці та зарплати.  
 
Опис 13 - 1944 - 1998 рр., 94 од. зб. 
 Річні звіти з основної діяльності порту, по капітальним вкладенням. 
Пояснювальні записки з річним звітом. Приймально - здавальні акти про пе-
редачу портів Скадовськ, Хорли Херсонському порту. Матеріали з фінансової 
діяльності порту.  
 
Опис 14 - 1944 - 1998 рр., 131 од. зб. 
 Річні звіти відділу кадрів. Доповідь про підбір, розстановку, вихо-
ванню кадрів. Списки осіб, що представлені до нагород. 
 
Опис 15 - 1945 - 1992 рр., 218 од. зб.  
 Контора капітана порту. Документи про аварійні випадки, додатки до 
аварій, судові журнали. 
 
Опис 16 - 1944 - 1976 рр., 80 од. зб. 
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 Електоргосподарство. 
 
Опис 17 - 1948 - 1998 рр., 106 од. зб. 
 Накази, розпорядження начальника Портофлота. Протоколи виробничих на-
рад. Річні плани по труду, роботи пасажирських суден, річні звіти про ро-
боту Портофлоту, по виробничо - фінансовій роботі. Матеріали по розсліду-
ванню аварій суден. 
 
Опис 18 - 1961 - 1972 рр., 41 од. зб. 
 Місцевком. 
 
Опис 19 - 1944 - 1987 рр., 58 од. зб. 
 Навчально - курсовий комбінат. 
 
Опис 20 - 1944 - 1987 рр., 153 од. зб. 
 Бюро раціоналізації та винахідництва.  
 
Опис 21 - 1966 - 1987 рр., 56 од. зб. 
 Група наукової організації праці. 
 
Опис 22 - 1948 - 1998 рр., 334 од. зб. 
 Порткомфлот. 
 
Опис 23 - 1969 - 1971 рр., 83 од. зб. 
 Комітет народного контролю. 
 
Опис 24 - 1963 - 1970 рр., 19 од .зб. 
 Номенклатури. Акти на знищення справ тимчасового зберігання. Накази 
начальника порту. 
 

 
 
Р - 1967, Одеська обласна контора по боротьбі зі шкідниками сільсько-
го та лісового господарства (СББ) Всеукраїнського тресту всесоюзного 
об'єднання по боротьбі зі шкідниками сільського та лісового господар-
ства, 
м. Одеса, 
1932 - жовтень 1941 рр. 
т. 16 кат.3 

 
 На державному зберіганні з 1940 р. 

Всього: 46 од. зб., [1931 - 1934] од. зб. 
 

Опис 1 - [1932 - 1934] рр., 8 од. зб. 
 Накази по обласній конторі. Списки та особові справи співробітників 
контори.  
 
Опис 2 - [1932 - 1934] рр., 2 од. зб.  
 Накази по обласній конторі. 
 
Опис 3 - [1931 - 1934] рр., 30 од. зб. 

Положення про організацію контори. Особові справи співробітників. 
 

Опис 4 - 1931 - 1933 рр., 6 од. зб. 
 Відомості по особовому складу. 
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Р - 1968, Управління уповноваженого Народного комісаріату торгівлі 
УРСР по Одеському округу «Уповнаркомторг», 
м. Одеса, 
15.07.1926 - 1930 рр. 
т. 17 кат. 2 
 
На державному зберіганні з 1931 р. 
 

Опис 1 - 1926 - 1928 рр., 166 од. зб. 
 Накази по управлінню, протоколи кваліфікаційного бюро. Листування по 
хлібозаготівлям, про поставки та реалізацію товарів. Відомості по особово-
му складу. 
 

Р-1969, Відділ управління виконкому Одеської окружної ради робочих, 
селянських та червоноармійських депутатів, 
м. Одеса, 
07.03.1923 - 30.11.1930 рр.; 
т. 1 кат.1 
 
На державному зберіганні з 1931 р. 
Всього: 221 од. зб., 1923 р. 

Опис 1 - 1923 р., 118 од. зб. 
Постанови відділу управління. Протоколи засідань президії окружного, 

районних та сільських виконкомів. Звіти про діяльність районних виконко-
мів. 

 
Опис 2 - 1923 р., 46 од. зб. 
 Циркуляри та інструкції відділу управління. Протоколи окружної війсь-
кової наради. Листування з губпродкомом про стягнення податків, з виконко-
мами про їх роботу. Анкети співробітників відділу управління. 
 
Опис 3 - 1923 р., 57 од. зб. 
 Протоколи виборчих комісій та списки осіб, що позбавлені виборчих 
прав. 
 

Р-1971, Одеський холодильник Всесоюзного державного об'єднання «Хла-
доцентр», 
м. Одеса, 
[1929 - 1931] рр. 
т. 11 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 1936 р. 
 

Опис 1 - 1929 - 1931 рр., 24 од. зб. 
Директиви Всесоюзного хладоцентру та постанови Одеського міськвикон-

кому. Накази по холодильнику. Відомості по особовому складу. 
 
Р-1972, Одеські міські експериментальні майстерні для виконання екс-
периментальних раціоналізаторсько - технічних робіт Промислової сек-
ції Одеського міського виконавчого комітету ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів, 
м. Одеса, 
[1927 - 1935] рр.; 
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з 1932 р. - Одеської міської ради місцевої промисловості. 
т. 11 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Всього: 1179 од. зб., 1927 - 1935 рр. 
 

Опис 1 - 1928 - 1934 рр., 177 од. зб. 
 Схеми раціоналізаторських пропозицій. Протоколи засідань технічної 
ради. 
 
Опис 2 - 1927 - 1934 рр., 987 од. зб. 
 Схеми раціоналізаторських пропозицій. 
Опис 3 - 1928 - 1935 рр., 10 од. зб. 
 Протоколи засідань технічної ради. Накази по майстерням. 
 
Опис 4 - 1927 - 1935 рр., 5 од. зб. 
 Накази по відділу місцевої промисловості та майстерням. Річний фінан-
совий звіт. Списки робочих та службовців. 
 

Р-1974, Одеський центральний робочий кооператив правління Одеськго 
міського споживчого товариства «Ощадливість», 
м. Одеса, 
[1920 - 1935[ рр. 
т. 10 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 1936 р. 
Всього: 48 од. зб., 1920 - 1933 рр. 
 

Опис 1 - 1920 - 1929 рр., 3 од. зб. 
 Протоколи засідань інспекторського відділу. Доповідні записки по за-
ходах з покращення якості обслуговування та рахункового апарату. 
 
Опис 2 - 1930 - 1933 рр., 30 од. зб. 
 Накази, постанови, циркуляри, розпорядження одсорабкоопу та облспожи-
всоюзу. Списки робочих та службовців кооперативних організацій, колишніх 
царських офіцерів, торговців та спецробітників. 
 
Опис 3 - 1926 - 1927 рр., 15 од. зб. 
 Протоколи засідань місцевого комітету та загальних зборів членів 
профспілки. 
 

Р-1976, Одеська районна контора Акціонерного товариства торгівлі хлі-
бними та сільськогосподарськими продуктами «Хлібопродукт», 
м. Одеса, 
07.03.1923 - 1927 рр.; 
 
Одеська районна контора Всесоюзного державного акціонерного товарист-
ва торгівлі хлібними та сільськогосподарськими продуктами «Союзхліб», 
м. Одеса, 
1928 - 1931 рр. 
т. 17 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 1936 р. 
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Опис 1 - 1924 - 1931 рр., 81 од. зб. 
 Циркуляри та директиви Наркомату торгівлі та правління «Хлібопро-
дукт». Списки, анкети та характеристики особового складу. 
 

Р-1980, Одеська міжрайонна контора Всесоюзного державного об'єднання 
по заготівлі промислових кормів «Союзпромкорм», 
м. Одеса, 
[1931 - 1933] рр. 
т. 17 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 1936 р. 
 

Опис 1 - 1931 - 1933 рр., 4 од зб. 
 Списки та характеристики на робітників сінопунктів. Листування з Укр-
союзпромкормом по виробничим питанням. 
 

Р-1983, Одеський борошномельний трест Всесоюзного об'єднання борошно-
мельної промисловості «Союзборошно», 
м. Одеса, 
[1932 - 1935] рр. 
т. 17 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 1936 р. 
 

Опис 1 - 1932 - 1935 рр., 53 од. зб. 
 Постанови, директиви, інструкції, накази «Союзборошна», уповноважено-
го комітету заготівель СРСР по тресту. Списки та відомості по особовому 
складу. 
 

Р-1984, 3 - й Український сільськогосподарський будівельний трест 
(Укрсільгоспбудтрест) Українського державного об'єднання сільськогос-
подарського будівництва, 
м. Одеса, 
[1931 - 1932] рр. 
т. 12 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 1936 р. 
 

Опис 1 - 1931 - 1932 рр., 13 од. зб. 
 Накази по тресту. Списки співробітників тресту. 
 

Р-1985, Одеська обласна контора державного банку Народного Комісаріа-
ту фінансів СРСР, 
м. Одеса, 
1932 - жовтень 1941 рр.; 
з 1941 р. - м. Енгельса Саратовської області РРФСР; 
з 1944 р. - м. Одеси; 
 
Одеська обласна контора Держбанку СРСР, 
м. Одеса, 
1944 - 16.10.1987 рр.; 
 
Одеське обласне управління Держбанку СРСР, 
м. Одеса, 
16.10.1987 - 24.09.1991 рр.; 
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Одеське обласне управління Національного банку України, 
м. Одеса, 
24.09.1991 р. 
т. 9 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Всього: 4503 од. зб., [1932] - 1999 рр. 
 

Опис 2 - [1932 - 1933] рр., 4 од. зб. 
 Листування з держбанками про зберігання цінностей. 
 
Опис 3 -[ 1932] р., 1 од. зб. 
 Листування з правлінням держбанку про впровадження нікелевої монети в 
обіг, здійсненні грошових операцій по іноземним чекам. 
 
Опис 4 - 1939 -1942 рр., 12 од. зб. 
 Листування про формування польових установ та кредитуванні евакуйова-
них установ. 
 
Опис 5 - 1944 - 1999 рр., 4456 од. зб. 
 Канцелярія. Планово - економічний відділ. Статгрупа головної бухгал-
терії. Відділ кадрів. Ревізійний відділ. Відділ грошового обігу. Відділ 
кредитування місцевого господарства. Відділ кредитування промисловості. 
Відділ касових операцій. Місцевий комітет. Відділ бухгалтерського обліку, 
звітності, касового виконання держбюджету та міжбанківських розрахунків. 
Відділ аналізу діяльності комерційних банків, кредитних ресурсів та держа-
вних інвестицій. Операційний відділ. Відділ валютних операцій та контролю. 
Профспілковий комітет.  
 
Опис 6 - 1973 - 1993 рр., 30 од. зб. 
 Зведена статистичні звітність Одеської обласної контори Держбанку, 
Річні звіти по доходах та витратах. 
 
 

Р-1987, Виконком Реймарівської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Реймарівка Дубосарського району Одеського округу Одеської губер-
нії, 
07.03.1923 - серпень 1940 рр.; 
 
з 12.10.1924 р. - Автономної Молдавської РСР (АМРСР); 
 
Виконком Реймарівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), 
с. Реймарівка Червоноокнянського району Одеської області, 
серпень 1940 - 07.08.1941 рр.; 
02.04.1944 - 1962 рр. 

 т. 2 кат.1 
 
 На державному зберіганні з 17.08.1970 р. 
 
Опис 1 - 1944 - 1959 рр., 90 од. зб. 
 Рішення районного виконкому. Протоколи засідань виконкому, сесій. Бю-
джети. Річні звіти про виконання сільського бюджету. 
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Р-1988, Березівська районна комісія по справам колишніх червоноармій-
ців та червоних партизан Президії виконкому Березівської районної ра-
ди робочих, селянських та червоноармійських депутатів, 
с. Березівка Березівського району Одеського округу, 
1929 - [1936] рр.; 
 
з 1931 р. - Березівського району УРСР; 
з 1932 р. - Березівського району Одеської області. 
т. 1 кат.3 
 
На державному зберіганні з 1934 р. 
 

Опис 1 - 1931 р., 1 од. зб. 
 Анкети колишніх червоноармійців та червоних партизан. 
 

Р-1989, Одеський державний хіміко - фармацевтичний інститут Наркомату 
просвіти УРСР, 
м. Одеса, 
1921 - 1941 рр. 
т. 21 кат. 2 
 
На державному зберіганні з 1936 р. 
Всього: 1400 од. зб., 1921 - 1941 рр. 

Опис 1 - 1921 - 1941 рр., 841 од. зб. 
 Циркуляри Наркомату просвіти. Накази по інституту. Протоколи засідань 
прийомної комісії, ради інституту, бюро, факультетських комісій. Звіт про 
діяльність інституту. Списки та особові справи студентів. 
 
Опис 2 - 1921 - 1941 рр., 436 од. зб. 
 Особові справи професорсько - викладацького та адміністративно - тех-
нічного персоналу. 
 
Опис 3 - 1930 - 1941 рр., 113 од. зб. 
 Особові справи викладачів та студентів. 
 
Опис 4 - 1931 - 1932 рр., 10 од. зб. 
 Списки викладачів, студентів та листування по особовому складу. 
 

Р - 1990, Одеська головні залізничні майстерні ім. Січневого повс-
тання Управління Південно - Західних залізниць, 
м. Одеса, 
1918 - 1930 рр.; 
 
Одеський завод підйомно - транспортних споруд ім. Січневого повстання 
Всесоюзного державного об'єднання середнього машинобудування «Союзсе-
редмашина», 
м. Одеса, 
1930 - жовтень 1941 рр.; 
квітень 1944 - 1946 рр.; 
 
з 1931 р. - Всеросійської ради народного господарства «ВРНГ»; 
з 1944 р. - Наркомату важкого машинобудування СРСР; 
 
Одеський крановий завод ім. Січневого повстання Міністерства будівни-
цтва дорожнього машинобудування СРСР; 
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м. Одеса, 
1946 - 1959 рр.; 
 
з 1957 р. - Управління машинобудівельної та хімічної промисловості 
Раднаргоспу Одеського економічного району; 
з 1963 р. - Управління загального машинобудування Раднаргоспу Чорно-
морського економічного району; 
з 1965 р. - Міністерства будівельного, дорожнього та комунального ма-
шинобудування СРСР; 
 
Одеський завод важкого кранобудування ім. Січневого повстання Управ-
ління загального машинобудування Раднаргоспу Чорноморського економіч-
ного району, 
м. Одеса, 
1959 - 17.08.1963 рр.; 
 
Одеський ордена Трудового Червоного Прапору завод важкого кранобуду-
вання ім. Січневого повстання, 
м. Одеса, 
17.08.1963 - 15.08.1975 рр.; 
 
з 1965 р. - Міністерства будівельного, дорожнього та комунального ма-
шинобудування СРСР; 
 
Одеське виробниче об'єднання важкого кранобудування ім. Січневого по-
встання, 
м. Одеса, 
15.08.1975 - 1992 рр.; 
 
Виробниче об'єднання «Краян» Мінмашпрому України, 
м. Одеса, 
1992 - 15.06.1993 рр.; 
 
Відкрите акціонерне товариство «Краян», 
м. Одеса, 
15.06.1993 - 28.10.1996 рр.; 
 
Відкрите акціонерне товариство «Холдингова компанія «Краян», 
м. Одеса, 
28.10.1996 р. 
т. 11 кат. 2 
 
На державному зберіганні з 1939 р. 
Всього: 608 од. зб., [1919] - 2008 рр. 
 

Опис 1 - [1919 - 1922] рр., 6 од. зб. 
 Розпорядження та циркуляри залізничного ревкому та начальника Одесь-
ких головних майстерень. Протоколи технічних нарад та комісії по обстежен-
ню майстерень. Щоденник начальника майстерень про хід робіт по ремонту ва-
гонів. 
 
Опис 2 - 1927 - 1938 рр., 49 од. зб. 
 Накази управління Південно - Західних залізниць. Систематичний план 
станції Одеса - Товарна. Договори на виготовлення замовлень для Дніпробуду 
та листування по спецзамовленням. 
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Опис 3 - 1944 - 1990 рр., 388 од. зб.  
 Накази та розпорядження по заводу. Річні техпромфінплани. Матеріали 
по впровадженню нової техніки, раціоналізаторських пропозицій. Соцзобов'я-
зання та підсумки їх виконання. Штати, кошториси, ліміти та фінансові зві-
ти, Канцелярія. Плановий відділ. Відділ головного механіка. Лабораторія 
наукової організації праці та управління. Відділ праці та зарплати. Відділ 
технічного контролю. Бухгалтерія. Відділ техніки безпеки. Бюро технічної 
інформації, раціоналізації та винахідництва. Відділ кадрів. Відділ ка-
піьальнеого будівництва. Відділ головного конструктора. Бюро нової техні-
ки. Бюро надійності та довговічності. Відділ головного технолога. Завком. 
Відділ головного енергетика. Відділ технічного навчання.  
 
Опис 4 - [1944 - 1965] рр., 79 од. зб. 
 Протоколи засідань завкому, загальних зборів та виробничих нарад. Со-
цзобов'язання. Кошториси та фінансові звіти.  
 
Опис 5 - 1954 - 1985 рр., 62 од. зб. 
 Акти по виділенню для знищення секретних документів тимчасового збе-
рігання. Накази та розпорядження Міністерства будівельного, дорожнього та 
комунального машинобудування. Річні звіти по виконанню замовлень Міністер-
ства будівельного, дорожнього та комунального машинобудування. Річний звіт 
1- го відділу об'єднання. Накази, розпорядження по Одеському виробничому 
об'єднанню важкого кранобудування ім. Січневого повстання. Місячні звіти 
по результатам виконання замовлень Міністерства будівельного, дорожнього 
та комунального машинобудування СРСР. Перспективний план основних заходів 
1 -го відділу. Документи про виконання постанов Одеського обласного та мі-
ського комітетів КПУ, квартальні звіти.  
 
Опис 6 - 1993 - 2008 рр., 24 од. зб. 
 Орган приватизації: заяви, розрахунки, довідки, розпорядження, свідо-
цтва про приватизацію. Журнали обліку приватизованих квартир.  
  

Р-1991, Одеський інститут інженерів зв'язку Народного комісаріату 
пошт та телеграфів СРСР, 
м. Одеса, 
20.07.1930 - липень 1941 рр.; 
 
Одеський інститут інженерів зв'язку Народного комісаріату зв'язку 
СРСР, 
м. Одеса, 
липень 1944 - 12.07.1947 рр.; 
 
з 1946 р. - Міністерства зв'язку СРСР; 
 
Одеський електротехнічний інститут зв'язку Міністерства вищої освіти 
СРСР, 
м. Одеса, 
12.07.1947 р.; 
 
з 1949 р. - Міністерства зв'язку СРСР; 
 
з 1967 р. - Одеський електротехнічний інститут зв'язку ім. 
А.С.Попова; 
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з 25.02.1992 р. - Міністерства зв'язку України; 
 
Українська державна академія зв'язку ім. О.С.Попова, 
м. Одеса, 
27.11.1993 р.; 
 
з 25.07.1997 - Державного комітету зв'язку України; 
з 13.03.1999 - Державного комітету зв'язку та інформатизації України.  
т. 21 кат. 2 
 
На державному зберіганні з 1939 р. 
Всього: 5380 од. зб. 1930 - 2000 рр. 
 

Опис 1 - 1930 - 1932 рр., 7 од. зб. 
 Листування з Головним політичним управлінням та військкоматом про 
військову підготовку студентів та список керівних робітників інституту. 
 
Опис 2 - 1936 - 1941 рр., 12 од. зб. 
 Звіти та статистичні відомості про рух студентів. Протоколи засідань 
ради інституту. 
 
Опис 3 - 1944 - 2000 рр., 4075 од. зб. 
 Учбові плани, програми та протоколи навчальної ради. Статут інститу-
ту. Науково - дослідницькі роботи. Звіти по кадрам. Кошториси, штати та 
фінансові звіти. Накази, розпорядження, документи про роботу Навчальної 
ради. Навчальні річні плани та звіти про роботу факультетів та кафедр. До-
кументи про науково-дослідну роботу. Звіти по кадрам. Кошториси, штати та 
фінансові звіти. Протоколи, кошториси, звіти МК. Канцелярія. Навчальна ра-
да. Навчальна частина. Відділ кадрів. Науково - дослідницький відділ. Від-
діл аспірантури. Протоколи засідань кафедр. Тести лекцій. Бухгалтерія. 
Приймальна комісія. Місцевком. Профком. Рада інституту. Підготовче відді-
лення та курси. Інженер з техніки безпеки. Деканат по роботі з іноземними 
студентами. Накази з основної діяльності. 
 
 
Опис 4 - 1932 - 1936 рр., 12 од. зб. 
 Виписки з приказів та списки студентів, що пройшли військову підгото-
вку та державні випробування на звання середнього начскладу. Відомості та 
листування по особовому складу та студентам. 
 
Опис 5 - 1953 - 2000 рр., 1070 од, зб. 
 Звіти про науково - дослідницьку роботу.  
 
Опис 6 - 1951 - 1971 рр., 146 од зб. 
 Акт перевірки роботи інституту комісією Міністерства зв'язку СРСР. 
Річні плани та звіти роботи кафедр та факультетів. Протоколи засідань ка-
федр. Навчальні плани. Статут інституту. 
 
Опис 6 дск - 1946 - 1978 рр., 58 од. зб. 
 Звіти по роботі інституту. Звіти по науково - дослідницькій роботі.  
 

Р - 1992, Одеський технікум спиртогорілчаної промисловості Наркомату 
торгівлі УРСР, 
м. Одеса. 
[1930 - 1935] рр.; 
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з 1933 р. - Наркомату постачання УРСР; 
з 1934 р. - Наркомату харчової промисловості УРСР. 
т. 21 кат.3 
 
На державному зберіганні з 1939 р. 
 

Опис 1 - 1930 - 1935 рр., 6 од. зб. 
 Копії директив Наркомату торгівлі, постачання та харчової промислово-
сті. 
 

Р - 1993, Одеський технікум технології зерна та борошна Головного уп-
равління професійної освіти УРСР, 
м. Одеса, 
26.06.1922 - 1928 рр.; 
 
Одеський політехнікум технології зерна та борошна, 
м. Одеса, 
1928 -1929 рр.; 
 
Одеський інститут технології зерна та борошна ім. І,В,Сталіна, 
м. Одеса, 
1929 - 1933 рр.; 
 
Одеський механіко - технологічний навчально - виробничий комбінат ім. 
І.В.Сталіна Комітету заготівель сільськогосподарських продуктів при 
РНГ СРСР, 
м. Одеса, 
19323 - червень 1939 рр.; 
 
Одеський інститут інженерів борошномельної промисловості та елеватор-
ного господарства ім. І.В.Сталіна Наркомату заготівель СРСР, 
м. Одеса, 
червень 1939 - серпень 1953 рр.; 
 
з серпня 1941 р. - м. Новочеркаськ; 
з жовтня 1941 р. - м. Саратов; 
з 25 листопада 1941 р. - м. Ташкент; 
з листопада 1944 р. - м. Одеса; 
з 15.05.1946 р. - Міністерства вищої освіти СРСР; 
 
Одеський технологічний інститут ім. І.В.Сталіна Міністерства вищої 
освіти СРСР, 
м. Одеса, 
серпень 1953 - 18 грудня 1961 рр.; 
 
Одеський технологічний інститут ім. М,В, Ломоносова Міністерства ви-
щої та середньої спеціальної освіти УРСР, 
м. Одеса, 
18.12.1961 - 20.08.1970 рр.; 
 
Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М,В, Ломо-
носова, 
м. Одеса, 
20.08.1970 - 24.04.1994 рр.; 
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Одеська державна академія харчових технологій (ОДАХТ), 
м. Одеса, 
24.04.1994 - 18.10.2002 рр.; 
 
Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ)Ю 
м. Одеса, 
19.10.2002 р. 
т. 21 кат. 2 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього: 3081 од. зб., 1926 - 2005 рр. 
 

Опис 1 - 1926 - 1933 рр., 16 од. зб. 
 Навчальна частина. 
 
Опис 2 - 1930 - 1935 рр., 14 од. зб. 
 Навчальна частина. 
 
Опис 3 дск - 1944 - 2005 рр., 160 од. зб. 
 Спецчастина. 
 
Опис 4 - 19333 - 1985 рр., 2592 од. зб. 
 Навчальна частина. Бухгалтерія. Відділ кадрів. Канцелярія. Ректорат. 
Науково - дослідницький сектор. Аспірантура. Інспектор по зовнішнім зв'яз-
кам. Факультети. Кафедри. Адміністративно - господарчий відділ. Інспектор 
з закордонних зв'язків. Профком.  
 
Опис 5 - 1933 - 1958 рр., 203 од. зб. 
 Навчальна частина. Головна бухгалтерія.  
 
Опис 6 дск - 1964 - 1973 рр., 13 од. зб. 
 Дисертаційні роботи. Протоколи засідань випускної екзаменаційної ко-
місії. 
 
Опис 7 - 1948 - 1967 рр., 83 од. зб. 
 Профком.  
 

Р - 1999, Одеський молочний завод (молзавод) Одеського центрального 
робочого кооперативу, 
м. Одеса, 
[1930 - 1934] рр.; 
 
з 1934 р. - Одеського обласного союзу споживчої кооперації. 
 
На державному зберіганні з 1936 р. 
 

Опис 1 - 1930 - 1934 рр., 3 од. зб. 
 Розпорядження по заводу. Листування з міськрадою про організацію ле-
тючих медичних загонів. Копії виписок та протоколів засідань міському пар-
тії. Списки робочих та службовців заводу. 
 
 

Р-2000 сч, Виконком Одеської обласної ради робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів (облвиконком) 
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м. Одеса, 
09.02.1932 – 30.12.1939 рр. 
 
Виконком Одеської обласної ради депутати трудящих (облвиконком) 
м. Одеса, 
30.12.1939 – жовтень 1941 рр., 10.04.1944 р.-  
 
16.06.1992 - ліквідований 
т.1 кат.1 
 
На державному зберіганні з 13.01.1938 р. 
Всього: 8297/45 дск, с од. зб., 1932-1998 рр. 
 

Опис 1 – 1933-1937, 1940, 1941 рр., 119 од. зб. 
 Листування з райвиконкомами про мобілізаційно-оборону роботу. Довідка 
про стан тваринництва у колгоспах області. Пояснення постанови Одеського 
обкому партії та облвиконкому. 
 
Опис 2 – 1932-1934 рр., 77 од. зб. 
 Постанови та циркуляри облвиконкому. Інформації райвиконкомів про по-
літичний та економічний стан районів. 
 
Опис 3 – 1944-1962 рр., 2257 од. зб. 
 Протоколи та стенограми сесій та президії виконкому. Розпорядження, 
рішення. Листування про відновлення народного господарства, планування 
промисловості, сільського господарства, культурно-просвітницької роботи, 
охорони здоров’я та інше. Річні фінансові звіти, кошториси і штатні розпи-
си. Матеріали про репатріантів.  
 
Опис 4 – 1949-1952 рр., 20 од. зб. 
 Постанови та рішення облвиконкому та обкому партії. Статистичні зві-
ти, ешелонні списки,відомості про господарське облаштування переселенців. 
 
Опис 5 – 1939-1995 рр., 803 од. зб.  
 Об’єднанні постанови Одеського обкому КПРС та облвиконкому. Розпоря-
дження та рішення звуженого виконкому. Листування у справах релігійних ку-
льтів, розселення українського населення прибулого з Польщі. Результати 
всесоюзного перепису населення по Одеській області у 1939 році. Паспорт 
Одеської області. Постанови ЦК КПУ, Ради Міністрів СРСР та УРСР. Матеріали 
у справах релігійних культів, про боротьбу з хуліганством та злочинністю. 
Постанови ЦК КПРС і РМ СРСР, ЦК Компартії України та РМ УРСР, розпоряджен-
ня та директивні указівки РМ СРСР та РМ УРСР з питань будівництва, транс-
порту та зв’язку. Відомості, інформації, довідки та звіти з питань фінан-
сування, капітального будівництва, зв’язку, транспорту та комунального го-
сподарства. Документи з прав релігійних культів. Схеми, креслення та мате-
ріали по відбору і відводу земель для потреб Міністерства оборони СРСР.  
 
Опис 6 – 1950-1954, 1963-1971 рр., 26 од. зб.  
 Кліматологічний довідник СРСР по Україні та Молдові. Схема викорис-
тання місцевих енергетичних ресурсів для електрифікації сільського госпо-
дарства області. Гідрохімічні дослідження Одеських лиманів. Основні показ-
ники економічної характеристики Одеської області. Схеми районного плану-
вання розвитку та розміщення виробничих сил. Генеральний план міста Одеси.  
 
Опис 7 – 1963-1965 рр., 193 од. зб. 
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 Інформація про стан оргмасової роботи. Протоколи сесій облвиконкому і 
засідань та розпоряджень промислового облвиконкому. Кошториси та штатні 
розписи апарату промислового облвиконкому. Річні звіти з бухгалтерії.  
 
Опис 8 – 1963-1964 рр., 180 од. зб. 
 Протоколи сесій сільського облвиконкому. Листування з питань народної 
освіти, охорони здоров’я, сільського господарства, будівництва, торгів-
лі,культури, розвитку тваринництва і зрошуваного землеробства. Річні бух-
галтерські звіти. Кошториси та штатні розписи апарату сільського облвикон-
кому.  
 
Опис 9 – 1965-1998 рр., 3756 од. зб. 
 Інструкторсько-інформаційний відділ. Протокольно-правова частина – 
загальний відділ: інспектор по контролю, канцелярія та бухгалтерія. Орга-
нізаційно-інструкторський відділ, протокольно-правова частина, інспектор 
по контролю, канцелярія, бухгалтерія. Загальний відділ: постанови Верхов-
ної Ради України, Президії Верховної Ради України, Закони України зі змі-
нами, постанови КМУ, розпорядження Ради міністрів України. Протоколи засі-
дань Президії КМУ. Листування. Протоколи. Організаційно-інструкторський 
відділ. Комісія по встановлення прав реабілітованих. Господарська служба. 
Сектор загального діловодства. Відділ взаємодії з радами та органами міс-
цевого самоврядування (1994-1997). 
 
Опис 10 – 1944-1991 рр., 807 од. зб. 
 Відділ нагород. 
 
Опис 11 – 1944-1992 рр., 14 од. зб. 
 Листування з управліннями та відділами облвиконкому з житлово-
комунальних питань. 
 
Опис 12 с – 1984-1991 рр., 14 с од. зб. 
 Постанови Одеського обкому КП та облвиконкому; рішення звуженого за-
сідання виконкому Одеської облради народних депутатів. 
 
Опис 13 с – 1962-1995 рр. 26 с од. зб. 
 Постанови ЦК КПРС та РМ СРСР, розпорядження та директивні вказівки 
Рад Міністрів СРСР і УРСР з мобілізаційних питань. Рішення, розпорядження 
облвиконкому. Документи вищих органів, листування з Верховною Радою, Адмі-
ністрацією Президента, Кабінетом Міністрів України, міністерствами, відом-
ствами, з УСБУ по Одеській області, з міськими та районними Радами народ-
них депутатів з питань соціально-економічної політики та господарської ді-
яльності по Одеській області. 
 
Опис 14 дск – 1964 р., 1970 р., 1986 р., 1991 р., 5 дск од. зб. 
 Рішення, розпорядження, постанови обкому КП України і облвиконкому. 

 
Р-2001, Одеський український державний науково-дослідний інститут ха-
рчування 
Наркомату охорони здоров’я УРСР. м. Одеса 
т. 20 кат.2 
 
На державному зберіганні з 1936 р. 
Всього: 11 од. зб., 1931 - 1934 рр. 
 

Опис 1 - 1931-1934 рр., 11 од. зб. 
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 Списки та листування про особовий склад інституту. 
 

Р-2003, Одеське обласне управління зв’язку 
Наркомату пошти та телеграфу УРСР 
09.02.1932 – жовтень 1941 рр. 
 
Одеське обласне управління зв’язку 
Наркомату зв’язку УРСР  
з 1946 р. – Міністерства зв’язку УРСР 
м. Одеса. 
10.04.1944–23.05.1966 рр. 
 
Одеське обласне виробничо-технічне управління зв’язку 
Міністерства зв’язку УРСР 
м. Одеса. 
23.05.1966–10.12.1991 рр. 
 
Одеське виробниче об’єднання зв’язку (ВО «Одесазв'язок») 
м. Одеса. 
10.12.1991–18.03.1993 рр. 
з 1992 р.- Міністерства зв'язку України 
 
Одеське обласне підприємство зв’язку (ОПЗ «Одесазв'язок») 
м. Одеса. 
18.03.1993-1995 рр. 
т.14 кат.2 
 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Всього: 2031 од. зб., 1925 - 1994 рр. 
 

Опис 1 – 1932-1934, 1940 р., 44 од. зб. 
 Спецчастина.  
 
Опис 2 - 1944 - 1967 рр., 82 од. зб. 
 Відділ кадрів. 
 
Опис 3 - 1944 - 1967 рр., 261 од. зб. 
 Планово-фінансовий відділ. 
 
Опис 4 - 1944 - 1967 рр., 235 од. зб. 
 Головна бухгалтерія. 
 
Опис 5 - 1948 - 1967 рр., 44 од. зб. 
 Інженер з будівництва. 
 
Опис 6 - 1944 - 1967 рр., 79 од. зб. 
 Господарський відділ. 
 
Опис 7 - 1956 - 1967 рр., 12 од. зб. 
 Контрольно-ревізійна група. 
 
Опис 8 - 1964 - 1967 рр., 16 од. зб. 
 Інженер з раціоналізації та технічної пропаганди. 
 
Опис 9 - 1964 - 1967 рр., 14 од. зб. 
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 Служба електрозв’язку та радіофікації. 
 
Опис 10 - 1966 - 1967 рр., 20 од. зб. 
 Відділ праці та зарплати. 
 
Опис 11 - 1961 - 1970 рр., 17 од. зб. 
 Прикази начальника. Акти про виділення до знищення справ тимчасового 
строку зберігання по таємному документообігу.  
 
Опис 12 - 1968 - 1994 рр., 1207 од. зб. 
 Контрольно-ревізійний відділ. Служба поштового зв’язку. Відділ праці 
та зарплати. Інженер з раціоналізації та технічної пропаганди. Планово-
фінансовий відділ. Відділ кадрів. Головна бухгалтерія. Адміністративно-
фінансовий відділ. Відділ капітального будівництва. Лабораторія НОП. Служ-
ба міського та сільського телефонного зв’язку. Служба міжнародного теле-
фонно-телеграфного зв’язку. Група народного контролю 
 
Опис 13дск — 2014-2015 рр., 1 од.зб. 
Акт ліквідації. 

 
Р-2007, Районне управління комунальний підприємств виконкому 
Іллічівської районної ради робочих, селянських та червоноармійських 
депутатів, 
м. Одеса, 
1930-1937 рр. 
т.2 кат.3 
 
На державному зберіганні з 12.12.1940 р. 
Всього: 13 од. зб., 1930, 1935 - 1937 рр. 
 

Опис 1 - 1935 - 1937 рр., 9 од. зб. 
 Накази по управління. Картотека особових рахунків працівників та слу-
жбовців. 
 
Опис 2 - 1930 р., 4 од. зб. 
 Накази по управління.  
  

Р-2009, Виконком Гросс-Лібентальської районної ради робочих, селянсь-
ких та червоноармійських депутатів (райвиконком). 
с. Гросс-Лібенталь Гросс-Лібентальського району Одеського округу, 
квітень 1926 - 1927 рр.; 
 
Виконком Спартаківської районної ради робочих, селянських та червоно-
армійських депутатів (райвиконком). 
с. Гросс-Лібенталь Спартакіського району Одеського округу, 
1927-1938 рр. 
з 1931 р. Спартаківський район УРСР, 
з 1932 р. Спартаківський район Одеської області, 
т.2 кат.1 

 
На державному зберіганні з 21.10.1938 р. 

 
Опис 1 - 1933 - 1934 рр., 18 од. зб. 
 Протоколи засідань комуністичної фракції райвиконкому. Постанови обл-
виконкому про проведення весняно-посівних кампаній, комісії з боротьби з 



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  340 

безпритульністю, епідемічними захворюваннями та ін. Листування з обласним 
споживчим союзом про постачання продовольства спец-робітникам.  
 
 

Р-2010, Одеське міське архівне управління центрального архівного уп-
равління, 
м. Одеса, 
15.09.1930 – 09.02.1931 рр.; 
т.19 кат.3 
 
На державному зберіганні з 1931 р. 
 

Опис 1 - 1930 - 1931 рр., 32 од. зб.  
 Протоколи та акти обстеження установи. Звіти про роботу архівного уп-
равління. Особові справи співробітників.  
 

Р-2012, Одеська міська рада товариства по сприянню обороні та авіа-
ційно-хімічного будівництва (Ораавіахім) 
м. Одеса, 
[ ] рр. 
т.23 кат.3 
 
На державному зберіганні з 29.05.1940 р. 
 

Опис 1 - 1930-1934 рр., 31 од. зб. 
 Накази по військовому сектору. Протоколи нарад фінансово-планової се-
кції. Доповіді про діяльність. Постанови та виписки із протоколів міськко-
му та обкому КП(б)У. Доповідні записки про роботу ради станом на березень 
1932 р. та грудень 1933р. Доповідь про підсумки табірного збору. Списки 
співробітників і осередків. Недійсні описи. 
 
 

Р-2013, Одеський вищий будівельний технікум Одеського губернського 
відділу спеціально-наукової професійно-технічної освіти («губпро-
фосвіт»), 
з 1923 р. Одеської окружної інспектури народної освіти 
м. Одеса, 
25.08.1922-1930 рр.; 
 
Одеський будівельний технікум 
Наркомату просвіти УРСР, 
м. Одеса, 
1930 - 1931 рр.; 
 
Одеський технікум житлово-комунального будівництва Південного будіве-
льного союзу «Південьсоюзбуд», 
м. Одеса, 
1931 - 1935 рр.; 
т. 21 кат.2 
 
На державному зберіганні з 1939 р. 
Всього: 2048 од. зб., 1922-1935 рр. 
 

Опис 1 - 1922 - 1935 рр., 2027 од. зб. 
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 Протоколи та циркуляри наркомату важкої промисловості. Протоколи при-
йомної та предметної комісій. Накази по технікуму. Річні та піврічні зві-
ти. Списки викладачів, учнів та осіб, що закінчили технікум. Особові спра-
ви учнів.  
 
Опис 2 - 1925 - 1934 рр., 21 од. зб. 
 Списки, характеристики, відомості та листування про особовий склад та 
розподіл спеціалістів.  
 
 

Р–2014, Одеський енергетичний технікум 
Одеського енергетичного учбового комбінату 
м. Одеса, 

 [ ]рр.; 
з 1932 р.- Наркомату важкої промисловості,  

 
т.21 кат.3 
На державному зберіганні з 1936 р. 
Всього: 747 од. зб., 1927-1935 рр. 

 
Опис 1 - 1930-1934 рр., 745 од. зб.  
 Накази по технікуму. Протоколи засідань приймальної комісії. Списки 
студентів, викладачів, копії довідок співробітників і особові справи.  
 
Опис 2 - 1932-1934 рр., 2 од. зб.  
 Списки та листування про особовий склад.  
 
 

Р-2015, Управління Одеського повітового військового начальника, 
м. Одеса, 
[ ] р.; 
 
т.3 кат.3 

 На державному зберіганні з 1920 р. 
 
Опис 1 - 1918 р., 1 од. зб. 
 Накази по управлінню.  
 

Р-2018, Одеський технікум водних шляхів сполучення Чорноморського 
крайового відділу просвіти водного транспорту, м. Одеса, 
1920-жовтень 1941 рр. 

 
з 1933 р. Наркомату водного транспорту СРСР, 
з 1939 р. Наркомату морського флоту СРСР, 

 
Одеське морехідне училище Наркомату морського флоту СРСР, 
з 03.07.1944 р. – 
з 1946 р. Міністерства морського флоту СРСР; 
 
Центр морської підготовки кадрів ЧМП; 
25.06.1990-01.09.1993 
 
Одеське морехідне училище морського флоту Міністерства освіти Украї-
ни; 
01.09.1993-20.06.1997 рр. 
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20.06.1997 Ліквідоване; 
 
Одеський морехідний технікум Одеського державного морського універси-
тету; 
01.09.1997 
Одеське морехідне училище; 
11.02.1998-05.10.1998 рр. 
Одеське морехідне училище ім. О.І.Маринеска; 
05.10.1998-22.04.2008 рр. 
 
т.21 кат.3 
 
На державному зберіганні з 02.07.1939 р. 
Всього 4237 од. зб. 
 

Опис 1 - 1939-1941 рр., 127 од. зб.  
Накази по технікуму. Протоколи державної екзаменаційної, кваліфіка-

ційної та методичної комісій. Списки студентів, які закінчили технікум, 
адміністративно-технічного персоналу, копії довідок, відряджень та сві-
доцтв. 

 
Опис 2 - 1924-1940 рр., 3384 од. зб.  

Особові справи студентів, викладачів та адміністративно-технічного 
персоналу. 

 
Опис 3 - 1924-1928 рр., 5 од. зб.  

Листування з наглядачами просвіти, чорноморським відділом просвіти 
про особовий склад та учнів. Списки учнів. 

 
Опис 4 - 1944-1991 рр., 651 од. зб.  

Канцелярія. Учбова частина. Бухгалтерія. Вечірнє відділення. Заочне 
відділення. Відділ кадрів. 
 
Опис 5 - 1951-1971 рр., 54 од. зб.  

Місцевий комітет. 
 

Опис 6- 1992-1999 рр., 16 од. зб.  
Бухгалтерія. 
 

 
Р-2020, Одеська дзеркальна фабрика Одеського окружного тресту хіміч-
ної та соляної промисловості «Одесахімсільтрест», м. Одеса, 
[ ] рр.; 
 
т.11 кат.3 
 
На державному зберіганні з 1936 р. 
Всього: 11 од. зб., 1930-1932 рр. 
 

Опис 1 - 1930-1932 рр., 11 од. зб.  
 Накази, циркуляри, розпорядження Одесахімсільтресту. Протоколи нарад 
одеського хімсільтресту. Списки робітників та службовців фабрики. 

 
Р-2021, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, 
с. Онор'ївка Березівського району Одеської області, 



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  343 

[…] рр.; 
т.16 кат.3 
 
На державному зберіганні з 09.09.1965 р. 
Всього: 12 од. зб., 1944-1953 рр. 
 

Опис 1 - 1944-1953 рр., 12 од. зб. 
 Протоколи засідань правління та загальних зібрань членів колгоспу. 
Списки осіб представлених до нагородження медаллю «За віддану працю у Ве-
лику вітчизняну війну 1941-1945 рр.». Книга обліку фондів, членів колгос-
пу. 

 
Р-2022, Одеське районне відділення державного всесоюзного об'єднання 
енергетичного господарства Південно-західної частини УРСР «Піденьук-
ренерго», м. Одеса, 
[ ] рр. 
т.11 кат.3 
 
На державному зберіганні з 1936 р. 

 
Опис 1 - 1931-1932 рр., 16 од. зб.  
 Доповідні записки та листування про будівництво Одеської та Миколаїв-
ської ГРЕС, підготовка промислових об’єктів до протипожежної оборони та 
інше. Списки та характеристики на робітників електростанцій.  
 

Р-2023, Одеська 1-ша державна лікарня Одеського міського відділу охо-
рони здоров’я, м. Одеса, 

 1932 р.; 
т.22 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 1936 р. 
 

Опис 1 – 1932 р., 1 од. зб.   
 Відомості на видачу зарплати співробітникам. 
 

Р-2024, Одеський міський водопровідно-каналізаційний комбінат Одесь-
кого міського відділу комунального господарства, м. Одеса, 

 1919-1930 рр.; 
  

Одеський міський водопровідно-каналізаційний трест (Водоканалтрест) 
Одеського міського відділу комунального господарства; 
1931-жовтень 1941 рр., 
 
Одеський міське управління каналізаційного тресту Одеського міського 
відділу комунального господарства; 
квітень 1944 р.-, 
т. 18 кат.3 
 
На державному зберіганні з 28.12.1934 р. 
Всього 37 од. зб. 
 

Опис 2 – 1927-1931 р., 18 од. зб.  
 Накази по комбінату. Протоколи нарад у начальника комбінату та трес-
ту. Списки робітників та службовців. 
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Опис 3 – 1924-1925 р., 1 од. зб.  
 Прибутково-видатковий кошторис. 
 
Опис 4 – 1939 р., 1 од. зб.  
 Проектне завдання на реконструкцію полів зрошення. 
Опис 5 – 1945-1950 р., 13 од. зб.  
 План роботи управління. Річні та зведені звіти по будівництву та ро-
боті каналізаційного тресту. Копії рішень вищих установ. 
 
Опис 6 – 1925-1926 р., 4 од. зб.  
 Протоколи громадських організацій. Листування про роботу середь моло-
ді. Плани роботи завкому. 
 

Р-2025, Одеський державний завод по виготовленню ліжок №1 імені Хво-
ростина державного республіканського об’єднання металообробної проми-
словості «Укрмет», м. Одеса, 
1920 – жовтень 1941 рр.  
 
Одеський завод імені Хворостина Українського головного управління ме-
талевих виробів «Укрголовметвиробів», 
квітень 1944 -1969 рр., 
з 1957 р. Управління машинобудівної та хімічної промисловості Раднар-
госпу Одеського адміністративно-економічного району, 
 
з грудня 1962 р. Управління загального машинобудування Раднаргоспу 
Чорноморського економічного району, 
 
з січня 1966 р. Управління «Побутмашиноприлад» Міністерства машинобу-
дування для легкої та харчової промисловості і побутових приладів 
СРСР, 
 
з березня 1967 р. Управління «Головелектропобутприлад» Міністерства 
машинобудування для легкої та харчової промисловості та побутових 
приладів СРСР; 
 
Одеський завод компресорів імені Хворостина; 
1969 -29.06.1973 рр., 
Одеське машинобудівне виробниче об’єднання Міністерства машинобуду-
вання для легкої та харчової промисловості та побутових приладів 
СРСР; 
1973-09.11.1978 рр., 
Одеське машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон» 
1978 р.-, 
т.11 кат.2 
 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Всього: 713 од. зб., 1931-1985 рр. 

 
Опис 2 - 1931 р., 3 од. зб.  
 Копії циркулярів та виписки з протоколів Одеської міської ради.  
 
Опис 3 - 1937-1941 р., 22 од. зб.  
 Плани роботи та протоколи технічної ради. Річні звіти про роботу за-
воду. Штатні розписи.  
 



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  345 

Опис 4 - 1944-1985 р., 661 од. зб.  
 Загальний відділ. Планово-виробничий відділ. Відділ праці та зарпла-
ти. Технічний відділ. Відділ капітального будівництва. Бухгалтерія. Канце-
лярія. Заводський комітет.  
 
Опис 5 - 1950-1954, 1957-1965 р., 27 од. зб.  
 Заводський комітет.  
 
 

Р-2026, Одеське курортне управління Наркомату охорони здоров’я УРСР, 
м. Одеса 
[ ] рр. 
т. 22 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 

Опис 1 - 1922 - 1931 рр., 12 од. зб.  
 Копії наказів та циркулярів губвиконкому. Протоколи засідань правлін-
ня союзу робітників медсанпраці, зборів співробітників куяльницького куро-
рту. Списки співробітників Одеського курортного управління. 
 
 Р-2027, Сільськогосподарська артіль (колгосп) імені Молотова, 
 с. Антонівка Жовтневого району Одеської області, 
 […] рр. 
 т.16 кат.3 
 
 На державному зберіганні з 09.09.1965 р. 
 
Опис 1 - 1944 – 1948 рр., 1951-1952 рр., 14 од. зб. 
 Протоколи засідань правління та загальних зборів членів колгоспу. Со-
ціалістичні зобов’язання. Плани розвитку сільського господарства. Звіти по 
тваринництву. Журнал обліку членів колгоспу.  
 

Р-2028, Одеський науково-дослідний хімічно-радіологічний інститут На-
уково-технічного управління при Вищій раді Народного господарства, 

 м. Одеса, 
 [ ] рр.; 

т.20 кат. 2 
 
На державному зберіганні з 1936 р. 
 

Опис 1 - 1924-1931 рр., 18 од. зб.  
 Копії постанов та наказів ВРНГ, наркома праці. Протоколи нарад інсти-
туту, історичні відомості про інститут і положення ВРНГ УРСР про видобуток 
гелію. Списки, характеристики, акти та листування з відділом ГПУ про осо-
бовий склад. 
 

Р- 2030, Редакція одеської газети «Известия» Орган одеського окружно-
го комітету КП(б)У, окружного виконавчого комітету ради робочих, се-
лянських та червоноармійських депутатів, Окружної ради професійних 
союзів, 
м. Одеса, 
1923 - 1929 рр.; 
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Редакція газети «Чорноморська комуна» Орган одеського окружного комі-
тету КП(б)У, окружного виконавчого комітету ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів, Окружної ради професійних союзів, м. 
Одеса, 
1929 - жовтень 1941 рр.; 
т.28 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 26.08.1933 р. 
 

Опис 1 - 1923-1930 рр., 39 од. зб. 
Листування з ГПУ про особовий склад. 

  
 

Р - 2032, Сільськогосподарська артіль (колгосп) імені Менжинського, 
 с. Мар'янівка Березівського району Одеської області, 
 [ ]–28.03.1958 рр.; 
 т.16 кат.3 
 
 На державному зберіганні з 09.09.1965 р. 
  
Опис 1 - 1946-1957 рр., 17 од. зб.   
 Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі 
плани.  
 
 
 Р-2034, Одеський республіканський державний трест цільно-молочної 
промисловості (Одесмолпром) Наркомату постачання УРСР, 

м. Одеса, 
[ ] рр.; 
т. 17 к.3 
 
На державному зберіганні з 19.09.1933 р. 
 

Опис 1 - !932-1933 рр., 4 од. зб. 
 Копії постанов, протоколів засідань бюро Одеського обкому КП(б)У. 
Списки співробітників тресту.  
 

Р-2035, Одеський [проектно-монтажний] відділ Всесоюзного державного 
електромеханічного об’єднання «ВЕО», м. Одеса, 
[ ] рр. 
т. 11 кат.3 
 
На державному зберіганні з 20.09.1933 р.  
 

Опис 1 - 1931- 1932 рр., 21 од. зб. 
 Копії наказів народного комісаріату важкої промисловості СРСР та ВЕО. 
Протоколи та виписки з протоколів технічної наради. Списки, характеристики 
та листування про особовий склад.  
 

Р-2036, Одеська державна меблева фабрика Одеського державного тресту 
деревообробної промисловості «Одесдерев», м. Одеса, 
вересень 1921 – жовтень 1941 рр.; 
 
з 1931 р. Одеського управління підприємствами української лісової 
промисловості «Укрліспром», 
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з 1932 р. Державного лісопромислового деревообробного тресту «Укрде-
рев», 
з 1933 р. Державного тресту виробництва меблів на Україні «Укрмеблі», 
т. 11 кат.3 
 
На державному зберіганні з 1936 р. 
 

Опис 1 - 1928-1932 рр., 17 од. зб. 
 Листування з окружними та міськими виконкомами про експорт товарів, 
виробництві предметів широкого споживання, поліпшення роботи та фабриці та 
інше.  
 

Р-2038, Одеська 2-га державна взуттєва фабрика імені Жовтневої рево-
люції Українського державного тресту шкіряного тресту «Укршкірат-
рест», 
1920 – жовтень 1941 рр, квітень 1944 – 07.05.1962 рр.; 
з 1930 р. Українського державного об’єднання шкіряної промисловості 

«Укршкіраоб'єднання», 
з 1944 р. Наркомату легкої промисловості УРСР, 
з 1946 р. Міністерства легкої промисловості УРСР, 
з 1957 р. Управління легкої промисловості раднаргоспу Одеського адмі-
ністративного економічного району, 
 
Одеське взуттєве об’єднання імені Жовтневої революції Управління лег-
кої промисловості раднаргоспу Одеського адміністративного економічно-
го району м. Одеса. 
07.05.1962 р.- , 
з 29.12.1962 р. Управління легкої промисловості раднаргоспу Чорномор-
ського адміністративного економічного району, 
т. 11 к.2. 
 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Всього 411 од. зб., 1925-1961 рр. 
 

Опис 1 – 1928-1933 р., 11 од. зб. 
 Накази з технічної частини фабрики. Протоколи адміністративно-
економічних нарад. Промислово-фінансовий план на 1929-1930 р. та креслен-
ня. Матеріали з охорони праці та техніки безпеки. 
Опис 1а – 1922-1931 р., 103 од. зб. 
 Фабричний комітет 2-ої державної взуттєвої фабрики імені Жовтневої 
революції. 
 
Опис 2 – 1925-1931 р., 8 од. зб. 
 Відомості про продуктивність праці, копії наказів та директив ВРНГ, 
укршкірвзуття. 
 
Опис 3 – 1944-1961 р., 217 од. зб. 
 Промфінплани, плани по праці та організаційно-технічним заходам. Кош-
ториси та штатні розписи. Річні звіти з основної діяльності фабрики. Про-
токоли технічних нарад. Листування з виробничих питань та кон’юнктурні 
огляди. Соціалістичні зобов’язання та матеріали з соціалістичних змагань 
стахановців, бригад відмінної якості та звання бригад та цехів комуністич-
ної праці. Раціоналізаторські пропозиції впроваджені у виробництво. 
 
Опис 4 – 1944-1961 р., 72 од. зб. 
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 Протоколи засідань фабричного комітету, загальних зборів та виробни-
чих нарад. 
 

Р-2039, Об’єднаний фонд Одеська міська поштово-телеграфна контора та 
міські поштово-телеграфні відділення, м. Одеса, 
1917-1926 рр.; 
т. 14 кат.3 
На державному зберіганні з 1935 р. 
 

Опис 1 - 1917-1926 рр., 50 од. зб.  
 Описи справ фондів, які увійшли до об’єднаного фонду. Одеська почтова 
контора (Р-443, 1917-1922рр.). Одеська телеграфна контора (Р-450, 1918-
1921 рр.). Одеська міська поштово-телеграфна контора (Р-2039, 1923-1924 
рр.). Одеське 1-е поштово-телеграфне відділення (Р-5079, 1923р.). Одеське 
2-е поштово-телеграфне відділення (Р-5080, 1918,1924 рр.). Одеське 3-е по-
штово-телеграфне відділення (Р-5055, 1919, 1923 рр.). Одеське 6-е поштово-
телеграфне відділення (Р-5081, 1923р.). Одеське 7-е поштово-телеграфне 
відділення (Р-5078, 1917-1920, 1926 рр.). Одеське 13-е поштово-телеграфне 
відділення (Р-2906, 1920-1922 рр.). Одеське 14-е поштово-телеграфне відді-
лення (Р-2905, 1920р.). Одеське 15-е поштово-телеграфне відділення (Р-
5083, 1919р.). Накази та циркуляри Одеського поштово-телеграфного округу, 
Наркомату пошти та телеграфу УРСР, губернського відділу зв’язку, Чорномор-
ського округу зв’язку Південно-західного управління зв’язку. Листування 
про порядок відправлення кореспонденції, про ліквідацію контор, про особо-
вий склад та особові справи. 

Р-2042, Одеське відділення Державного видавництва України, 
м. Одеса, 
[ ] – 09.02.1932 рр.; 
 
Одеська обласна контора Управління державної торгівлі книгами та 
культтоварами «Книгокультторг»; 
09.02.1932 р. – 
т. 28 кат.3 
 
На державному зберіганні з 13.05.1941 р. 
 

Опис 1 - 1925-1937 рр., 19 од. зб. 
 Протоколи та висновки засідань комісії з чистки апарату правління 
державного видавництва України. Списки, характеристики, відомості та лис-
тування з Одеським відділом ГПУ про особовий склад. 
  

Р-2043, Фрунзівський районний відділ народної освіти (Районо) Викон-
кому Фрунзівської районної ради робочих, селянських та червоноармій-
ських депутатів, 
1932 – 03.08.1941 рр., 04.04.1944 р.- 
 
з 24.12.1939 р. – Виконкому Фрунзівської районної ради трудящих, 
с. Фрунзе Фрунзівського району Одеської області, 
т. 21 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 24.06.1969 р. 
 

Опис 1 - 1959 - 1966 рр., 49 од. зб. 
 Відомості про наявність шкільних та дошкільних установ. Протоколи ме-
тодичних рад районо, штатні розписи. Річні звіти з фінансів та успішності. 
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Листування з райвиконкомом про народну освіту. Річні звіти шкіл. Штатні 
розписи та кошториси. 
 

Р-2044, Одеський типографсько-штампувальний, петельно-жерстяний завод 
№ 5 Одеського міського тресту металообробної промисловості «Метало-
трест», м. Одеса, 
[ ] рр.; 
 
т. 11 кат.3 
 
На державному зберіганні з 1936 р. 
 

Опис 1 - 1931-1933 рр., 8 од. зб. 
 Списки та анкети особового складу заводу.  
 

Р-2046, Одеський йодо-агаровий завод Одеського тресту хімічної та со-
ляної промисловості «Одесхімсольтрест», м. Одеса, 
1931 – жовтень 1941 рр.; 
з 1935 р. – Наркомату харчової промисловості СРСР, 
 
Одеський агаровий завод Наркомату харчової промисловості СРСР, 
квітень 1944 р. – 
з 1946 р. – Міністерства харчової промисловості СРСР, 
з 1947 р. – Управління антарктичної китобійної промисловості, 
з 1963 р. – Головного управління рибної промисловості Азово-
Чорноморського басейну «Азчорриба», 
з 1965 р. – Чорноморського виробничого управління рибної промисловос-
ті «Азчорриба», 
т.11 кат.2 
 
На державному зберіганні з 1936 р. 
Всього: 193 од. зб., 1931-1960 рр. 
 

Опис 1 - 1931-1933 рр., 8 од. зб.  
 Накази по заводу. Протоколи адміністративно-технічних нарад та списки 
особового складу.  
 
Опис 2 - 1931-1932 рр., 19 од. зб. 
 Листування про особовий склад.  
 
Опис 3 - 1935-1941 рр., 51 од. зб. 
 Накази по заводу. Протоколи технічних нарад. Річні та квартальні фі-
нансові плани та звіти. Робочі списки та особові картки співробітників. 
Кошториси та штатні розписи.  
 
Опис 4 - 1938-1941 рр., 7 од. зб. 
 Копії наказів по заводу. Квартальні та місячні плани та звіти, обра-
хунки по виплаті премій інженерно-технічним робітникам.  
 
Опис 5 - 1945-1960 рр., 108 од. зб. 
 Промфінплани. Листування з виробничих питань. Кошториси та штатні ро-
зписи. Матеріали з соціалістичного змагання. Протоколи виробничих та адмі-
ністративних нарад. Річні звіти з основної діяльності та капітального бу-
дівництва.  
 



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  350 

Р-2047, Одеське торгове відділення Південного хімічного тресту «Хім-
вугілля», 
м. Одеса, 
1924-1927 рр.; 
 
Одеський завод виннокам’яної кислоти Південного хімічного тресту «Хі-
мвугілля», м. Одеса, 
1927 – жовтень 1941 рр.; 

 
Одеський завод виннокам’яної кислоти імені Куйбишева головного вино-
робного управління СРСР, м. Одеса, 
23.08.1944 – рр.; 
з 1954 р.- Українського головного виноробного управління, 
з 1957 р.- Управління харчової промисловості Одеського раднаргоспу, 
з 1958 р.- Виноробного тресту Одеського раднаргоспу, 
з 1963 р.- Управління хімічної та нафтопереробної промисловості Чор-
номорського раднаргоспу, 
т. 11 кат.2 
 
На державному зберіганні з 1939 р. 
Всього 114 од. зб., 1924-1963 рр. 
 

Опис 1 - 1924-1936 рр., 41 од. зб. 
 Протоколи, циркуляри, директиви ВРНГ СРСР та «Хімвугілля». Облікові 
відомості, описи та характеристики заводу. Списки, анкети та відомості про 
співробітників заводу. Річні фінансові звіти.  
 
Опис 2 - 1946-1963 рр., 73 од. зб. 
 Промфінплан. Колективні угоди. Матеріали зі соцзмагань. Матеріали з 
раціоналізації та впровадженню нової техніки. Штатні розписи та річні фі-
нансові звіти. Протоколи засідань комітету заводу.  
 
 

Р-2048, Одеський завод згущених газів та рідкої вуглекислоти «Газо-
ген» Одеського окружного тресту хімічної та соляної промисловості 
«Одесхімсільтрест», м. Одеса, 
1924 – 03.07.1932 рр.; 

 
Одеський завод згущених газів та рідкої вуглекислоти «Комуніст» Оде-
ського обласного тресту хімічної та соляної промисловості «Одесхім-
сільтрест», 
м. Одеса, 
03.07.1932 – жовтень 1941 рр.; 
 
Одеський завод згущених газів «Комуніст» Народного комісаріату харчо-
вої промисловості УРСР, м. Одеса, 
квітень 1944 – 1948 рр.; 
з 1946 р. Українського головного управління броварної промисловості 
«Укрголовпиво», 
 
Одеський вуглекислотний завод Українського головного управління фрук-
тових та мінеральних вод «Укрголовфруктмінвод», м. Одеса, 
1948 – 1961 рр.; 
з 1953 р. Українського головного управління броварної промисловості 
«Укрголовпиво», 
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з 1957 р. Обласного управління продовольчих товарів виконкому Одесь-
кої обласної ради депутатів та трудящих, 
т. 11 кат. 2 
На державному зберіганні з 1939 р. 
Всього 28 од. зб., за 1925-1936 рр. 
 

Опис 1 - 1930–1933, 1936 рр., 6 од. зб. 
 Промфінплани і річні звіти.  
 
Опис 2 - 1925–1932 рр., 22 од. зб. 
 Копії директив одеського тресту хімічної промисловості. Списки робіт-
ників заводу.  
 
 

Р-2049, Артемівські соляні промисли Одеського окружного тресту хіміч-
ної та соляної промисловості «Одесахімсільтрест», 
с. Старий Куяльник Одеського району Одеського округу Одеської губер-
нії, 
07.03.1923 – листопад 1930 рр.; 
з 1925 р.- Одеського округу. 
т. 11 кат.3 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 

Опис 1 - 1927-1930 рр., 16 од. зб. 
 Доповідні записки про роботу промислів. Списки та анкети особового 
складу. 
 

Р-2053, Виконком Осічковської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Осічки Савранського району Балтського округу Одеської губернії, 
07.03.1923 - 24.12.1939 рр. 
з 12.10.1924 р. – Савранського району Первомайського округу Одеської 
губернії, 
з липня 1925 р.– Савранського району Первомайського округу, 
з лютого 1931 р.– Кривоозерського району УРСР, 
з лютого 1933 р.– Савранського району Одеської області, 
 
Виконком Осічковської сільської депутатів трудящих, 
с. Осічки Савранського району Одеської області, 
24.12.1939-30.07.1941, 27.03.1944-1957 рр.  
т. 2 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього 9 од. зб., 1926, 1944-1946, 1955-1957 рр. 
 
Опис 1 - 1926 рр., 1 од. зб. 

 Листування з Савранським райвиконкомом про реєстрацію службовців ре-
лігійних культів та облік церковного майна. 
 
Опис 2 – 1944-1946, 1955-1957 рр., 8 од. зб. 
 Протоколи засідань виконкому та сесій сільської ради.  
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Р-2054, Виконком Полянецької сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Полянецьке Савранського району Балтського округу Одеської губер-
нії, 1923-24.12.1939 рр. 
з 12.10.1924 р. – Савранського району Первомайського округу Одеської 
губернії, 
з липня 1925 р. – Савранського району Первомайського округу, 
з лютого 1931 р. – Кривоозерського району УРСР, 
з лютого 1933 р. – Савранського району Одеської області, 
 
Виконком Осічковської сільської депутатів трудящих, 
с. Осічки Савранського району Одеської області, 
24.12.1939 - 30.07.1941, 27.03.1944 - 1965 рр. 
 т. 3 кат. 1 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього: 125 од. зб., 1924-1926, 1944-1965 рр. 

Опис 1 - 1924-1925 рр., 4 од. зб. 
 Накази та циркуляри Балтського оружного виконкому. Протоколи загаль-
них зборів села Полянецьке та засідань виборчої комісії. 
 
Опис 2- 1926 рр., 1 од. зб. 
 Циркуляри Первомайського окружкому. 
 
Опис 3 - 1944-1965 рр., 120 од. зб. 
 Протоколи засідань виконкому сільради, сесій та постійних комісій. 
Бюджети сільради, книги обліку прибутків та видатків по бюджету. Річний 
звіт про виконання бюджету. Плани роботи. Кошториси та штатні розписи. 
 
 

Р-2055, Виконком Слюсаревської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Слюсареве Савранського району Балтського округу Одеської губернії, 
07.03.1923 - 24.12.1939 рр. 
з 12.10.1924 р. – Савранського району Первомайського округу Одеської 
губернії, 
з липня 1925 р. – Савранського району Первомайського округу, 
з лютого 1931 р. – Кривоозерського району УРСР, 
з лютого 1933 р. – Савранського району Одеської області, 
 
Виконком Слюсарівської сільської депутатів трудящих, 
с. Слюсареве Савранського району Одеської області, 
24.12.1939 - 30.07.1941, 27.03.1944 - 1954 рр. 
 т. 3 кат. 1 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього 26 од. зб., за 1925-1927, 1944-1954 рр. 
 

Опис 1 - 1925-1927 рр., 2 од. зб. 
 Протоколи засідань сільради, циркуляри Первомайського окружного вико-
нкому.  
 
Опис 2 - 1944-1954 рр., 24 од. зб. 
 Протоколи сесій та засідань виконкому, бюджети.  
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Р-2056, Виконком Капустянської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Капустянка Ясиновського району Балтського округу Одеської губер-
нії, 
1923 - 24.12.1939 рр. 
з 12.10.1924 р. – Савранського району Первомайського округу Одеської 
губернії, 
з липня 1925 р. – Савранського району Первомайського округу, 
з лютого 1931 р. – Кривоозерського району УРСР, 
з 1932 р. – Кривоозерського району Одеської області, 
з лютого 1933 р. – Савранського району Одеської області, 
 
Виконком Капустянської сільської радидепутатів трудящих, 
с. Капустянка Савранського району Одеської області, 
24.12.1939 - 30.07.1941, 27.03.1944 – 11.04.1958 рр. 
 т. 3 кат. 1 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 

Всього 40 од. зб., 1925-1926, 1951-1958 рр. 
 
Опис 1 - 1925 рр., 3 од. зб.  
 Розпорядження, протоколи та доповіді про роботу сільради. 
 
Опис 2 - 1926 рр., 1 од. зб.  
 Листування про роботу релігійних общин.  
 
Опис 3 – 1951-1958 рр., 36 од. зб.  
 Протоколи сесій ради та засідань виконкому. Плани роботи постійних 
комісій, бюджети, річні фінансові звіти.  
 
 

Р-2057, Виконком Плосківської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Плоске Ясиновського району Балтського округу Одеської губернії, 
1923-24.12.1939 рр. 
з 12.10.1924 р. – Ясиновського району Первомайського округу Одеської 
губернії, 
з липня 1925 р. – Савранського району Первомайського округу, 
з лютого 1931 р. – Кривоозерського району УРСР, 
з 1932 р. – Кривоозерського району Одеської області, 
з лютого 1933 р. – Савранського району Одеської області, 
 
Виконком Плосківської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Плоске Савранського району Одеської області, 
24.12.1939 - 26.09.1941, 26.03.1944 р.- 
з 1963 р. – Балтського району Одеської області. 
т. 3 кат. 1 

 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього 54 од. зб., 1926, 1949-1965 рр. 
 

Опис 1 - 1926 р., 1 од. зб. 
 Листування з райвиконкомом про роботу духовних культів. 
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Опис 2 – 1949-1965 р., 53 од. зб. 
 Протоколи виконкому, сесій. Кошториси та штатні розписи. Бюджети. Рі-
чні звіти про виконання бюджету. 
 
 

Р-2058, Виконком Островської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Островка Савранського району Балтського округу Одеської губернії, 
1923 - 24.12.1939 рр.  
з 12.10.1924 р. – Савранського району Первомайського округу Одеської 
губернії, 
з липня 1925 р. – Савранського району Первомайського округу, 
з лютого 1931 р. – Любошівського району УРСР, 
з 1932 р. – Любошівського району Одеської області, 
з лютого 1933 р. – Савранського району Одеської області, 
 
Виконком Островської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Островка Савранського району Одеської області, 
24.12.1939 - 02.07.1941 рр., березень 1944 р.– 
 т. 3 кат. 1 

 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього 1 од. зб., за 1926 р. 
 

Опис 1 - 1926 р., 1 од. зб.  
 Листування з саранським райвиконкомом про реєстрацію релігійних общин 
та надання відомостей про службовців релігійних культів.  
 

Р-2061, Жовтнева районна комісія у справах колишніх червоногвардійців 
та червоних партизан Одеської обласної комісій у справах колишніх че-
рвоногвардійців та червоних партизан, 

 с. Жовтневе Жовтневого району Одеської області, 
 1932 - 1935 рр. 
 т.3 кат.3 
 
 На державному зберіганні з 03.06.1941 р. 

Всього 44 од. зб., 1934-1935 рр. 
 
Опис 1 – 1934-1935 р., 44 од. зб.  
 Директиви та розпорядження всеукраїнської комісії та одеської облас-
ної комісії у справах колишніх червоногвардійців та червоних партизан. 
особові справи партизан. 
 

Р-2062, Виконком Неділківської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Неділкове Ясиновського району Балтського округу Одеської губернії, 
1923-24.12.1939 рр.  
з 12.10.1924 р. – Савранського району Первомайського округу Одеської 
губернії, 
з липня 1925 р. – Савранського району Первомайського округу, 
з лютого 1931 р. – Кривоозерського району УРСР, 
з 1932 р. – Кривоозерського району Одеської області, 
з лютого 1933 р. – Савранського району Одеської області, 
 
Виконком Неділковської сільської ради депутатів трудящих, 
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с. Неділкове Савранського району Одеської області, 
24.12.1939 - 02.07.1941 рр., березень 1944 р.– 
 т. 3 кат. 1 

 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього 114 од. зб., за 1926, 1944-1965 р. 
 

Опис 1 – 1926 р., 1 од. зб.  
 Листування з райвиконкомом про реєстрацію релігійних общин.  
 
Опис 2 – 1944-1965 рр., 113 од. зб.  
 Протоколи засідань сільради, сесій, постійних та виборчих комісій. 
Квартальні плани робіт. Бюджет. Книги обліку прибутків та видатків по бю-
джету. Річні звіти про виконання бюджету. Кошториси та штатні розписи.  
 
 

Р-2063, Виконком Юзефівської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Юзефівка Ясиновського району Балтського округу Одеської губернії, 
1923 - 24.12.1939 рр.  
з 12.10.1924 р. – Савранського району Первомайського округу Одеської 
губернії, 
з липня 1925 р. – Савранського району Первомайського округу, 
з лютого 1931 р. – Кривоозерського району УРСР, 
з 1932 р. – Кривоозерського району Одеської області, 
з лютого 1933 р. – Савранського району Одеської області, 
 
Виконком Неділковської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Неділкове Савранського району Одеської області, 
24.12.1939 - 02.07.1941 рр., 
 
Виконком Йосіпівської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Йосіпівка Савранського району Одеської області, 
26.03.1944 р.- 
 т. 3 кат. 1 

 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього 5 од. зб., за 1925-1926 рр. 
 

Опис 1 – 1925 рр., 4 од. зб. 
 Розпорядження та циркуляри Савранського райвиконкому. Протоколи засі-
дань санітарної комісії.  
 
Опис 2 – 1926 рр., 1од. зб. 
 Листування з райвиконкомом про реєстрацію релігійних общин.  
 

Р-2064, Виконком Глубочанської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Глубочок Савранського району Балтського округу Одеської губернії, 
1923 - 24.12.1939 рр.  
з 12.10.1924 р. – Савранського району Первомайського округу Одеської 
губернії, 
з липня 1925 р. – Савранського району Первомайського округу, 
з лютого 1931 р. – Кривоозерського району УРСР, 
з 1932 р. – Кривоозерського району Одеської області, 
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з лютого 1933 р. – Савранського району Одеської області, 
 
Виконком Глубочанської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Глубочок Савранського району Одеської області, 
24.12.1939 - 02.07.1941 рр., березень 1944- 1960 рр., 
т. 3 кат. 1 

 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього 58 од. зб., 1925-1926, 1946-1957 рр. 
 

Опис 1 – 1925 рр., 2 од. зб. 
 Протоколи засідань членів каси взаємодопомоги.  
 
Опис 2 – 1926 рр., 1од. зб. 
 Листування з райвиконкомом про проведення перевиборів до сільради.  
 
Опис 3 – 1946-1957 рр., 55 од. зб. 
 Протоколи засідань сільради, сесій. Квартальні плани роботи сільради. 
Бюджети. Книги обліку прибутку та видатків. Річні звіти про виконання бю-
джету, кошториси та штатні розписи.  
 
 

Р-2066, Виконком Савраньської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Саврань Савранського району Балтського округу Одеської губернії, 
1923 - 24.12.1939 рр.  
з 12.10.1924 р. – Савранського району Первомайського округу Одеської 
губернії, 
з липня 1925 р. – Савранського району Первомайського округу, 
з лютого 1931 р. – Кривоозерського району УРСР, 
з лютого 1932 р. – Кривоозерського району Одеської області, 
з лютого 1933 р. – Савранського району Одеської області, 
 
Виконком Савранської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Саврань Савранського району Одеської області, 
24.12.1939 - 30.07.1941 рр., 27.03.1944-1957 рр. 
 
Виконавчий комітет Савранської селищної ради депутатів трудящих, 
смт Саврань Савранського району Одеської області. 
1957 р. – 
т. 3 кат. 1 

 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього 166 од. зб., за 1925-1926, 1945-1970 рр. 
 

Опис 1 – 1925-1926 рр., 2 од. зб. 
 Протоколи засідань виконкому. Листування про релігійні общини. 
Опис 2 – 1945-1970 рр., 164 од. зб. 
 Протоколи засідань виконкому та сесій сільської ради та селищної ра-
ди. Квартальні плани роботи, бюджети та річні фінансові звіти. Протоколи, 
плани, звіти постійних комісій. Протоколи виборчкомів.  
 

Р-2067, Виконком Каменоватської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада), 
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с. Каменовате Савранського району Балтського округу Одеської губер-
нії, 
1923 – грудень 1939 рр.  
з 12.10.1924 р. – Савранського району Первомайського округу Одеської 
губернії, 
з липня 1925 р. – Савранського району Первомайського округу, 
з лютого 1931 р. – Савранського району УРСР, 
з лютого 1932 р. – Савранського району Одеської області, 
 
Виконком Каменської сільської ради депутатів трудящих, 
с. Каменське Савранського району Одеської області, 
грудень 1939 – липень 1941 рр., березень 1944 р.- 
з 1963 р. – Любошівського району, 
з 1967 р. – Савранського району, 
т. 3 кат. 1 

 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього 117 од. зб., 1926, 1944-1966 рр. 
 

Опис 1 – 1926 р., 1 од. зб. 
 Листування з Савранським райвиконкомом про вибори у місцеві органи 
влади.  
 
Опис 2 – 1944-1966 рр., 116 од. зб. 
 Протоколи сесій ради та засідань виконкому, кошториси видатків, бю-
джети сільради і звіти про його виконання.  
 

 
Р-2068, Одеський 5-й державний шкіряний завод Українського державного 
шкіряного тресту «Укршкіртрест», 
з 1930 р. – Українського державного об’єднання шкіряної промисловості 
«Укршкіроб'єднання»,  
м. Одеса, 
[ ] рр. 
т.11 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 1939 р. 
Всього: 17 од. зб., за 1925-1933 рр. 
 

Опис 1 - 1925 - 1933 рр., 17 од. зб. 
 Накази, циркуляри, директиви, постанови Укршківртресту, окружного 
партійного комітету. Відомості про продуктивність праці. Списки, відомості 
та листування про особовий склад. 
 
 Р-2069, Одеська міжобласна контора Ленінградського заготівельного 
плодоовочевого торгівельного тресту «Лензаготплодоовочторг» , 

м. Одеса, 
01.03.1932 – 10.07.1940 рр. 
т.17 кат.3 
 
На державному зберіганні з 11.07.1940 р. 
Всього: 58 од. зб., 1935-1940 рр. 
 

Опис 1 - 1935-1940 рр., 53 од. зб. 
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 Накази по конторі. Штати, кошториси та річні звіти. Протоколи вироб-
ничих засідань та загальних зборів.  
 
Опис 2 - 1935-1939 рр., 5 од. зб. 
 Списки, характеристики та листування про особовий склад.  
 
 

Р-2070, Одеський навчальний ливарно-механічний завод Одеської облас-
ної ради єврейського товариства землеробства та праці, 
м. Одеса, 
[ ] рр. 
т.11 кат.3 
т.30 кат.3 
 
На державному зберіганні з 20.08.1940 р. 
Всього: 2 од. зб., 1937-1938 рр. 
 

Опис 1 - 1937-1938 рр., 2 од. зб. 
 Відомості, характеристики та листування про особовий склад.  
 

Р-2071, Сільськогосподарська артіль (колгосп) імені Петровського, 
с. Данилівка Березівського району Одеської області, 
[ ] рр. 
т. 16 кат.3 
 
На державному зберіганні з 09.09.1965 р. 
Всього: 4 од. зб., 1946-1947, 1950 рр. 
 

Опис 1 - 1946 – 1947, 1950 рр., 4 од. зб. 
 Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів членів кол-
госпу, річний звіт.  

 
Р-2072, Одеський державний лісоекспортний завод імені Красіна Україн-
ського державного лісопромислового деревообробного тресту «Укрдерев», 
м. Одеса, 
[ ] рр. 
 
т. 11 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Всього: 19 од. зб., 1933-1935 рр. 
 

Опис 1 – 1933–1935 рр., 19 од. зб. 
 Постанови, накази, директиви РНК СРСР, Наркомпраці СРСР та Укрдерева. 
Списки робочих та службовців заводу. 
 
 Р-2073, Одеський завод вино-кам'яної кислоти дирекції індустрії Губе-
рнаторства Трансністрія, 

м. Одеса, 
1941-1944 рр. 
т. 29 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього 32 од. зб., 1942-1943 рр. 
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Опис 1 – 1942-1943 рр., 32 од. зб. 
 Інструкції дирекції індустрії. Місячні плани. Відомості про виплату 
жалування робочим та службовцям. 
 

Р-2074, Одеська 2-а державна штампувальна фабрика Державного респуб-
ліканського об’єднання шкіряної промисловості України «Укршкіроб'єд-
нання», 
м. Одеса, 
[ ] рр. 
т. 11 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 1931 р. 
Всього 5 од. зб., 1930-1931 рр. 
 

Опис 1 - 1930-1931 рр., 5 од. зб. 
 Листування з трестом по особовий склад, надання відстрочок від призо-
ву до лав Червоної армії, списки інженерно-технічного персоналу.  

Р–2075, Одеський обласний трест комунального будівництва (комунбуд) 
Одеського обласного відділу комунального господарства «Облкомунгосп», 

м. Одеса, 
09.02.1932 – жовтень 1941 рр. 
т. 12 кат.3 
 
На державному зберіганні з 1939 р. 
Всього 71 од. зб., 1932-1937 рр. 
 

Опис 1 - 1932 р., 1 од. зб. 
 Накази по тресту. 
 
Опис 2 – 1932-1937 рр., 49 од. зб. 
 Списки і відомості про особовий склад. 
 
Опис 3 – 1932-1933 рр., 21 од. зб. 
 Документи місцевого комітету (директиви, накази, інструкції обласного 
комітету, протоколи). 
 

Р-2077, Народний суд 8-ї дільниці міста Одеси, 
м. Одеса, 
27.03.1923 -[ ] рр. 
т. 5 кат.3 
 
На державному зберіганні з 21.09.1940 р. 
Всього: 19 од. зб., 1924–1925, 1930-1931 рр. 
 

 
Опис 1 - 1924–1925, 1930 рр., 17 од. зб. 
 Судові справи про встановлення факту каліцтва, всиновлення дітей, 
служби у Червоній армії та інше. 
 
Опис 2 - 1931 р., 2 од. зб. 
 Судові справи про встановлення факту каліцтва, смерті та інше. 
 

Р-2078, Народний суд 9-ї дільниці міста Одеси, 
м. Одеса, 
27.03.1923 -[ ] рр. 
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т. 5 кат.3 
 
На державному зберіганні з 21.09.1940 р. 
Всього: 38 од. зб., 1925 – 1931 рр. 
 

 
Опис 1 - 1925 – 1930 рр., 35 од. зб. 
 Судові справи про встановлення факту каліцтва, всиновлення дітей та 
інше. 
 
Опис 2 - 1931 р., 3 од. зб. 
 Судові справи про встановлення факту каліцтва. 
 
 

Р-2079, Народний суд 10-ї дільниці міста Одеси, 
м. Одеса, 
27.03.1923 -[ ] рр. 
т. 5 кат.3 
 
На державному зберіганні з 21.09.1940 р. 
Всього: 81 од. зб., 1924 –1931 рр. 
 

 
Опис 1 - 1924 – 1929 рр., 62 од. зб. 
 Судові справи про встановлення факту каліцтва, всиновлення дітей та 
інше. 
 
Опис 2 – 1930-1931р р., 19 од. зб. 
 Судові справи про всиновлення дітей. 
  

Р-2080, Народний суд 11-ї дільниці міста Одеси, 
м. Одеса, 
27.03.1923 -[ ] рр. 
т. 5 кат.3 
 
На державному зберіганні з 21.09.1940 р. 
Всього: 486 од. зб., 1924 – 1931 рр. 
 

 
Опис 1 - 1924–1930 рр., 481 од. зб. 
 Судові справи про встановлення факту каліцтва, встановлення права 
власності на нерухоме майно та інше. 
 
Опис 2 - 1931 р., 5 од. зб. 
 Судові справи про встановлення факту каліцтва. 
 

Р-2081, Народний суд 12-ї дільниці міста Одеси, 
м. Одеса, 
27.03.1923 -[ ] рр. 
т. 5 кат.3 
 
На державному зберіганні з 21.09.1940 р. 
Всього: 17 од. зб., 1926 – 1931 рр. 
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Опис 1 - 1926–1931 рр., 17 од. зб. 
 Судові справи про встановлення факту каліцтва, права наслідування та 
інше. 
 

Р-2082, Народний суд 13-ї дільниці міста Одеси, 
м. Одеса, 
27.03.1923 -[ ] рр. 
т. 5 кат.3 
 
На державному зберіганні з 21.09.1940 р. 
Всього: 26 од. зб., 1925 – 1931 рр. 
 

 
Опис 1 - 1925 –1930 рр., 23 од. зб. 
 Судові справи про встановлення факту каліцтва, встановлення та зміну 
прізвища, інше. 
 
Опис 2 - 1930-1931рр., 3 од. зб. 
 Судові справи про встановлення факту каліцтва. 
 

Р-2083, Народний суд 14-ї дільниці міста Одеси, 
м. Одеса, 
27.03.1923 -[ ] рр. 
т. 5 кат.3 
 
На державному зберіганні з 21.09.1940 р. 
Всього: 37 од. зб., 1924 – 1931 рр. 
 

 
Опис 1 - 1924 –1930 рр., 18 од. зб. 
 Судові справи про затвердження у правах спадщини, всиновлення дітей 
та інше. 
 
Опис 2 - 1930-1931рр., 19 од. зб. 
 Судові справи про затвердження у правах спадщини, всиновлення дітей 
та інше. 

 
 
Р-2085, Народний суд 16-ї дільниці міста Одеси, 
м. Одеса, 
27.03.1923 -[ ] рр. 
т. 5 кат.3 
 
На державному зберіганні з 21.09.1940 р. 
Всього: 46 од. зб., 1930 – 1931 рр. 
 

 
Опис 1 - 1930 –1931 рр., 46 од. зб. 
 Судові справи про відчуження будинків. 
 

Р-2086, Народний суд 17-ї дільниці міста Одеси, 
м. Одеса, 
27.03.1923 -[ ] рр. 
т. 5 кат.3 
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На державному зберіганні з 21.09.1940 р. 
Всього: 6 од. зб., 1929 – 1931 рр. 
 

 
Опис 1 - 1929–1930 рр., 2 од. зб. 
 Судові справи про затвердження фактів каліцтва, закінчення учбового 
закладу. 
 
Опис 2 - 1931р., 4 од. зб. 
 Судові справи про встановлення факту служби у червоній армії, каліцт-
ва та інше. 

 
Р-2087, Одеська контора адвокатів примарії Одеського муніципалітету, 
м. Одеса, 
1941-1944 рр. 
т. 29 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 18 од. зб., 1942-1944 рр. 
 

Опис 1 - 1942-1944 рр., 18 од. зб. 
 Списки співробітників контори. 
 

Р-2088, Народний суд 20-ї дільниці міста Одеси, 
м. Одеса, 
27.03.1923 -[ ] рр. 
т. 5 кат.3 
 
На державному зберіганні з 21.09.1940 р. 
Всього: 29 од. зб., 1928–1931 рр. 

 
Опис 1 - 1928–1930 рр., 25 од. зб. 
 Судові справи про встановлення фактів освіти, каліцтва, служби у ла-
вах червоної армії. 
 
Опис 2 - 1930-1931рр., 4 од. зб. 
 Судові справи про встановлення фактів каліцтва, служби у лавах черво-
ної армії та інше. 
 

Р-2089, Народний суд 21-ї дільниці міста Одеси, 
м. Одеса, 
27.03.1923 -[ ] рр. 
т. 5 кат.3 
 
На державному зберіганні з 21.09.1940 р. 
Всього: 7 од. зб., 1930 – 1931 рр. 

 
Опис 1 - 1930 р., 1 од. зб. 
 Судова справа про встановлення фактів перебування у партизанах. 
 
Опис 2 - 1930-1931рр., 6 од. зб. 
 Судові справи про встановлення фактів каліцтва. 

 
Р-2090, Народний суд 22-ї дільниці міста Одеси, 
м. Одеса, 
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27.03.1923 -[ ] рр. 
т. 5 кат.3 
 
На державному зберіганні з 21.09.1940 р. 
Всього: 31 од. зб., 1927 – 1931 рр. 

 
Опис 1 - 1927 –1930 рр., 13 од. зб. 
 Судові справи про встановлення фактів каліцтва, всиновлення, служби у 
лавах червоної армії. 
 
Опис 2 - 1930-1931рр., 18 од. зб. 
 Судові справи про встановлення фактів каліцтва, всиновлення, служби у 
лавах червоної армії. 
  
 

Р-2094, Народний суд 1-ї дільниці Михайлівського району міста Одеси, 
м. Одеса, 
1920 - 1924 рр. 
т. 5 кат.3 
 
На державному зберіганні з 21.09.1940 р. 
Всього: 15 од. зб., 1920 – 1924 рр. 
 

 
Опис 1 - 1920 –1924 рр., 15 од. зб. 
 Судові справи по встановленню аліментів, стажу роботи та інше. 
 
 

Р-2097, Народний суд 1-ї дільниці Пересипського району міста Одеси, 
м. Одеса, 
1920 - 1924 рр. 
т. 5 кат.3 
 
На державному зберіганні з 21.09.1940 р. 
Всього: 72 од. зб., 1921–1923 рр. 
 

 
Опис 1 - 192 –1924 рр., 15 од. зб. 
 Судові справи по встановленню віку, аліментів та інше. 
 

Р-2100, Чорноморська інспекція праці Одеського районного комітету 
професійного союзу робітників водного транспорту «Райкомвод», 
м. Одеса, 
[ ] рр. 
т. 7 кат.3 
 
На державному зберіганні з 26.12.1940 р. 
Всього 56 од. зб., 1923-1929 рр. 
 

Опис 1 - 1923-1929 рр., 56 од. зб. 
 Листування про організацію планової роботи, охорони праці, понаднор-
мової роботи та інше.  
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Р-2101, Одеський окружний комітет Всеукраїнського центрального комі-
тету допомоги хворим та пораненим червоноармійцям, інвалідам війни та 
їх сім’ям, м. Одеса, 
1925-1930 рр. 
т. 7 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього 20 од. зб., за 1925-1928 рр. 
 

Опис 1 - 1925-1928 рр., 20 од. зб. 
 Накази по окружному комітету. Протоколи засідань президії комітету та 
загальних зборів комітету. Списки членів комітету.  
 

Р-2102, Одеська вечірня робоча автомеханічна професійна школа Метал 
№3 Одеської міської інспектури народної освіти, 
м. Одеса, 
[ ] рр. 
т. 21 кат.3 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього 6 од. зб., 1929-1930 рр. 
 

Опис 1 - 1929-1930 рр., 6 од. зб.  
 Протоколи засідань шкільної ради. Відомості обліку успішності та тим-
часові свідоцтва учнів.  
 

Р-2105, Фрунзівський районний відділ сільського господарства Викон-
кому Фрунзівської районної ради робітничих, селянських та червоноар-
мійських депутатів, 
с. Фрунзівка Фрунзівського району Одеської області, 
лютий 1932 - 03.08.1941 рр., 04.04.1944 р.- 
з 24.12.1939- Виконком Фрунзівської районної ради депутатів трудящих, 
 
т. 16 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 24.06.1969 р. 
Всього: 40 од. зб. 1945-1948 рр. 
 

Опис 1 - 1945-1948 рр., 40 од. зб. 
 Колгоспні земельні шнурові книги.  
 

Р-2106, Об’єднаний фонд Ревкоми Одещини, 
1919-1921 рр. 
тип 2 кат.1 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього: 1024 од. зб., 1919-1920 рр. 
 
Опис 1 – 1920-1921 рр., 201 од. зб. 
Відділ управління Одеського губернського ревкому. Постанови, накази, 
циркуляри Одеського губернського ревкому, протоколи засідань губерн-
ського ревкому, відділу управління. Матеріали діяльності районних ре-
вкомів м. Одеси і повітових ревкомів. Протоколи, доповіді комісій з 
проведення «Неділі допомоги фронту», нарад про засів полів. Доповіді 
і звіти про діяльність губернського ревкому і його відділів. Листу-
вання про встановлення Радянської влади, боротьбі з бюрократизмом, 
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контрреволюцією, спекуляцією. Інформаційні зведення про політичне 
становище волостей. 
 
Опис 2 – 1920-1921 рр., 41 од. зб. 
Районні революційні комітети м. Одеси. Протоколи засідань ревкомів і 
виконкомів. Доповіді про склад і заходи районних ревкомів, міліцейсь-
ких дільниць у боротьбі з злочинами, спекуляції, рапорти про щоденні 
події, листування з губернським відділом охорони здоров’я про допомо-
гу дітям. 
 
Опис 3 – 1919-1921 рр., 781 од. зб. 
Повітові, волосні, сільські ревкоми Одеської губернії. Постанови, на-
кази, циркуляри, Одеського губернського, повітових, волосних ревко-
мів. Накази штабу Одеської повітової трійки і волосних четвірок похо-
дів на куркулів. Протоколи засідань повітового з’їзду Ради, ревкому і 
виконкому, президію і загальних зборів волосних і сільських ревкомів. 
Матеріали про організацію, діяльність волосних і сільських ревкомів, 
політичний і економічний стан волостей, про осередки спілки комуніс-
тичної молоді. Звіти про роботу Одеського повітового ревкому. Листу-
вання про роботу сільських ревкомів, виконані продрозверстки, бороть-
бу з контрреволюцією, розподіл землі, ліквідуванні неграмотності.  
 
Опис 4 – 1920 р., 1 од. зб. 
Положення про організацію секретно-агентурної служби у Одеському по-
віті. 
 
Р-2107, Одеська професійна-технічна школа імені Луначарського Одесь-
кого губернського відділу професійної освіти «Губпрофосвіт», м. Оде-
са, 
[1919-1923] рр. 
т. 21 кат.3 
 
На державному зберіганні з 07.04.1931 р. 
Всього: 2 од. зб., 1919-1923 рр. 
 

Опис 1 - 1919-1923 рр., 2 од. зб. 
 Списки учнів та викладачів.  
 

Р-2108, Одеський колектор №1 для безпритульних дітей Одеського губер-
нського відділу народної освіти, м. Одеса, 
[ ] рр. 
т. 21 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 16.01.1941 р. 
Всього: 3 од. зб., 1920-1923 рр. 
 

Опис 1 - 1920-1923 рр., 3 од. зб. 
 Списки, реєстраційні картки та листування з дитячими будинками про 
безпритульних дітей.  
 

Р-2109, Середнє сільськогосподарське гідротехнічне училище Одеського 
губернського земельного відділу «Губземвідділу», м. Одеса, 
квітень 1920 – вересень 1920 рр.; 
з липня 1920 р. – Будівельної секції Одеської губернської інспектури 
народної освіти, 
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Одеський меліоративний технікум № 2 Будівельної секції Одеської губе-
рнської інспектури народної освіти, м. Одеса, 
вересень 1920 – грудень 1920 рр.; 
 
Одеський будівельний технікум № 2 Індустріально-технічного відділу 
Одеського губернського комітету спеціальної наукової та професійно-
технічної освіти «Губпрофосвіта», м. Одеса, 
грудень 1920 – 1921 рр.; 
 
Одеський землемірно-будівельний технікум Одеського губернського комі-
тету спеціальної наукової та професійно-технічної освіти «Губпро-
фосвіта», м. Одеса, 
1921 р.- 
т. 21 кат.3 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього: 14 од. зб., 1920-1923 рр. 
 

Опис 1 - 1920-1923 рр., 14 од. зб. 
 Протоколи засідань педради, загальних зборів. Кошторис видатків на 
1921 р. відомості та листування про організацію учбового процесу, особовий 
склад. Відомості на виплату жалування співробітникам, пайку учням. Списки 
співробітників та учнів. 
 
 

Р-2110, Виконком Шехтередюрівської сільської ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Шехтередюр (Майорське) Захарівської волості Тираспольського повіту 
Одеської губернії, 
[ ] рр. 
т. 2 кат.1 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього: 2 од. зб., 1922-1923 рр. 
 

Опис 1 - 1922-1923 рр., 2 од. зб. 
 Накази та розпорядження Захарівського волвиконкому. Протоколи засі-
дань президії ради. 

 
Р-2111, Виконком Савчинської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада),  
с. Савчинське Захарівської волості Тираспольського повіту Одеської 
губернії, 
1921 – 24.12.1939 рр. 
з 1923 р. –Захарвського району Одеського округу Одеської губернії, 
з липня 1925 р. – Захарівського району Одеського округу, 
з 1931 р. – Захарівського району УРСР, 
з 1932 р. – Фрунзівського району Одеської області, 
 
Виконком Богданівської другої сільської ради трудящих (сільрада), 
с. Богданове друге Фрунзівського району Одеської області, 
24.12.1939 – 03.08.1941 рр., 03.04.1944-[1959]рр. 
 
т. 2 кат.1 
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На державному зберіганні з 12.12.1940 р. 
Всього: 17 од. зб., за 1921-1924 рр., 1950-1954 рр. 
 

Опис 1 - 1921-1924 рр., 3 од. зб. 
 Протоколи результатів виборів до сільради та списки співробітників 
сільради.  
 
Опис 2 - 1950-1954 рр., 14 од. зб. 
 Протоколи засідань виконкому сільради, сесій.  
 
 

Р-2115, Кавалерійський дивізіон при Одеському губернському управлінні 
радянської робітничо-селянської міліції, 
м. Одеса, 
[ ] рр. 
т. 6 кат.3 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього: 20 од. зб., 1920-1921 рр. 
 

Опис 1 – 1920-1921 рр., 20 од. зб. 
 Накази по дивізіону. Списки, атестати, заяви, посвідчення, реєстра-
ційні картки та особові справи співробітників дивізіону.  
 

Р-2116, Перехрестівський сільський комітет незаможних селян, 
с. Перехрестове Захарівської волості Тираспольського повіту Одеської 
губернії (сільКНС), 
травень 1920 – 08.03.1933 рр. 
з 1923 р. – Захарвського району Одеського округу Одеської губернії, 
з липня 1925 р. – Захарівського району Одеського округу, 
з 1931 р. – Захарівського району УРСР, 
з 1932 р. – Фрунзівського району Одеської області, 
 
т. 2 кат.3 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього: 1 од. зб., 1923 рр. 
 

Опис 1 – 1923 р., 1 од. зб. 
 Протоколи засідань сільКНС та списки членів сільКНС. 
 

Р-2119, Одеське морське бюро технічного нагляду, реєстрації та класи-
фікації суден Центрального бюро технічного нагляду, реєстрації та 
класифікації суден, м. Одеса, 
серпень 1922 – 01.01.1924 рр., 
з 13.09.1923 р. – Центрального бюро Російського реєстру, 
 
Одеське бюро Російського реєстру, 
м. Одеса, 
01.01.1924 – 01.01.1925 рр., 
 
Одеське бюро Центрального бюро реєстру СРСР, 
м. Одеса, 
01.01.1925 – 01.01.1931 рр., 
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Інспекція Чорноморського басейну Центрального управління реєстру 
СРСР, 
м. Одеса, 
01.01.1931 – 01.01.1934 рр., 
 
Чорноморська інспекція, 
м. Одеса, 
01.01.1934 – вересень 1935 рр., 
 
Одеська морська інспекція центрального управління реєстру СРСР, 
м. Одеса, 
жовтень 1935 – 06.07.1941 рр., 
т. 13 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 27.02.1941 р. 
Всього: 55 од. зб., за 1923-1936 рр. 
 

Опис 1 - 1923 - 1936 рр., 55 од. зб. 
 Циркуляри, інструкції, указівки та керівні розпорядження, накази цен-
трального бюро технагляду та реєстру СРСР. Листування з центральним та мі-
сцевими бюро технагляду, управління портів з питань страхування суден, 
особового складу, постачання та установки протипожежного обладнання на су-
днах, з питань огляду та класифікації суден. Списки суден та акти огляду, 
дослідження причин аварій суден. Особові справи співробітників реєстру.  

 
Р-2122, Відділ управління Виконкому Березівської міської ради робіт-
ничих селянських та червоноармійських депутатів, 
м. Березівка Одеського повіту Одеської губернії  
лютий 1920 – 07.03.1923 рр.; 
з травня 1921 р. – Вознесенського повіту Одеської губернії, 
т. 2 кат. 1 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього 16 од. зб., 1920-1922 рр. 
 

Опис 1 - 1920-1922 рр., 16 од. зб. 
 Накази та циркуляри Одеського та Березівського міськвиконкому. Прото-
коли засідань президії Березівського міськвиконкому. Доповіді та звіти про 
діяльність Березівського міськвиконкому.  

 
  

Р-2123, Виконком Березівської міської ради робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів (міськвиконком), 
м. Березівка Одеського повіту Одеської губернії, 
лютий 1920 – 07.03.1923 рр., 
з травня 1921 р. – Вознесенського повіту Одеської губернії, 
 
Виконком Березівської селищної ради депутатів трудящих, 
сел. Березівка Березівського району Одеської області, 
30.03.1944 – 16.11.1962 рр., 
 
Виконком Березівської міської ради ради депутатів трудящих (міськра-
да), 
м. Березівка Березівського району Одеської області, 
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16.11.1962 р.- 
 
т. 3 кат. 1 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього 209 од. зб., 1920-1923 рр., 1966-1971 рр.,  
 

Опис 1 - 1920-1923 рр., 84 од. зб. 
 Накази. Розпорядження міськвиконкому. Протоколи об’єднаних зібрань 
представників робкому, комнезаму, виконкому, його відділів та комісій з 
обліку землі. Звіти та доповіді про діяльність міськвиконкому та його від-
ділів. Акти огляду комунальних підприємств міста Березівка. Відомості про 
хід посівної кампанії. Матеріали про реквізицію та конфіскацію сільського-
сподарського інвентарю та іншого майна у міської та сільської буржуазії.  
 
Опис 2 - 1966-1971 рр., 125 од. зб. 
 Протоколи засідань виконкому селищного та міського виконкому, сесій 
та окружних виборчих комісій. Місячні плани роботи. Бюджети, кошториси ви-
датків по бюджету. Плани заходів з благоустрою міста. Квартальні плани ро-
боти міськради. Соцзабов'язання на честь 50-ття Великого Жовтня. Документи 
з роботи постійних комісій. Соцзабов'язання на честь 100-тя з дня наро-
дження В.І.Леніна.  
 
 

Р-2126, Тарифне-розцінкова комісія при Управлінні начальника Одеської 
губернської робітничо-селянської міліції, 
м. Одеса, 
[ ] рр.; 
 
т. 6 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього 7 од. зб., 1920-1921 рр. 
 

Опис 1 - 1920-1921 рр., 7 од. зб. 
 Листування з повітовими комісіями про економію матеріалів, списки для 
преміювання та списки співробітників. 
 

Р-2128, Управління Балтської повітової радянської робітничо-
селянської міліції, 
м. Балта Балтського повіту Одеської губернії, 
07.02.1920-07.03.1923 рр. 
т. 6 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 17.01.1941 р. 
Всього: 10 од. зб., 1920-1922 рр. 
 

Опис 1 - 1921-1922 рр., 8 од. зб. 
 Накази по повітовій міліції. Особові справи співробітників міліції.  
 
Опис 2 - 1920 р., 2 од. зб. 
 Накази по повітовій міліції.  
 

Р-2129, Начальник 6-го району Ананьївської повітової радянської робі-
тничо-селянської міліції, 
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м. Ананьїв Ананьївського повіту Одеської губернії, 
1920 – лютий 1921 рр. 
т. 6 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 17.01.1941 р. 
Всього 9 од. зб., 1920-1921 рр. 
 

Опис 1 - 1920-1921 рр., 9 од. зб. 
 Відомості та доповіді про політичний стан Анананьївського повіту. Ма-
ндати, посвідчення та списки особового складу.  
 
 

Р-2133, Начальник радянської робітничо-селянської міліції Бульварного 
району міста Одеси, 
м. Одеса, 
[1920 – листопад 1930] рр. 
т. 6 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 30.01.1941 р. 
Всього 130 од. зб., 1920-1927 рр. 
 

Опис 1 - 1922-1925 рр., 77 од. зб. 
 Накази, постанови, циркуляри губернської, міської та районної мілі-
ції. Протоколи обшуків, допитів. Списки і відомості на виплату зарплати 
особовому складу райміліції. Листування про озброєння.  
 
Опис 2 - 1920-1923 рр., 33 од. зб. 
 Накази, постанови райміліції. Списки особового складу.  
 
Опис 3 - 1922–1927 рр., 20 од. зб. 
 Накази, циркуляри губернської міліції. Списки та характеристики осо-
бового складу.  
 

Р-2134, Начальник радянської робітничо-селянської міліції Петропав-
лівського району міста Одеси, 
м. Одеса, 
[1920 – листопад 1930] рр. 
т. 6 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 25.12.1940 р. 
Всього 122 од. зб., 1922-1928 рр. 
 

Опис 1 - 1922-1925 рр., 99 од. зб. 
 Накази, постанови, циркуляри , інструкції губернської та районної мі-
ліції. Протоколи допитів. Списки особового складу райміліції.  
 
Опис 2 - 1922-1928 рр., 23 од. зб. 
 Накази по міській та районній міліції. Списки особового складу.  
 

Р-2135, Начальник радянської робітничо-селянської міліції Херсонсько-
го району міста Одеси, 
м. Одеса, 
1920 – листопад 1930 рр. 
т. 6 кат. 3 
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На державному зберіганні з 30.01.1941 р. 
Всього 103 од. зб., 1920-1928 рр. 
 

Опис 1 - 1923-1925 рр., 61 од. зб. 
 Протоколи допитів та листування про арешт та звільнення з-під варти, 
припинення слідства та інші питання.  
 
Опис 2 - 1920-1923 рр., 21 од. зб. 
 Накази, постанови по райміліції. Відомості про події. Списки та лис-
тування з особового складу.  
 
Опис 3 - 1922–1928 рр., 21 од. зб. 
 Накази, циркуляри райміліції, відомості про події та списки особового 
складу. 
 
 

Р-2136, Начальник радянської робітничо-селянської міліції Михайлівсь-
кого району міста Одеси, 
м. Одеса, 
[ ] рр. 
т. 6 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 25.12.1940 р. 
Всього: 118 од. зб., 1919-1928 рр. 
 

Опис 1 - 1922-1923 рр., 60 од. зб. 
 Накази по райміліції. Слідчі та судові справи.  
 
Опис 2 - 1919-1923 рр., 34 од. зб. 
 Накази по райміліції. Відомості про діяльність райміліції. Висновки 
слідчих органів про звільнення арештованих. Списки особового складу. Лис-
тування з міськміліцією про особовий склад.  
 
Опис 3 - 1922–1928 рр., 24 од. зб. 
 Накази, циркуляри та розпорядження губ міліції та карного розшуку. 
Списки особового складу.  
 

Р-2137, Начальник радянської робітничо-селянської міліції Пересипсь-
кого району міста Одеси, 
м. Одеса, 
[ ] рр. 
т. 6 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 12.12.1940 р. 
Всього: 147 од. зб., 1919-1927 рр. 
 

Опис 1 - 1922-1925 рр., 81 од. зб. 
 Накази, постанови, циркуляри розпорядження районної міліції. Протоко-
ли нарад співробітників райміліції. Списки особового складу .  
 
Опис 2 - 1920-1927 рр., 35 од. зб. 
 Накази, постанови, циркуляри районної міліції. Листування про бороть-
бу з бандитизмом.  
 
Опис 3 - 1919–1924 рр., 31 од. зб. 



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  372 

 Накази по райміліції. Списки та листування по особовому складу. Анке-
ти співробітників міліції.  

 
 
Р-2138, Одеське окружне управління радянської робітниче-селянської 
міліції, 
м. Одеса, 
07.03.1923 – 15.11.1930 рр. 
т. 6 кат. 1 
 
На державному зберіганні з 25.12.1940 р. 
Всього: 398 од. зб., 1923-1929 рр. 
 

Опис 1 - 1923-1929 рр., 388 од. зб. 
 Накази, циркуляри та інструкції Наркомату внутрішніх справ УРСР, Го-
ловного управління міліції та розшуку УРСР. Накази та циркуляри губернсь-
кого та окружного відділу міліції. Протоколи засідань президії окружного 
виконкому. Протоколи нарад та зборів співробітників органів міліції Одесь-
кого округу. Протоколи нарад міжвідомчих комісій по боротьбі з бандитиз-
мом. Штати та кошториси видатків окружної міліції. Звіти про діяльність 
органів міліції округу. Доповіді та рапорти про стан політроботи в окруж-
ному та районних відділах міліції, про діяльність районних відділів мілі-
ції. Огляди та інформаційні бюлетені про стан боротьби зі злочинністю в м. 
Одеса, з бандитизмом, з самогоноварінням. Листування про боротьбу з дезер-
тирством, про розслідування злочинів, про боротьбу зі спекуляціями хлібу 
та інше.  
 
Опис 4 - 1923-1926 рр., 10 од. зб. 
 Відомості про контрреволюційні злочини, бандитизм та самогоноваріння. 
Списки злочинців у розшуку.  
 

Р-2139, Начальник радянської робітничо-селянської міліції Олександрі-
вського району міста Одеси, 
м. Одеса, 
[1919 – листопад 1930] рр. 
т. 6 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 12.12.1940 р. 
Всього: 120 од. зб., 1920-1927 рр. 
 

Опис 1 - 1920-1925 рр., 80 од. зб. 
 Накази, постанови, циркуляри по Одеській міській та районній міліції. 
Протоколи обшуків та листування з прокурором м. Одеси про звільнення осіб 
з-під варти, взяття під варту, охорону заводів та інше. Зави громадян на 
видачу свідоцтв на проживання. Тимчасові свідоцтва. Алфавіт до іменного 
списку особового складу. Копії звітів про діяльність райміліції. Листуван-
ня про підозрюваних, призначення на посади наглядачів та інше.  
 
Опис 2 - 1920-1923 рр., 16 од. зб. 
 Накази, циркуляри та інструкції міської та районної міліції. Списки 
та листування з особового складу.  
 
Опис 3 - 1923–1927 рр., 24 од. зб. 
 Анкети дослідження роботи райміліції. Списки та характеристики на 
співробітників райміліції.  
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Р-2142, Управління уповноваженого українського червоного хреста по 
Одеській губернії, 
м. Одеса, 
19.02.1922 – 01.08.1925 рр. 
 

 т. 22 кат. 3 
 
 На державному зберіганні з 24.12.1940 р. 
 Всього: 60 од. зб., 1922-1925 рр. 
 
Опис 1 - 1922-1925 рр., 60 од. зб. 
 Накази по управлінню уповноваженого. Протоколи засідань головного уп-
равління та уповноваженого по Одеській губернії. 
 

Р-2143, Одеський окружний комітет Червоного хреста, 
м. Одеса, 
31.07.1925 – 30.11.1930 рр. 
 

 т. 22 кат. 3 
 
 На державному зберіганні з 24.12.1940 р. 
 Всього: 90 од. зб., 1925-1930 рр. 
 
Опис 1 - 1925–1930 рр., 90 од. зб. 
 Протоколи засідань окружного та районних комітетів. Звіти про роботу 
окружного комітету за 1928-1929 рр. Списки членів окружного комітету. 
 

Р-2144, Одеський міський комітет Червоного хреста, 
м. Одеса, 
29.09.1930 – жовтень 1940 рр. 
 

 т. 22 кат. 3 
 
 На державному зберіганні з 27.12.1940 р. 
 Всього: 50 од. зб., 1930-1933 рр. 
 
Опис 1 - 1930–1933 рр., 50 од. зб. 
 Протоколи засідань міського та районних комітетів Червоного хреста. 
Плани робіт Одеського міського комітету. Анкети списки закінчивши курси 
медсестер та робітників міського комітету. 
 

Р–2145, Чорноморське відділення всесоюзного об’єднання по транспорт-
ному страховому експедиційно-складському, стивидорському та пароплав-
но-агентському обслуговуванню зовнішньої торгівлі Радянського союзу 
«Зовнішторгтранс», 
м. Одеса, 
[ ] рр. 
 
т. 13 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 07.01.1941 р. 
Всього: 29 од. зб., 1932-1938 рр. 
 

Опис 1 - 1932-1935 рр., 4 од. зб. 
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 Накази наркомату зовнішньої торгівлі. Тарифи, кошториси та відомості 
про їх виконання. 
 
Опис 2 - 1933-1938 рр., 25 од. зб. 
 Плани вивозу вантажів експортних товарів. Накази та розпорядження на-
ркомату зовнішньої торгівлі. Протоколи засідань атестаційної комісії.  
 

 
Р–2146, Чорноморське відділення всесоюзного об’єднання по транспорт-
ному страховому експедиційно-складському, стивидорському та пароплав-
но-агентському обслуговуванню зовнішньої торгівлі «Південьзовнішторг-
транс», 
м. Одеса, 
28.01.1935 – листопад 1940 рр. 
 
т. 13 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 07.01.1941 р. 
Всього: 351 од. зб., 1935-1940 рр. 
 

Опис 1 - 1935-1940 рр., 346 од. зб. 
 Накази по чорноморському відділенню, річні звіти. Лицеві рахунки, 
списки, копії довідок та посвідчень робітників та службовців відділення. 
 
Опис 2 – 1939 р.,5 од. зб. 

Місячні плани та звіти. 
 
Р-2147, Одеська медична академія, м. Одеса, 
1920-1922 рр. 
Одеський медичний інститут  
Одеського губернського відділу народної освіти, 
1922 р. – 
з 1924 р. – Наркомату охорони здоров’я УРСР, 
 
Одеський державний медичний інститут ім. Пирогова, 
квітня 1944 р. – 
з 1946 р. – Міністерства охорони здоров’я УРСР, 
 
Одеський медичний інститут ім. М.І.Пирогова 
1951 р. –.  
т. 22 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 20.08.1936 р. 
Всього: 11691 од. зб., 1920-1988 рр. 
 

Опис 1 - 1920-1925 рр., 6195 од. зб. 
 Накази по інституту. Протоколи засідань ректорату, господарсько-
хімічної комісії та інше. Звіти кафедр та особові справи студентів. Особо-
ва справа проф. Заболотного.  
 
Опис 2 – 1926-1930 рр., 1464 од. зб. 
 Накази по інституту. Річні звіти та штати. Протоколи факультетських 
комісій, правління інституту, стажувальної комісії. Списки та особові 
справи студентів. 
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Опис 3 – 1924-1930 рр., 10 од. зб. 
 Циркуляри та інструкції вищих органів. Списки викладачів та студен-
тів. 
 
Опис 4 – 1931- 1989 рр., 3723 од. зб. 
 Списки викладачів та студентів та листування про особовий склад ін-
ституту. Плани та звіти науково-дослідницької роботи, ідейно-виховної ро-
боти. Протоколи вчених рад, методичних та інших комісій. Звіти про роботу 
інституту, кафедр, факультетів та екзаменаційних комісій. Фінансові звіти. 
Кошториси та штатні розписи. Річні бухгалтерські звіти. Штатні формуляри 
професорсько-викладацького складу. 
 
Опис 5 – 1972-1988 рр., 299 од. зб. 
 Звіти з наукової роботи. 

 
Р-2148, Одеська обласна база з експорту лікувально-технічної сировини 
«Ліктехсировина» Уповноваженого всесоюзного об’єднання лікувально-
технічної сировини по Одеській області, 
м. Одеса, 
1932 – 13.01.1937 рр. 
т. 17 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 21.12.1940 р. 
Всього 23 од. зб., 1932-1936 рр. 
 

Опис 1 – 1932-1936 рр., 23 од. зб. 
 Накази по базі. Анкети та списки робітників бази.  
 

Р-2150, Одеська обласна контора Всесоюзного об’єднання «Різноімпорт», 
м. Одеса, 
01.10.1931–1940 рр. 
т. 17 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 31.12.1940 р. 
Всього 17 од. зб., за 1931-1940 рр. 
 

Опис 1 – 1931-1940 рр., 17 од. зб. 
 Листування про роботу контори та з особового складу. Копії наказів по 
представництву імпортної контори центросоюзу та постанови уряду. 
  

Р-2151, Одеська контора Всесоюзного експортно-імпортного об’єднання 
«Різноекспорт», 
м. Одеса, 
09.01.1930–01.01.1939 рр. 
т. 17 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 31.12.1940 р. 
Всього: 62 од. зб., 1931-1939 рр. 
 

Опис 1 – 1931-1939 рр., 49 од. зб. 
 Накази по Одеській конторі. Листування по вивантаженню товарів. Осо-
бові справи співробітників контори. 
 
Опис 2 – 1936-1939 рр., 13 од. зб. 
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 Плани завозу сировини та вивозу товарів. Списки робітників та службо-
вців. 
 
 

Р-2152, Одеська [обласна] контора Всесоюзного об’єднання по експорту 
мінеральних та силікатних товарів «Мінералсилікатекспорт», 
м. Одеса, 
01.09.1932–01.01.1936 рр. 
т. 17 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 31.12.1940 р. 
Всього: 48 од. зб., 1932-1935 рр. 
 

Опис 1 – 1931-1939 рр., 49 од. зб. 
 Розпорядження по конторі. Лицева картотека робітників та службовців. 
Листування торговими представниками в Персії, Туреччині про збут товарів. 
 

Р-2153, Одеська контора  
Всесоюзного об’єднання по торгівлі з Іраном та Туреччиною «Радіранту-
рторг», м. Одеса, 
серпень 1937 – вересень 1939 рр., 
 
Одеська контора Всесоюзного експортно-імпортного об’єднання по торгі-
влі з Туреччиною, Іраном та Афганістаном «Східінторг», м. Одеса, 
вересень 1939 – січень 1940 рр.  
т. 17 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 31.12.1940 р. 
Всього: 104 од. зб., 1925-1940 рр. 
 

Опис 1 – 1925-1940 рр., 43 од. зб. 
 Плани перевезення імпортних вантажів. Місячні та квартальні звіти про 
діяльність контори. Копії документів та договорів на постачання та транс-
портування імпортних та експортних товарів та листування по цьому питанню. 
Списки співробітників контори, портові бази та листування з особового 
складу. Добові описи. 
 
Опис 2 – 1938-1940 рр., 61 од. зб. 
 Копії фактур на відвантажені експортні товари. 
 

Р-2156, Одеська контора по імпорту шкіряної сировини 
Акціонерного товариства по імпорту шкіри «Шкіраімпорт», м. Одеса, 
[ ] рр. 
т. 17 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 31.12.1940 р. 
Всього: 8 од. зб., 1929-1932 рр. 
 

Опис 1 – 1929-1932 рр., 8 од. зб. 
 Копії рахунків та коносаментів на товари, що прибули на пароплавах. 
 

Р-2157, Одеський районний союз дільничних транспортних споживчих то-
вариств робітників Чорноморсько-Азовського округу морських шляхів 
сполучення «Чорноазрайторгсоюз», 
м. Одеса, 
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[ ] рр. 
т. 17 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 31.12.1940 р. 
Всього: 3 од. зб., 1923-1924 рр. 
 

Опис 1 – 1923-1924 рр., 3 од. зб. 
 Протоколи засідань та устави споживчих товариств робітників Чорномор-
сько-Азовського округу морських шляхів сполучення. 
 

Р-2158, Одеський обласний державного тресту хімікатів та культурно-
побутових виробів (Облхімкультпогбуттрест) Одеського обласного управ-
ління місцевої промисловості, м. Одеса, 
15.01.1937 – березень 1938 рр. 
т. 17 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 16.03.1939 р. 
Всього 85 од. зб., за 1937-1938 рр. 
 

Опис 1 – 1937-1938 рр., 85 од. зб. 
 Накази, циркуляри та постанови наркомату місцевої промисловості, Оде-
ському обласному тресту. П’ятирічні плани, звіти та інструкції по заводам. 
Устав тресту. Анкети та списки робітників тресту та заводів. 
 

Р-2160, Підсобне господарство Одеського арматурно-штампувального за-
воду ім. Калініна, 
м. Одеса, 
[ ] рр. 
т. 11 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 1939 р. 
Всього: 6 од. зб., 1934-1936 рр. 
 

Опис 1 – 1934-1936 рр., 6 од. зб. 
 Накази по підсобному господарству та заводу. Анкети робітників підсо-
бного господарства. 
 

Р-2161, Управління начальника гарнізону міста Одеси, 
м. Одеса, 
[ ] рр. 
т. 3 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього: 8 од. зб., 1920-1927 рр. 
 

Опис 1 – 1920-1927 рр., 8 од. зб. 
 Накази по гарнізону. 
 

Р-2162, Виконком Ясиновської районної ради робочих, селянських та че-
рвоноармійських депутатів (райрада), 
с. Ясинове Ясиновського району Балтського округу Одеської губернії, 
07.03.1923 – квітень 1926 рр., 
 
з 1924 р. – Ясиновського району Первомайського округу Одеської губер-
нії, 
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з липня 1925 р. – Ясиновського району Первомайського округу, 
 
Виконком Любошівської районної ради робочих, селянських та червоноар-
мійських депутатів (райради), 
квітень 1926 – 24.12.1939 рр., 
с. Любошівка Любошівського району Первомайського округу, 
з 1932 р. – Любошівського району Одеської області, 
 
Виконком Любошівської районної ради депутатів трудящих, 
с. Любошівка Любошівського району Первомайського округу, 
24.12.1939 – 04.08.1941 рр., 30.3.1944 р.-, 
з 1932 р. – Любошівського району Одеської області, 
т. 2 кат. 1 

 
На державному зберіганні з 25.12.1940 р. 
Всього: 806 од. зб., 1923-1967 рр. 
 

Опис 1 – 1923-1931р р., 147 од. зб. 
 Циркуляри, інструкції, постанови, розпорядження райвиконкому та копії 
окружвиконкому. Протоколи засідань президії райвиконкому, районного та 
сільських виборчкомів про перегляд справ осіб позбавлених виборчого права.  
 
Опис 3 – 1944-1967 рр., 659 од. зб. 
 Протоколи засідань райвиконкому та сесій Рішення райвиконкому. Мате-
ріали по виборам у місцеві, районні ради та Верховну Раду УРСР. Річні фі-
нансові звіти. Штатні розписи та кошториси адміністративних витрат.  

 
Р–2163, Любошівський районний союз сільськогосподарських кооперативів 
(Райколгоспсоюз), 
с. Любошівка Любошівського району Первомайського округу, 
[ ] рр.; 
т. 16 кат.3 
 
На державному зберіганні з 25.12.1940 р. 
Всього: 5 од. зб., 1930-1931 рр. 
 

Опис 1 - 1930-1931 рр., 5 од. зб. 
 Розпорядження та інструкції райколгоспсоюзу. Протоколи засідань прав-
ління колгоспів.  
 

Р-2164, Ясиновська районної робітничо-селянська інспекція (РайРСІ), 
с. Ясинове Ясиновського району Балтського округу Одеської губернії, 
07.03.1923 – 1926 рр., 
з 1924 р. – Ясиновського району Первомайського округу Одеської губер-
нії, 
з липня 1925 р. – Ясиновського району Первомайського округу, 
 
Любошівська районна робітничо-селянська інспекція (РайРСІ), 
с. Любошівка Любошівського району Первомайського округу, 
1926 – 1934 рр. 
з 1932 р. – Любошівського району Одеської області, 
т. 2 кат. 2 

 
На державному зберіганні з 25.12.1940 р. 
Всього: 158 од. зб., 1928-1934 рр. 
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Опис 1 – 1928-1934 рр., 158 од. зб. 
 Протоколи та листування про чистки радянського апарату.  
 

Р-2166, Виконком Рорбахської ради робочих, селянських та червоноар-
мійських депутатів (сільрада), 
с. Рорбах Рорбахської волості Одеського повіту Одеської губернії, 
1920 - 24.12.1939 рр.; 
з 1923 р. – Березівського району Одеського округу Одеської губернії, 
з 1925 р. – Ландауського району Миколаївського округу, 
з 1931 р. – Ландауського району УРСР, 
з 1932 р. – Березівського району Одеської області, 
 
Виконком Рорбахської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), 
с. Рорбах Березівського району Одеської області, 
24.12.1939-1941 рр. 
 
Виконком Новосвітловської сільської ради депутатів трудящих (сільра-
да), 
с. Новосвітловка Вознесенського району Миколаївської області, 
1944 р.- 
т. 2 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 11.12.1928 р. 
Всього: 13 од. зб. 1924-1925 рр. 
 

Опис 1 – 1924-1925 рр., 13 од. зб. 
 Листування про посів полів, сільськогосподарський податок, масово-
просвітницьку роботу.  
 

Р-2169, Одеський обласна філія Українського інституту господарників 
та підвищення кваліфікації інженерно-технічних робітників, 
м. Одеса, 
1934–13.07.1940 рр. 
т. 21 кат. 2 
 
На державному зберіганні з 1941 р. 
Всього: 731 од. зб., 1935-1940 рр. 
 

Опис 1 – 1935-1940 рр., 731 од. зб. 
 Накази по інституту. Протоколи засідань кваліфікаційної комісії і ме-
тодичного бюро. Програми занять. Списки та особові справи співробітників.  

 
 
Р-2170, Одеський обласна філія Української промислової академії ім. 
Сталіна, 
м. Одеса, 
1931–1934 рр. 
т. 21 кат. 2 
 
На державному зберіганні з 09.10.1940 р. 
Всього: 82 од. зб., 1933-1935 рр. 
 

Опис 1 – 1933-1935 рр., 82 од. зб. 
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 Накази по філії, протоколи засідань кафедри організаторсько-планових 
дисциплін. Списки викладачів та особові справи студентів.  
 
 

Р-2171, Народний суд 6-ї дільниці м. Одеси, 
м. Одеса, 
1931–1934 рр. 
т. 5 кат. 2 
 
На державному зберіганні з 20.05.1940 р. 
Всього: 156 од. зб., 1923-1930 рр. 
 

Опис 1 – 1923-1930 рр., 156 од. зб. 
 Судові справи про встановлення аліментів, стажу роботи, інвалідність. 
Листування з окружним судом.  

 
 
Р-2172, Виконком Ісаєвської волосної ради робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів (волвиконком), 
с. Ісаєве Ісаєвської волості Ананьївського повіту Одеської губернії, 
лютий 1920–07.03.1923 рр. 
з лютого 1921 – Вознесенського повіту Одеської області, 
т. 2 кат. 2 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього: 52 од. зб., 1920-1922 рр. 
 

Опис 1 – 1920-1922 рр., 52 од. зб. 
 Відділ управління. Земельний відділ. Відділ посівної комісії. Відділ 
Народної освіти. Відділ праці. Податкова комісія. Податковий відділ. вибо-
рча комісія. Комісія допомоги голодуючим.  
 

Р-2173, Народний суд 7-ї дільниці м. Одеси, 
м. Одеса, 
[ ] рр. 
т. 5 кат. 2 
 
На державному зберіганні з 29.09.1940 р. 
Всього: 29 од. зб., 1924-1931 рр. 
 

Опис 1 – 1924-1930 рр., 24 од. зб. 
 Судові справи про встановлення фактів усиновлення та каліцтва.  
 
Опис 2 – 1931 р., 5 од. зб. 
 Судові справи про встановлення фактів каліцтва.  

 
Р-2176, Дільничний комітет професійного союзу робітників та службов-
ців залізничного та водного транспорту Південно-Західних залізниць 
Одеського вузла, 
м. Одеса, 
[ ] рр. 
т. 13 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 18.05.1957 р. 
Всього: 8 од. зб., 1920-1925 рр. 
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Опис 1 – 1920-1925 рр., 8 од. зб. 
 Копії протоколів дільничного комітету. Журнал обліку профробітників. 
Заяви до вступу у члени профсоюзу. Відомості на виплату зарплати робітни-
кам дільничного комітету.  
 

Р-2178, Ісаєвське районне агентство державного страхування,  
с. Ісаєве Ісаєвського району Первомайського округу Одеської губернії, 
07.03.1923-17.11.1927 рр.; 
з 1924 р. – с. Чорнове Ісаєвського району Одеського округу Одеської 
губернії, 
з 1925 р. – Ісаєвського району Одеської округу, 
 
Андре-Іванівське районне агентство державного страхування, 
с. Андре-Іванівка Андре-Іванівського району Одеського округу, 
17.11.1927-05.08.1941 рр.; 
з 1931 р. – Андре-Іванівського району УРСР, 
з 1932 р. – Андре-Іванівського району Одеської області, 
з 1940 р. Андрієве-Іванове Андрієве-Іванівського району Одеської об-
ласті, 
т. 7 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 15.09.1941 р. 
Всього: 36 од. зб., 1923-1929 рр. 
 

Опис 1 – 1923-1929 рр., 36 од. зб. 
 Листування про страхування посівів, худоби та будівель, ліквідацію 
збитків від пожеж та інше.  

 
 
Р-2179, Ісаєвський районний комітет взаємодопомоги (РайКВД) Ісаєвсь-
кого районного відділу соцзабеспечення, 
с. Ісаєве Ісаєвського району Первомайського округу Одеської губернії, 
07.03.1923-23.01.1925 рр.; 
з 1924 р. – с. Чорнове Ісаєвського району Одеського округу Одеської 
губернії, 
 
Ісаєвське районне товариство взаємодопомоги (ТВД) Ісаєвського район-
ного відділу соціального забезпечення, 
с. Чорнове Ісаєвського району Одеського округу Одеської губернії, 
23.01.1925-17.11.1927 рр.; 
з липня 1925 р. – Ісаєвського району Одеської округу, 
 
Андре-Іванівське районне товариство взаємодопомоги (ТВД) Андре-
Іванівського районного відділу соціального забезпечення, 
с. Андре-Іванівка Андре-Іванівського району Одеського округу, 
17.11.1927-1933 рр. 
з 1931 р. – Андре-Іванівського району УРСР, 
з 1932 р. – Андре-Іванівського району Одеської області, 
т. 7 кат. 3 
На державному зберіганні з 15.09.1941 р. 
Всього: 43 од. зб., 1923-1930 рр. 
 

Опис 1 – 1923-1930 рр., 43 од. зб. 
 Протоколи засідань правління КВД. Звіт про діяльність КВД та сільКВД.  
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Р-2181, Ісаєвський районний комітет незаможних селян (РайКНС), 
с. Ісаєве Ісаєвського району Первомайського округу Одеської губернії, 
07.03.1923-17.11.1927 рр.; 
з 1924 р. – с. Чорнове Ісаєвського району Одеського округу Одеської 
губернії, 
з липня 1925 р. – Ісаєвського району Одеської округу, 
 
Андре-Іванівський районний комітет незаможних селян (РайКНС), 
с. Андре-Іванівка Андре-Іванівського району Одеського округу, 
17.11.1927-08.03.1933 рр. 
з 1931 р. – Андре-Іванівського району УРСР, 
з 1932 р. – Андре-Іванівського району Одеської області, 
т. 2 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 15.09.1940 р. 
Всього: 194 од. зб., 1923-1931 рр. 
 

Опис 1 – 1923-1931 рр., 173 од. зб. 
 Протоколи президії РайКНС та загальних зборів членів сільських КНС.  
 
Опис 2 – 1925-1929 рр., 21 од. зб. 
 Протоколи президії СільКНС та загальних зборів членів КНС.  

 
Р-2182, Одеська будівельно-професійна школа (Будпрофшкола) Одеського 
губернського відділу народної освіти, м. Одеса, 
[ ] рр. 
з 1925 р. – Одеської окружної інспектури народної освіти, 
т. 21 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 1936 р. 
Всього: 271 од. зб., 1922-1931 рр. 
 

Опис 1 – 1922-1931 рр., 271 од. зб. 
 Протоколи засідань приймальної комісії, педагогічної ради та методич-
ного кабінету. Списки та особові справи викладачів, службовців та учнів 
профшколи.  
 

Р-2183, Ісаєвський волосний комітет незаможних селян (ВолКНС), 
с. Ісаєве Ісаєвської волості Ананьївського повіту Одеської губернії, 
лютий 1920-07.03.1923 рр. 
з лютого 1921 р. – Ісаєвської волості Вознесенського повіту Одеської 
губернії, 
 
т. 2 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього: 2 од. зб., 1921-1922 рр. 
 

Опис 1 – 1921-1922 рр., 2 од. зб. 
 Протоколи з’їзду Ісаєвського волосного комітету незаможних селян. 
Списки членів КНС.  
 

Р-2184, Виконком Комінтернівської районної ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів, 
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с. Комінтернівське Комінтернівського району Одеського округу Одеської 
губернії, 
07.03.1923 - 24.12.1939 рр.; 
з липня 1925 р. – Комінтернівського району Одеського округу, 
з 1931 р. – Комінтернівського району УРСР, 
з 1932 р. – Комінтернівського району Одеської області, 
 
Виконком Комінтернівської районної ради депутатів трудящих (райвикон-
ком), 
с. Комінтернівське Комінтернівського району Одеської області, 
24.12.1939-12.08.1941 рр., 05.04.1944 р.- 
т. 2 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 12.12.1940 р. 
Всього: 2073 од. зб., 1923-1974 рр. 
 

Опис 1 – 1923-1935 рр., 1091 од. зб. 
 Циркуляри, накази, інструкції окружного, обласного та виконкому. Пла-
ни роботи. Протоколи засідань президії райвиконкому, сільрад та загальних 
зборів. Листування про допомогу голодуючим, жнива та страхування посівів, 
переселенцях, роботу шкіл, ліквідації не писемності, соціальне забезпечен-
ня, культурно-масові заходи, роботу райвиконкому та інше. Списки робітни-
ків сільради.  
 
Опис 2 – 1944-1966 рр., 899 од. зб. 
 Акти про збитки завдані району німецько-фашистськими окупантами. Пла-
ни роботи виконкому та його відділів. Протоколи засідань райвиконкому, се-
сій, постійних комісій та виборчих і матеріальних по переселенцях. Листу-
вання про виконання бюджету, поліпшення роботи сільського господарства, 
охорони здоров’я, народної освіти та інші. 
 
 Опис 3 – 1957-1966 рр., 63 од. зб. 
 Протоколи засідань сесій райради депутатів трудящих. 
Опис 4 – 1960-1973 рр., 20 од. зб. 
 Постанови ЦК КП України та райвиконкому. Звіти та інформації про ро-
боту. Рішення звуженого засідання райвиконкому, акти про виділення до зни-
щення справ тимчасового зберігання. 
 

Р-2185, Комінтернівський районний відділ охорони здоров’я (Райздрав-
відділ) 
Виконкому Комінтернівської районної ради робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів, 
07.03.1923 – 12.08.1941 рр., 05.04.1944 - 1959; 
з 24.12.1939 р. – Виконкому Комінтернівської районної ради депутатів 
трудящих, 
с. Комінтернівське Комінтернівського району Одеського округу Одеської 
губернії, 
з липня 1925 р. – Комінтернівського району Одеського округу, 
з 1931 р. – Комінтернівського району УРСР, 
з 1932 р. – Комінтернівського району Одеської області, 
 
Комінтернівська центральна районна лікарня (райлікарня) Одеського об-
ласного відділу охорони здоров’я,  
с.м.т. Комінтернівське Комінтернівського району Одеської області, 
1959 р.- 
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т. 22 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 10.06.1941 р. 
Всього: 86 од. зб., 1931 – 1932 рр., 1944-1966 рр. 
 

Опис 1 – 1931-1932 рр., 2 од. зб. 
 Листування про проведення місячнику чистоти та інше.  
 
Опис 2 – 1944-1956 рр., 44 од. зб. 
 Річні плани роботи. Протоколи нарад медичних робітників. Кошториси та 
штатні розписи. Річні звіти по захворюваності, інфекційним захворюванням, 
санітарії, боротьбі з малярією. Бюджети, статистичні звіти та інше. 
 
 Опис 3 – 1957-1966 рр., 40 од. зб. 
 Кошториси та штатні розписи. Річні звіти. 
 

Р-2187, Комінтернівська районна інспекція праці Виконкому Комінтер-
нівської районної ради робітничих, селянських та червоноармійських 
депутатів, 
с. Антонове-Кодінцове Комінтернівського району Одеського округу Оде-
ської губернії, 
14.12.1930 – жовтень1941 рр. 
з 09.02.1932 р. – Комінтернівського району Одеської області, 
т. 7 кат. 3 
 
На державному зберіганні з [1941] р. 
Всього: 16 од. зб., 1930–1933 рр. 
 

Опис 1 – 1930-1933 рр., 16 од. зб. 
 Директиви, циркуляри та листування з вищими органами з питань праці, 
підготовки кадрів та обліку спеціалістів народного господарства, забезпе-
чення робітників спецодягом. Статистичні звіти про рух населення та вербу-
вання робочої сили. Облікові картки спеціалістів.  
 

Р-2187, Комінтернівський районний комітет незаможних селян (РайКНС), 
с. Комінтернівське Комінтернівського району Одеського округу Одеської 
губернії, 
07.03.1923 – 08.03.1933 рр. 
з липня 1925 р. - Комінтернівського району Одеського округу, 
з 1931 р. – Комінтернівського району УРСР, 
з 09.02.1932 р. – Комінтернівського району Одеської області, 
т. 2 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 04.06.1941 р. 
Всього: 169 од. зб., 1923–1933 рр. 
 

Опис 1 – 1930-1933 рр., 169 од. зб. 
 Протоколи засідань президії та загальних зборів членів КНС, списки 
членів КНС. Плани проведення посівної кампанії.  
 

Р-2191, Одеські вечірні курси з підготовки техніків-будівельників На-
родного комісаріату просвіти УРСР, 
м. Одеса, 
[ ] рр. 
т. 21 кат. 3 
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На державному зберіганні з 1936 р. 
Всього: 38 од. зб., 1930-1931 рр. 
 

Опис 1 – 1930-1931 рр., 38 од. зб. 
 Протоколи засідань педагогічної ради та особові справи учнів. 
 

Р-2192, Начальник 4-го району Одеської робітниче-селянської міліції, 
с. Антонове-Кодінцеве Антонове-Кодінцевої волості Одеського повіту 
Одеської губернії, 
14.12.1930 – жовтень1941 рр. 
з 03.05.1922 р. – с. Комінтернівське Комінтернівської волості Одесь-
кого повіту Одеської губернії, 
т. 6 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 06.06.1941 р. 
Всього: 16 од. зб., 1920–1922 рр. 
 

Опис 1 – 1920-1922 рр., 7 од. зб. 
 Накази та циркуляри губернської міліції. Протоколи обшуків та ареш-
тів. 
 
Опис 2 – 1920-1922 рр., 5 од. зб. 
 Копії циркулярів губернської міліції і листування про затримання пі-
дозрілих осіб. 
 
Опис 3 – 1921-1922 рр., 4 од. зб. 
 Інформаційні зведення та листування про осіб викритих при злочинах. 
 
 

Р-2193, Комінтернівська районна судова земельна комісія (Райсудземко-
місія) Виконкому Комінтернівської районної ради робвтничих, селянсь-
ких та червоноармійських депутатів, 
с. Комінтернівське Комінтернівського району Одеського округу Одеської 
губернії, 
07.03.1923 – 1930 рр. 
з липня 1925 р. - Комінтернівського району Одеського округу, 
т. 5 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Всього: 224 од. зб., 1923–1927 рр. 
 

Опис 1 – 1923-1927 рр., 224 од. зб. 
 Позовні справи селян та протоколи засідань судової земельної комісії, 
списки особового складу комісії.  
 

Р-2194, Виконком Сичавської сільської ради робочих, селянських та че-
рвоноармійських депутатів, 
с. Сичавка Комінтернівської волості Одеського повіту Одеської губер-
нії, 
25.10.1922 - 24.12.1939 рр.; 
з 1923 р. – Комінтернівського району Одеського округу Одеської губер-
нії, 
з липня 1925 р. – Комінтернівського району Одеського округу, 
з 1931 р. – Комінтернівського району УРСР, 
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з 1932 р. – Комінтернівського району Одеської області, 
 
Виконком Сичавської районної ради депутатів трудящих, 
с. Сичавка Комінтернівського району Одеської області, 
24.12.1939-12.08.1941 рр., 05.04.1944 р.- 
т. 2 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 12.12.1940 р. 
Всього: 149 од. зб., 1922-1933 рр., 1951-1966 рр. 
 

Опис 1 – 1922-1933 рр., 82 од. зб. 
 Копії циркулярів, розпоряджень та інструкцій райвиконкому. Протоколи 
загальних зборів мешканців сіл Сичавської сільради.  
 
Опис 2 – 1951-1966 рр., 67 од. зб. 
 Плани роботи сільради. Протоколи засідань виконкому сільради та се-
сій. Бюджети та книги обліку прибутків та видатків по бюджету. Кошториси 
та штатні розписи. Рішення райвиконкому. 
 

Р-2195, Сичавський сільський комітет незаможних селян (СільКНС), 
с. Сичавка Комінтернівської волості Одеського повіту Одеської губер-
нії, 
1922 - 08.03.1933 рр. 
з 1923 р. – Комінтернівського району Одеського округу Одеської губер-
нії, 
з липня 1925 р. – Комінтернівського району Одеського округу, 
з 1931 р. – Комінтернівського району УРСР, 
з 1932 р. – Комінтернівського району Одеської області, 
т. 2 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 1936 р. 
Всього: 24 од. зб., 1922-1931 рр. 
 

Опис 1 – 1922-1931 рр., 24 од. зб. 
 Копії циркулярів та наказів, волосного та районного комітетів незамо-
жних селян. Протоколи загальних зборів членів Сичавського сільського комі-
тету незаможних селян. Списки членів КНС.  
 
 

Р-2196, Виконком Антоно-Кодінцевської волосної ради робочих, селянсь-
ких та червоноармійських депутатів (волвиконком), 
с. Антоно-Кодінцеве Антоно-Кодінцевської волості Одеського повіту 
Одеської губернії, 
лютий 1920 – 03.05.1922 рр.; 

 
Виконком Комінтернівської волосної ради робочих, селянських та черво-
ноармійських депутатів (волвиконком), 
с. Комінтернівське Комінтернівської волості Одеського повіту Одеської 
губернії, 
03.05.1922 - 07.03.1923 рр. 
т. 2 кат. 1 
 
На державному зберіганні з 12.12.1940 р. 
Всього: 55 од. зб., 1920-1923 рр. 
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Опис 1 – 1920-1923 рр., 55 од. зб. 
 Накази та циркуляри Одеського повітового виконкому. Протоколи з’їздів 
представників волвиконкомів та загальних зборів мешканців волості. Листу-
вання про боротьбу з безпритульністю та роботу серед сільських робітників, 
хат-читалень, поліпшення умов навчання та інше. Відомості про посівні ком-
панії, сінокоси, розподілення земель, наявність посівного матеріалу, робо-
ту культурно-просвітницьких установ. Списки службовців волвиконкому сіль-
рад, осіб позбавлених виборчого права. 
 
 

Р–2198, Виконком Антоно-Кодінцевської сільської ради робочих, селян-
ських та червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Антоно-Кодінцеве Антоно-Кодінцевської волості Одеського округу 
Одеської губернії, 
19.01.1921 - 03.05.1922 рр., 
 
Виконком Комінтернівської сільської ради робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів, 
с. Комінтернівське Комінтернівської волості Одеського округу Одеської 
губернії, 
03.05.1922-24.12.1939 рр., 
з 1923 р. – Комінтернівського району Одеського округу Одеської губер-
нії, 
з липня 1925 р. – Комінтернівського району Одеського округу, 
з 1931 р. – Комінтернівського району УРСР, 
з 1932 р. – Комінтернівського району Одеської області, 
 
Виконком Комінтернівської сільської ради депутатів трудящих (сільра-
да), 
с. Комінтернівське Комінтернівського району Одеської області, 
24.12.1939-12.08.1941 рр., 05.04.1944–березень 1961 рр., 
 
Виконком Комінтернівської селищної ради депутатів трудящих, 
смт. Комінтернівське Комінтернівського району Одеської області, 
березень 1961 р.- 
т. 2 кат. 2 
 
На державному зберіганні з 1941 р. 
Всього: 205 од. зб., 1922-1965 рр. 
 

Опис 1 – 1922-1934 рр., 99 од. зб. 
 Копії постанов, циркулярів, розпоряджень повітового та райвиконкому, 
обласного та районного фінвідділів. Протоколи засідань сільради, фінансо-
во-податкової комісії. Акти розподілу земель між мешканцями сіл. Статисти-
чні відомості про посівні компанії. Списки мешканців та платників подат-
ків.  
 
Опис 3 – 1944, 1947-1965 рр., 106 од. зб. 
 Акти збитків завданих сільраді німецько-фашистськими окупантами. Пла-
ни роботи сільради, селищної ради, виборчих та постійних комісій. бюджети 
сільради та селищної ради, книги обліку прибутків та видатків по бюджету. 
Договори на соціалістичне змагання. Звіти депутатів перед виборцями. 

 
Р–2199, Антоно-Кодінцевський волосний комітет незаможних селян (Вол-
КНС), 
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с. Антоно-Кодінцеве Антоно-Кодінцевської волості Одеського округу 
Одеської губернії, 
лютий 1920-03.05.1922 рр., 
т. 2 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 12.12.1940 р. 
Всього: 11 од. зб., 1920-1922 рр. 
 

Опис 1 – 1920-1922 рр., 11 од. зб. 
 Циркуляри повітового відділу управління. Протоколи засідань президії 
волосного комітету незаможних селян. Списки членів волосного та сільських 
комітетів незаможних селян. 

 
Р-2200, Антоново-Кодинцевський сільській комітет незаможних селян (Сіль 
КНС) 
с. Антоново-Кодинцево Антоново-Кодинцевської волості Одеського повіту Оде-
ської губернії, 
лютий 1920-03.05.1922 рр. 
 
Комінтернівський сільській комітет незаможних селян (Сіль КНС) 
с. Комінтернівське Комінтернівської волості Одеського повіту Одеської гу-
бернії, 
03.05.1922-08.03.1933 рр., 
з 1923 р.- Комінтернівського району Одеського округу Одеської губернії, 
з липня 1925 р.- Комінтернівського району Одеського округу, 
з 1931 р.- Комінтернівського району УРСР, 
з 1932 р.- Комінтернівського району Одеського області 
3 категорія фонду 
тип 2 
На державному зберіганні з 12.12.1940 р. 
 
Опис № 1 – 1925-1930 рр., 13 од. зб. 
Циркуляри Комінтернівського районного комітету незаможних селян. протоколи 
засідань сіль КНС. Заяви селян про приймання їх у члени комітету незамож-
них селян і списки членів сіль КНС. 
 
Р-2201, Комінтернівське районне агентство державного страхування 
Виконкому Комінтернівської районної ради робочих, селянських і червоноар-
мійських депутатів 
с. Комінтернівське Комінтернівського району Одеського округу Одеської об-
ласті, 
07.03.1923-12.08.1941 рр., 
з липня 1925 р.- Комінтернівського району Одеського округу, 
з 1931 р.- Комінтернівського району УРСР, 
з 1932 р.- Комінтернівського району Одеської області 
3 категорія фонду 
тип 2 
На державному зберіганні з 12.12.1940 р. 
 
Опис № 1 – 1925-1932 рр., 14 од. зб. 
Листування про соціальне страхування. 
 
Р-2202, Виконком Билярської сільської ради робочих, селянських і червоноа-
рмійських депутатів (Сільрада) 
с. Биляри Комінтернівського району Одеського округу, 
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1925-24.12.1939 рр., 
з 1931 р.- Комінтернівського району УРСР, 
з 1932 р.- Комінтернівського району Одеської області 
3 категорія фонду 
тип 2 
На державному зберіганні з 12.12.1940 р. 
 
Опис № 1 – 1925-1930 рр., 105 од. зб. 
Протоколи Билярської сільради. Відомості про посівні площі. Списки платни-
ків податків, немайнового населення. Копії постанов Одеського окружного 
виконкому, циркулярів Комінтернівського виконкому. 
 
Р-2203, Билярський сільський комітет незаможних селян (Сіль КНС) 
с. Биляри Комінтернівського району Одеського округу, 
1925-08.03.1933рр., 
з 1931 р.- Комінтернівського району УРСР, 
з 1932 р.- Комінтернівського району Одеської області 
3 категорія фонду 
тип 2 
На державному зберіганні з 12.12.1940 р. 
 
Опис № 1 – 1926-1932 рр., 18 од. зб. 
Протоколи засідань президію сіль КНС. Списки і заяви членів КНС. Копії по-
станов і циркулярів окружної і районної КНС. 
 
Р-2204, Комінтернівський районний комітет взаємодопомоги (Рай КВД) 
Комінтернівського районного відділу соціального забезпечення, 
с. Комінтернівське Комінтернівського району Одеського округу Одеської гу-
бернії, 
травень 1923-23.01.1925 рр. 
 
Комінтернівське районне товариство взаємодопомоги (Рай ТВД) 
Комінтернівського районного відділу соціального забезпечення, 
с. Комінтернівське Комінтернівського району Одеського округу Одеської гу-
бернії, 
23.01.1925-1930 рр.,  
з липня 1925 р.- Комінтернівського району Одеського округу 
3 категорія фонду 
тип 2 
На державному зберіганні з 12.12.1940 р. 
 
Опис № 1 – 1925-1930 рр., 91 од. зб. 
Протоколи засідань районного товариства взаємодопомоги. Звіти про діяль-
ність товариства. Анкети і постанови про опіку над сиротами. 
 
Р-2205, Начальник Комінтернівської районної радянської робоче-селянської 
міліції 
с. Комінтернівське Комінтернівського району Одеського округу Одеської гу-
бернії, 
07.03.1923-листопад 1930 рр.,  
з липня 1925 р.- Комінтернівського району Одеського округу 
3 категорія фонду 
тип 2 
На державному зберіганні з 10.06.1941 р. 
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Опис № 1 – 1923-1930 рр., 8 од. зб. 
Доповіді про діяльність райміліції. Протоколи загальних зборів робітників 
райміліції. Копії циркулярів окружного управління міліції. 
 
Р-2206, Ленінське районне комунальне господарство 
Виконкому Ленінської районної ради робочих, селянських і червоноармійських 
депутатів міста Одеси, 
1923-14.10.1930 рр. 
 
Ленінська районна орендна контора 
Комунальної секції виконкому Одеської міської ради робочих, селянських і 
червоноармійських депутатів м. Одеса, 
14.10.1930 р.- 
3 категорія фонду 
тип 18 
На державному зберіганні з 1940 р. 
 
Опис № 1 – 1930-1931 рр., 2 од. зб. 
Накази по комунальному господарству і орендній конторі. 
 
Р-2207, Комінтернівський районний комітет професійної спілки радянських 
торгових службовців 
с. Комінтернівське Комінтернівського району Одеського округу Одеської гу-
бернії, 
07.03.1923-12.08.1941 рр., 
з липня 1925 р.- Комінтернівського району Одеського округу, 
з 1931 р.- Комінтернівського району УРСР, 
з 1932 р.- Комінтернівського району одеської області 
3 категорія фонду  
тип 26 
На державному зберіганні з 12.12.1940 р. 
 
Опис № 1 – 1928-1929, 1933 рр., 9 од. зб. 
Плани роботи районної профспілки. Протоколи засідань президію райкому 
профспілки. Анкети членів профспілки. Копії циркулярів і розпоряджень 
окружної комісії профспілки. 
 
Р-2208, Виконком Ананьївської повітової ради робочих, селянських і черво-
ноармійських депутатів (Поввиконком) 
м. Ананьєв Ананьївського повіту Одеської губернії, 
1920-лютий 1921 рр. 
2 категорія фонду  
тип 2 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Опис № 1 – 1920 р., 2 од. зб. 
Постанови Заводівського волвиконкому. Підписки осіб поступивши на службу у 
Заводівську волосну міліцію. 
 
Р-2209, Виконком Петровської сільської ради робочих, селянських і червоно-
армійських депутатів (Сільрада) 
с. Петрівка Антоно-Кодинцевської волості Одеського повіту Одеської губер-
нії, 
лютий 1920-24.12.1939 рр., 
з 03.05.1922 р.- Комінтернівської волості Одеського повіту Одеської губер-
нії, 
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з 1923 р.- Комінтернівської району Одеського округу Одеської губернії, 
з липня 1925 р.- Комінтернівської району Одеської губернії,  
з 1931 р.- Комінтернівського району УРСР, 
з 1932 р.- Комінтернівського району Одеської області 
 
Виконком Петровської сільської ради депутатів трудящих (Сільрада) 
с. Петрівка Комінтернівського району Одеської області, 
24.12.1939-10.08.1941 рр., 04.04.1944 р.- 
2 категорія фонду  
тип 2 
На державному зберіганні з 12.12.1940 р. 
Всього: 115 од. зб., 1924-1966 рр. 
 
Опис № 1 – 1924-1929 рр., 1931 р., 10 од. зб. 
Протоколи загальних зборів членів колгоспів. Списки платників сільськогос-
подарських податків. 
 
Опис № 2 – 1944 р., 1946-1953 рр., 1955-1966 рр., 105 од. зб. 
Акти збитків причиненого німецько-фашистськими окупантами сільраді. Плани 
роботи сільради. Протоколи засідань виконкому сільради, сесій. Річні зві-
ти, бюджети. 
 
Р-2210, Курисово-Покровський комітет незаможних селян (Вол КНС)  
с. Курисово-Покровське Курисово-Покровської волості Одеського повіту Оде-
ської губернії, 
травень 1920-03.05.1922 р. 
 
Петровський волосний комітет незаможних селян (Вол КНС) 
с. Петрівка Петровської волості Одеського повіту Одеської губернії, 
03.05.1922-07.03.1923 рр. 
3 категорія фонду  
тип 2 
На державному зберіганні з 12.12.1940 р. 
 
Опис № 1 – 1920-1922 рр., 12 од. зб. 
Накази, циркуляри Одеської повітової трійки походу на куркулів, повітового 
виконкому. Протоколи засідань волвиконкому, волосного комітету незаможних 
селян і сіль КНС. Списки робітників волосного виконкому і сільських КНС. 
Р-2211, Виконком Ново-Люстдорфської сільської ради робочих, селянських і 
червоноармійських депутатів (Сільрада) 
с. Ново-Люстдорф Антоно-Кодинцевської волості Одеського повіту Одеської 
губернії, 
травень 1920-24.12.1939 рр., 
з 03.05.1922 р.- Комінтернівської волості Одеського повіту Одеської губер-
нії, 
з 1923 р.- Комінтернівського району Одеського округу Одеської губернії, 
з липня 1925 р.- Комінтернівського району Одеського округу, 
з 1931 р.- Комінтернівського району УРСР, 
з 1932 р.- Комінтернівського району Одеської області 
 
Виконком Дмитриєвської сільської ради депутатів трудящих (Сільрада) 
с. Дмитриєвка Комінтернівського району Одеської області, 
24.12.1939-11.08.1941 рр., 05.04.1944 р.- 
3 категорія фонду  
тип 2 
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На державному зберіганні з 12.12.1940 р. 
Всього: 172 од. зб., 1920-1965 рр. 
 
Опис № 1 – 1920 р., 1922-1930 рр., 104 од. зб. 
Розпорядження сільради. Протоколи засідань президію сільради, загальних 
зборів громадян сіл. Відомості про хлібні заготовки. Списки платників по-
датків. 
 
Опис № 2 – 1944-1953 рр., 1955-1965 рр., 68 од. зб. 
Бюджети сільської ради. Протоколи сесій і засідань сільради. Плани робіт 
сільради. Книги обліку прибутків і витрат сільради. Соцдоговори, матеріали 
постійно діючих комісій. 
 
Р-2212, Виконком Сербської сільської ради робочих, селянських і червоноар-
мійських депутатів (Сільрада) 
с. Сербка Комінтернівського району Одеського округу Одеської губернії, 
січень 1924-24.12.1939 рр., 
з липня 1925 р.- Комінтернівського району Одеського округу, 
з 1931 р.- Комінтернівського району УРСР, 
з 1932 р.- Комінтернівського району Одеської області 
 
Виконком Сербської сільської ради депутатів трудящих (Сільрада) 
с. Сербка Комінтернівського району Одеської області, 
24.12.1939-09.08.1941 рр., 04.04.1944 р.- 
3 категорія фонду  
тип 2 
На державному зберіганні з 12.12.1940 р. 
Всього: 92 од. зб., 1925-1930 рр., 1945-1965 рр. 
 
Опис № 1 – 1925-1926 рр., 1929-1930 рр., 3 од. зб. 
Протоколи засідань сільради і списки платників податків. 
 
Опис № 2 – 1945-1946 рр., 1948-1965 рр., 89 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому, сесій, постійних комісій. Квартальні плани, 
бюджет, звіти депутатів перед виборцями. 
 
Р-2213, Виконком Олександрівської сільської ради робочих, селянський і че-
рвоноармійських депутатів (Сільрада) 
с. Олександрівка Овідіопольського району Одеського округу, 
1925-24.12.1939 рр., 
з 1930 р.- Виконкому Одеської міської ради робочих, селянських і червоноа-
рмійських депутатів, 
з 1937 р.- Овідіопольського району Одеської області 
 
Виконком Олександрівської сільської ради депутатів трудящих (Сільрада) 
С. Олександрівка Овідіопольського району Одеської області, 
24.12.1939-16.10.1941 рр., 11.04.1944 р.- 
з 04.01.1963 р.- Беляївського району Одеської області, 
з січня 1967 р.- Овідіопольського району Одеської області 
3 категорія фонду  
тип 2 
На державному зберіганні з 12.12.1940 р. 
Всього: 111 од. зб., 1925-1934 рр., 1944-1964 рр. 
 
Опис № 1 – 1925-1934 рр., 8 од. зб. 
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Протоколи засідань секцій допомоги громадським організаціям, загальних 
зборів членів земельного товариства. 
 
Опис № 2 – 1927-1928 рр., 1 од. зб. 
 
Опис № 3 – 1944-1953 рр., 60 од. зб. 
Плани роботи сільради. Протоколи засідань сільради і сесій. 
Бюджет сільради і книги обліку прибутків і збитків по бюджету. 
 
Опис № 4 – 1958-1964 рр., 42 од. зб. 
Протоколи засідань сільради , сесій. Плани роботи сільради. Бюджет, звіти 
про виконання бюджету і книги обліку прибутків і витрат. 
 
Р-2214, Примарія 2-ї дільниці міста Ананьєва 
м. Ананьєв Ананьєвського району Одеської області, 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду  
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1942 рр., 12 од. зб. 
Відомості з нарахування заробітної платні робочим і службовцям примарії. 
 
Р-2216, Виконком Ново-Дофиновської сільської ради робочих, селянських і 
червоноармійських депутатів (Сільрада) 
с. Ново-Дофиновка Ново-Дофиновської волості Одеського повіту Одеської гу-
бернії, 
1921-24.12.1939 рр., 
з 1923 р.- Одеського району Одеського округу Одеської губернії, 
з липня 1925 р.- Одеського району Одеського округу, 
з 1930 р.- Виконкому Одеської міської ради робочих, селянських і червоноа-
рмійських депутатів, 
з 1937 р.- Одеського району Одеської області 
 
Виконком Ново-Дофиновської сільської ради депутатів трудящих (Сільрада) 
с. Ново-Дофиновка Одеського району Одеської області, 
24.12.1939-31.08.1941 рр., 08.04.1944-1963 рр., 
з 1963 р.- Комінтернівського району Одеської області 
3 категорія фонду  
тип 2 
На державному зберіганні з 1937 р. 
Всього: 116 од. зб., 1922-1932 рр., 1946-1954 рр. 
 
Опис № 1 – 1922-1932 рр., 84 од. зб. 
Копії наказів, постанов, циркулярів губернського окружного, волосного і 
районної виконкомів. Плани і звіти сільради. Протоколи президію сільради і 
загальних зборів жителів сел. Листування з райвиконкомом, міськрадою про 
політпросвіт роботу, охорону здоров’я дітей, податкову компанію, боротьбу 
з хуліганством, військкомати і військовозобов'язаних. Листування з міліці-
єю про виконання судових справ. Листування з районною народною освітою про 
культурно-освітній роботі. Списки робочих сільради. 
 
Опис № 4 – 1946, 1948-1954 рр., 32 од. зб. 
Плани роботи сільради. Протоколи сільради, сесій. Бюджет, книги обліку до-
ходів і витрат по бюджету. Річні фінансові звіти. 
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Р-2217, Виконком Любопольської сільської ради робочих, селянських і черво-
ноармійських депутатів (Сільрада) 
с. Любополь Антоно-Кодинцевської волості Одеського повіту Одеської губер-
нії, 
16.01.1921-24.12.1939 рр., 
з 1922 р.- Комінтернівського району Одеського повіту Одеської губернії, 
з 1923 р.- Комінтернівського району Одеського округу Одеської губернії, 
з липня 1925 р.- Комінтернівського району Одеського округу, 
з 1931 р.- Комінтернівського району УРСР, 
з 1932 р.- Комінтернівського району Одеської області 
 
Виконком Любопольської сільської ради депутатів трудящих (Сільрада) 
с. Любополь Комінтернівського району Одеської області, 
24.12.1939-13.08.1941 рр. 05.04.1944 р.- 
3 категорія фонду  
тип 2 
На державному зберіганні з 12.12.1940 р. 
Всього: 136 од. зб., 1929-1933 рр., 1944-1965 рр. 
 
Опис № 1 – 1929-1933 рр., 2 од. зб. 
Протоколи засідань сільради. Списки осіб отримавши земельні наділи і плат-
ники податків. 
 
Опис № 2 – 1944-1965 рр., 134 од. зб. 
Плани роботи сільради. Протоколи засідань сільради і сесій. Річні звіти 
про виконання бюджету. 
 
Р-2218, Виконком Ранжевськї сільської ради робочих, селянських і червоноа-
рмійських депутатів (Сільрада) 
с. Ранжево Антоно-Кодинцевської волості Одеського повіту Одеської губер-
нії, 
березень 1920-24.12.1939 рр., 
з 1922 р.- Комінтернівської волості Одеського повіту Одеської губернії, 
з 1923 р.- Комінтернівського району Одеського округу Одеської губернії, 
з липня 1925 р.- Комінтернівського району Одеського округу 
3 категорія фонду  
тип 2 
На державному зберіганні з 12.12.1940 р. 
 
Опис № 1 – 1920 р., 1926-1927 рр., 1929-1930 рр., з од. зб. 
Списки платників податків і членів комітету незаможних селян. 
 
Р-2219, Виконком Спиридоновської сільської ради робочих, селянських і чер-
воноармійських депутатів (Сільрада) 
с. Спиридонове Антоново-Кодинцевської волості Одеського повіту Одеської 
губернії, 
березень 1920-24.12.1939 рр., 
з 1922 р.- Комінтернівської волості Одеського повіту Одеської губернії, 
з 1923 р.- Комінтернівського району Одеського округу Одеської губернії, 
з 1925 р.- Комінтернівського району Одеського округу, 
з 1932 р.- Комінтернівського району Одеської області 
 
Виконком Спиридоновської сільської ради депутатів трудящих (Сільрада) 
с. Спиридонове Комінтернівського району Одеської області, 



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  395 

24.12.1939-11.08.1941 рр., 05.04.1944-29.09.1964 рр. 
 
Виконком Первомайської сільської ради депутатів трудящих (Сільрада) 
с. Первомайське Комінтернівського району Одеської області 
3 категорія фонду  
тип 2 
На державному зберіганні з 12.12.1940 р. 
Всього: 73 од. зб., 1922 р., 1926-1928 рр., 1947-1966 р. 
 
Опис № 1 – 1922, 1926-1928 рр., 3 од. зб. 
Протоколи перевиборів сільради і списки виборців. 
 
Опис № 2 – 1947-1966 рр., 70 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому сільради і сесій. Плани робіт сільради. 
 
Р-2220, Виконком Волковської сільської ради робочих, селянських і червоно-
армійських депутатів (Сільрада) 
с. Волковське Антоно-Кодинцевської волості Одеського повіту Одеської обла-
сті, 
лютий 1920-24.12.1939 рр., 
з 1922 р.- Комінтернівської волості Одеського повіту Одеської губернії, 
з 07.03.1923 р.- Комінтернівського району Одеського округу Одеської губер-
нії, 
з липня 1925 р.- Комінтернівського району Одеського округу, 
з 1931 р.- Комінтернівського району УРСР, 
з 1932 р.- Комінтернівського району Одеського округу Одеської губернії 
 
Виконком Кремидовської сільської ради депутатів трудящих (Сільрада) 
с. Кримидовка Комінтернівського району Одеської області, 
24.12.1939-11.08.1941 рр., 05.04.1944 р.- 
3 категорія фонду  
тип 2 
На державному зберіганні з 12.12.1940 р. 
Всього: 212 од. зб., 1920-1932 рр., 1944-1964 рр. 
 
Опис № 1 – 1920-1921 рр., 1925-1930 рр., 1932 р., 107 од. зб. 
Протоколи засідань Сільради і загальних зборів жителів села. Статистичні 
відомості про економічний стан сільради. Відомості про жителів села і спи-
ски куркулів. 
 
Опис № 2 – 1944-1964 рр., 105 од. зб. 
Акти про збитки нанесені німецько-фашистськими окупантами установам сіль-
ради. Протоколи засідань сільради, сесій. Плани роботи сільради. 
 
Р-2221, Виконком Шомполовської сільської ради робочих, селянських і черво-
ноармійських депутатів (Сільрада) 
с. Шомполи Курисово-Покровської волості Одеського повіту Одеської губер-
нії, 
20.01.1921-24.12.1939 рр., 
з 1922 р.- Петровської волості Одеського повіту Одеської губернії, 
з 1923 р.- Комінтернівського району Одеського округу Одеської губернії, 
з липня 1925 р.- Комінтернівського району Одеського округу, 
з 1931 р.- Комінтернівського району УРСР, 
з 1932 р.- Комінтернівського району Одеської області 
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Виконком Шомполовської сільської ради депутатів трудящих (Сільрада) 
с. Старі Шомполи Комінтернівського району Одеської області, 
24.12.1939-11.08.1944 рр., 05.04.1944 р.- 
3 категорія фонду  
тип 2 
На державному зберіганні з 12.12.1940 р. 
Всього: 123 од. зб., 1927-1931 рр., 1944-1965 рр. 
 
Опис № 1 – 1927-1931 рр., 38 од. зб. 
Протоколи засідань президію сільради, пленумів, сільської податкової комі-
сії і сільського комітету незаможних селян. 
 
Опис № 2 – 1944-1965 рр., 120 од. зб. 
Плани роботи сільради, Протоколи засідань сільради, сесій, комісій. Бюдже-
ти. Змети розходів, книги прибутків і витрат. 
 
Р-2222, Виконком Іраклиєвської сільської ради робочих, селянських і черво-
ноармійських депутатів (Сільрада) 
с. Іраклієвка Курисово-Покровської волості Одеського повіту Одеської губе-
рнії, 
04.05.1919-24.12.1939 р., 
з 1922 р.- Петровської волості Одеського повіту Одеської губернії, 
з 1923 р.- Комінтернівського району Одеського округу Одеської губернії, 
з липня 1925 р.- Комінтернівського району Одеського округу, 
з 1931 р.- Комінтернівського району УРСР, 
з 1932 р.- Комінтернівського району Одеської області 
 
Виконком Іраклієвської сільської ради депутатів трудящих (Сільрада) 
с. Іраклієвка Комінтернівського району Одеської області, 
24.12.1939-10.08.1941 рр. 
 
Виконком Ониськовської сільської ради депутатів трудящих (Сільрада) 
с. Ониськово Комінтернівського району Одеської області, 
05.04.1944 р.- 
3 категорія фонду  
тип 2 
На державному зберіганні з 12.12.1940 р. 
Всього: 112 од. зб., 1919 р., 1922-1930 рр. 
 
Опис № 1 – 1919 р., 1922-1930 рр., 21 од. зб. 
Накази, циркуляри волосного, окружного і районного виконкомів. Протоколи 
загальних зборів членів сільради і КНС. Плани роботи сільради і райвикон-
кому. Списки платників податків.  
 
Опис № 2 – 1944 р., 1946-1964 рр., 91 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи засідань сільради, сесій.  
 
Р-2223, Виконком Визирської сільської ради робочих, селянських і червоноа-
рмійських депутатів (Сільрада) 
с. Визирка Антоно-Кодинцевської волості Одеського повіту Одеської губер-
нії, 
1921-24.12.1939 рр., 
з 1922 р.- Комінтернівської волості Одеського повіту Одеської губернії, 
з 07.03.1923 р.- Комінтернівського району Одеського округу Одеської губер-
нії, 
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з липня 1925 р.- Комінтернівського району Одеського округу, 
з 1931 р.- Комінтернівського району УРСР, 
з 1932 р.- Комінтернівського району Одеської області 
 
Виконком Визирської сільської ради депутатів трудящих (Сільрада) 
с. Визирка Комінтернівського району Одеської області, 
24.12.1939-12.08.1941 рр., 05.04.1944 р.- 
3 категорія фонду  
тип 2 
На державному зберіганні з 12.12.1940 р. 
Всього: 109 од. зб., 1920-1922 рр., 1944-1965 рр. 
 
Опис № 1 – 1920-1922 рр., 32 од. зб. 
Протоколи засідань сільради і загальних зборів сільради КНС. Списки колиш-
ніх партизан. 
 
Опис № 2 – 1944-1948 рр., 1950, 1952-1965 рр., 77 од. зб. 
Акти про збитки нанесені німецько-фашистськими окупантами установам сіль-
ради. Протоколи засідань сільради, сесій. Плани роботи сільради. 
 
Р-2224, Виконком Широковської сільської ради робочих, селянських і черво-
ноармійських депутатів (Сільрада) 
с. Широково Комінтернівського району Одеського округу, 
1925-24.12.1939 рр., 
з 1931 р.- Комінтернівського району УРСР, 
з 1932 р.- Комінтернівського району Одеської області 
 
Виконком Калиновської сільської ради депутатів трудящих (Сільрада) 
с. Калиновка Комінтернівського району Одеської області, 
24.12.1939-10.08.1941 рр., 05.04.1944 р.- 
3 категорія фонду  
тип 2 
На державному зберіганні з 12.12.1940 р. 
Всього: 109 од. зб., 1925-1929 рр., 1947-1965 рр. 
 
Опис № 1 – 1925-1926 рр., 1929 р., 2 од. зб. 
Копії протоколів райвиконкому і протокол засідання членів земельного това-
риства про проведення землеустрою товариству з спільної обробці землі 
«Шлях до соціалізму». Листування про релігійні культи і поміщиків.  
 
Опис № 2 – 1947-1965 рр., 107 од. зб. 
Бюджети сільради. Протоколи засідань сільради, сесій, виборчих комісій. 
Плани роботи сільради. Соціалістичні договори і обов’язки. Звіти депута-
тів. 
 
Р-2225, Виконком Бутовської сільської ради робочих, селянських і червоноа-
рмійських депутатів (Сільрада) 
с. Бутовка Антоно-Кодинцевської волості Одеського повіту Одеської губер-
нії, 
16.01.1921-[1932] рр., 
03.05.1922 р.- Комінтернівської волості Одеського повіту Одеської губернії 
3 категорія фонду  
тип 2 
На державному зберіганні з 12.12.1940 р. 
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Опис № 1 – 1920-1922 рр., 6 од. зб. 
Накази, циркуляри губернського ревкому і повітового продовольчого комітету 
про виконання продрозверстки. Протоколи загальних зборів членів комітету 
незаможних селян. 
 
Р-2226, Виконком Кордонської сільської ради робочих, селянських і червоно-
армійських депутатів (Сільрада) 
с. Кордон Антоно-Кодинцевської волості Одеського повіту Одеської губернії, 
16.01.1921-[1930] рр., 
з 1922 р.- Комінтернівської волості Одеського повіту Одеської губернії, 
з 1923 р.- Комінтернівського району Одеського округу Одеської губернії, 
з липня 1925 р.- Комінтернівського району Одеського округу 
3 категорія фонду  
тип 2 
На державному зберіганні з 12.12.1940 р. 
 
Опис № 1 – 1922-1927 рр., 8 од. зб. 
Циркуляри волосного виконкому. Протоколи засідань сільради. Листування про 
трудовий і гужовій повинності, стані кооперативів і ін. Місячні звіти кор-
донського кредитного товариства. 
 
Р-2227, Одеський науково-виробничий комбінат хліборобства 
Всеукраїнського відділення хліборобної промисловості м. Одеса, 
[ ] рр. 
3 категорія фонду  
тип 21 
На державному зберіганні з 1940 р. 
 
Опис № 1 – 1931-1936 рр., 24 од. зб. 
Накази, постанови, розпорядження Всеукраїнського об'єднання хліборобної 
промисловості і по учбовому комбінату. Протоколи засідання правління союз 
хлібороб, педагогічної ради, приймальної комісії і кафедр інституту. Спис-
ки і анкети учнів. 
 
Р-2228, Виконком Пшеняновської сільської ради робочих, селянських і черво-
ноармійських депутатів (Сільрада) 
с. Пшенянове Антоно-Кодинцевської волості Одеського повіту Одеської губер-
нії, 
16.01.1921- 1922 рр. 
3 категорія фонду  
тип 2 
На державному зберіганні з 12.12.1940 р. 
 
Опис № 1 – 1921-1922 рр., 5 од. зб. 
Накази і циркуляри Одеського повіту і Антоново-Кодинцевського волосного 
виконкому. 
 
Р-2229, Комінтернівський районний союз сільськогосподарської зернової коо-
перації 
с. Комінтернівське Комінтернівського району Одеського округу Одеської гу-
бернії, 
07.03.1923-1932 рр. 
з липня 1925 р.- Комінтернівського району Одеського округу, 
з 1931 р.- Комінтернівського району УРСР, 
з 1932 р.- Комінтернівського району Одеської області 
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3 категорія фонду  
тип 10 
На державному зберіганні з 1940 р. 
 
Опис № 1 – 1929-1932 рр., 39 од. зб. 
Циркуляри, інструкції. Розпорядження окружного союзу сільсько-господарчих 
зернових колективів, районного зернового союзу. Протоколи засідання прав-
ління райзерносоюзу. Виробничо-фінансові плани, бюджети, звіти, баланси 
артілей райзерносоюзу. 
 
Р-2230, Комінтернівський районний колгоспний союз (Райколгоспсоюз) 
с. Комінтернівське Комінтернівського району Одеського округу Одеської гу-
бернії, 
з липня 1925 р.- Комінтернівського району Одеського округу, 
з 1931 р.- Комінтернівського району УРСР, 
з 1932 р.- Комінтернівського району Одеської області 
3 категорія фонду  
тип 10 
На державному зберіганні з 12.12.1940 р. 
 
Опис № 1 – 1929-1935 рр., 111 од. зб. 
Накази і циркуляри районного колгоспного союзу. Протоколи загальних зборів 
членів сільськогосподарських артілей. 
 
Р-2232, Сільськогосподарська артіль (Колгосп) ім. Калинина 
с. Стара Балка Березовського району Одеської області, 
[ ] рр. 
3 категорія фонду  
тип 10 
На державному зберіганні з 12.12.1940 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1957 рр., 22 од. зб. 
Протоколи загальних зборів членів колгоспу і засідань правління. Річні 
звіти. 
 
Р-2233, Письмові роботи учнів 4-10 класів сільських сіл Одеської області 
на тему «Окупаційний режим німецько-фашистських загарбників на Україні» 
колекція, 
1944-1945 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1945 рр., 16 од. зб. 
Письмові роботи учнів про німецький режим на Україні. 
 
Р-2234, Одеський окружний торговий відділ (Окрторгвідділ) 
Виконкому Одеської окружної ради робочих, селянських і червоноармійських 
депутатів 
м. Одеса, 
07.03.1923-вересень 1930 рр. 
3 категорія фонду 
тип 17 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього: 106 од. зб., 1926-1930 рр. 
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Опис № 1 – 1926-1930 рр., 66 од. зб. 
Накази, постанови, інструкції окружного торгового відділу. Протоколи засі-
дань комітету наркомату торгівлі, бюро при товарній біржі, економічної на-
ради робітників. 
 
Опис № 2 – 1928 р., 15 од. зб. 
Накази і протоколи окрторгвідділу.  
 
Опис № 3 – 1928-1930 рр., 25 од. зб. 
Листування про проведення податкової компанії, хлібозаготівлі і ін. 
Списки робітників окрторгвідділу. 
 
Р-2235, Комінтернівська районна комісія зі справ колишніх червоноармійців 
і червоних партизан 
Президію Комінтернівської районної ради робочих, селянських і червоноар-
мійських депутатів 
с. Комінтернське Комінтернівського району Одеської області, 
1933-1935 рр. 
3 категорія фонду 
тип 4 
На державному зберіганні з 1940 р. 
 
Опис № 1 – 1933-1935 рр., 102 од. зб. 
Протоколи засідань обласної партизанської комісії. Особові справи, списки 
і описи документів партизан Комінтернівського району. 
 
Р-2238, Одеська обласна комісія сприяння у роботі надзвичайної державної 
комісії з установленню і розслідування злочинів німецько-фашистськими за-
гарбниками і їх спільників та заподіяну ними шкоду громадянам, колгоспам, 
громадським організаціям, підприємствам і установам 
м. Одеса, 
квітень 1944 р. 
2 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1949 р. 
Опис № 1 – 1944-1945 рр., 56 од. зб. 
Доповіді, акти та відомості про заподіяну шкоду румунсько-німецькими оку-
пантами підприємствам, колгоспам і установам області. Опитувальні листи і 
реєстри повернутих на родину громадян з Германії. Альбом художніх замальо-
вок зруйнованих у період 1941-1944 рр. 
 
Р-2239, Відділ роботи постачання Одеського суперфосфатного заводу (ВРП)  
Головного управління робочого постачання «Головурп» 
м. Одеса, 
1944-16.04.1949 рр. 
3 категорія фонду 
тип 11 
На державному зберіганні з 10.05.1949 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1948 рр., 9 од. зб. 
Накази ВРП. Протоколи загальних зборів робітників ВРП. Річні звіти і пла-
ни. Списки і особові рахунки робочих і службовців ВРП. 
 



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  401 

Р-2240, Одеський обласний комітет професійної спілки робітників овочевих 
радгоспів 
м. Одеса, 
1934-05.05.1941 рр.  
2 категорія фонду 
тип 26 
На державному зберіганні з 16.05.1941 р. 
Всього: 290 од. зб., 1934-1941 рр. 
 
Опис № 1 – 1934-1940 рр., 282 од. зб. 
Директиви, постанови і циркуляри обкому профспілки. Протоколи засідань 
президію і пленуму обкому. Плани і звіти роботи обкому. 
 
Опис № 2 – 1935-1941 рр., 8 од. зб. 
Циркуляри, постанови, протоколи і списки робітників обкому. 
 
Р-2241, Одеський обласний комітет професійної спілки робітників зернових 
радянських господарств 
м. Одеса, 
01.03.1932-12.05.1941 рр. 
2 категорія фонду 
тип 26 
На державному зберіганні з 13.05.1941 р. 
 
Опис № 1 - 1936 р., 186 од. зб. 
Протоколи засідань обкому профспілки. Відомості про ліквідацію неграмотно-
сті і малограмотності.  
 
Р-2242, Головна реєстратура  
Губернаторства Трансністрії  
м. Одеса, 
1941-1944 рр. 
1 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 2181 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 1970 од. зб. 
Накази губернаторства, постанови, циркуляри, інструкції дирекції, примарій 
міста Одеси. Штатний розклад, відомств губернаторства. Листування про по-
вернення до трансністрії російських емігрантів, вивезення до Румунії про-
дуктів і товарів, роботу підприємств та установ, інциденти поміж румун і 
німців. Інформаційні повідомлення про роботу румунської жандармерії у тра-
нсністрії, визволення військовополонених з таборів. 
 
Опис № 2 – 1041-1944 рр., 138 од. зб. 
Прохання про виїзд до Румунії, листування про військовополонених. 
 
Опис № 3 – 1941-1944 рр., 22 од. зб. 
Прохання осіб про прийняття на службу, про помилування засуджених військо-
во-польовим судом. 
 
Опис № 4 – 1941-1944 рр., 51 од. зб. 
Звіти про роботу дирекції, поліції і жандармерії. Донесення жандармських і 
поліцейських органів про анти румунському і партизанському руху, настрій 
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населення. Списки робітників дирекції жандармських батальйонів, службовців 
поліції, нагороджених. Прохання осіб про надання роботи у поліції. 
 
Р-2243, Адміністративна інспекція  
Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса, 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 39 од. зб. 
Постанови префектур, претур і примарій районів по особовому складу. Списки 
чиновників, посвідчення і пропуски. Листування з поліцією і установами про 
адміністративні і фінансові питання, особовому складу, вивіз продуктів до 
Румунії. Копії наказів Губернаторства Трансністрії, доповідні записки, по-
свідчення на виїзд та в'їзд у Трансністірю. 
 
Р-2244, Дирекція агрокультури  
Губернаторства Трансністрії  
м. Одеса, 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 909 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1942-1944 рр., 518 од. зб. 
Накази дирекції, плани посівів у повіті. Звіти про діяльність дирекції. 
Відомості про вивезення продовольства, худоби, шовковичних черв'яків, ву-
ліїв та сільськогосподарського обладнання до Румунії. Відомості на виплату 
заробітної платні службовцям сільськогосподарських інститутів і трудових 
общин.  
 
Опис № 2 – 1941-1944 рр., 187 од. зб. 
Накази військового командування і дирекції. Статистичні відомості про ви-
віз продуктів, худоби і інвентарю до Румунії. Відомості на виплату заробі-
тної платні викладачам сільськогосподарських шкіл і інституту. 
 
Опис № 3 – 1942-1944 рр., 149 од. зб. 
Списки співробітників префектур. Відомості на виплату заробітної платні і 
винагород службовцям дирекції. 
 
Опис № 4 – 1941-1944 рр., 55 од. зб. 
Списки і відомості на виплату заробітної платні службовцям дирекції, дире-
кції, жандармам, які знаходяться при інституті гідротехніки і меліорації. 
 
Р-2245, Дирекція комерції  
Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса, 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 337 од. зб., 1941-1944 рр. 



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  403 

 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 183 од. зб. 
Постанови, накази и циркуляри Губернаторства і дирекції. Відомості про ви-
везення продовольства до Румунії. 
 
Опис № 2 – 1941-1944 рр., 90 од. зб. 
Відомості про випуск продукції підприємствами міста Одеси і районів, вжи-
вання їх окупаційними військами і населенням, вивіз товарів до Румунії. 
 
Опис № 3 – 1942-1944 рр., 20 од. зб. 
Відомості про реквізицію шкір, хутру та вивіз їх до Румунії. Посвідчення 
представників торгових фірм Румунії. 
 
Опис № 4 – 1941-1943 рр., 18 од. зб. 
Відомості про купівельну спроможність населення, вивозі товарів до Руму-
нії. 
 
Опис № 5 – 1941-1943 рр., 26 од. зб. 
Списки службовців дирекції, жандармів і поліцейських. 
 
Р-2246, Дирекція з розподілу алкоголю 
 Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса, 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 130 од. зб., 1943-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1943-1944 рр., 101 од. зб. 
Постанови і накази Губернаторства Трансністрії. Структура дирекції алкого-
лю і її підвідомчих організацій. Прохання осіб про прийняття на роботу. 
Відомості про вивіз алкоголю до Румунії. 
 
Опис № 2 – 1943 р., 29 од. зб. 
Списки і відомості на виплату заробітної платні і спиртних напоїв робітни-
кам дирекції, жандармерії і поліції. 
 
Р-2247, Примарія с. Брашеваловки 
с. Брошеваловка Цебриковського району Одеської області, 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 7 од. зб. 
Накази і розпорядження претури. Списки жителів примарії. 
 
Р-2248, Дирекція лесів  
Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса, 
1941-1944 рр., 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
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Всього: 503 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 489 од. зб. 
Постанови, накази, циркуляри, інструкції Губернаторства Трансністрії і ди-
рекції лесів. Доповіді про роботу дирекції лесів у 1941-1943 рр. Відомості 
про вивіз до Румунії лісоматеріалів. Списки службовців лісництв. Листуван-
ня з губернаторством і Румунськими торговими фірмами про торгівлю лісома-
теріалами і організація вивозу його до Румунії. Прохання осіб про дозвіл 
полювання та видачу мисливських рушниць. Інвентарні списки обладнання ви-
везених до Румунії. Схеми організації дирекції лісів, річні бюджети. Штат-
ний розклад Берадського лісництва. Відомості на видачу жалування робочим 
лісництва. Листування з префектурами і лісництвом про організацію лісороз-
робок, використанні на роботи військовополонених і населення, постачання 
військових частин окупантів паливом. 
 
Опис № 2 – 1941-1944 рр., 14 од. зб. 
Списки співробітників дирекції, претури, жандармерії, військового трибуна-
лу, поліції. 
 
Р-2249, Дирекція культури  
Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса, 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 1059 од. зб., 1942-1944 рр., 
 
Опис № 1 – 1942-1944 рр., 517 од. зб.  
Накази, постанови Губернаторства. Листування з учбовими закладами і підві-
домчими установами про видавництво газет, журналів, програмах вищих учбо-
вих закладів і шкіл. 
 
Опис № 2 – 1942-1944 рр., 28 од. зб. 
Накази постанови про адміністративне управління трансністрії. 
 
Опис № 3 – 1941-1944 рр., 265 од. зб. 
Постанови, накази, циркуляри губернаторства про призначення і звільнення 
співробітників. Списки професорів, викладачів, служителів релігійного 
культу, лікарів, студентів. Відомості на видачу жалування. 
 
Опис № 4 – 1941-1944 рр., 185 од. зб. 
Особові справи службовців установ підвідомчих дирекції культури. 
  
Опис № 5 – 1942-1944 рр., 37 од. зб. 
Накази дирекції по особовому складу. Плани, звіти про роботу відділу вій-
ськової пропаганди. Списки анкетні картки і відомості на видачу жалування 
службовцям дирекції, прохання службовців дирекції на право виїзду до Руму-
нії. 
 
Опис № 6 – 1942-1944 рр., 27 од. зб. 
Накази і призначення на службу. Доповідні записки професора Часовникова 
про організацію інституту антикомуністичної пропаганди при Одеськім уніве-
рситеті. Списки і відомості на видачу жалування службовцям дирекції, реда-
кції газети «Молва» і типографії відділу пропаганди.  
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Р-2250, Дирекція харчової промисловості  
Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса, 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 1016 од. зб., 1942-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1942-1944 рр., 901 од. зб. 
Адміністративний відділ; відділ постачання; фабрик і заводів; млинів і ма-
сло бійок; заготівлі, доставки і реалізації; контролю і ревізії; бухгалте-
рія. 
 
Опис № 2 – 1942-1944 рр., 45 од. зб. 
Накази, постанови, циркуляри Губернаторства. Листування, списки харчових 
підприємств, співробітників. Особові справи. 
 
Опис № 3 – 1942-1944 рр., 40 од. зб. 
Накази, постанови Губернаторства. Листування дирекції з під відомствами. 
Відомості статистичні і виплати заробітної платні. 
 
Опис № 4 – 1942-1944 рр., 30 од. зб. 
Списки членів дирекції і поліцейських. 
 
Р-2251, Дирекція монополії  
Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса, 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 386 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 368 од. зб. 
Накази Губернаторства, листування про торгівлю монополізованими товарами. 
Відомості на видачу нагороджень, жалування робітникам підвідомчих підпри-
ємств. 
 
Опис № 2 – 1941-1944 рр., 18 од. зб. 
Списки чиновників Одеської в’язниці, військовослужбовців поліцейської роти 
№ 36, жандармерії, Одеської поліції. Відомості на видачу жалування.  
 
Р-2252, Дирекція залізничних доріг 
Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса, 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 343 од. зб., 1942-1943 рр. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 316 од. зб. 
Відомості на виплату жалування робітникам залізничної станції. 
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Опис № 2 - 1942-1943 рр., 27 од. зб. 
Відомості на видачу жалування робітникам залізничної дороги.  
 
Р-2253, Дирекція охорони здоров'я  
Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса, 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 393 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 367 од. зб. 
Адміністративний відділ, фармацевтичний відділ, епідемічний відділ, аптеч-
ний відділ, екологічний відділ, фінансовий відділ. 
 
Опис № 2 – 1942-1944 рр., 26 од. зб. 
Списки і відомості на видачу жалування співробітникам дирекції. 
 
Р-2254, Дирекція економіки 
Губернаторства Трансністрії 
м. Одеси, 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 48 од. зб., 1942-1943 рр. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 37 од. зб. 
Інструкції дирекції економіки про умови експорту і імпорту товарів. Відо-
мості про кількість відправлених продуктів і худоби у Румунію. 
 
Опис № 2 – 1942 р., 11 од. зб. 
Списки жандармів, робітників військово-польового суду. 
 
Р-2255, Фінансова дирекція 
Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса, 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 1623 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 - 1941-1944 рр., 835 од. зб. 
Фінансові звіти дирекції, префектур, примарій, претур, держферм і ін. Спи-
ски і відомості на видачу жалування і винагород робітникам і службовцям 
підприємств і установ міста Одеси і повітів. 
 
Опис № 2 – 1941-1944 рр., 788 од. зб. 
Указ Румунського військового командування про вивезення машин і іншого об-
ладнання до Румунії. Списки і відомості на видачу жалування співробітникам 
дирекції, поліцейським і жандармам. 
 
Р-2256, Дирекція механізації сільського господарства 
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Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса, 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 - 1943 р., 57 од. зб. 
Накази, розпорядження головного командування румунською армією. Звіти, по-
дорожні листи, квитанції особового відділу «Мотокультури» м. Бухаресту. 
Штати з оплати винагород технічного персоналу «Мотокультури». Відомості і 
списки робочих та службовців МТС на отримання винагород, заробітної плати. 
 
Р-2257, Дирекція пошти і телеграфу 
Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса, 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 71 од. зб., 1943 р. 
 
Опис № 1 – 1943 р., 30 од. зб.  
Відомості на видачу жалування і винагород співробітникам дирекції прибулим 
із Румунії. 
 
Опис № 2 – 1943 р., 41 од. зб. 
Відомості на виплату жалування співробітникам дирекції, військовій цензурі 
міста Одеси і Тирасполя. 
 
Р-2258, Дирекція доріг 
Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса, 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 95 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 89 од. зб. 
Постанови, накази, циркуляри Губернаторства Трансністрії, інструкції вій-
ськового командування, трудові договори між дирекцією доріг і командуван-
ням таборами військовополонених, табелі обліку військовополонених і списки 
солдат, які охороняли їх. 
 
Опис № 2 – 1943 р., 6 од. зб. 
Списки, авансові звіти і відомості на видачу жалування співробітникам ди-
рекції. 
 
Р-2259, Дирекція садівництва і виноградарства 
Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса, 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
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На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 23 од. зб., 1942-1943 рр. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 18 од. зб. 
Постанови Губернаторства, інструкції дирекції і доповідні записки про стан 
ферм, листування про вивезення до Румунії консервованих овочів і фруктів.  
 
Опис № 2 – 1943 р., 5 од. зб. 
Списки співробітників дирекції. 
 
Р-2260, Одеський обласний трест зернових і скотарських радгоспів 
Народного комісаріату зернових і тваринницьких радгоспів УРСР 
м. Одеса, 
17.06.1944-лютий 1947 рр., 
з березня 1946 р.- Міністерства землеробства УРСР 
Одеський обласний трест радгоспів 
Міністерства радгоспів УРСР, 
лютий 1947-16.08.1955 рр. 
 
Одеське обласне управління радгоспів 
Міністерства радгоспів УРСР, 
16.08.1955-13.04.1962 рр., 
з березня 1961 р.- Головного управління радгоспів при Раді Міністрів УРСР 
 
2 категорія фонду 
тип 11 
На державному зберіганні з 31.07.1962 р. 
Всього: 838 од. зб., 1944-1962 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1962 рр., 800 од .зб. 
Загальний відділ, відділ кадрів, плановий відділ, агрономічний відділ, 
відділ землеустрою, зоотехнічний відділ, ветеринарний відділ, відділ сіль-
сько-господарчої пропаганди, відділ капітального будівництва, бухгалтерія, 
фінансовий відділ, відділ праці і заробітної платні. 
 
Опис № 2 – 1959-1961 рр., 38 од. зб. 
Плановий відділ, зоотехнічний відділ, бухгалтерія. 
 
Р-2261, Дирекція Одеського порту 
Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса, 
1941-1944 рр. 
 3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 320 од. зб. 
Накази і розпорядження губернаторства. Відомості про відвантаження вагонів 
зерно-продуктами для відправки до Румунії. 
Відомості і накладні на зерно продукти вивезені до Румунії. Списки і відо-
мості на видачу жалування робочим і службовцям. Списки службовців порту, 
що виявили бажання виїхати до Румунії. 
 
Р-2262, Відділ Румунської військової пропаганди 
Військового командування міста Одеси, 
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м. Одеса, 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 - 1941-1943 рр., 93 од. зб. 
Рапорти і доноси таємних агентів відділу. 
 
Р-2263, Дирекція Трансністрії 
Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса, 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 - 1941-1943 рр., 20 од. зб. 
Постанови Губернаторства . Відомості про кількість зерна, вивезеного із 
Одеського повіту і із Трансністрії. 
 
Р-2264, Дирекція праці 
Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса, 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 53 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 - 1941-1943 рр., 37 од. зб. 
Накази, постанови Губернаторства Трансністрії. Листування з установами про 
використання на роботі євреїв, які знаходяться у гетто і циган. 
 
Опис № 2 - 1943-1944 рр., 16 од. зб. 
Списки, анкети і відомості на видачу жалування співробітникам дирекції. 
 
Р-2265, Дирекція індустрії 
Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса, 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 2497 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр. 1897 од. зб. 
Накази, постанови і розпорядження Губернаторства. Доповідні записки дирек-
торів підприємств про організацію вивезення до Румунії обладнання, сирови-
ни і готової продукції. Листування з Румунськими фірмами про відправку до 
Румунії електромоторів, вентиляторів, обладнання заводів і ін. Відомості 
на видачу жалування робітникам і службовцям підприємств. 
 
Опис № 2 – 1041-1944 рр., 470 од. зб. 
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Відомості про ревізію шкір і хутру у Трансністрії. Дислокація установ і 
підприємств у період окупації. Особові справи співробітників і підпри-
ємств. 
 
Опис № 3 – 1941-1944 рр., 27 од. зб. 
Відомості про вивезення до Румунії продуктів і промислових товарів. 
 
Опис № 1 а – 1941-1944 рр., 103 од. зб. 
Копії посвідчень про відрядження співробітників дирекції. Відомості і спи-
ски на видачу жалування співробітникам дирекції. 
 
Р-2267, Одеський обласний трест приміських радгоспів 
Виконкому Одеської обласної ради депутатів трудящих 
м. Одеса, 
15.04.1944-04.03.1949 рр. 
 
Одеський обласний трест овоче-молочних радгоспів 
Міністерства радгоспів УРСР, 
04.03.1949-01.06.1954 рр. 
 
Одеський трест овочевих радгоспів 
Головного управління радгоспів 
Міністерства сільського господарства УРСР, 
09.03.1959-10.04.1962 рр. 
 
Одеський спеціалізований трест овоче-молочних радгоспів, 
10.04.1962-11.03.1975 рр. 
 
Одеське виробниче орендно-промислове об'єднання з виробництву промислової 
переробки і збуту плодоовочевої продукції «Одесплодоовочпром»  
Міністерства харчової промисловості УРСР, 
11.03.1975-31.03.1981 рр. 
 
Одеське обласне виробничо-промислове об'єднання з плодоовочевої продукції 
«Одесаплодоовочгосп» 
Міністерства плодоовочевого господарства УРСР, 
31.03.1981-01.01.1986 рр. 
2 категорія фонду 
тип  
На державному зберіганні з 31.07.1962 р. 
Р-2267 Опис № 1 – 1944-1954 рр., 181 од. зб. 
Загальний відділ, відділ кадрів, плановий відділ, агрономічний відділ, 
зоотехнічний відділ, ветеринарний відділ, відділ сільськогосподарської 
пропаганди, бухгалтерія, відділ будівництва. 
 
Опис № 2 – 1959-1985 рр., 629 од. зб. 
Канцелярія, плановий відділ, відділ капітального будівництва, відділ тва-
ринництва, відділ рослинництва , відділ консервної промисловості, відділ 
техніки безпеки, відділ праці і заробітної платні, відділ кадрів, бухгал-
терія, профком. 
 
Р-2268, Дирекція юстиції 
Губернатора Трансністрії 
м. Одеса, 
1941-1944 рр. 
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3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 19 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 14 од. зб. 
Накази Губернаторства і військового командування. Протоколи допитів, про-
хання і списки засуджених. 
 
Опис № 2 – 1943-1944 рр., 5 од. зб. 
Списки префектів і співробітників дирекції, членів румунського культ-клубу 
подавши заяви про їх евакуацію до Румунії. 
 
Р-2269, головне управління рибних промислів 
Губернатора Трансністрії 
м. Одеса, 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 314 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 294 од. зб. 
Накази, розпорядження, постанови Губернаторства. Доповідні записки про об-
стеження підвідомчих управлінь рибних промислів. Прохання про прийняття на 
роботу. Списки і відомості на видачу жалування. Особові справи робочих і 
службовців управління. 
 
Опис № 2 - 1941-1944 рр., 20 од. зб. 
Списки і відомості на видачу жалування службовцям. 
 
Р-2270, Румунська православна місія 
Губернатора Трансністрії 
м. Одеса, 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 71 од. зб., 1942-1944 рр. 
 
Опис № 1 - 1942-1944 рр., 49 од. зб. 
Прохання осіб про приймання на службу. Листування з жандармерією і район-
ними протоієреями про боротьбу з активістами. 
 
Опис № 2 – 1942-1944 рр., 22 од. зб. 
Списки членів релігійних секцій. Відомості на виплату жалування службовцям 
місії. 
 
Р-2271, Одеський університет дирекції культури 
Губернатора Трансністрії 
м. Одеса, 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
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Всього: 1617 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1942-1944 рр., 416 од. зб. 
Особові справи студентів медичного факультету. 
 
Опис № 2 – 1942-1944 рр., 376 од. зб. 
Особові справи студентів агропромислового факультету. 
 
Опис № 3 – 1941-1944 рр., 440 од. зб. 
Особові справи студентів університету. 
 
Опис № 4 – 1941-1944 рр., 254 од. зб. 
Накази по університету. Протоколи засідань правління і кафедр університе-
ту. Устав університету. Екзаменаційні листи студентів. Справи і списки 
співробітників і студентів. Прохання студентів про звільнення їх від ви-
плати за навчання. Відомості на видачу жалування робітникам університету. 
 
Опис № 5 – 1941-1944 рр., 119 од. зб. 
Особові картки співробітників університету. 
 
Опис № 6 – 1942-1943 рр., 12 од. зб. 
Протоколи випробувальної комісії. Учбові плани факультетів і програми. 
 
Р-2272, Дирекція адміністрації примарії Одеського муніципалітету  
м. Одеса, 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 49 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр. 15 од. зб. 
Накази і постанови Губернатора Трансністрії і військового командування. 
Прохання осіб приговорених до смертельної казні. Листування з військовим 
командуванням про боротьбу з особами саботує режимом встановленим окупан-
тами. 
 
Опис № 2 – 1941-1944 рр., 34 од. зб.  
Прохання осіб про приймання на службу до поліції. Списки осіб, які бажали 
служити окупантам. Відомості на видачу жалування співробітникам дирекції. 
 
Р-2273, Дирекція експлуатації промисловості примарії Одеського муніципалі-
тету  
м. Одеса, 
1941-1944 рр. 
3 категорія 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 282 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 233 од. зб. 
Накази постанови Губернаторства, циркуляри міської управи, звіти про дія-
льність дирекції. Доповідні записки про роботу заводів, фабрик, акти об-
стежень підприємств і установ міста. Списки і відомості на видачу жалуван-
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ня робочим і службовцям фабрик і заводів. Листування про оренду приміщень 
під магазини, мастерські і ін. Штатні розклади заводів і фабрик. 
 
Опис № 2 – 1941-1943 рр., 49 од. зб. 
Накази постанови Губернаторства, циркуляри міської управи, звіти про дія-
льність дирекції. Доповідні записки про роботу заводів, фабрик, акти об-
стежень підприємств і установ міста. Списки і відомості на видачу жалуван-
ня робочим і службовцям фабрик і заводів. Листування про оренду приміщень 
під магазини, майстерні і ін. Штатні розклади заводів і фабрик. 
 
Р-2274, Дирекція культури примарії Одеського муніципалітету  
м. Одеса, 
1941-1944 рр. 
3 категорія 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 397 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 347 од. зб. 
Постанови, накази, циркуляри претури, префектури. Списки викладачів, що 
прибули з Румунії. 
 
Опис № 2 – 1941-1944 рр., 22 од. зб. 
Списки співробітників бібліотек і кінотеатрів, викладачів. Прохання осіб 
на право відкриття кінотеатрів. 
 
Опис № 1 а – 1942-1943 рр., 28 од. зб. 
Списки співробітників поліцейських дільниць. Анкети, адреси, відомості на 
видачу жалування співробітникам дирекції. Списки установ підвідомчих дире-
кції культури з вказаними прізвищами керівників і адрес. 
 
Р-2275, Патронажна рада соціального піклування примарії Одеського муніци-
палітету  
м. Одеса, 
1941-1944 рр. 
3 категорія 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
 
Опис № 1 – 1942-1944 рр., 89 од. зб. 
Прохання осіб репресованих, розкуркулених Радянської владою, що подали за-
яви на призначення пенсії і отримання допомоги. Відомості на видачу заро-
бітної платні робітникам патронажної ради, молдованам і тим, хто прибув з 
Румунії. Журнал реєстрації наданих прохань.  
 
Р-2276, Дирекція постачання примарії Одеського муніципалітету  
м. Одеса, 
1941-1944 рр. 
3 категорія 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 1594 од. зб., 1941-1944 рр.  
 
Опис № 1 -1941-1944 рр., 105 од. зб. 
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Списки і відомості на видачу жалування і продуктів робочим та службовцям 
підприємств і установ міста Одеси. 
Опис № 2 – 1941-1944 рр., 1400 од. зб. 
Постанови і розпорядження примарії, відомості на видачу продуктів робітни-
кам установ і підприємств. 
 
Опис № 3 – 1942-1944 рр., 36 од. зб. 
Списки, відомості на видачу жалування, палива і продуктів робітникам уста-
нов і підприємств. 
 
Опис № 4 – 1042-1944 рр., 41 од. зб. 
Списки і прохання про видачу хлібних карток. 
 
Опис № 5 – 1942-1944 рр., 12 од. зб. 
списки і відомості робітників дирекцій і управлінь, поліції, жандармерії, 
військових частин відділу військової пропаганди і ін. 
 
Р-2277, Дирекція дач, парків і садів примарії Одеського муніципалітету 
м. Одеса, 
1941-1944 рр., 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 159 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1942-1944 рр., 99 од. зб. 
Списки і відомості на видачу жалування співробітникам дирекції. Особові 
рахунки орендаторів дач, земельних дільниць. 
 
Опис № 2 – 1941-1944 рр., 60 од. зб. 
Орендні договори на земельні дільниці. 
 
Р-2278, Дирекція водопроводу і каналізації примарії Одеського муніципалі-
тету 
м. Одеса, 
1941-1944 рр., 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 122 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 82 од. зб. 
Циркуляри, розпорядження дирекції. Списки і відомості на видачу жалування, 
пропусків співробітникам дирекції. 
 
Опис № 2- 1942-1943 рр., 20 од. зб. 
Відомості на видачу жалування робочим і службовцям. 
 
Опис № 3 – 1942-1944 рр., 20 од. зб. 
Відомості на видачу жалування робочим і службовцям. 
 
Р-2279, Дирекція недвижимого майна 
Примарії Одеського муніципалітету 
м. Одеса, 
1941-1944 рр., 
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3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 173 од. зб. 
Прохання про прийняття на роботу. Акти ревізій дільничних контор, районних 
управлінь. Списки службовців районних управлінь членів «Культурно-
молдавського товариства», відомості на видачу грошей робітникам дирекції. 
 
Р-2280, Дирекція транспорту і очистка міста 
Примарії Одеського муніципалітету 
м. Одеса, 
1941-1944 рр., 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1944 рр., 53 од. зб. 
Відомості на видачу жалування робочим і службовцям дирекції. 
 
Р-2281, Юридична дирекція і нотаріат 
Примарії Одеського муніципалітету 
м. Одеса, 
1941-1944 рр., 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 868 од. зб. 
Розпорядження фінансової дирекції. Постанови примарії Одеського муніципа-
літету. Доповідні записки начальника нотаріальної контори про результати 
перевірки бюро перекладачів. Списки, прохання і посвідчення перекладачів 
затверджених примарією. Прохання осіб про нотаріальне засвідчення їх під-
писів на доданих документах, стягнення аліментів і ін. 
 
Р-2282, Фінансова дирекція 
Примарії Одеського муніципалітету 
м. Одеса, 
1941-1944 рр., 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 177 од. зб., 1942-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1942-1944 рр., 161 од. зб. 
Особові справи орендаторів. 
 
Опис № 2 – 1942-1944 рр., 5 од. зб. 
Змети на ремонт підприємств, списки орендаторів. Відомості на видачу жалу-
вання робочим і службовцям підприємств. 
 
Опис № 3 – 1942-1943 рр., 5 од. зб. 
Відомості на видачу жалування робітникам дирекції і справи про обкладення 
податків орендаторів. 
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Опис № 4 – 1942-1944 рр., 6 од. зб. 
Справи про обкладення податків орендаторів. 
 
Р-2283, Інвентарна дирекція 
Примарії Одеського муніципалітету 
м. Одеса, 
1941-1944 рр., 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 47 од. зб. 
Накази, інструкції, розпорядження дирекції відомості на видачу жалування. 
Списки, прохання співробітників дирекції. 
 
Р-2284, Інженерно - технічна дирекція 
Примарії Одеського муніципалітету 
м. Одеса, 
1941-1944 рр., 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 78 од. зб., 1941-1943 рр. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 28 од. зб. 
Відомості на видачу жалування співробітникам дирекції. 
 
Опис № 2 – 1942-1943 рр., 43 од. зб. 
Відомості на видачу жалування робочим будівничих контор. 
 
Опис № 3 – 1941-1942 рр., 7 од. зб. 
Списки робітників заводів, що допомагали окупантам зберігати і охороняти 
майно заводу. Прохання осіб про здачу їм в оренду заводів і фабрик. 
 
Р-2285, Медично-санітарна дирекція 
Примарії Одеського муніципалітету 
м. Одеса, 
1941-1944 рр., 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 257 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 243 од. зб. 
Накази і постанови Губернатора Трансністрії і дирекції. Доповідні записки 
про організацію і діяльність дирекції і підвідомчих установ. Штатний розк-
лад дирекції. Прохання осіб про прийняття на роботу. Відомості на видачу 
жалування робітникам підвідомчих установ. 
 
Опис № 2 – 1942-1943 рр., 14 од. зб. 
Списки і відомості на видачу жалування співробітникам дирекції. 
 
Р-2286, Електротехнічна дирекція  
Примарії Одеського муніципалітету 
м. Одеса, 
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1941-1944 рр., 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 67 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 7 од. зб. 
Накази і розпорядження по дирекції. Підписні листи пожертвувань на користь 
Румунії і Німецького Червоного хресту. Списки чиновників, службовців і ро-
бочих дирекції Губернаторства на предмет отримання скидок на електрику, на 
отримання заробітної платні. 
 
Опис № 2 – 1942-1944 рр., 60 од. зб. 
 Змети, проекти і креслення капітальних робіт електростанції. Відомості на 
видачу жалування робочим і службовцям. 
 
 
Р-2287, Балтська центральна в’язниця  
Губернаторства Трансністрії 
м. Балта, Балтського району Одеської області, 
1941-1944 рр., 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 –1943 рр., 1 од. зб. 
Списки заключних, листування з інспектором в’язниць про встановлення режи-
му для заключних.  
 
Р-2288, Транспортний відділ 
Одеського окружного військово-господарського управління Червоної армії 
«Окрвійськгоспупр»,  
м. Одеса, 
[ ] рр., 
3 категорія фонду 
тип 13 
На державному зберіганні з 27.07.1954р. 
 
Опис № 1 – 1919 рр., 2 од. зб. 
Журнали реєстрації вхідних телеграм. 
 
Р-2289, Одеське міське управління кладовищами 
Примарії Одеського муніципалітету 
м. Одеса, 
1941-1944 рр., 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 25 од. зб. 
Списки, особові рахунки, відомості на видачу жалування 1 винагороджень 
співробітникам управління. 
 
Р-2290, Санітарно-ветеринарно-зоотехнічна дирекція 
Примарії Одеського муніципалітету 
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м. Одеса, 
1941-1944 рр., 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 –1943 рр., 3 од. зб. 
Відомості на видачу жалування робочим і службовцям дирекції. 
 
Р-2291, Одеське бюро з контролю і продажу  
Примарії Одеського муніципалітету 
м. Одеса, 
1941-1944 рр., 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942 рр., 1 од. зб. 
Посвідчення поліцейських, військових службовців і інших чиновників на пра-
во вивезу цінностей до Румунії. 
Р-2292, Дирекція Одеського трамваю 
Примарії Одеського муніципалітету 
м. Одеса, 
1941-1944 рр., 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 379 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 364 од. зб. 
Накази і розпорядження по дирекції. Штатний розклад. Списки робітників ди-
рекції і відомості на заробітну платню і ін. 
 
Опис № 2 – 1941-1944 рр., 15 од. зб. 
Накази і розпорядження по дирекції. Штатний розклад. Списки робітників ди-
рекції і відомості на заробітну платню. 
 
Р-2293, Дирекція записів актів громадянського стану 
Примарії Одеського муніципалітету 
м. Одеса, 
1941-1944 рр., 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1943 рр., 1 од. зб. 
Відомості на видачу жалування робітникам дирекції, винагороди. 
 
Р-2294, Одеський відділ праці дирекціях праці 
Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса, 
1941-1944 рр., 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
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Всього: 404 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 386 од. зб. 
Огляди про діяльність відділу праці, прохання осіб про звільнення їх від 
трудової повинності.  
 
Опис № 2 – 1941-1944 рр., 12 од. зб. 
Листування з дирекцією праці про встановлення пенсій сім'ям колишніх чино-
вників царської армії і установ, особові картки пенсіонерів. 
 
Опис № 1 а – 1944 р., 17 од. зб. 
Списки робітників військових і жандармських установ, німецького військово-
го лазарету. 
 
Р-2295, Фольксдойче Миттельштелле «СС» 
Зондеркомандо РБК ХХV, 
м. Одеса, 
1941-1944 рр., 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 78 од. зб. 
Відомості зборів членських внесків, списки німців, плани господарських ні-
мецьких колоній, матеріали для друку у німецьких газетах, листування з ре-
дакцією газети «Дер дойче ин Трансністрії». 
 
Р-2296, 1-е районне управління дирекції нерухомого майна 
Примарії Одеського муніципалітету 
м. Одеса, 
1941-1944 рр., 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1943-1944 рр., 20 од. зб. 
Відомості на видачу жалування робітникам управління. 
 
Р-2297, 2-е районне управління дирекції нерухомого майна 
Примарії Одеського муніципалітету, 
м. Одеса, 
1941-1944 рр., 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 31 од. зб., 1942-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1942-1944 рр., 30 од. зб. 
Відомості на видачу жалування робітникам управління та дільничних контор. 
 
Опис № 1 – 1944 р., 1 од. зб. 
Відомості на видачу жалування робітникам управління. 
 
Р-2298, 3-е районне управління дирекції нерухомого майна 
Примарії Одеського муніципалітету 
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м. Одеса, 
1941-1944 рр., 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 23 од. зб. 
Розпорядження по управлінню і відомості на видачу жалування робітникам уп-
равління. 
 
Р-2299, 4-е районне управління дирекції нерухомого майна 
Примарії Одеського муніципалітету 
м. Одеса, 
1941-1944 рр., 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 29 од. зб. 
Списки, відомості на видачу жалування робітникам управління. 
 
Р-2300, 5-е районне управління дирекції нерухомого майна 
Примарії Одеського муніципалітету 
м. Одеса, 
1941-1944 рр., 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1944 рр., 37 од. зб. 
Відомості на видачу жалування службовцям районного управління. 
 
Р-2301, 6-е районне управління дирекції нерухомого майна 
Примарії Одеського муніципалітету 
м. Одеса, 
1941-1944 рр., 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1944 рр., 25 од. зб. 
Облікові картки орендаторів приміщень, службовців. Відомості на видачу жа-
лування.  
 
Р-2302, 1-я дільнична контора дирекції нерухомого майна 
Примарії Одеського муніципалітету 
м. Одеса, 
1941-1944 рр., 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 39 од. зб. 
Відомості на видачу жалування і касові щоденники. 
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Р-2303, 2-я дільнична контора дирекції нерухомого майна 
Примарії Одеського муніципалітету 
м. Одеса, 
1941-1944 рр., 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 2 – 1942-1943 рр., 12 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні співробітникам контори. 
 
Р-2304, 3-я дільнична контора дирекції нерухомого майна 
Примарії Одеського муніципалітету 
м. Одеса, 
1941-1944 рр., 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 3 од. зб., 1941-1942 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1942 рр., 1 од. зб. 
Відомості на видачу жалування. 
 
Опис № 2 – 1941-1942 рр., 2 од. зб. 
Відомості на видачу жалування робітникам контори. 
 
Р-2305, 4-я дільнична контора дирекції нерухомого майна 
Примарії Одеського муніципалітету 
м. Одеса, 
1941-1944 рр., 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 1 од. зб. 
Відомості на видачу жалування робітникам контори. 
 
Р-2306, 5-я дільнична контора дирекції нерухомого майна 
Примарії Одеського муніципалітету 
м. Одеса, 
1941-1944 рр., 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1942 рр., 3 од. зб. 
Відомості на видачу жалування робітникам контори. 
 
Р-2307, 6-я дільнична контора дирекції нерухомого майна 
Примарії Одеського муніципалітету 
м. Одеса, 
1941-1944 рр., 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
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Опис № 1 – 1941-1944 рр., 13 од. зб. 
Відомості на видачу жалування робочим і службовцям контори. 
 
Р-2308, 7-я дільнична контора дирекції нерухомого майна 
Примарії Одеського муніципалітету 
м. Одеса, 
1941-1944 рр., 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 12 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 2 од. зб. 
Відомості на видачу жалування службовцям і табеля виходу на роботу співро-
бітникам контори. 
 
Опис № 2 – 1942 р., 10 од. зб. 
Відомості на видачу жалування, табеля виходу на роботу службовців контори. 
 
Р-2309, 8-я дільнична контора дирекції нерухомого майна 
Примарії Одеського муніципалітету 
м. Одеса, 
1941-1944 рр., 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 2 од. зб. 
Циркуляри головного управління нерухомого майна. Відомості на видачу жалу-
вання робітникам контори. 
 
Р-2311, 11-я дільнична контора дирекції нерухомого майна 
Примарії Одеського муніципалітету 
м. Одеса, 
1941-1944 рр., 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 9 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 1 од. зб. 
Відомості на видачу жалування робітникам контори. Особові рахунки кварти-
ро-найманців. 
 
Опис № 2 – 1942 р., 8 од. зб. 
Відомості на видачу жалування робітникам контори. 
 
 
Р-2312, 12-я дільнична контора дирекції нерухомого майна 
Примарії Одеського муніципалітету 
м. Одеса, 
1941-1944 рр., 
3 категорія фонду 
тип 29 
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На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942 р., 4 од. зб. 
Відомості на видачу жалування робітникам контори. 
 
Р-2313, 13-я дільнична контора дирекції нерухомого майна 
Примарії Одеського муніципалітету 
м. Одеса, 
1941-1944 рр., 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 2 – 1941-1942 рр., 10 од. зб. 
Відомості на видачу жалування службовцям контори. 
 
Р-2314, 14-я дільнична контора дирекції нерухомого майна 
Примарії Одеського муніципалітету 
м. Одеса, 
1941-1944 рр., 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 27 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 9 од. зб. 
Розпорядження по конторі, списки і відомості на видачу жалування робочим і 
службовцям контори. 
 
Опис № 2 – 1942 р., 18 од. зб. 
Відомості на видачу жалування робітникам контори. 
 
Р-2315, 15-я дільнична контора дирекції нерухомого майна 
Примарії Одеського муніципалітету 
м. Одеса, 
1941-1944 рр., 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 2 од. зб. 
Особові рахунки квартиро-найманців. Відомості на видачу жалування службов-
цям контори. 
 
Р-2316, 16-я дільнична контора дирекції нерухомого майна 
Примарії Одеського муніципалітету 
м. Одеса, 
1941-1944 рр., 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 11 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 2 од. зб. 
Циркуляри і інструкції районного управління. Списки двірників. 
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Опис № 2 – 1942 р., 11 од. зб. 
Відомості на видачу жалування робітникам контори. 
 
Р-2317, 17-я дільнична контора дирекції нерухомого майна 
Примарії Одеського муніципалітету 
м. Одеса, 
1941-1944 рр., 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 2 – 1941-1944 рр., 17 од. зб. 
Відомості на видачу жалування службовцям. 
 
Р-2318, 18-я дільнична контора дирекції нерухомого майна 
Примарії Одеського муніципалітету 
м. Одеса, 
1941-1944 рр., 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 10 од. зб., 1942 рр. 
 
Опис № 1 – 1942 р., 1 од. зб. 
Звіт про господарську і фінансову діяльність контори. 
 
Опис № 2 – 1942 р., 9 од. зб. 
Відомості на видачу жалування службовцям контори. 
 
Р-2319, 19-я дільнична контора дирекції нерухомого майна 
Примарії Одеського муніципалітету 
м. Одеса, 
1941-1944 рр., 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942 р., 6 од. зб. 
Відомості на видачу жалування робочим і службовцям контори. 
 
Р-2320, 20-я дільнична контора дирекції нерухомого майна 
Примарії Одеського муніципалітету 
м. Одеса, 
1941-1944 рр., 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 2 – 1942-1944 рр., 5 од. зб. 
Відомості на видачу жалування робочим і службовцям контори. 
 
Р-2321, 21-я дільнична контора дирекції нерухомого майна 
Примарії Одеського муніципалітету 
м. Одеса, 
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1941-1944 рр., 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 13 од. зб., 1942-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1942-1944 рр., 9 од. зб. 
Довідки і посвідчення жильців, з місту роботи. 
 
Опис № 2 – 1942 р., 13 од. зб. 
Відомості на видачу жалування службовцям контори. 
 
Р-2322, 22-а дільнична контора дирекції нерухомого майна Примарії Одесько-
го муніципалітету 
м. Одеса  
1941-1944рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 11 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 2 од. зб. 
Посвідчення та довідки квартиронаймачів з місця служби.  
Опис № 2 – 1942 р., 9 од. зб. 
Відомості на видачу платні службовцям контори 
 
Р-2323, 23-я дільнична контора дирекції нерухомого майна Примарії Одесько-
го муніципалітету 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 10 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис №1 – 1941-1944рр., 8 од. зб. 
Відомості на видачу платні службовцям контори. 
Опис №2 – 1941-1943рр., 2 од. зб. 
Відомості на видачу платні службовцям контори. 
 
 
Р-2324, 24-а дільнична контора дирекції нерухомого майна Примарії Одесько-
го муніципалітету 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 2 – 1941-1944 рр., 13 од. зб. 
Відомості на видачу платні службовцям контори та касові щоденники. 
 
 
Р-2325, 25-а дільнична контора дирекції нерухомого майна Примарії Одесько-
го муніципалітету 
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м. Одеса 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з1945 р. 
 
Опис №1 – 1941-1944рр., 1 од. зб. 
Особові рахунки робітників та службовців. 
 
 
 
Р-2326, 26-а дільнична контора дирекції нерухомого майна Примарії Одесько-
го муніципалітету 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 15 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис №1 – 1943-1944 рр., 2 од. зб. 
Відомості на видачу платні службовцям та робітникам контори. 
Опис №2 – 1942-1943 рр., 13 од. зб. 
Відомості на видачу платні службовцям контори 
 
 
Р-2327, 27-а дільнична контора дирекції нерухомого майна Примарії Одесько-
го муніципалітету 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942 -1944 рр., 2 од. зб. 
Відомості на видачу платні службовцям контори. 
 
 
 
Р-2329, 29-а дільнична контора дирекції нерухомого майна Примарії Одесько-
го муніципалітету 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 3 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1942 -1944 рр., 2 од. зб. 
Відомості на видачу платні службовцям контори. 
Опис № 2 – 1941-1942 рр., 1 од. зб. 
Відомості на видачу платні службовцям контори. 
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Р-2330, 30-а дільнична контора дирекції нерухомого майна Примарії Одесько-
го муніципалітету 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис №1 – 1942 р., 2 од. зб. 
Відомості на видачу платні службовцям контори. 
 
 
 
Р-2331, 31-а дільнична контора дирекції нерухомого майна Примарії Одесько-
го муніципалітету 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з1945 р. 
 
Опис №1 – 1941-1944 р., 1 од. зб. 
Особові рахунки квартиронаймачів та автобіографії робітників контори. 
 
Р-2332, 32-а дільнична контора дирекції нерухомого майна примарії Одесько-
го муніципалітету 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис №1 –1944 р., 2 од. зб. 
Відомості на видачу платні службовцям контори. 
 
 
 
Р-2333, 33-я дільнична контора дирекції нерухомого майна Примарії Одесько-
го муніципалітету 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
  
Опис №1 –1943 р., 1 од. зб. 
Відомості на видачу платні службовцям контори. 
 
 
Р-2334, 34-я дільнична контора дирекції нерухомого майна Примарії Одесько-
го муніципалітету 
м. Одеса 
1941-1944рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
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На державному зберіганні з1945 р. 
 
Опис №1 –1942 р., 1 од. зб. 
Відомості на видачу платні службовцям контори. 
 
 
 
Р-2335, 36-а дільнична контора дирекції нерухомого майна Примарії Одесько-
го муніципалітету 
м. Одеса 
1941-1944рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 11 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1942- 1944 рр., 8 од. зб. 
Списки двірників. 
Опис № 2 – 1942р., 3 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні. 
 
Р-2336, 37-а дільнична контора дирекції нерухомого майна Примарії Одесько-
го муніципалітету 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 4 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис №1 – 1941- 1942 рр., 4 од. зб. 
Списки двірників. 
Опис №2 – 1942 р., 3 од. зб. 
Відомості на видачу платні службовцям контори. 
 
 
 
 
 
Р-2337, 38-а дільнична контора дирекції нерухомого майна Примарії Одесько-
го муніципалітету  
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 1 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1942- 1943 рр., 1 од. зб. 
Особові рахунки робітників та службовців контори. 
 
Р-2338, 39-а дільнична контора дирекції нерухомого майна Примарії Одесько-
го муніципалітету 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
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3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 4 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1941- 1943 рр., 3 од. зб. 
Списки двірників та відомості на видачу платні службовцям контори. 
Опис № 2 – 1942-1943 рр., 1 од. зб. 
Особові рахунки робітників та службовців контори. 
 
Р-2339, 40-а дільнична контора дирекції нерухомого майна Примарії Одесько-
го муніципалітету 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 2 – 1942 р., 3 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні службовцям контори. 
 
 
 
 
Р-2340, 41-а дільнична контора дирекції нерухомого майна Примарії Одесько-
го муніципалітету 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 7 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 2 од. зб. 
Відомості про житло. 
Опис № 2 – 1942-1943 рр., 5 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні службовцям контори. 
 
 
Р-2341, 42-а дільнична контора дирекції нерухомого майна Примарії Одесько-
го муніципалітету 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис №2 – 1941-1943 рр., 5 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні службовцям контори. 
 
 
Р-2342, 43-я дільнична контора дирекції нерухомого майна Примарії Одесько-
го муніципалітету 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
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3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 18 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис №1 – 1942-1943 р., 4 од. зб. 
Накази та розпорядження по конторі. 
Опис №2 – 1942-1943 рр., 14 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні службовцям контори. 
 
 
 
Р-2343, 44-а дільнична контора дирекції нерухомого майна Примарії Одесько-
го муніципалітету 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 10 од. зб., 1941-1944рр. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 р., 5 од. зб. 
Довідки з місця праці мешканців. 
Опис № 2 – 1942 -1943 рр., 5 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні службовцям контори. 
 
Р-2344, 45-а дільнична контора дирекції нерухомого майна Примарії Одесько-
го муніципалітету 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис №1 – 1942-1943 рр., 3 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні службовцям контори. 
 
 
Р-2345, 46-а дільнична контора дирекції нерухомого майна Примарії Одесько-
го муніципалітету 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис №1 – 1943р., 10 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні службовцям контори. 
 
Р-2346, 47-а дільнична контора дирекції нерухомого майна Примарії Одесько-
го муніципалітету 
1941-1944рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
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Опис №1 – 1943 р., 4 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні службовцям контори. 
 
 
Р-2347, 48-а дільнична контора дирекції нерухомого майна Примарії Одесько-
го муніципалітету 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 8 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис №1 – 1941- 1943 рр., 8 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні службовцям контори. 
 
Р-2348, 49-а дільнична контора дирекції нерухомого майна Примарії Одесько-
го муніципалітету 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис №1 –1943 рр., 2 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні службовцям контори. 
 
 
Р- 2349, Генеральний інспекторат жандармерії Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 214 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 190 од. зб. 
Фінансові документи про витрати по жандармським батальйонам 
Опис № 2 – 1941-1943 рр., 24 од. зб. 
Фінансові документи про витрати по жандармським батальйонам 
 
Р-2350, Інспекторат в’язниць Губернаторства Трансністрії. 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 27 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1943-1944 рр., 13 од. зб. 
Накази та розпорядження Губернаторства, списки політичних та кримінальних 
в’язнів, списки співробітників інспекторату. 
Опис № 2 – 1942-1944 рр, 11 од. зб. 
Накази та розпорядження Губернаторства, списки в’язнів Рибницької та Оде-
ської в’язниць, списки інспекторату. 
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Опис № 3 – 1942-1943 рр., 3 од. зб. 
Доповідні записки інспектора в’язниць про стан в’язниць та таборів. 
 
 
Р-2351, Префектура Одеської поліції Губернаторства Трансністрії. 
м. Одеса  
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 3461 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 43 од. зб.  
Постанови Губернаторства про структуру Префектури Одеської поліції. Особи-
сті справи співробітників поліції. 
Опис № 2 – 1941-1944 рр., 32 од. зб. 
Особисті справи співробітників поліції 
Опис № 3 – 1941-1943 рр., 3190 од. зб. 
Переписні аркуші населення міста Одеси за 1941-1943рр. 
Опис № 4 – 1942-1944 рр., 48 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні поліціантам. Особиста справа перек-
ладачки З. Онілової. 
Опис № 5 – 1942-1944 рр., 148 од. зб. 
Переписні аркуші населення міста Одеси за 1942-1944 рр. 
 
 
Р-2352, Перша поліцейська ділянка Префектури поліції  
м. Одеса 
1941-1944рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 423 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис №1- 1942-1944 рр., 417 од. зб. 
Листування з Префектурою поліції, Одеським військово-польовим судом про 
надання санкції на арешти, повістки на явку у поліцію. 
Опис №2 – 1942-1944 рр., 6 од зб. 
Перелік співробітників 1-ї ділянки поліції. Накази та листування з Префек-
турою поліції, 
 
 
Р-2353, Друга поліцейська ділянка Префектури поліції  
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 474 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 - 1941-1944 рр., 417 од. зб. 
Бюлетені про політичний настрій населення. Перелік осіб, які приїхали з 
Бессарабії та Румунії. Особисті справи військовополонених. 
 
Опис № 2 - 1941-1944 рр., 56 од. зб. 
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Інформаційні бюлетені про політичний настрій населення. 
Опис № 3 – 1942-1944 рр., 33 од. зб. 
Перелік осіб, які активно співробітничали з окупантами (провокатарів, зра-
дників) 
 
 
 
Р-2354, Дев’ята поліцейська ділянка Префектури поліції  
м. Одеса 
1941-1944рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 67 од. зб., 1941-1944рр. 
 
Опис № 1- 1942-1944 рр., 50 од. зб. 
Протоколи проведення слідчих дій. Перелік осіб, які знаходяться під вар-
тою. 
Опис № 2 – 1942-1944 рр., 15 од зб. 
Накази та постанови Префектури поліції м. Одеси. 
Опис № 3 – 1943-1944 рр., 2 од. зб. 
Перелік особового складу поліцейської ділянки. 
 
 
Р-2355, Одеська центральна в’язниця інспекторату в’язниць  
Губернатора Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 10 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис №1- 1942-1944рр., 10 од. зб. 
Перелік в’язнів. Перелік осіб, бажаючих вступати в російські добровольчі 
корпуса німецької армії для відправлення в Сербію. 
 
Р-2356, Примарія 3-ї ділянки м. Ананьєва,  
м. Ананіїв, Ананьївського району, Одеської області. 
1941-1944рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
 
Опис №1- 1942-1943 рр., 6 од. зб. 
Накази Губернаторства та Префектури. Відомості на заробітну платню робіт-
никам та службовцям. Списки членів трудової громади. 
 
Р-2357, Префектура Овідіопольського повіту Губернаторства Трансністрії 
м. Овідіополь, Овідіопольській район, Одеської області 
1941-1944рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 572 од. зб., 1941-1944 рр. 
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Опис №1- 1941-1943 рр., 367 од. зб. 
Накази та постанови Губернаторства. Відомості на заробітну платню робітни-
кам та службовцям. Інструкція про проведення плебісциту з метою примусити 
населення прийняти режим окупантів. Прохання осіб, репресованих за роки 
радянської влади про повертання майна та садиб. Листування з повітовою жа-
ндармерією про поселення в Трансністрії колишніх репресованих радянською 
владою. 
Опис № 2 – 1941-1943 рр., 117 од. зб. 
Особисті справи співробітників.  
Опис № 3 – 1943 р., 1 од. зб. 
Журнал реєєстрації надходження та витрати продуктів. 
Опис № 4 – 1941-1943 рр., 92 од. зб. 
Списки та відомості на видачу заробітної плати робітникам Префектури та 
Претур. Листування з жандармерією про заходи боротьби проти радянських ак-
тивістів. 
 
Р-2358, Префектура Балтського повіту,  
м. Балта, Балтський район,  
Одеська область 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 863 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис №1- 1941-1944рр., 781 од. зб. 
Постанови, накази, інструкції військового румунського командування, Губер-
наторства Трансністрії, доповідні записки преторів. Протоколи адміністра-
тивних конференцій про діяльність установ. Відомості про використання вій-
ськовополонених на роботах, про реквізицію у населення сільськогосподарсь-
ких продуктів, коней, худоби для військових частин та вивезення до Руму-
нії. 
Опис №1а – 1941-1944рр., 81 од. зб. 
Листування з жандармерією про діяння партизан. Відомості на видачу заробі-
тної платні робітникам префектури та претур. 
Опис № 2 – 1943 р., 1 од. зб. 
Накладні квитанції на відправлення вантажів. 
 
Р-2359, Префектура Одеського повіту, 
 м. Одеса, 
1941-1944 рр. 
 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 461 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 357 од. зб. 
Розпорядження Претури, відомості про кількість продуктів, які вивезли в 
Румунію. Про інфекційні захворювання. Інструкція про висилання євреїв. Ли-
стування с претурами про розповсюдження румунських газет серед населення, 
про діяння партизан та реквізиції продуктів у населення. 
Опис № 2 – 1943 р., 1 од. зб. 
Відомості на видачу пального зі складу префектури. 
Опис № 3 – 1941-1943 рр., 103 од. зб. 
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Відомості про службовців префектури, претур, військової цензури в м. Оде-
сі. Особисті справи службовців префектури та претур. 
 
Р-2361, Префектура Березівського повіту,  
с. Березівка, Березівський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 782 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 667 од. зб. 
Протоколи засідань префектури. Доповідні записки префекта та преторів про 
діяльність претур та установ району, шкільних інспекторів про стан шкіл. 
Схема адміністративного поділу повітів та районів Трансністрії. Статистич-
ні відомості про хід польових робіт, реквізиції у населення, про діяння 
жандармів та солдат, про доноси на радянських активістів. Інвентарні відо-
мості архівів, які призначили для вивозу в Румунію. 
Журнали реєстрації кореспонденції. Ескіз Березівського повіту. Відомості 
про населення Березівської претури, які обміняли радянські гроші на німе-
цькі марки. 
 
Опис № 2 – 1941-1944 рр., 115 од. зб. 
Відомості та особисті справи співробітників префектури. 
 
 
Р-2362, Префектура Ананьївського повіту,  
м. Ананьїв, Ананьївський район, Одеська область 
1941-1944рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 30 од. зб., 1941-1943 рр. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 25 од. зб. 
Постанови, накази, інструкції губернаторства та дирекції. Протоколи адмі-
ністративних конференцій. Листування з дирекцією індустрії та претурами 
про реквізицію у населення сировини та сільськогосподарських продуктів для 
відправлення до Румунії. 
 
Опис № 2 – 1941-1942 рр., 5 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам префектури, претур та по-
вітовій поліції. 
 
 
Р-2365, Претура Овідіопольського повіту, 
 м. Овідіополь, Овідіопольський район, Одеська область 
1941-1944рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з1945 р.  
Всього: 311 од. зб., 1941-1943 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 275 од. зб. 
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Накази, постанови губернаторства Трансністрії, префектури повіту та пре-
тур. 
Відомості про вивезення продуктів до Румунії. Про викладання румунської 
мови в школах. Прохання розкуркулених та репресованих радянськими органами 
про вертання житла, садиб, майна та визволення з таборів для військовопо-
лонених. 
Опис № 2 – 1941-1943рр., 6 од. зб. 
Відомості про кількість реквізованних продуктів харчування. Відомості про 
стан шкіл. 
Опис № 3 – 1942-1943рр., 30 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної плати службовцям претури, перфектури, німе-
цьких офіцерів. 
 
 
Р-2366, Претура Валегоцуловського району,  
с. Долинське, Долинський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 102 од. зб., 1941-1943 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 82 од. зб. 
Накази та постанови префектури і претури. Протоколи допитів людей, які до-
помагали партизанам. Листування з префектурою про діяння німецьких солдат 
серед населення. 
 
Опис №2 – 1942-1943 рр., 20 од. зб. 
Відомості поліцейських району, жандармів, офіцерів та службовців претури. 
 
 
Р-2368, Претура Савранського району,  
с. Саврань, Савранський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 8 од. зб., 1941-1943 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 8 од. зб. 
Накази та розпорядження претури. Схема устрою районних та сільських уста-
нов. 
 
 
Р-2369, Претура Францфельдського району,  
с. Надлиманське, Овідіопольський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 8 од. зб., 1941-1943 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 88 од. зб. 
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Накази, постанови та циркуляри губернаторства Трансністрії і претури. Лис-
тування с примаріями про реквізування худоби та сільськогосподарських про-
дуктів у населення. 
Опис № 2 – 1942-1944 рр., 17 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної плати співробітникам претури. 
 
 
Р-2370, Претура Вигодянського району,  
с.Вигода, Біляївський район, Одеська область 
1941-1944рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 33 од. зб., 1941-1943 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 27 од. зб. 
Листування з жандармерією про вивезення в Румунію майна трудових громад та 
ферм. Відомості про облік продуктів, які вилучені у населення. 
 
Опис № 2 – 1943-1944 рр., 6 од. зб. 
Відомості співробітників претури. 
 
 
Р-2371, Претура Петроверовського району,  
с. Жовтневе, Жовтневий район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 81 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 81 од. зб. 
Накази, постанови губернаторства, префектури. Інструкції претури по обліку 
та складанню бюджету. Облікові аркуші трактористів. Анкети, характеристики 
та прохання торговців та кустарів на право торгівлі та відкриття майсте-
рень. Відомості викладачів, які відвідували курси румунської мови. 
 
 
Р-2372, Претура Троїцького району,  
с. Троїцьке, Троїцький район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 145 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 72 од. зб. 
Постанови та накази префектруи. Листування про створення будинку молдавсь-
кої культури та про проведення румунської пропаганди в молдавських селах. 
Про забезпечення розкуркулених та репресованих осіб житлом та продуктами 
харчування. 
Опис № 2 – 1942-1943 рр., 31 од. зб. 
Постанови претури, листування з примаріями про видавання зерна, пального 
та гасу. 
Опис № 3 – 1941-1943 рр., 42 од. зб. 
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Відомості про співробітників претури та виплати їм заробітної платні. 
 
 
Р-2374, Претура Ширяївського району,  
с. Ширяїве, Ширяївський район, Одеська область 
1941-1944рр. 
 3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 244 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 210 од. зб. 
Постанови та накази претури. Листування з префектурою про постачання худо-
бі та продуктів харчування до воїнських частин. 
Опис № 2 – 1941-1943 рр., 34 од. зб. 
Доноси на комуністів та радянських активістів, протоколи допитів. 
Відомості на жандармів, поліцейських та зрадників. Прохання осіб, які ба-
жали вступити на службу до поліції. 
 
 
Р-2375, Претура Благоївського району,  
с. Благоїво, Комінтерновський район, Одеська область 
1941-1944рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 111 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 210 од. зб. 
Постанови, накази та циркуляри губернаторства Трансністрії. Відомості на 
виплату заробітної платні агрономам, ветеринарам та робітникам ферм. 
Опис № 2 – 1941-1943 рр., 57 од. зб. 
Копія наказу дирекції індустрії про забезпечення уповноважених румунських 
фірм для відправлення в Румунію, вилучених у населення кольорові метали, 
устаткування. Прохання розкуркулених осіб про повернення садиб та майна. 
Опис № 3 – 1941-1943 рр., 11 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні, особисті справи співробітників. 
Опис № 4 – 1941-1943 рр., 4 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні співробітникам претури. 
 
Р-2376, Претура Антоно-Козинцевського району,  
с. Комінтернівське, Комінтернівський район, Одеська область. 
1941-1944 рр. 
 3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 158 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 147 од. зб. 
Постанови, накази та циркуляри губернаторства Трансністрії і префектури. 
Відомості на виплату заробітної платні викладачам та трактористам. 
Опис № 2 – 1942-1944 рр., 11 од. зб. 
Відомості на виплату заробітної платні службовцям претури та список жанда-
рмів. 
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Р-2377, Претура Березівського району,  
с.Березівка, Березівський район, Одеська область 
1941-1944рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 381 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис №1 – 1941-1944 рр., 252 од. зб. 
Постанови та накази префектури и претури. Відомості про продукти, які рек-
візовані у населення для відправлення у Румунію. Схема організації секцій 
претури. 
Опис № 2 – 1942-1944 рр., 108 од. зб. 
Фінансові звіти претури та примарії. 
Опис № 3 – 1942-1943 рр., 3 од. зб. 
Розпорядження претури. 
Опис № 4 – 1941-1944 рр., 6 од. зб. 
Відомості про службовців претури. Рапорт примарія с. Рауховки про безза-
конну поведінку жандармів. 
Опис № 5 – 1942-1944 рр., 12 од. зб. 
Відомості нарахування жалування і списки робітників претури, поліцейських 
та жандармів. 
 
Р-2378, Претура Одеського району, м. Одеса. 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 381 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 229 од. зб. 
Постанови та накази претури. Посвідчення на право проїзду в Румунію. 
Опис № 2 – 1942-1943 рр., 31 од. зб. 
Списки чиновників претури та жандармів. 
 
 
Р-2379, Претура Балтського району,  
м. Балта, Балтський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 58 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 56 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні працівникам підприємств.  
Відомості про реквізицію худоби у населення. 
Опис № 2 – 1942-1943 рр., 2 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні службовцям претури та жандармам.  
 
Р-2380, Претура Ананьївського району,  
м. Ананьєв, Ананьївський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
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На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 232 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 203 од. зб. 
Відомості про полеві роботи, стягнення податків, реквізиції, вивезення ху-
доби, інвентарю, вовни, устаткування для армії та в Румунію. 
Опис № 2 – 1941-1944 рр., 29 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні службовцям претури та жандармам. 
 
Р-2381, Претура Біляївського району,  
с. Біляївка, Біляївський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 392 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1942-1944 рр., 307 од. зб. 
Накази та постанови Губернаторства, префектури та претури. Фінансовий бю-
джет претури. Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службов-
цям закладів. 
Опис № 2 – 1941-1943 рр., 85 од. зб. 
Списки, особисті справи, відомості службовців претури та жандармів. 
 
Р-2383, Претура Любашівського району, 
 с. Любашівка, Любашівській район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 385 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 332 од. зб. 
Постанови, накази, циркуляри та інструкції губернаторства Трансністрії та 
префектури. Протоколи загальних зборів трудової громади та нарада старост. 
Відомості про реквізицію худоби, вивезення зерна, хутра, шкіри. 
Опис № 2 – 1942-1944 рр., 23 од. зб. 
Відомості про вивезення зерна в Румунію, про стягнення податків, реквізи-
цію худоби у населення. 
Опис № 3 – 1941р., 2 од. зб. 
Списки військовополонених з радянської армії. 
Опис № 4 – 1942-1944 рр., 24 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні співробітникам претури. Списки полі-
ціантів та жандармів. 
Опис № 5 – 1942-1943 рр., 4 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні поліціантам та жандармам. 
 
 
Р-2384, Претура Черновського району,  
с. Чорна, Андріїво-Іванівський район,Одеська область 
1941-1944рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 145 од. зб., 1941-1944 рр. 
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Опис № 1 – 1941-1943 рр., 62 од. зб. 
Накази та постанови претури, губернаторства Трансністрії. Про організацію 
торгівлі, установлення цін на продукти. Експлуатація млинів та маслоро-
бень. Листування з префектурою про роботу трудових громад. Розрахункові 
відомості на здачу молока. Фінансові звіти претури. 
Опис № 2 – 1941-1943 рр., 83 од. зб. 
Накази претури про призначення та звільнення співробітників. Постачання 
для військових частин, ремонт тракторів для відправлення в Румунію. 
Протоколи обстеження жандармерії. Листування з жандармерією по адміністра-
тивним питанням. Списки та відомості на заробітну платню офіцерам, жандар-
мам, трактористам, які були вивезені на роботу в Румунію. 
Особисті справи пенсіонерів. 
 
 
Р-2385, Претура Яновського району,  
с. Яновка, Іванівський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 57 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 50 од. зб. 
Накази та постанови губернаторства Трансністрії. Акти приймання та здаван-
ня зерна для військових частин. Прохання на право відкриття торгівельних 
закладів. 
Опис № 2 – 1942-1943 рр., 7 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні та нагородження працівників претури. 
 
 
Р-2386, Претура Фрунзовського району префектури Дубосарського повіту,  
с. Фрунзівка, Фрунзовський район, Одеська область 
1941-1944рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 71 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 41 од. зб. 
Распорядження претури. Річні фінансові звіти примарій. Акти списування 
протуктів та худоби. Прохання на матеріальну допомогу. Списки члені трудо-
вої громади, МТС. Відомості на видачу заробітної платні робітникам та слу-
жбовцям підприємств та закладів. 
Опис № 2 – 1942-1943 рр., - 20 од. зб. 
Накази, постанови, циркуляри губернаторства, дирекції агрикультури, префе-
ктури. Звіти про хід польових робіт. Акти про загибель худоби. 
Відомості про стягнення податків з населення. Відомості на видачу заробіт-
ної платні робітникам с. Затишне. 
Опис № 3 – 1942-1943 рр., 10 од. зб. 
Накази префектури. Статистичні звіти про стан сільського господарства на 
1941-1942 рр. Списки робітників та службовців закладів та підприємств рай-
ону. 
 
Р-2387, Претура Гросуловського району,  
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с. Велика Михайлівка, Великомихайлівський район, Одеська область 
1941-1944рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 268 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 190 од. зб. 
Накази, постанови та розпорядження губернаторства та префектури. Відомості 
про виконання налогів селянами. Списки та відомості на видачу заробітної 
платні робітникам та службовцям закладів району. 
Опис № 2 – 1941-1944 рр., 49 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні службовцям та робітникам закладів 
району. 
Опис № 3 – 1942-1943 рр., 12 од. зб. 
Директивні укази та розпорядження претури та префектури. Відомості на ви-
дачу заробітної платні викладачам шкіл. Акти та доповідні відомості рахун-
ку зерна у селян примарії. Накази претури. 
Опис № 4 – 1942-1943 рр., 12 од. зб. 
Листування з жандармерією про осіб, ув’язнених в таборах та протоколи до-
питів. Відомості на видачу заробітної платні службовцям претури, поліціан-
там та жандармам. 
Опис № 5 – 1941-1943 рр., 5 од. зб. 
Листування з жандармерією про порядок звільнення осіб з таборів. Списки 
робітників претури та поліції. Особисті рахунки службовців претури. 
 
 
Р-2388, Претура Красноокнянського району, 
 с. Красні Окни, Красноокнянський район, Одеська область 
1941-1944рр. 
 3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 131 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 8 од. зб. 
Штатний розпис установ району. 
Опис № 2 – 1941-1943 рр., 82 од. зб. 
Накази, циркуляри, постанови Губернаторства та префектури. Списки та відо-
мості на видачу заробітної платні викладачам, робітникам МТС та закладам. 
Опис № 3- 1941-1943 рр, 30 од. зб. 
Накази Губернатора та претури. Статтистичні відомості про стан сільського 
господарства та реквізиції продуктів у населення окупантами. 
Опис № 4 – 1941-1943 рр., 11 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні поліцейським. 
 
 
Р-2389, Претура Цебриковського району,  
с. Цебрікове, Цебріковський район, Одеська область. 
1941-1944рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 144 од. зб., 1941-1944 рр. 
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Опис № 1 – 1941-1943 рр., 101 од. зб. 
Накази та циркуляри військового командування та префектури. Відомості про 
стягнення податків з населення. Відомості про реквізацію у населення та 
відправлення у Румунію теплих речей, продуктів, худоби. 
Опис № 2 – 1943-1944 рр., 9 од. зб. 
Звіти про фінансовий стан сіл. 
Опис № 3 – 1942-1943 рр., 34 од. зб. 
Зобов’язання, які дали службовці на вірність окупаційній владі. Списки та 
відомості на видачу заробітної платні та продуктів службовцям претури, жа-
ндармам та поліцейським. 
 
 
Р-2390, Претура Пісчанського району, 
 с. Пісчане, Пісчанський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
 3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
 
Опис №1 –1942 р., 1 од. зб. 
Рахунки на одержання товарів. 
 
 
Р-2391, Претура Роздільнянського району,  
с. Роздільна, Роздільнянський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 346 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 –1941-1944 рр., 303 од. зб. 
Накази та постанови префектури. Бюджети претури та установ району. Відомо-
сті та списки осіб, які супроводжували ешелони з худобою в Румунію. Відо-
мості про пограбування населення та трудових громад. Передплатні аркуші 
пожертвувань для армії. Листування про порядок вивезення товарів та облад-
нання в Румунію. 
Опис №2 – 1941-1944 рр, 15 од. зб. 
Вимоги на одержання господарських товарів. Про бюджет претури. Про виве-
зення в Румунію сільськогосподарських продуктів. 
Опис № 3 – 1942-1944 рр., 28 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні та списки службовців претури, жанда-
рмів, поліцейських. 
 
 
Р-2392, Претура Чернянського району,  
с. Чорне, Чернянський район, Одеська область 
1941-1944рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 633 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис №1 –1941-1944 рр., 404 од. зб. 
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Постанови та накази претури. Протоколи зборів трудових громад. Відомості 
про опір населення окупантам. Про діяння колишніх кулаків, вивозі зерна, 
стягнення податків. Листування з префектурою та жандармерією про збирання 
продуктів, сировини, сільськогосподарських машин для армії та вивезення у 
Румунію. Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям 
установ. 
Опис № 2 – 1941-1944 рр., 146 од. зб. 
Вказівки Губернаторства Трансністрії та префектури про розселення мешкан-
ців та мобілізації на примусову працю єврейського населення. Утримання по-
датків, здавання продуктів трудовими громадами. 
Опис № 3 – 1942-1944 рр., 27 од. зб. 
Накази, циркуляри та розпорядження Губернаторства Трансністрії, Дубоса-
рьскої повітової префектури по адміністративним питанням. Бюджет району. 
Відомості про збирання врожаю та стан сільського господарства району. Ві-
домості про здавання продукції для армії та відправлення у Румунію. Акти 
про вивезення худоби. Списки службовців та робітників установ району. Лис-
тування по адміністративним питанням. 
Опис № 4 – 1943-1944 рр., 4 од. зб. 
Списки робітників та службовців претури та на отримання продуктів 
Опис № 5 – 1942-1944 рр., 52 од. зб. 
Доноси зрадників та рапорти жандармів на радянських громадян. Відомості на 
видачу заробітної платні службовцям претури та жандармам. 
 
р-2394, Примарія с. Катаржино,  
с. Катаржино, Цебріковський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 21 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 19 од. зб. 
Накази та розпорядження окупаційної влади. 
Опис № 2 – 1942 р., 2 од. зб. 
Списки та відомості на видачу заробітної платні поліцейським. 
 
 
Р-2395, Примарія с. Велико-Зимового,  
с. Велике Зимове, Цебріковький район, Одеська область 
1941-1944рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 7 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 6 од. зб. 
Розпорядження претури. Відомості на видачу заробітної платні службовцям 
примарії. 
Опис № 2 – 1942-1943 рр., 1 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні поліцейським. 
 
Р-2396, Примарія с. Армашівки, 
 с. Армашівка, Цебріковський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
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тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 16 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 14 од. зб. 
Розпорядження претури, Списки та відомості на утримання податків з насе-
лення. 
Опис № 2 – 1941-1943 рр, 2 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні поліцейським. 
 
 
 
Р-2397, Примарія с.Воробьово-Іванівки, 
 с. Воробьово-Іванівка, Цебріковький район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 4 од. зб., 1941-1943рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 3 од. зб. 
Списки та відомості на утримання податків з населення. 
Опис № 2 – 1942-1943 рр., 1 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні поліцейським. 
 
 
Р-2398, Примарія с. Першотравневого,  
с. Першотравневе, Цебріковський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
 3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 9 од. зб., 1942-1943 рр. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 8 од. зб. 
Накази та розпорядження примарії. Протоколи загальних зборів трудових гро-
мад. 
Опис № 2 – 1943 р., 1 од. зб. 
Прохання розкуркулених, відомості про поліцейських. 
 
 
 
Р-2399, Одеська зуболікарська школа дирекції охорони здоров’я Губернаторс-
тва Трансністрії. 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 57 од. зб., 1942-1943 рр. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 57 од. зб. 
Журнали учбового заняття. Особисті справи студентів. 
 
Р-2400, Примарія с. Горьївки,  
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с. Горьївка, Долинский район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 2 од. зб., 1942-1943 рр. 
 
Опис № 1 – 1942р., 1 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям примарії. 
Опис № 2 – 1942-1943 рр., 1 од. зб. 
Відомості про поліцейських. 
 
 
Р-2401, Примарія с. Антонівки,  
с. Антонівка, Цебріковського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 2 од. зб., 1941-1943 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 10 од. зб. 
Розпорядження претури. Відомості про утримання податків та реквізиції ху-
доби у населення. 
Опис № 2 – 1942-1943 рр, 1 од. зб. 
Відомості на видачу продуктів та заробітної платні поліцейським. 
 
 
 
Р-2401, Примарія с. Новоселівки,  
с. Новоселівка, Цебріковський район, Одеська область 
1941-1944рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 4 од. зб., 1941-1943 рр. 
 
Опис №1 – 1941-1943 рр., 4 од. зб. 
Відомості про утримання податків з населення. 
 
 
Р-2403, Котовська міжрайонна державна інспекція по визначенню урожайності 
Головної державної інспекції з визначення урожайності при держплані СРСР, 
м. Котовск, Котовський район, Одеська область 
1947-1953рр. 
 3 категорія фонду 
тип 16 
На державному зберіганні з 03.08.1954 р.  
Всього: 56 од. зб., 1947-1953 рр. 
 
Опис № 1 – 1947-1953 рр., 7 од. зб. 
Звіти по визначенню урожайності та обліку засіяних площин зерновими та те-
хнічними культурами. 
Опис № 3 – 1947-1954 рр., 49 од. зб. 
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Плани роботи. Штатний розклад. Річні фінансові звіти. Матеріали про пере-
довиків сільського господарства. 
 
 
Р-2404, Примарія с. Підколінного,  
с. Підколінне, Цебріковський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
 3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 17 од. зб., 1941-1943 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 14 од. зб. 
Накази, розпорядження та постанови претури. Списки військовополонених з 
рядів радянської армії. 
Опис № 2 – 1942 р., 1 од. зб. 
Фінансові звіти примарії. 
Опис № 3 – 1943 р., 2 од. зб. 
Відомості про поліцейських. 
 
 
Р-2405, Примарія с. Біляївки,  
с. Біляївка, Біляївський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 26 од. зб., 1941-1943 рр. 
 
Опис №1 – 1942-1944 рр., 15 од. зб. 
Відомості про стягнення податків з населення, на видачу заробітної платні 
службовцям примарії та закладів. Списки осіб, які внесли пожертвування на 
користь окупантів. 
Опис № 2 – 1941-1943 рр, 11 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні поліцейським. 
  
Р-2406, Примарія с. Отрадове,  
с. Отрадове, Біляївський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 7 од. зб. 
Розпорядження примарії. Списки робітників та адміністративного персоналу 
примарії та млинів. Відомості на стягнення податків з населення. 
 
Р-2407, Примарія с. Маяки,  
с. Маяки, Біляївький район Одеська область. 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 48 од. зб., 1941-1943 рр. 
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Опис № 1 – 1941-1943 рр., 27 од. зб. 
Накази та постанови префектури. Відомості на видачу заробітної платні слу-
жбовцям примарії. Довідки та заяви розкуркулених та дезертирів. 
Опис № 2 – 1941-1943 рр., 21 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні поліцейським та жандармам. 
  
 
 
Р-2408, Примаря с. Градениці,  
с. Градениці, Біляївський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 7 од. зб., 1942 р. 
 
Опис №1 – 1942 р., 5 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні службовцям примарії. 
Опис № 2 – 1942 р., 2 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні поліцейським. 
  
 
 
Р-2409, Примарія с. Петрівки 
с. Петрівка, Біляївський район, Одеська область  
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 15 од. зб., 1942-1943рр. 
 
Опис № 1 –1942-1943 рр., 12 од. зб. 
Розпорядження претури. Відомості на видачі заробітної платні службовцям 
примарії. Відомості про стягнення податків з населення. 
Опис № 2 – 1942-1943 рр., 3 од. зб. 
Відомості на видачу продуктів поліцейським. 
 
 
 
Р-2410, Примарія с. Виноградарки 
с. Виноградарка, Біляївський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 11 од. зб., 1942-1943 рр. 
 
Опис № 1 –1942-1943 рр., 10 од. зб. 
Накази та розпорядження префектури та претури. Відомості на видачу заробі-
тної платні службовцям примарії. 
Опис № 2 – 1942 р., 1 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні поліцейським. 
  
 
Р-2411, Примарія с. Молдавки 
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с. Молдавка, Біляївський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 13 од. зб., 1942-1943 рр. 
 
Опис № 1 –1942-1943 рр., 12од. зб. 
Розпорядження претури. Відомості на видачу заробітної платні службовцям 
примарії. 
Опис № 2 – 1942 р., 1 од. зб. 
Відомості про поліцейських.  
 
 
Р-2412, Примарія с. Троїцького 
с. Троїцьке, Біляївський район, Одеська область 
1941-1944рр. 
 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 43 од. зб., 1941-1943 рр. 
 
Опис № 1 –1941-1943 рр., 39 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні службовцям примарії. 
Опис № 2 – 1943 р., 3 од. зб. 
Списки службовців примарії. 
Опис № 3 – 1941 р., 1 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні шефу поліції. 
 
 
Р-2413, Примарія с. Вакаржани 
с. Вакаржани, Біляївський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
 
Опис № 1 –1942-1943 рр., 11 од. зб. 
Накази, постанови, розпорядження Губернаторства та претури. Протоколи збо-
рів мешканців. Відомості на видачу заробітної платні службовцям примарії. 
Прохання на видавання в оренду землі. Відомості мешканців примарії, які 
внесли податі. 
 
 
 
Р-2414, Примарія с. Василівки 
с. Василівка, Біляївський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 11 од. зб., 1942-1943 рр. 
 
Опис № 1 –1941-1943 рр., 30 од. зб. 
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Накази, постанови, розпорядження претури. Відомості на видачу заробітної 
платні службовцям примарії. Відомості про стягнення податків з населення. 
Прохання колишніх репресованих радянським урядом на поселення в Трансніст-
рії. 
Опис № 2 – 1942 р., 2 од. зб. 
Відомості на видачу продуктів поліцейським. 
 
Р- 2415, Примарія с. Христиновки 
с. Христиновка, Біляївський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 5 од. зб., 1941-1943 рр. 
 
Опис № 1 –1941-1943 рр., 5 од. зб. 
Розпорядження претури. 
Відомості на видачу продуктів та заробітної платні робітникам примарії. 
Списки орендаторів. 
  
 
Р-2416, Примарія с. Єгоровки 
с. Єгоровка, Біляївський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 8 од. зб., 1941-1943рр. 
 
Опис №1 –1941-1943 рр., 7 од. зб. 
Розпорядження претури. Відомості на видачу заробітної платні службовцям 
примарії. Відомості про стягнення податків з населення. 
Опис №2 – 1942 р., 1 од. зб. 
Відомості на видачу продуктів поліцейським. 
 
 
Р-2418, Примарія с. Березань 
с. Березань, Біляївський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 8 од. зб., 1941-1943 рр. 
 
Опис №1 –1941-1943 рр., 8 од. зб. 
Розпорядження претури. Відомості на видачу заробітної платні службовцям 
примарії. Списки орендаторів виноградників та земельних ділянок примарії. 
 
 
Р-2419, Цебриковська міжрайонна державна інспекція по визначенню урожайно-
сті Головної державної інспекції з визначення урожайності при держплані 
СРСР, 
с. Цебрикове, Цебриковський район, Одеська область 
[ ] рр. 
3 категорія фонду 
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тип 16 
На державному зберіганні з 01.08.1954 р.  
Опис №1 – 1947-1951рр., 9 од. зб. 
Звіти та пояснювальні записки по визначенню урожайності. 
 
 
 
Р-2420, Примарія с. Подедіна, 
с. Подедіно, Цебріковський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 1 од. зб., 1942-1943 рр. 
 
Опис №1 –1942-1943 рр., 1 од. зб. 
Списки мешканців примарії. 
 
 
Р-2421, Примарія с. Янкуловки, 
с. Янкуловка, Біляївський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 11 од. зб., 1942-1943 рр. 
 
Опис № 1 –1942-1943 рр., 8 од. зб. 
Розпорядження претури. Відомості на видачу заробітної платні службовцям 
примарії. 
Опис № 2 – 1942-1943 рр., 3 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні службовцям примарії. 
Відомості про поліцейських. 
 
 
 
Р-2422, Примарія с. Яськи 
с. Яськи, Біляївський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 6 од. зб., 1942-1943рр. 
 
Опис № 1 –1942 р., 2 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні службовцям примарії. 
Опис № 2 – 1942-1943 рр., 4 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні поліцейським. 
 
 
Р-2423, Примарія с. Онілове 
с. Онілове, Фрунзенський район, Одеська область 
1941-1944рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  452 

На державному зберіганні з 1945 р.  
 
Опис №1 –1941-1943рр., 8 од. зб. 
Накази Губернаторства військового командування та претури. 
Списки мешканців та відомості про хід заготовок сільгосппродуктів по при-
марії. 
 
 
Р-2324, Примарія с. Єгоровки, 
с. Єгоровка, Фрунзовський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 26 од. зб., 1941-1942 рр. 
 
Опис № 1 –1941-1942 рр., 13 од. зб. 
Накази військового командування та претури. Відомості про стягнення подат-
ків з населення. 
Опис № 2 – 1941-1942 рр., 9 од. зб. 
Накази та розпорядження військового командування. Відомості про військово-
полонених та дезертирах. 
Опис № 3 – 1942 р., 3 од. зб. 
Статистичні відомості про стан сільського господарства. 
Опис № 4 – 1942 р., 1 од. зб. 
Списки поліцейських. 
 
 
Р-2425, Примарія с. Захар’ївки 
с. Захар’ївка, Захар’ївський район, Дубосарський повіт.  
1941-1944рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 36 од. зб., 1941-1943 рр. 
 
Опис №1 –1941-1943 рр., 26 од. зб. 
Накази та розпорядження претури. Заяви колишніх репресованих радянським 
урядом на надавання житлової площі. 
Опис № 2 – 1941-1942 рр., 8 од. зб. 
Накази румунського окупаційного уряду. Заяви мешканців сел про сваволю ні-
мецьких та румунських солдат серед населення.  
Опис № 3 – 1941 -1942 рр., 1 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні поліцейським. 
Опис № 4 – 1941-1942 рр., 1 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні поліцейським. 
 
Р-2426, Примарія с. Рянопіль 
с. Ряснопіль, Фрунзовський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
 3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 17 од. зб., 1941-1943 рр. 
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Опис № 1 –1941-1943 рр., 11 од. зб. 
Копії постанов Губернаторства. Протоколи засідань примарії. Списки та ві-
домості на видачу продуктів та заробітної платні членам громад, тракторис-
там. 
Опис № 2 – 1941-1943 рр., 3 од. зб. 
Прикази та розпорядження претури. Звіти про хід польових робіт. Списки ме-
шканців примарії, у яких мала бути реквізиційна худоба. 
Опис № 3 – 1942 р., 3 од. зб. 
Журнал обліку зданого молока та листування по господарчим справам. 
 
 
 
Р-2427, Примарія с. Карабанове 
с. Карабанове, Фрунзовський район, Одеська область 
1941-1944рр. 
 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 32 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 –1941-1944 рр., 30 од. зб. 
Накази та розпорядження претури. Списки військовополонених. Річний фінан-
совий звіт примарії. Відомості про реквізицію хліба та худоби у населення. 
Опис № 2 – 1942-1943 рр., 2 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні поліцейським. 
 
 
Р-2428, Примарія с. Комісаровки, 
с. Комісаровка, Фрунзенський район, Одеська область 
1941-1944рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 1 од. зб., 1942 р. 
 
Опис №1 –1942 р., 1 од. зб. 
Списки мешканців примарії на здачу винограду окупантам. 
 
 
Р-2429, Примарія с. Кошарки, 
с. Кошарка, Фрунзовський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
 3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 1 од. зб., 1942 р. 
 
Опис №1 –1942 р., 1 од. зб. 
Відомості про виконання наказів претури та примарії трудовими громадами. 
 
 
Р-2430, Примарія с. Павлівки 
с. Павлівка, Фрунзовський район, Одеська область  
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
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тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 33 од. зб., 1941-1943 рр. 
 
Опис №1 –1942-1943 рр., 7 од. зб. 
Накази, розпорядження румунської окупаційної влади. Річний фінансовий звіт 
примарії. 
Опис № 2 - 1941-1943 рр., 26 од. зб. 
Розпорядження претури. Відомості на видачу продуктів членам громади. Відо-
мості на видачу заробітної платні робітникам примарії. Листування з прету-
рою Фрунзовського району з питань сільського господарства. Відомості пере-
пису худоби. 
 
 
Р-2431, Примарія с. Бірносова 
с. Бірносове, Фрунзовський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 28 од. зб., 1941-1943 рр. 
 
Опис № 1 –1941-1943 рр., 28 од. зб. 
Накази та розпорядження префектури та претури. Місячні статистичні звіти 
трудових громад. Відомості на видачу заробітної платні робітникам прима-
рії. Списки фахівців та осіб, які відбувають трудову повинність. 
 
 
Р-2432, Примарія с. Соше-Островського 
с. Соше-Островське, Фрунзовський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 39 од. зб., 1941-1943 рр. 
 
Опис № 1 –1941-1942 рр., 18 од. зб. 
Накази та розпорядження окупаційної влади. Статистичні звіти трудових гро-
мад про сільськогосподарські роботи. Списки фахівців та осіб, які відбува-
ють трудову повинність. 
Опис № 2 – 1942-1943 рр., 21 од. зб. 
Накази та розпорядження претора, рапорти трудових громад, протоколи зборів 
мешканців трудових громад. Відомості про кількість реквізованою у населен-
ня худоби та продуктів. Відомості про нарахування грошових та сільськогос-
подарських податків з членів трудових громад. 
 
 
Р-2433, Примарія с. Савчинского 
с. Савчинське, Фрунзовський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
 3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 19 од. зб., 1941-1942 рр. 
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Опис № 1 –1941-1942 рр., 13 од. зб. 
Накази та розпорядження претури і префектури. 
Опис № 1а – 1942-1943 рр., 2 од. зб. 
Списки поліцейських. 
Опис № 2 – 1942 р., 4 од. зб. 
Статистичні відомості про хід сіяння. Копії постанов вищого румунського та 
німецького командування. 
 
 
Р-2434, Примарія с. Росіяновки 
с. Росіяновка, Фрунзовський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 16 од. зб., 1941-1943 рр. 
 
Опис № 1 –1941-1942 рр., 5 од. зб. 
Накази та розпорядження примарії. 
Опис № 2 - 1941-1943 рр., 7 од. зб. 
Накази та розпорядження претури. 
Опис № 4 – 1942-1943 рр., 1 од. зб. 
Відомості про жандармів. 
Опис № 3 – 1942-1943 рр., 3 од. зб. 
Відомості про наявність худоби в трудових громадах та у приватній власнос-
ті. 
 
 
Р-2435, Примарія с. Затишшя 
с. Затишшя, Фрунзовський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 11 од. зб., 1942-1943 рр. 
 
Опис № 1 –1942-1943 рр., 10 од. зб. 
Накази та розпорядження претури. Відомості на видачу заробітної платні 
співробітникам примарії. Відомості о реквізиції худоби у населення. 
Опис № 2 – 1943 р., 1 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні поліцейським. 
 
 
Р-2436, Примарія с. Зелений Гай 
с. Зелений Гай, Фрунзовський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 3 од. зб., 1941-1942 рр. 
 
Опис № 1 –1941-1942 рр., 2 од. зб. 
Накази та розпорядження претури. 
Опис № 2 – 1941-1942 рр., 1 од. зб. 
Накази претури з сільськогосподарських питань. 
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Р-2437, Примарія с. Івано-Богословського 
с. Івано-Богословське, Фрунзовський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29  
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 24 од. зб., 1942-1943рр. 
 
Опис № 1 – 1943 р., 1 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні  
Опис № 2 – 1942-1943 рр., 23 од. зб. 
Накази претора Тираспольського повіту. Квитанція про стягнення податків з 
населення. 
 
 
 
 
Р-2438, Примарія с. Самойлівки 
с. Самойлівка, Фрунзовський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
 3 категорія фонду 
тип 29  
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 6 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 4 од. зб. 
Накази та розпорядження претури і примарії. 
Опис № 2 – 1943-1944 рр., 2 од. зб. 
Плани засіву озимих та ярових культур по селу. Акти та інвентаризаційні 
відомості рухомого і нерухомого майна. 
 
 
 
 
Р-2452, Примарія с. Василівки 
с. Василівка, Чернянський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29  
На державному зберіганні з 1945 р.  
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 8 од. зб. 
Накази та розпорядження Губернаторства та претури. Відомості про стягнення 
податків з населення. 
 
 
 
Р-2454, Одеський завод відцентрових помп «Червоногвардієць» 
м. Одеса 
[ ] рр. 
 3 категорія фонду 
тип 11  
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На державному зберіганні з 1940 р.  
Всього: 21 од. зб., 1932-1934 рр. 
 
Опис №1 – 1932-1934 рр., 21 од. зб. 
Накази, розпорядження, інструкції Наркомату важкої промисловості Міністер-
ства СРСР помпово-компресорного об’єднання. 
Листування з паперовою фабрикою та іншими підприємствами про встановлення 
відцентрових помп. 
 
 
 
Р-2455, Примарія с. Любо-Олександровки 
с. Любо-Олександровка, Миколаївський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29  
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 8 од. зб., 1941-1943 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 8 од. зб. 
Накази Губернаторства та розпорядження претури. Відомості про стягнення 
податків з населення. 
 
 
 
 
 
Р-2456, Примарія с. Благовіщенки 
с. Благовіщенка, Миколаївський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29  
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 6 од. зб., 1941-1942 рр. 
 
Опис №1 – 1941-1942 рр., 6 од. зб. 
Накази та розпорядження претури і примарії.  
 
 
 
Р-2457, Примарія с. Софіївки 
с. Софіївка, Миколаївський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
 3 категорія фонду 
тип 29  
На державному зберіганні з 1945 р.  
 
Опис №1 – 1941-1943 рр., 6 од. зб. 
Накази та розпорядження претури. Списки мешканців села. 
 
 
 
Р-2458, Управління Одеськими підприємствами Українського державного лісоп-
ромислового тресту «Укрліспром» 
м. Одеса, 
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[ ] р. 
3 категорія фонду 
тип 16  
На державному зберіганні з 1940 р.,  
 
Опис №1 – 1931р., 13 од. зб. 
Постанови РНК СРСР, циркуляри Укрліспрома та Укрдрев. Протоколи засідань 
міського виконкому, міської контрольної комісії РКИ. Листування з укрліс-
промом, міською радою про реорганізацію лісообробних підпрємств, постачан-
ні лісоматеріалами. 
 
Р-2459, Примарія с. Марковки 
с. Марковка, Роздільнянський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29  
На державному зберіганні з 1945 р.  
 
Опис № 1 – 1942 р., 1 од. зб. 
Акти, розписки та накладні на видачу продуктів жандармам і румунським сол-
датам. 
Р-2460, Сільсько-господарча артіль (колгосп) ім. Булганіна  
с. Демидове, Жовтневий район, Одеська область 
1930-1958 рр. 
 
Сільсько-господарча артіль (колгосп) «Росія»  
с. Демидове, Жовтневий район, Одеська область  
29.01.1958 р.- , 
з 1959р. – Березівського району 
3 категорія фонду 
тип 16 
На державному зберіганні з 09.09.1965 р.  
 
Опис №1 – 1955-1961 рр., 31 од. зб. 
Протоколи засідань правління загальних зборів членів колгоспу. Річні виро-
бничо-фінансові плани. Статут колгоспу. Соціалістичні зобов’язання. Відо-
мості про виконання соціалістичних зобов’язань. Звіти колгоспів по основ-
ній діяльності. Книги обліку членів колгоспу. 
Акти, розписки та накладні на видачу продуктів жандармам і румунським сол-
датам. 
 
Р-2461, Примарія с. Миколаївки другої 
с. Миколаївка друга, Андріїво-Іванівський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29  
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 4 од. зб., 1941-1943 рр. 
 
Опис №1 – 1941-1943 рр., 4 од. зб. 
Накази та розпорядження жандармерії. Відомості про стягнення податків з 
населення. 
 
Р-2462, Примарія с. Стрюкове 
с. Стрюкове, Андріїво-Іванівський район, Одеська область 



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  459 

1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29  
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 7 од. зб., 1941-1943 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 5 од. зб. 
Накази претури. Відомості на видачу заробітної платні службовцям примарії. 
Опис № 2 - 1941-1943 рр., 2 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні поліцейським. 
 
 
 
Р-2463, Примарія с. Романівки 
с. Романівка, Миколаївський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
 категорія фонду 
тип 29  
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 9 од. зб., 1941-1943 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 8 од. зб. 
Накази та розпорядження претури і примарії. Відомості на видачу заробітної 
платні службовцям примарії. 
Опис № 2- 1942 р., 1 од. зб. 
Особові рахунки поліцейських. 
 
 
 
Р-2464, Примарія с. Дружелюбовки 
с. Дружелюбовка, Миколаївський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29  
На державному зберіганні з 1945 р.  
 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 5 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні службовцям примарії. 
Списки мешканців села. Відомості про стягнення податків з населення. 
 
Р-2465, Примарія с. Каратаєва 
с. Каратаєво, Андріїво-Іванівський, Одеська область 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29  
На державному зберіганні з 1945 р.  
 
Опис №1 – 1942 р., 1 од. зб. 
Відомості про стягнення податків з населення. 
 
 
Р-2467, Примарія с. Миколаївки 
с. Миколаївка, Андріїво-Іванівський, Одеська область 
1941-1944 рр. 
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3 категорія фонду 
тип 29  
На державному зберіганні з 1945 р.  
 
Опис №1 – 1942-1943 рр., 3 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні службовцям примарії. 
Списки мешканців села. 
 
Р-2468, Примарія с. Хріновки 
с. Хріновка, Чернянський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29  
На державному зберіганні з 1945 р.  
 
Опис №1 – 1941-1943 рр., 3 од. зб. 
Відомості про стягнення податків з населення та звільнення від сплати по-
датків. 
 
Р-2469, Одеські державні районні електростанції Одеського районного відді-
лення енергетичного господарству південно-західної частини УРСР «Південук-
ренерго» 
м. Одеса 
1931-1933 рр. 
3 категорія фонду 
тип 11 
На державному зберіганні з 02.02.1932 р.  
 
Опис № 1 - 1931-1933 рр., 13 од. зб. 
Накази, постанови, інструкції РНК УРСР, Наркомату важкої промисловості та 
енергоцентру. Виписи з протоколів засідань міської ради. Анкети, рекомен-
дації, списки робітників та службовців комбінатів. 
 
Р-2470, Примарія с. Степанівки 
с. Степанівка, Чернянський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
3 категорія фонду 
тип 29  
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 15 од. зб., 1941-1943 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 10 од. зб. 
Постанови, копії наказів Губернаторства, розпорядження претури. Списки ме-
шканців села. 
Опис № 2 – 1941-1943 рр., 5 од. зб. 
Акти перевірок стану роботи примарії, касові журнали примарії. 
 

Р-2471, Примарія села Топали. 
с. Топали, Чернянського району,Одеської області (періоду румуно-
німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 35 од. зб., 1941-1944 рр. 
Опис 1 - 1941-1943 рр., 14 од. зб. 
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 Розпорядження претури. Відомості на видачу платні працівникам 
примарії. Списки спеціалістів, євреїв, які перебували на обліку у 
окупантів. Прохання розкуркулених про видачу їм майна. Списки, пос-
відчення осіб про їх національність та відношення до режиму окупан-
тів. Списки членів труд общин, які здали податки окупантам по рекві-
зиції. 
Опис 2 - 1942-1944 рр., 21 од. зб. 
 Постанови губернаторства Трансністрії, Відомості про збір подат-
ків з населення, річні звіти примарії, відомості на видачу платні. 
 
Р-2472, Червоно-Повстанчеське районне відділення Державного банку 
СРСР. 
с. Біляївка, Червоно-Повстанчеського району, Одеського округу, Одесь-
кої губернії 
07.03.1923 – 09.02.1932 рр. 
з липня 1925р. Червоно-Повстанчеського району, Одеського округу. 
з 1931р. Червоно-Повстанчеського району, УРСР. 
т. 9, кат.3 
На державному зберіганні з 1940 р. 

Опис 1 – 1931., 2 од. зб. 
 Циркуляри, розпорядження, інструкції всеукраїнської контори Держбанку 
СРСР, відомості про кредитування колгоспів району.  

 
 
Р-2474, Примарія села Ісаєве. 
с. Ісаєве, Андреєво-Іванівського району,Одеської області (періоду ру-
муно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 10 од. зб., 1941-1943 рр. 
 
 
Опис 1 - 1941-1943 рр., 6 од. зб. 
 Накази і розпорядження претури. Відомості на видачу платні служ-
бовцям примарії. Відомості про збір податків з населення окупантами. 
Опис 2 – 1941-1943 рр., 4 од. зб. 
 Відомості про поліцаїв та жандармів. 
 
Р-2475, Примарія села Артировка. 
с. Артировка, Чернянського району,Одеської області (періоду румуно-
німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 53 од. зб., 1941-1944 рр. 
Опис 1 - 1941-1943 рр., 41 од. зб. 
 Накази військового румунського командування, розпорядження пре-
тури і примарії. Протоколи загальних зборів членів трудових общин, 
відомості на видачу продуктів службовцям примарії. Списки дезертирів 
з Червоної Армії. Відомості про збір податків з населення окупантами. 
Опис 2 - 1941-1944 рр., 5 од. зб. 
 Бюджет примарії. Відомості на отримання зерна. 
Опис 3 - 1941-1943 рр., 7 од. зб. 
 Списки і відомості на видачу платні поліцаям та жандармам. 
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Р-2476, Примарія села Довжанка. 
с. Довжанка, Чернянського району,Одеської області (періоду румуно-
німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 36 од. зб., 1941-1944 рр. 
Опис 1 - 1941-1944 рр., 27 од. зб. 

Розпорядження претури і примарії. Відомості про збір податків з 
населення окупантами.  
Опис 2 - 1941-1944 рр., 4 од. зб. 
 Акти обстеження сіл примарії. Відомості про вилучення зерна у 
населення окупантами. 
Опис 3 - 1942-1943 рр., 5 од. зб. 
 Списки і відомості на видачу платні поліцаям та жандармам. 
 
 
Р-2477, Примарія села Дубове. 
с. Дубове, Чернянського району,Одеської області (періоду румуно-
німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 18 од. зб., 1941-1944 рр. 
Опис 1 - 1941-1944 рр., 17 од. зб. 

Розпорядження претури. Відомості про збір податків з населення 
окупантами.  
Опис 2 - 1942р., 1 од. зб. 
 Списки поліцаїв. 
Р-2478, Примарія села Гавіноси 
с. Гавіноси, Чернянського району,Одеської області (періоду румуно-
німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 37 од. зб., 1942-1944 рр. 
Опис 1 - 1942-1943 рр., 10 од. зб. 

Розпорядження префектури і претури. Відомості на видачу платні 
службовцям примарії. Списки осіб, які утримувались в таборах.  
Опис 2 – 1942-1944 рр., 25 од. зб. 
 Бюджет примарії за 1942 рік. Відомості на видачу платні службов-
цям примарії. Відомості про збір податків з населення окупантами. 
Опис 3 - 1942-1943 рр., 2 од. зб. 

Списки та відомості на видачу платні поліцаям.  
 

 
Р-2479, Одеський районний сільськогосподарський банк (Сільбанк) Оде-
ського товариства сільськогосподарського кредиту. 
м. Одеса.  
[ ] рр. 
т. 9, кат.3 
На державному зберіганні з 1940 р. 

Опис 1 – 1930., 1 од. зб. 
  Інструкції ЦВКу.  



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  463 

 
 
 
Р-2480, Примарія села Алексєєвка. 
с. Алексєєвка, Чернянського району,Одеської області (періоду румуно-
німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 18 од. зб., 1942-1944 рр. 
Опис 1-1941-1943 рр., 4 од. зб. 

Циркуляри, інструкції претури. Відомості на видачу платні вчите-
лям, працівникам млина. Списки та відомості на видачу фуражу членам 
общини.  
Опис 2–1941-1943 рр., 14 од. зб. 
 Вказівки претора про вилучення податків, бюджет примарії.  
 
Р-2481, Примарія села Цехановка. 
с. Цехановка, Чернянського району,Одеської області (періоду румуно-
німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 52 од. зб., 1941-1944 рр. 
Опис 1-1941-1944 рр., 37 од. зб. 

Накази і розпорядження претури і примарії. Відомості на видачу 
платні співробітникам примарії. Заяви розкуркулених та списки репре-
сованих.  
Опис 2–1942-1944 рр., 11 од. зб. 
 Відомості обліку податків та бюджет примарії та труд общин на 
1943-1944 роки.  
Опис 3–1942-1944 рр., 1 од. зб. 
 Акт перевірки роботи примарії.  
Опис 4–1942-1944 рр., 2 од. зб. 
 Відомості на видачу платні поліцаям.  
Опис 5 – 1942р., 1 од. зб. 
 Відомості про поліцаїв.  
 
Р-2482, Примарія села Кошарки. 
с. Кошарки, Фрунзівського району,Одеської області (періоду румуно-
німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 15.06.1964 р. 
Всього: 13 од. зб., 1941-1943 рр. 
Опис 1-1941-1943 рр., 13 од. зб. 

Відомості про наявність поголів’я худоби, кількість вилученого у 
населення хліба та інших продуктів.  
 
Р-2483, Примарія села Ново-Красне. 
с. Ново-Красне, Чернянського району,Одеської області (періоду румуно-
німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
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Всього: 2 од. зб., 1941-1942 рр. 
Опис 1-1941-1942 рр., 2 од. зб. 

Відомості про вилучення продуктів у населення окупантами.  
 
Р-2484, Примарія села Журовка. 
с. Журовка, Андреєво-Іванівського району,Одеської області (періоду 
румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 4 од. зб., 1941-1943 рр. 
Опис 1-1942р., 1 од. зб. 
 Акти обліку продуктів та відомість на видачу продуктів членам 
трудових общин. 
Опис 2-1941-1943 рр., 2 од. зб. 
 Списки членів труд общин, які вносили податки окупантам. 
Опис 3-1941-1942 рр., 1 од. зб. 
 Відомості на видачу платні поліцаям. 
 
Р-2484, Примарія села Дігори. 
с. Дігори, Чернянського району,Одеської області (періоду румуно-
німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис 1-1942р., 3 од. зб. 
  
Р-2486, Одеська міська агенція Державного банку СРСР «Держбанку».  
м. Одеса. 
[ ] рр. 
т. 9, кат.3 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Опис 1 – 1926-1930р.р., 2 од. зб. 
 Циркуляри та розпорядження держбанку та всеукраїнської контори держ-
банку. 
 
Р-2487, Примарія села Чорне. 
с. Чорне, Чернянського району,Одеської області (періоду румуно-
німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 28 од. зб., 1941-1943 рр. 
Опис 1-1941-1943рр., 23 од. зб. 
 Розпорядження претури. Відомості на видачу продуктів та платні 
співробітникам примарії. Відомості про стягнення податків з населення 
окупантами. 
Опис 2-1941-1943рр., 14 од. зб. 
 Накази та вказівки префектури та претури про мобілізацію насе-
лення для будівництва доріг. 
Опис 3 -1943р., 1 од. зб. 
 Відомості на видачу платні поліцаям. 
 
Р-2488, Примарія села Нова Скосарівка. 
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с. Нова Скосарівка, Андрієво-Іванівського району,Одеської області 
(періоду румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 1 од. зб., 1941-1943 рр. 
Опис 1-1943р., 23 од. зб. 
 Касові документи примарії. 
 
 
 
 
 
Р-2489, Примарія хутора Новий.  
с. Новий, Роздільнянського району,Одеської області (періоду румуно-
німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис 1-1943р., 2 од. зб. 
 Відомості на видачу продуктів та списки членів трудової общини. 
Відомості про стягнення податків з населення окупантами. 
 
Р-2492, Одеська районна спілка інвалідно-кооперативних об’єднань.  
м. Одеса  
[ ] рр. 
т.24, кат.3 
На державному зберіганні з 1932 р. 
Опис 1-1931-1932рр., 1 од. зб. 
Постанови Ради праці і оборони СРСР. Списки та відомості про членів 
партії, що працюють в рай спілці, листування з міськрадою про перера-
хування грошей на облаштування. 
 
Р-2514, Примарія села Саврань.  
с. Саврань, Савранського району,Одеської області (періоду тимчасової 
румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис 1-1942-1944рр., 6 од. зб. 
 Накази, розпорядження претури, жандармерії і примарії. 
 
Р-2515, Одеська окружна спілка інвалідно-кооперативних об’єднань.  
м. Одеса  
07.03.1923-1930рр. 
т.24, кат.3 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Опис 1-1924рр., 2 од. зб. 
Виписки з протоколів засідань комісії губкому КП(б)У про перевірку 
особового складу, списки співробітників інвалідних об’єднань. 
 
Р-2516, Примарія села Концеба.  
с. Концеба, Савранського району,Одеської області (періоду тимчасової 
румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
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т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис 1-1941-1942рр., 2 од. зб. 
 Розпорядження претури та списки жителів села. 
 
Р-2518, Примарія села Зоринівка.  
с. Зоринівка, Комінтернівського району,Одеської області (періоду тим-
часової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 2 од. зб., 1942р. 
Опис 1-1942р., 1 од. зб. 
 Відомості на видачу платні службовцям примарії. 
Опис 2-1942р., 1 од. зб. 
 Відомості на видачу платні шефу поліції. 
 
Р-2519, Одеська окружна контора Всеукраїнського об’єднання по заготі-
влі, торгівлі та переробці плодів та овочів «Укрплодоовоч».  
м. Одеса. 
[ ] рр. 
т.17, кат.3 
На державному зберіганні з 1935 р.  
Опис 1-1930 р., 13 од. зб. 
 Накази Народного комісаріату УРСР, накази українського плодоово-
чевого товариства. Протоколи засідань окрвиконкому та виробничих на-
рад. 
 
Р-2520, Примарія села Єфімівка.  
с. Єфімівка, Овідіопольського району,Одеської області (періоду тимча-
сової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис 1-1942-1943рр., 5 од. зб. 
 Накази, постанови розпорядження Губернаторства та претури. 
Р-2521, Примарія села Гросс-Лібенталь.  
с. Гросс-Лібенталь, Овідіопольського району,Одеської області (періоду 
тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис 1-1943р., 5 од. зб. 
 Справа щодо оподаткування орендарів ресторану Хеберле Вільгельма 
і Адольфа. 
 
Р-2523, Одеське [окружне] відділення Державного банку СРСР. 
м. Одеса 
[ ] рр. 
т. 9, кат.3 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Опис 1-1926-1930рр., 10 од. зб. 
 Листування про оплату іноземних переводів. 
 
Р-2524, Примарія села Переселенці.  
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с. Переселенці, Миколаївського району,Одеської області (періоду тим-
часової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис 1-1941-1942рр., 1 од. зб. 
 Накази, постанови і розпорядження Губернаторства. 
 
Р-2525, Одеське районне відділення Державного банку СРСР. 
м. Одеса 
[ ] рр. 
т. 9, кат.3 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Опис 1-1931р., 5 од. зб. 
 Директиви, циркуляри, розпорядження всеукраїнської контори Держ-
банку. Листування з правлінням Держбанку про виконання перевізних до-
ручень з-за кордону, здійснення грошових операцій з іноземцями та 
іноземними державами. 
 
 
Р-2527, Примарія села Крижовлин.  
с. Крижовлин, Песчанського району,Одеської області (періоду тимчасо-
вої румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис 1-1941-1943рр., 1 од. зб. 
 Розпорядження претури, списки поліцаїв. 
 
Р-2528, Примарія села Мардаровка.  
с. Мардаровка, Долинського району,Одеської області (періоду тимчасо-
вої румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 3 од. зб., 1942р. 
Опис 1- без дати., 1 од. зб. 
 Відомості нарахування податків на населення. 
Опис 1-1942 р., 2 од. зб. 
 Списки поліцаїв. 
 
Р-2529, Примарія села Шляхетноє.  
с. Шляхетноє, Долинського району,Одеської області (періоду тимчасової 
румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис 1-1943р., 1 од. зб. 
 Відомості на видачу платні поліцаям. 

 
Р-2530, Примарія села Петрівка.  
с. Петрівка, Долинського району,Одеської області (періоду тимчасової 
румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
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На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 3 од. зб., 1941-1943рр. 
Опис 1-1941-1943рр., 2 од. зб. 
 Списки співробітників примарії. 
Опис 2-1941-1942рр., 1 од. зб. 
 Списки поліцаїв. 
 
Р-2531, Примарія села Кирилівка.  
с. Кирилівка, Долинського району,Одеської області (періоду тимчасової 
румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис 1-1942-1943рр., 2 од. зб. 
 Розпорядження претури, відомості на видачу платні працівникам 
примарії. 
 
Р-2532, Примарія села Качуровка.  
с. Качуровка, Долинського району,Одеської області (періоду тимчасової 
румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис 1-1942-1943рр., 2 од. зб. 
 Відомості про стан тваринництва по примарії. 
 
Р-2533, Примарія села Долинське.  
с. Долинське, Долинського району,Одеської області (періоду тимчасової 
румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис 1-1942-1943рр., 6 од. зб. 
 Списки працівників примарії, членів трудобщини І-ї та ІІ-ї діля-
нок. 
 
Р-2534, Одеська обласна контора Всеукраїнського відділення щодо ути-
лізації внутрішньопромислових відходів «Всеукрпромутилізація».  
м. Одеса. 
09.02.1932-17.10.1941 рр. 
т.11, кат.3 
На державному зберіганні з 1936 р. 
Опис 1-1932-1935рр., 20 од. зб. 
 Директиви, циркуляри наркомату важкої промисловос-
ті,всеукраїнського відділення по утилізації. Списки і анкети праців-
ників контори. Листування з міськрадою та підприємствами про виявлен-
ня та реалізацію спецматеріалів. 
 
Р-2535, Примарія села Кондратьєвка.  
с. Кондратьєвка, Долинського району,Одеської області (періоду тимча-
сової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис 1-1942р., 1 од. зб. 
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Відомості на видачу платні службовцям примарії. 
 
Р-2536, Одеська окружна спілка кооперативних товариств (Одкоопспіл-
ка).  
м. Одеса. 
07.03.1923-02.09.1930 рр. 
т.11, кат.3 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Опис 1-1923-1929рр., 59 од. зб. 
Постанови, циркуляри інструкції всеукраїнської кооперативної спілки, 
окрвиконкому. Протоколи засідань окружної та районних спілок. Списки, 
анкети працівників окружної та районних спілок. 
 
Р-2537, Примарія села Ширяєво.  
с. Ширяєво, Ширяєвського району,Одеської області (періоду тимчасової 
румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 14 од. зб., 1941-1943рр. 
Опис 1-1941-1943рр., 13 од. зб. 
Накази і розпорядження претури. Відомість на видачу платні співробіт-
никам примарії. 
Опис 1-1942р., 1 од. зб. 
Відомість на видачу платні поліцаям. 
 
 
Р-2538, Примарія села Вікторовка.  
с. Вікторовка, Ширяєвського району,Одеської області (періоду тимчасо-
вої румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Опис 1-1941-1944рр., 24 од. зб. 
Накази і розпорядження претури. Відомість на видачу платні вчителям, 
працівникам примарії. Бюджет примарії на 1942 рік. Відомості про опо-
даткування населення окупантами. 
 
Р-2539, Примарія села Мар’янівка.  
с. Мар’янівка, Ширяєвського району,Одеської області (періоду тимчасо-
вої румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Опис 1-1941-1944рр., 16 од. зб. 
Накази, розпорядження префектури,претури та примарії. Відомості на 
видачу платні вчителям, працівникам примарії. Бюджет на 1942-1943 ро-
ки. Місячні звіти примарії. Відомості про оподаткування населення 
окупантами. 
 
Р-2540, Примарія села Григор’євка.  
с. Григор’євка, Ширяєвського району,Одеської області (періоду тимча-
сової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
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На державному зберіганні з 1945 р.  
Опис 1-1941-1944рр., 18 од. зб. 
Накази, розпорядження префектури та претури. Бюджет на 1942-1943 роки 
примарії. Відомості про оподаткування населення окупантами. 
 
Р-2541, Примарія села Ніко-Мавровки.  
с. Ніко-Мавровки, Ширяєвського району,Одеської області (періоду тим-
часової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
 
Опис 1-1941-1944рр., 12 од. зб. 
Накази, розпорядження претури. Відомості на видачу платні вчителям, 
працівникам примарії. Бюджет на 1942-1943 роки. Відомості про оподат-
кування населення окупантами. 
 
Р-2542, Примарія села Мар’яно-Чегодаровка.  
с. Мар’яно-Чегодаровка, Ширяєвського району,Одеської області (періоду 
тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 6 од. зб., 1941-1944рр. 
Опис 1-1941-1944рр., 5 од. зб. 
Накази, розпорядження претури. Відомості на видачу платні працівникам 
примарії. Відомості про оподаткування населення окупантами. 
Опис 2-1943-1944рр., 1 од. зб. 
Відомості на видачу платні поліцаям. 
 
Р-2543, Примарія села Шеметово.  
с. Шеметово, Ширяєвського району,Одеської області (періоду тимчасової 
румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 8 од. зб., 1941-1943рр. 
Опис 1-1941-1943рр., 5 од. зб. 
Відомості на видачу платні службовцям примарії.  
Опис 2-1943р., 2 од. зб. 
Відомості на видачу платні службовцям примарії.  
Опис 3 -1942-1943рр., 1 од. зб. 
Відомості на видачу платні поліцаям. 
 
Р-2544, Примарія села Осинівка.  
с. Осинівка, Ширяєвського району,Одеської області (періоду тимчасової 
румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Опис 1-1941-1944рр., 31 од. зб. 
Накази і розпорядження Ананьївської поліції, претури і примарії. Ві-
домості на видачу платні працівникам примарії. Відомості про оподат-
кування населення окупантами. 
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Р-2545, Примарія села Бранкованово.  
с. Бранкованово, Ширяєвського району,Одеської області (періоду тимча-
сової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Опис 1-1941-1943рр., 19 од. зб. 
Накази і розпорядження претури. Відомості на видачу платні працівни-
кам примарії. Відомості про оподаткування населення окупантами. 
 
Р-2546, Примарія села Олександрівка.  
с. Олександрівка, Ширяєвського району,Одеської області (періоду тим-
часової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Опис 1-1941-1943рр., 16 од. зб. 
Накази і розпорядження претури. Відомості на видачу платні вчителям. 
Відомості про оподаткування населення окупантами. 
 
Р-2547, Примарія села Саханське.  
с. Саханське, Ширяєвського району,Одеської області (періоду тимчасо-
вої румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Опис 1-1941-1943рр., 13 од. зб. 
Розпорядження претури. Відомості на видачу платні працівникам прима-
рії. Відомості про оподаткування населення окупантами. 
 
 
 
Р-2548, Примарія села Ульянівка.  
с. Ульянівка, Ширяєвського району,Одеської області (періоду тимчасо-
вої румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Опис 1-1942-1944рр., 7 од. зб. 
Відомості на видачу платні працівникам примарії, вчителям. Списки 
платників податків по примарії. 
 
Р-2549, Примарія села Малигоново.  
с. Малигоново, Ширяєвського району,Одеської області (періоду тимчасо-
вої румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Опис 1-1942-1944рр., 8 од. зб. 
Відомості на видачу платні вчителям та працівникам примарії. Списки 
жителів села та платників податків. 
 
Р-2550, Осиповський сільський комітет незаможних селян. (СільКНС) 
с. Осиповка, Захарьєвської волості, Тираспольського повіту, Одеської 
губернії. 
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травень1920-08.03.1933 рр. 
з 1923 р. Захарьєвського району, Одеського округу, Одеської губернії. 
з липня 1925 р. Захарьєвського району, Одеського округу. 
з 1931 р. Захарьєвського району, УРСР.  
з 1932 р. Фрунзівського району, Одеської області.  
т.2 кат.3.  
На державному зберіганні з 1937р. 
Опис 1-1925-1932рр. 13 од. зб.  
 Протоколи загальних зборів членів КНС. Списки членів КНС. 
 
Р-2551, Примарія села Старі Маяки.  
с. Старі Маяки, Ширяєвського району,Одеської області (періоду тимча-
сової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 8 од. зб., 1941-1943рр. 
Опис 1-1941-1943рр., 24 од. зб. 
Накази і розпорядження претури. Протоколи по виборам старост. Відомо-
сті про стягнення податків з населення окупантами. Відомості на вида-
чу платні службовцям примарії та вчителям.  
Опис 2-1943р., 1 од. зб. 
Списки молдаван-поліцаїв. 
 
Р-2552, Плосковський сільський винний завод Дирекції харчової промис-
ловості губернаторства Трансністрії.  
с. Плоскоє, Савранського району,Одеської області (періоду тимчасової 
румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 03.08.1964 р.  
Опис 1-1942-1943рр., 18 од. зб. 
Листування про забезпечення заводу паливом, руху виноматеріалів, від-
пуску вина військовим частинам. Табелі на видачу платні працівникам 
заводу.  
 
Р-2558, Виконком Кошарської сільської ради робочих, селянських та че-
рвоноармійських депутатів /Сільрада/. 
с. Кошари, Сичавської волості, Одеського повіту, Одеської губернії. 
1921-1923 рр. 
т.2 кат.1.  
На державному зберіганні з 1930р. 
Опис 1 - 1921-1923 рр. 1 од. зб.  
Телеграми і листування з волосною посівною комісією щодо посівної та 
насінної позики. 
 
Р-2563, Примарія села Яковлєвка.  
с. Яковлєвка, Роздільнянського району,Одеської області (періоду тим-
часової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 7 од. зб., 1942-1943рр. 
Опис 1-1942-1943рр., 6 од. зб. 
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Відомості на видачу платні службовцям примарії та вчителям. Звіти по 
тваринництву. 
Опис 2-1942р., 1 од. зб. 
Відомості на видачу платні поліцаям. 
 
 
 
 
Р-2564, Примарія села Старо-Костянтинівка.  
с. Старо-Костянтинівка, Роздільнянського району,Одеської області (пе-
ріоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Опис 1-1942-1943рр., 2 од. зб. 
Списки членів трудобщини. Відомості по тваринництву. 
 
Р-2566, Примарія села Ново-Чобручи.  
с. Ново-Чобручи, Роздільнянського району,Одеської області (періоду 
тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 24 од. зб., 1941-1943рр. 
Опис 1-1941-1943рр., 21 од. зб. 
Відомості на видачу платні службовцям примарії та відомості про стяг-
нення податків окупантами з населення. 
Опис 2-1942-1943рр., 3 од. зб. 
Списки та відомості на видачу платні поліцаям. 
 
Р-2567, Примарія села Товстухи.  
с. Товстухи, Роздільнянського району,Одеської області (періоду тимча-
сової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Опис 1-1941-1943рр., 6 од. зб. 
Відомості на видачу продуктів та списки працівників примарії і членів 
трудобщини. Відомості про стягнення податків з населення окупантами. 
 
Р-2568, Примарія села Розальєвка.  
с. Розальєвка, Котовського району,Одеської області (періоду тимчасо-
вої румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 7 од. зб., 1942-1943рр. 
Опис 1-1942-1943рр., 6 од. зб. 
Відомості про стягнення податків з населення окупантами. 
Опис 2-1942-1943рр., 1 од. зб. 
Відомості на видачу платні поліцаям. 
 
Р-2569, Примарія села Поташенково.  
с. Поташенково, Роздільнянського району,Одеської області (періоду 
тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
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1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Опис 1-1942-1943рр., 5 од. зб. 
Розпорядження , накази префектури, претури і примарії. Списки членів 
трудобщини.  
 
Р-2570, Примарія села Понятовка.  
с. Понятовка, Роздільнянського району,Одеської області (періоду тим-
часової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 39 од. зб., 1941-1943рр. 
Опис 1-1941-1943рр., 38 од. зб. 
Відомості на видачу платні службовцям примарії. 
Опис 2-1942-1943рр., 1 од. зб. 
Відомості на видачу платні поліцаям.  
 
Р-2571, Примарія села Парканці.  
с. Парканці, Роздільнянського району,Одеської області (періоду тимча-
сової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 7од. зб., 1941-1943рр. 
Опис 1-1942-1943рр., 6 од. зб. 
Відомості на видачу платні працівникам примарії. 
Опис 2-1942р., 1 од. зб. 
Відомості на видачу платні поліцаям.  
 
 
 
Р-2572, Примарія села Ново-Дмитрівка.  
с. Ново-Дмитрівка, Роздільнянського району,Одеської області (періоду 
тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 15од. зб., 1941-1943рр. 
Опис 1-1941-1943рр., 12 од. зб. 
Розпорядження претури. Відомості на видачу платні службовцям примарії 
та вчителям. 
Опис 2-1943р., 1 од. зб.  
Відомості про стягнення податків з населення окупантами. 
Опис 3-1942р., 2 од. зб. 
Відомості на видачу платні поліцаям.  
 
Р-2574, Примарія села Велика Карпівка.  
с. Велика Карпівка, Роздільнянського району,Одеської області (періоду 
тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Опис 1-1942-1943рр., 3 од. зб. 
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Копії наказів Губернаторства. Розпорядження, інструкції претури. Спи-
ски жителів села.  
 
Р-2575, Примарія села Капаклієвка.  
с. Капаклієвка, Роздільнянського району,Одеської області (періоду 
тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Опис 1-1942-1943рр., 5 од. зб. 
Накази і постанови Губернаторства. Розпорядження претури. Списки жи-
телів села.  
 
Р-2576, Примарія села Бриновка.  
с. Бриновка, Роздільнянського району,Одеської області (періоду тимча-
сової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Опис 1-1942р., 1 од. зб. 
Списки жителів села.  
 
Р-2577, Біляївський районний комітет взаємодопомоги (РайКВП). Черво-
но-Повстанчеського районного відділу соціального забезпечення. 
с. Біляївка, Біляївського району, Одеського округу, Одеської губер-
нії. 
30.05.1923-23.01.1925 рр. 
 
Червоно-Повстанчеський районне товариство взаємодопомоги (РайТВП). 
Червоно-Повстанчеського районного відділу соціального забезпечення.  
с.Біляївка, Червоно-Повстанчеського району, Одеського округу, Одесь-
кої губернії,  
23.01.1925-1930 рр. 
з липня 1925р. Червоно-Повстанчеського району, Одеського округу. 
т.7, кат.3 
На державному зберіганні з 1930 р.  
Опис 1-1923р., 2 од. зб. 
Звіти про діяльність районного та сільських комітетів взаємодопомоги.  
 
Р-2578, Примарія села Бецилово.  
с. Бецилово, Роздільнянського району,Одеської області (періоду тимча-
сової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 7 од. зб., 1941-1943рр. 
Опис 1-1942-1943рр., 5 од. зб. 
Розпорядження претури. Списки і відомості на видачу продуктів праців-
никам примарії.  
Опис 2-1942-1943рр., 2 од. зб. 
Відомості на видачу платні поліцаям.  
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Р-2579, Примарія села Бугай.  
с. Бугай, Роздільнянського району,Одеської області (періоду тимчасо-
вої румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Опис 1-1942р., 1 од. зб. 
Відомості про стягнення податків з населення окупантами.  
 
Р-2582, Примарія села Юрівка.  
с. Юрівка, Роздільнянського району,Одеської області (періоду тимчасо-
вої румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Опис 1-1942р., 1 од. зб. 
Відомості на видачу продуктів членам трудобщини. 
 
Р-2583, Примарія села Ново-Антоновка.  
с. Ново-Антоновка, Роздільнянського району,Одеської області (періоду 
тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 10 од. зб., 1941-1943рр. 
Опис 1-1941-1943рр., 9 од. зб. 
Інструкції префектури і претури. Відомості про стягнення податків з 
населення окупантами. Відомості на видачу платні співробітникам при-
марії. 
Опис 2-1942р., 1 од. зб. 
Відомості на видачу платні поліцаям.  
 
 
Р-2584, Примарія села Свиноозерка.  
с. Свиноозерка, Роздільнянського району,Одеської області (періоду 
тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 28 од. зб., 1941-1943рр. 
Опис 1-1941-1943рр., 27 од. зб. 
Розпорядження і циркуляри претури і примарії. Відомості про стягнення 
податків з населення окупантами. Списки комсомольців, які проходили 
реєстрацію у окупантів. Відомості на видачу платні службовцям прима-
рії. 
Опис 2-1943р., 1 од. зб. 
Відомості на видачу платні поліцаям.  
 
Р-2585, Виконком Морозівської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів /Сільрада/. 
с. Морозівка, Ільїнської волості, Одеського повіту, Одеської губер-
нії. 
1919-1921 рр. 
з 1921р. Усатівської волості 
т.2 кат.1.  
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На державному зберіганні з 1930р. 
Опис 1 - 1919-1921 рр. 1 од. зб.  
Протоколи та постанови сільради. 
 
Р-2586, Примарія села Шевченкове.  
с. Шевченкове, Роздільнянського району,Одеської області (періоду тим-
часової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Опис 1-1941-1943рр., 17 од. зб. 
Наказ Губернаторства. Розпорядження претури. Списки членів трудобщи-
ни. 
 
Р-2587, Примарія села Роздільна.  
с. Роздільна, Роздільнянського району,Одеської області (періоду тим-
часової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 32 од. зб., 1941-1943рр. 
Опис 1-1942-1943рр., 14 од. зб. 
Відомості про стягнення податків з населення окупантами. Відомості на 
видачу платні службовцям примарії. 
Опис 2-1941-1943рр., 18 од. зб. 
Відомості на видачу платні поліцаям.  
Р-2588, Примарія села Марковка.  
с. Марковка, Роздільнянського району,Одеської області (періоду тимча-
сової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 4 од. зб., 1942-1943рр. 
Опис 1-1942-1943рр., 1 од. зб. 
Відомості надходження податків від населення. 
Опис 2-1942-1943рр., 3 од. зб. 
Відомості на видачу платні поліцаям.  
 
Р-2589, Примарія села Кардамичево.  
с. Кардамичево, Великомихайлівського району,Одеської області (періоду 
тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 15 од. зб., 1941-1943рр. 
Опис 1-1941-1943рр., 13 од. зб. 
Накази і постанови Губернаторства і претури. 
Опис 2-1943рр., 2 од. зб. 
Відомості на видачу платні поліцаям.  
 
Р-2590, Примарія села Гроссулово.  
с. Велико-Михайлівка, Великомихайлівського району,Одеської області 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
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На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 14 од. зб., 1941-1943рр. 
Опис 1-1942-1943рр., 8 од. зб. 
Протокол загальних зборів хутора Девицького. Відомості обліку подат-
ків з населення. 
Опис 2-1942-1943рр., 4 од. зб. 
Накази і розпорядження претури і примарії.  
Опис 3 -1941-1943рр., 2 од. зб. 
Списки поліцаїв. 
 
Р-2591, Примарія села Мигаї.  
с. Мигаї, Великомихайлівського району,Одеської області 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Опис 1-1942-1943рр., 4 од. зб. 
Накази і розпорядження військового командування окупантів, префектури 
і претури. Звіти і відомості про збір врожаю. Список жителів села. 
 
Р-2592, Примарія села Поплавське.  
с. Ново-Борисівка, Великомихайлівського району,Одеської області 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 6 од. зб., 1942-1943рр. 
Опис 1-1942-1943рр., 5 од. зб. 
Накази і розпорядження Губернаторства, Трансністрії. 
Опис 2-1942-1943рр., 1 од. зб. 
Відомості на видачу платні поліцаям.  
 
Р-2593, Одеське бюро регістра Народного комісара шляхів сполучення 
СРСР. 
м. Одеса 
[ ] рр. 
т.13, кат.3 
На державному зберіганні з 07.07.1954р.  
Опис 1-1923-1929рр., 4 од. зб. 
Списки, анкети, характеристики на співробітників бюро. 
 
Р-2594, Головний інститут статистики Румунії. 
м. Одеса 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
 
 
Опис 1-1942р., 12 од. зб. 
Відомості про суми, які витрачені на інвентаризацію цінностей та 
складання статистичних даних про населення Трансністрії. Відомості на 
видачу платні працівникам інституту. 
 
Р-2596, Примарія села Міщанка.  
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с. Міщанка, Великомихайлівського району,Одеської області 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Опис 1-1941-1943рр., 3 од. зб. 
Розпорядження примарії. Списки членів трудобщин і трактористів. 
 
Р-2597, Примарія села Тростянець.  
с. Тростянець, Великомихайлівського району,Одеської області 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Опис 1-1942-1943рр., 1 од. зб. 
Листування з претурою з адміністративних питань. 
 
Р-2598, Примарія села Муратове.  
с. Муратове, Великомихайлівського району,Одеської області 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Опис 1-1942р., 5 од. зб. 
Накази і розпорядження претури. Списки членів трудобщини. 
 
Р-2599, Примарія села Ново-Катеринівка.  
с. Ново-Катеринівка, Великомихайлівського району,Одеської області 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
 
Опис 1-1942-1943рр., 2 од. зб. 
Розпорядження претури. 
 
Р-2600, Примарія села Ново-Петрівка.  
с. Ново-Петрівка, Великомихайлівського району,Одеської області 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 10 од. зб., 1942-1943рр. 
Опис 1-1942-1943рр., 4 од. зб. 
Накази і розпорядження претури і примарії. Відомості на видачу платні 
службовцям примарії. Списки військовополонених. 
Опис 2-1942-1943рр., 6 од. зб. 
Відомості обліку роботи та на видачу Зерна членам трудобщини. Списки 
жителів, у яких окупанти реквізували худобу і продукти.  
 
Р-2601, Примарія села Дурбайли.  
с. Дурбайли, Великомихайлівського району, Одеської області 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
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На державному зберіганні з 1945 р.  
Опис 1-1942-1943рр., 8 од. зб. 
Постанови розпорядження, накази Губернаторства, претури і примарії. 
Відомості на виплату платні службовцям примарії. Відомості про стяг-
нення податків з населення окупантами. 
 
Р-2602, Примарія села Ульянівка.  
с. Ульянівка, Великомихайлівського району, Одеської області 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Опис 1-1942-1943рр., 3 од. зб. 
Накази, розпорядження претури. Табелі обліку роботи слумедпунктів се-
ла. 
 
Р-2603, Мировий суддя 6-ї ділянки Ананьївського повіту. 
м. Ананьїв, Ананьївського повіту, Одеської губернії. 
1919-1921 рр.  
т.5, кат.3 
На державному зберіганні з 27.07.1954 р.  
Опис 1-1919р., 1 од. зб. 
Заява заарештованого на видачу одягу та постільної білизни. 
 
Р-2604, Примарія села Стояново.  
с. Стояново, Великомихайлівського району, Одеської області 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Опис 1-1942р., 1 од. зб. 
Списки членів трудобщини. Відомості про тваринництво по примарії. 
 
Р-2606, Примарія села Анастасьєвка.  
с. Анастасьєвка, Великомихайлівського району, Одеської області 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Опис 1-1941-1944рр., 13 од. зб. 
Розпорядження претури і примарії. Протоколи засідань с/г комісій при-
марії. Відомості про с/г роботах. Заяви членів трудобщин про надання 
їм матеріальної допомоги. Списки членів трудобщин, колишніх комсомо-
льців та кандидатів партії. 
 
Р-2607, Примарія села Солов’ї.  
с. Солов’ї, Великомихайлівського району, Одеської області 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Опис 1-1942р., 1 од. зб. 
Накази Губернаторства. 
 
Р-2608, Примарія села Полєзноє.  
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с. Полєзноє, Великомихайлівського району, Одеської області 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 5 од. зб., 1942-1944рр. 
Опис 1-1942-1944рр., 4 од. зб. 
Накази і розпорядження Губернаторства і претури.  
Опис 2-1942р., 1 од. зб. 
Відомості про поліцаїв.  
 
Р-2609, Одеський [міжобласний] трест по заготівлі та переробці бавов-
ни (Одесазаготбавовнотрест) Міністерства бавовництва УРСР. 
м. Одеса 
[ ] рр. 
т.11, кат.3 
На державному зберіганні з 08.10.1960 р.  
Опис 1-1950-1952рр., 43 од. зб. 
Звіти та листування про заготівлю бавовни. Накази Міністерства. Акти, 
протоколи, типові договори з колгоспами. Кошториси і штати заготбаво-
внопунктів.  
 
Р-2610, Примарія села Карнагорове.  
с. Карнагорове, Березівського району, Одеської області 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Опис 1-1942-1943рр., 2 од. зб. 
Відомості на видачу платні працівникам примарії та натягнення подат-
ків з населення окупантами.  
 
Р-2611, Примарія села Петрівка.  
с. Петрівка, Березівського району, Одеської області 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Опис 1-1942-1943рр., 3 од. зб. 
Розпорядження і директиви примарії. Відомості на видачу платні праці-
вникам примарії.  
 
 
 
 
Р-2612, Одеська районна страхова інспекція. 
м. Одеса 
[ ] рр. 
т.7, кат.3 
На державному зберіганні з 21.07.1954 р.  
Опис 1-1950-1952рр., 1 од. зб. 
Вимогливі відомості на видачу зарплатні співробітникам.  
 
Р-2613, Примарія села Гуляївка.  
с. Гуляївка, Березівського району, Одеської області 
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(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Опис 1-[ ] рр., 1 од. зб. 
Накази примарії та списки членів трудобщини. 
 
Р-2614, Примарія села Вікторовка.  
с. Вікторовка, Березівського району, Одеської області 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Опис 1-1942-1944 рр., 1 од. зб. 
Накази, розпорядження примарії. Відомості на стягнення податків з на-
селення окупантами та списки жителів села. 
 
Р-2615, Примарія села Даніловка.  
с. Даніловка, Березівського району, Одеської області 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Опис 1-1942-1943рр., 4 од. зб. 
Відомості на видачу платні та списки працівників примарії та списки 
членів трудобщин. Місячні фінзвіти примарії. 
 
Р-2616, Примарія села Завадівка.  
с. Завадівка, Березівського району, Одеської області 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Опис 1-1942-1943 рр., 1 од. зб. 
Касова документація примарії. 
 
Р-2617, Виконком Миколаївської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів /Сільрада/. 
с. Миколаївка, Валегоцуловського району, Балтського округу, Одеської 
губернії. 
1923-24.12.1939 рр. 
з червня 1925р. Троїцького району, Одеського округу. 
в 1931р. Троїцького району, УРСР. 
з 1932р. Троїцького району, Одеської області. 
 
Виконком Миколаївської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), 
24.12.1939-08.08.1941 рр. 
01.04.1944 р. с. Миколаївка, Троїцького району, Одеської області. 
з 1957р. Ширяєвського району, Одеської області. 
т.2 кат.1.  
На державному зберіганні з 27.12.1928р. 
Всього: 162 од. зб., 1923-1971 рр. 
Опис 1 - 1923-1925 рр. 4 од. зб.  
Циркуляри райвиконкому про збір сільгоспподатку. Списки військовозо-
бов’язаних, членів релігійної общини 
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Опис 2 - 1944-1949 рр. 18 од. зб. 
Протоколи і постанови сільради та сесій. Бюджети сільради. 
Опис 3 - 1950-1971 рр. 140 од. зб. 
Постанови райвиконкому. Плани роботи. Протоколи засідань виконкому та 
сесій сільради. Бюджети. Звіти про виконання бюджету. Протоколи засі-
дань окружних виборчих комісій по виборам до місцевих рад. 
 
Р-2618, Одеська паперова фабрика. Одеського міського державного про-
мислового комбінату «Держпромкомбінат». 
м. Одеса 
[ ] рр. 
т.11, кат.3 
На державному зберіганні з 1931 р.  
Опис 1-1929-1931рр., 12 од. зб. 
Анкети та списки працівників та службовців фабрики. Накази, циркуляри 
ВРНГ УРСР, Всесоюзного об’єднання паперово-целюлозної промисловості.  
 
 
Р-2619, Примарія села Степанівка.  
с. Степанівка, Березівського району, Одеської області 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Опис 1-1942-1943 рр., 1 од. зб. 
Накази та директивні вказівки претури. 
 
Р-2620, Примарія села Балайчук.  
с. Балайчук, Березівського району, Одеської області 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Опис 1-1943 р., 1 од. зб. 
Накази та розпорядження претури. 
 
Р-2621, Примарія села Златоустово.  
с. Златоустово, Березівського району, Одеської області 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 3 од. зб., 1942-1943 рр. 
Опис 1-1942-1943 рр., 2 од. зб. 
Накази та розпорядження претури. Відомості про стягнення податків з 
населення окупантами. 
Опис 1-1943 р., 1 од. зб. 
Відомості на видачу продуктів жандармам. 
 
Р-2622, Примарія села Зборожковка.  
с. Зборожковка, Березівського району, Одеської області 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
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Всього: 3 од. зб., 1942-1943 рр. 
Опис 1-1942-1943 рр., 2 од. зб. 
 Відомості про стягнення податків з населення окупантами. 
 
Опис 2-1942-1943 р., 1 од. зб. 
Відомості про жандармів. 
 
Р-2623, Примарія села Єлєновки.  
с. Єлєновки, Березівського району, Одеської області 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Опис 1-1942-1943 рр., 1 од. зб. 
 Накази, розпорядження Губернаторства і претури. 
 
Р-2624, Примарія села Ряснополь.  
с. Ряснополь, Березівського району, Одеської області 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Опис 1-1943-1944 рр., 3 од. зб. 
Накази, розпорядження претури. Відомості на видачу платні та списки 
членів трудобщини. 
 
Р-2625, Одеське губернське державне об’єднання лісової та деревообро-
бної промисловості (Ліспром). 
м. Одеса 
19.09.1922 р. 
т.10, кат.3 
На державному зберіганні з 10.03.1931 р.  
Опис 1-1923-1924рр., 3 од. зб. 
Накази і циркуляри вищої ради народного господарства СРСР і УРСР, Го-
ловного управління лісової промисловості.  
 
Р-2626, Примарія села Березівка.  
с. Березівка, Березівського району, Одеської області 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 131 од. зб., 1941-1944 рр. 
Опис 1-1941-1944 рр., 75 од. зб. 
Накази і розпорядження примарії. Бюджет примарії на 1943-1944 роки. 
Листування з префектурою про прийом на роботу, звільнення від подат-
ків. 
Опис 2-1941-1944 р., 28 од. зб. 

Накази, постанови і циркуляри губернаторства і претури Бюджет та фінансо-
вий звіт примарії за 1941-1942 рр. 

Опис 3-1941-1944 рр., 28 од. зб. 
Списки службовців примарії та відомості про їх політичну благонадій-
ність. Списки особового складу військової адміністрації Трансністрії. 
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Р-2627, Спартаківське районне відділення Державного банку СРСР. 
с. Гросс-Лібенталь, Спартаківського району, Одеського округу. 
березень 1930-1938 рр. 
в 1931 р. Спартаківського району, УРСР.  
з 1932 р. Спартаківського району, Одеської області. 
т.9, кат.3 
На державному зберіганні з 1940 р.  
Опис 1-1930-1932 рр., 4 од. зб. 
Копії циркулярів і розпоряджень Всеукраїнської контори Державного ба-
нку СРСР.  
 
Р-2629, Примарія села Раухівка.  
с. Димовка, Березівського району, Одеської області 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Опис 1-1943р., 1 од. зб. 
 Відомості на видачу платні працівникам примарії та на стягнення по-
датку з населення. 
 
Р-2630, Примарія села Точилове.  
с. Точилове, Ананьївського району, Одеської області 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 6 од. зб., 1941-1944 рр. 
Опис 1-1941-1944 рр., 5 од. зб. 
 Накази і розпорядження префектури і примарії. Відомості на стягнення 
податку з населення та видачу платні співробітникам примарії. 
Опис 2-1942-1943 рр., 1 од. зб. 
 Відомості на видачу платні поліцаям. 
 
Р-2631, Примарія села Жеребкове.  
с. Жеребкове, Ананьївського району, Одеської області 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Опис 1-1941-1943 рр., 15 од. зб. 
Накази, розпорядження, інструкції префектури, претури і примарії. Ві-
домості на видачу платні працівникам примарії. Відомості про стягнен-
ня податку з населення окупантами та про вивезення продуктів до Руму-
нії. Прохання осіб про прийом на роботу до установ. 
 
Р-2632, Примарія 1-ї ділянки міста Ананьїв.  
м. Ананьїв, Ананьївського району, Одеської області 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Опис 1-1941-1943 рр., 19 од. зб. 
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Накази, інструкції Губернаторства, префектури. Відомості на видачу 
платні працівникам та службовцям примарії та листування з претурою 
про стягнення натурального податку. 
 
Р-2633, Примарія міста Ананьїв.  
м. Ананьїв, Ананьївського району, Одеської області 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 35 од. зб., 1942-1944 рр. 
Опис 1-1942-1944 рр., 34 од. зб. 
Накази Губернаторства. Відомості на видачу платні працівникам та слу-
жбовцям установ району. 
Опис 2-1942 р., 1 од. зб. 
Відомості на видачу платні поліцаям. 
 
Р-2634, Примарія села Гандрабури.  
с. Гандрабури, Ананьївського району, Одеської області. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 12 од. зб., 1941-1943 рр. 
Опис 1-1941-1943 рр., 11 од. зб. 
Накази і розпорядження префектури і претури. Відомості на видачу пла-
тні працівникам та службовцям установ району. 
Опис 2-1941-1942 рр., 1 од. зб. 
Відомості на видачу платні поліцаям. 
 
Р-2635, Примарія села Ново-Григорьєвка.  
с. Ново-Григорьєвка, Ананьївського району, Одеської області. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 12 од. зб., 1941-1944 рр. 
Опис 1-1941-1944 рр., 10 од. зб. 
Накази і розпорядження префектури, претури і примарії. Відомості на 
видачу платні працівникам та службовцям установ району. 
Опис 2-1941-1943 рр., 2 од. зб. 
Відомості на видачу платні поліцаям. 
 
Р-2636, Одеське відділення Всесоюзної спілки політичних каторжан та 
заслано-поселенців. 
м. Одеса 
[ ] рр. 
т.24, кат.3 
На державному зберіганні з 30.07.1954 р.  
Всього: 645 од. зб., 1941-1944 рр. 
Опис 1-1929-1935рр., 637 од. зб. 
Постанови, циркулярні листи Центральної ради та медичної комісії. 
Протоколи засідань Центральної ради, президії Всеукраїнської ради, 
бюро праці, загальних зборів членів спілки. Звіти про роботу Всеукра-
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їнської спілки та Одеського відділення. Відомості на видачу пенсій, 
списки, особові справи пенсіонерів. 
Опис 2-1930-1935 рр., 8 од. зб. 
Касові книги. 
Р-2637, Одеське міське відділення житлово-кооперативного постачання 
(«Укржитлокооппост») Одеського міського відділу комунального госпо-
дарства «Міськкомунвідділу». 
м. Одеса 
[ ] рр. 
т.18, кат.3 
На державному зберіганні з 1931 р.  
Опис 1-1931р., 1 од. зб. 
Акт перевірки стану діловодства. 
 
Р-2638, Примарія села Байтали.  
с. Байтали, Ананьївського району, Одеської області. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Опис 1-1941-1944 рр., 12 од. зб. 
Накази, розпорядження та директивні вказівки префектури, претури. Ві-
домості на видачу платні працівникам примарії та стягнення податків з 
населення окупантами. 
 
Р-2639, Примарія села Новосьоловка.  
с. Новосьоловка, Ананьївського району, Одеської області. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Опис 1-1941-1943 рр., 6 од. зб. 
Розпорядження претури. Відомості на стягнення податків з населення 
окупантами. 
 
Р-2640, Примарія села Шишково.  
с. Шишково, Ананьївського району, Одеської області. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 9 од. зб., 1941-1943 рр. 
Опис 1-1941-1943 рр., 7 од. зб. 
Накази і розпорядження претури. Відомості на стягнення податків з на-
селення окупантами. 
Опис 2-1941-1943 рр., 2 од. зб. 
Відомість на видачу платні поліцаям. 
 
Р-2641, Примарія села Михайлівка.  
с. Михайлівка, Ананьївського району, Одеської області. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Опис 1-1941-1943 рр., 10 од. зб. 
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Розпорядження претури. Відомості на стягнення податків з населення 
окупантами. Розписки осіб, які отримали худобу на зимовий період. 
 
Р-2642, Примарія села Селіванівка.  
с. Селіванівка, Ананьївського району, Одеської області. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 8 од. зб., 1942-1943 рр. 
Опис 1-1942-1943 рр., 6 од. зб. 
Накази і розпорядження префектури, претури та примарії.  
Опис 2-1943 р., 2 од. зб. 
Відомості на видачу платні поліцаям. 
 
Р-2643, Примарія села Коханівка.  
с. Коханівка, Троїцького району, Одеської області. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 11 од. зб., 1941-1943 рр. 
Опис 1-1941-1943 рр., 9 од. зб. 
Накази і розпорядження префектури.  
Опис 2-1943 р., 2 од. зб. 
Відомості на видачу платні поліцаям. 
 
Р-2644, Одеське відділення Всеукраїнського товариства єврейської со-
ціалістичної культури «Гезкульт». 
м. Одеса 
[ ] рр. 
т.24, кат.3 
На державному зберіганні з 1954 р.  
Опис 1-1929-1931 рр., 1 од. зб. 
Фінансові звіти та річний баланс за 1929-1930 роки, доповідні записки 
про діяльність Одеського відділення.  
 
Р-2646, Примарія села Шелєхово.  
с. Шелєхово, Троїцького району, Одеської області. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Опис 1-1941-1944 рр., 2 од. зб. 
Відомості про стягнення податку з населення окупантами. 
 
Р-2646, Примарія села Катеринівка.  
с. Катеринівка, Троїцького району, Одеської області. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 3 од. зб., 1943 р. 
Опис 1-1943 р., 2 од. зб. 
Відомості на видачу платні співробітникам примарії. 
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Опис 2-1943 р., 1 од. зб. 
Списки поліцаїв. 
 
Р-2648, Примарія села Велика Василівка.  
с. Велика Василівка, Троїцького району, Одеської області. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Опис 1-1943 р., 2 од. зб. 
Відомості на видачу платні поліцаям та службовцям примарії. 
 
Р-2649, Примарія села Велика Боярка.  
с. Велика Боярка, Троїцького району, Одеської області. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р. 

 Всього: 2 од. зб., 1943 р. 
Опис 1-1943 р., 1 од. зб. 
Відомості про стягнення податку з населення окупантами. 
Опис 2-1943 р., 1 од. зб. 
Списки поліцаїв. 
 
Р-2650, Примарія села Комаровка.  
с. Комаровка, Троїцького району, Одеської області. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р. 

 Опис 1-1942-1943 рр., 2 од. зб. 
Відомості на видачу платні працівникам примарії. Списки жителів села. 
Відомості про стягнення податку з населення окупантами. 
 
Р-2651, Примарія села Миколаївка.  
с. Миколаївка, Троїцького району, Одеської області. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р. 

 Опис 1-1941-1943 рр., 3 од. зб. 
Відомості на видачу платні працівникам примарії, на стягнення податку 
з населення окупантами. 
 
Р-2652, Примарія села Троїцьке.  
с. Троїцьке, Троїцького району, Одеської області. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р. 

 Опис 1-1942-1943 рр., 1 од. зб. 
Розписки на отримання грошей по примарії. 
 
Р-2655, Овідіопольська повітова лікарня префектури Овідіопольського 
повіту.  
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м. Овідіополь, Овідіополького району, Одеської області. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р. 

 Опис 1-1943-1944 рр., 4 од. зб. 
Постанови, накази Губернаторства, відомості на видачу платні та спис-
ки працівників лікарні. 
 
Р-2657, Оцтовий завод №1. Дирекції харчової промисловості Губернатор-
ства Трансністрії. 
м. Одеса.  
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3 
На державному зберіганні з 1945 р. 

 Опис 1-1942-1943 рр., 1 од. зб. 
Особові справи працівників оцтового заводу. 
 

Р-2662, Примарія с. Антонівки 
с. Антонівка, Любашівський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 17 од. зб. 
Накази та розпорядження префектури і претури. Відомості про проведення сі-
вби та збирання урожаю. Списки членів трудової громади, військовополоне-
них, колишніх комсомольців. Відомості про дезертирів та стягнення податків 
з населення.  
 
Р-2663, Примарія с. Олександрівки 
с. Олександрівка, Любашівський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 21 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 20 од. зб. 
Накази Губернаторства, війського командування, префектури і претури. Спис-
ки військовополонених з рядів радянської, мешканців звільнених від подат-
ків. Відомості про стягнення податків з населення.  
Опис № 2, - 1942-1943 рр., 1 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні поліцейським. 
 
Р-2664, Примарія с. Великої Софіївки 
с. Велика Софіївка, Любашівський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 4 од. зб. 
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Прохання мешканців села про звільнення від податків. Відомості про членів 
трудової громади, які сплатили податки.  
 
 
Р-2665, Примарія с. Гвоздавки другої 
с. Гвоздавка друга, Любашівський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 30 од. зб., 1941-1943 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 25 од. зб. 
Розпорядження претури. Списки старост трудової громади. Відомості про стя-
гнення податків з населення. Протоколи загальних зборів мешканців села. 
Опис № 2 – 1941-1942 рр., 5 од. зб. 
Списки поліцейських. 
 
Р-2666, Примарія с. Ясінове друге 
с. Ясінове друге, Любашівський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 55 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 52 од. зб. 
Накази та розпорядження префектури. Вирок громадянам, які проводили агіта-
цію проти окупантів. Відомості про стягнення податків з населення. Прото-
коли загальних зборів по виборам старост. 
Опис № 2 – 1943 р., 1 од. зб. 
Списки мешканців примарії. 
Опис № 3 –1942 р., 2 од. зб. 
Списки поліцейських. Заяви зрадників радянської влади. 
 
Р-2667, Примарія с. Ясінове перше 
с. Ясінове перше, Любашівський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3  
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 11 од. зб. 
Накази та розпорядження префектури і претури. Вирок громадянам, які прово-
дили агітацію проти окупантів. Відомості про стягнення податків з населен-
ня. Відомості про мешканців села, колишніх комсомольців, які пройшли ре-
єстрацію у окупаційної влади. 
 
Р-2668, Примарія с. Новоселівки 
с. Новоселівка, Любашівський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29  
категорія фонду 3  
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 22 од. зб., 1941-1944 рр. 
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Опис № 1 – 1941-1944 рр., 21 од. зб. 
Накази та розпорядження префектури і претури. Відомості про стягнення по-
датків з населення. Відомості про військовополонених з рядів радянської 
армії. 
Опис № 2 – 1943 р., 1 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні поліцейським. 
 
Р-2669, Одеська обласна промислова спілка галантерейної та хімічної проми-
словості (Облгалхимпромспілка) Одеської обласної ради промислової коопера-
ції «Облпромрада» 
м. Одеса 
20.08.1945-листопад 1953 рр. 
 
Одеська обласна кооперативна спілка культурних товарів, галантерейних, ла-
кофарбових та резино-технічних виробів (Облгалкультпромспілка) Одеської 
обласної ради промислової кооперації «Облпромрада» 
 м. Одеса 
з грудня 1953 – 13.09.1956 рр. 
 
тип 10 
2 категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 22.12.1960 р. 
Всього: 180 од. зб. 
 
Опис № 1- 1945-1956 рр., 138 од. зб. 
Накази та постанови по спілці та правлінню. Протоколи засідань президію, 
пленумів та з'їздів. Матеріали по соцзмаганню. Річні плани. Кошториси та 
штатні розклад. Річні звіти по виробництво, організаційній та культурно-
масовій роботі, фінансові звіти. Списки та особові рахунки співробітників. 
Опис № 2 – 1945-1956 рр., 42 од. зб. 
Особові справи співробітників. 
 
Р-2670, Примарія с. Іванівки 
с. Іванівка, Любашівський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3  
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 4 од. зб. 
Розпорядження претури. Відомості на видачу заробітної платні робітникам 
примарії. Статистичні відомості про населення. 
 
Р-2671, Примарія с. Познанки першої 
с. Познанка перша, Любашівський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 20 од. зб., 1941-1943 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 18 од. зб. 
Накази та розпорядження префектури і претури. Відомості про вилучення ху-
доби у населення. 
Опис № 2 – 1942 р., 1 од. зб. 
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Касові документи примарії. 
Опис № 3 – 1942 р., 1 од. зб. 
Списки поліцейських. 
 
Р-2672, Примарія с. Заплази 
с. Заплази, Любашівський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 10 од. зб., 1941-1943 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 9 од. зб. 
Накази та розпорядження претури. Відомості про стягнення податків у насе-
лення. 
Опис № 2 – 1943 р., 1 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні поліцейським. 
 
Р-2673, Примарія с. Гвоздавки першої 
с. Гвоздавка перша, Любашівський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3  
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 23 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1942 -1943 рр., 18 од. зб. 
Накази претури. Заяви розкуркулених на повернення майна. 
Опис № 2 – 1941-1942 рр., 14 од. зб. 
Розпорядження претури. 
Опис № 3 – 1943-1944 рр., 1 од. зб. 
Списки поліцейських. 
 
Р-2674, Примарія с. Бокове 
с. Бокове, Любашівський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3  
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 31 од. зб., 1941-1943 рр. 
 
Опис № 1 – 1941 -1943 рр., 23 од. зб. 
Накази та розпорядження претури, префектури та примарії. Відомості про 
стягнення податків з населення. Зведення про тваринництво. 
Опис № 2 – 1942-1943 рр., 4 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні службовцям примарії. 
Опис № 3 – 1942-1943 рр., 4 од. зб. 
Списки та відомості про поліцейських. 
 
Р-2675, Примарія с. Агаф’ївки 
с. Агаф’ївка, Любашівський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3  
На державному зберіганні з 1945 р. 
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Всього: 7 од. зб., 1941-1943 рр. 
 
Опис № 1 – 1941 -1943 рр., 5 од. зб. 
Накази та розпорядження претури і префектури. Відомості про стягнення по-
датків з населення. Зведення про тваринництво. 
Опис № 2 – 1942-1943 рр., 2 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні поліцейським. 
 
Р-2676, Примарія с. Бобрика першого 
с. Бобрик перший, Любашівський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду3  
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 7 од. зб., 1941-1943 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 6 од. зб. 
Накази та розпорядження претури і префектури. Відомості про стягнення по-
датків з населення.  
Опис № 2 – 1941-1942 рр., 1 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні поліцейським. 
 
Р-2677, Примарія с. Бобрика другого 
с. Бобрик другий, Любашівський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3  
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 13 од. зб. 
Накази та розпорядження претури. Протоколи нарад по примарії. Відомості 
про стягнення податків та реквізиції худоби з населення.  
 
Р-2678, Примарія с. Кричунова 
с. Кричунове, Любашівський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3  
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 15 од. зб., 1941-1943 рр. 
 
Опис № 1 – 1942 -1943 рр., 1 од. зб. 
Списки мешканців району, які здали військову контрибуцію.  
Опис № 2 – 1942-1943 рр., 11 од. зб. 
Розпорядження префектури та претури. Відомості про стягнення податків з 
населення. Про стан тваринництва та вивезенні продуктів з трудових громад.  
Опис № 3 – 1942-1943 рр., 3 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні поліцейським. 
 
Р-2679, Примарія с. Любашівка 
с. Любашівка, Любашівський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3  
На державному зберіганні з 1945 р. 
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Всього: 37 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1942 -1943 рр., 32 од. зб. 
Накази військового окупаційного командування та розпорядження префектури, 
примарії та претури. Відомості на видачу заробітної платні співробітникам 
примарії. Відомості, які зібрані окупантами про комуністів та радянських 
активістах. 
Опис № 2 – 1941 р., 1 од. зб. 
Списки членів трудових громад. 
Опис № 3 – 1942-1944 рр., 4 од. зб. 
Заяви мешканців, які мають бажання працювати у поліції. Списки поліцейсь-
ких. 
 
Р-2680, Примарія с. Янішевки 
с. Янішевка, Любашівський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3  
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 16 од. зб. 
Розпорядження претури. Відомості на видачу заробітної платні та продуктів 
співробітникам примарії. Списки та прохання громадян про звільнення від 
податків. Відомості про стягнення податків з населення. Відомості про жни-
ва та посів. 
 
Р-2681, Примарія с. Обжилого 
с. Обжиле, Балтський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3  
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 6 од. зб., 1941-1943 рр. 
 
Опис № 1 – 1942 -1943 рр., 5 од. зб. 
Розпорядження претури. Протоколи засідань примарії. 
Опис № 2 – 1943 р., 1 од. зб. 
Списки поліцейських. 
 
Р-2682, Примарія м. Балти 
м. Балта, Балтський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3  
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 94 од. зб., 1941-1943 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 92 од. зб. 
Листування з префектурою про організацію курсів по вивченню румунської мо-
ви. Відомості на видачу заробітної платні службовцям примарії. 
Опис № 2 – 1943 р., 2 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні службовцям претури. 
 
Р-2683, Примарія с. Комінтернівського 
с. Комінтернівськое, Комінтернівський район, Одеська область 
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1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3  
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942 р., 1 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні викладачам. 
 
Р-2684, Примарія с. Кордон 
с. Кордон, Комінтернівський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3  
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 4 од. зб., 1942-1943 рр. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 3 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні службовцям примарії. 
Опис № 2 – 1942 р., 2 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні шефу поліції.  
 
Р-2685, Примарія с. Ранжеве 
с. Ранжеве, Комінтернівський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3  
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 3 од. зб., 1942 -1943 рр. 
 
Опис № 1 – 1942 -1943 рр., 2 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні службовцям примарії. 
Опис № 2 – 1942 р., 1 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні шефу поліції. 
 
Р-2686, Примарія с. Олександрівки 
с. Олександрівка, Комінтернівський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3  
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942 р., 2 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні викладачам. 
 
Р-2687, Примарія с. Малі Ламзаки 
с. Малі Ламзаки, Комінтернівський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3  
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 5 од. зб., 1942-1943 рр. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 3 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні службовцям примарії. 
Опис № 2 – 1942-1943 рр., 2 од. зб. 



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  497 

Відомості на видачу заробітної платні шефу поліції та поліцейським. 
 
Р-2688, Примарія с. Благоєва 
с. Благоєве, Комінтернівський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3  
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 2 од. зб., 1942-1943 рр. 
 
Опис № 1 –1943 р., 1 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні службовцям примарії. 
Опис № 2 – 1942р., 1 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні шефу поліції. 
 
Р-2689, Примарія с. Бутовки 
с. Бутовка, Комінтернівський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3  
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 6 од. зб., 1942-1943 рр. 
 
Опис № 1 –1942-1943 рр., 5 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні службовцям примарії. 
Опис № 2 – 1942-1943р., 1 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні поліцейським. 
 
Р-2690, Примарія с. Ульянівки 
с. Ульянівка, Миколаївський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3  
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 8 од. зб., 1942-1943 рр. 
 
Опис № 1 –1941-1943 рр., 4 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні службовцям примарії та викладачам. 
Опис № 2 – 1941-1943 рр., 3 од. зб. 
Квитанції на виплату податків мешканцями примарії. Р-2690, Примарія с. 
Ульянівки 
Опис № 3 – 1941-1943р., 1 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні поліцейським. 
 
Р-2691, Примарія хутора Шевченкова-Парфентьєва 
с. Шевченково-Парфентьєво, Комінтернівський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3   
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 8 од. зб., 1942-1943 рр. 
 
Опис № 1 –1942-1943 рр., 4 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні службовцям примарії та викладачам. 
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Р-2692, Одеська обласна спілка лісної, деревообробної, лозової промислової 
кооперації (Облліспромспілка) Одеської обласної ради промислової коопера-
ції «Облпромрада» 
м. Одеса 
18.04.1944-грудень 1948 рр. 
 
Одеська міжобласна спілка лісної, деревообробної, лозової промислової коо-
перації (Міжоблліспромспілка) 
 грудня 1949 – 26.09.1953 рр.  
 
Одеська обласна спілка мебельної промисловості (Облмебільпромспілка) Оде-
ської обласної ради промислової кооперації. 
26.09.1953 по 13.10.1956 рр.  
тип 10 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 29.12.1960 р. 
 
Опис № 1 - 1944-1956 рр., 187 од. зб. 
Розпорядження та постанови по спілці, правлінню, президію, організаційному 
бюро. Протоколи засідань президію, зборів уповноважених, кваліфікаційної 
комісії, ліквідкому. Зведені плани та річні звіти спілки та артілей. Кош-
торис, списки робітників. Особові рахунки та справи співробітників. 
 
Р-2693, Примарія с. Степанівки 
с. Степанівка, Комінтернівський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3  
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 4 од. зб., 1942-1943 рр. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 3 од .зб. 
Відомості на видачу заробітної платні службовцям примарії. 
Опис № 2 – 1942-1943 рр., 1 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні шефу поліції. 
 
Р-2694, Примарія с. Мещанки 
с. Мещанка, Комінтернівський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3  
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942 р., 1 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні поліцейським. 
 
Р-2695, Примарія с. Сербки 
с. Сербка, Комінтернівський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3  
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 24 од. зб., 1941 -1943 рр. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 1 од. зб. 
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Відомості на видачу заробітної платні службовцям примарії. 
Опис № 2 – 1941-1943 рр., 22 од. зб. 
Укази Губернаторства Трансністрії та Тираспольської повітової префектури 
по адміністративним, господарським та фінансовим питанням. Відомості роз-
поділу урожаю серед членів трудових громад. 
Опис № 3 – 1942-1943 рр., 1 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні поліцейським. 
  
Р-2696, Примарія с. Мар’янівки 
с. Мар’янівка, Комінтернівський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3  
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 3 од. зб., 1942 р. 
 
Опис № 1 – 1942 р., 2 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні службовцям примарії. 
Опис № 2 – 1942-1943 рр., 1 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні шефу поліції. 
 
Р-2697, Примарія с. Петрівки 
с. Петрівка, Комінтернівський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3  
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 11 од. зб., 1942-1943 рр. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 10 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні службовцям примарії та викладачам. 
Опис № 2 – 1942-1943 рр., 1 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні співробітникам примарії. 
 
Р-2698, Примарія с. Дністровець 
с. Дністровець, Красноокнянський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3  
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 15 од. зб., 1942-1943 рр. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 10 од. зб. 
Постанови, накази та інструкції Губернаторства Трансністрії. 
Опис № 2 – 1942-1943 рр., 4 од. зб. 
Статистичні відомості про стан тваринництва та сільгосппродуктів. Накази 
префектури та претури по адміністративним питанням. 
Опис № 3 – 1942 р., 1 од. зб. 
Списки поліцейських. 
 
Р-2699, Примарія с. Калістратовки 
с. Калістратовка, Красноокнянський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3  
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На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1943 р., 2 од. зб. 
Копії наказів Губернаторства Трансністрії та постанови префектури. 
 
Р-2700, Примарія с. Ставрове 
с. Ставрове, Красноокнянський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду  
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 9 од. зб. 
Копії наказів Губернаторства Трансністрії та постанови префектури. 
Списки мешканців села. Листування з претурою Красноокнянського району про 
адміністративним та економічним питанням. 
 
Р-2701, Примарія с. Гулянки 
с. Гулянка, Красноокнянський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3  
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 18 од. зб., 1942 - 1943 рр. 
 
Опис № 1 – 1941 - 1943 рр., 17 од. зб. 
Копії наказів, розпоряджень, постанов, інструкцій Губернаторства Трансніс-
трії, претури, префектури. Списки робітників примарії, які мають виноград-
ники, худобу. 
Опис № 2 – 1942-1943 рр., 1 од. зб. 
Накази претури по адміністративним питанням. 
 
Р-2702, Примарія с. Владимирівки 
с. Владимирівка, Красноокнянський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду  
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 5 од. зб. 
Накази, розпорядження, інструкції Губернаторства Трансністрії, претури, 
префектури. 
Списки мешканців села, членів трудових громад та співробітників примарії. 
Відомості про стягнення податків з населення. 
 
Р-2703, Примарія с. Красні Окни 
с. Красні Окни, Красноокнянський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду  
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 8 од. зб., 1942 - 1943 рр. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 5 од. зб. 
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Накази та розпорядження Губернаторства Трансністрії, претури, префектури. 
Довідки особам з їх характеристикою до порядків окупаційної влади. 
 
Опис № 2 – 1942 р., 2 од. зб. 
Накази Губернаторства Трансністрії з сільськогосподарських питань. Відомо-
сті про національність мешканців. 
 
Опис № 3 – 1942 р., 1 од. зб. 
Листування з жандармерією по адміністративним питанням. 
 
Р-2704, Примарія с. Флори 
с. Флора, Красноокнянський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3  
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 6 од. зб. 
Накази Губернаторства Трансністрії та претури. 
Списки членів трудових громад. Відомості про стягнення податків з населен-
ня та відбуття трудової повинності. 
 
Р-2705, Примарія с. Петрівки 
с. Петрівка, Красноокнянський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3  
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 6 од. зб. 
Накази та розпорядження претури. Акти обліку інвентарю у трудової  
громаді №1. 
Відомості про видачу продуктів членам трудової громади та табелі обліку їх 
праці. 
 
Р-2706, Примарія с. Самарки 
с. Самарка, Красноокнянський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3  
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 13 од. зб., 1941-1943 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 8 од. зб. 
Копії наказів, постанов, інструкцій Губернаторства Трансністрії, претури, 
префектури. Списки мешканців примарії, у яких реквізували продукти харчу-
вання. Документи колгоспу №2 Нова Самарка. 
Опис № 2 – 1942-1943 рр., 5 од. зб. 
Відомості про стан сільського господарства, накази претури по адміністра-
тивним та сільськогосподарським питанням. 
 
Р-2707, Частини Особового призначення (ЧОП) м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 4 
3 категорія фонду 
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На державному зберіганні з 29.08.1961 р. 
 
Опис № 1 – 1920-1924 рр., 188 од. зб. 
Накази полку. Доповіді та протоколи ради. Послужні списки та листування 
про особовий склад. Списки та відомості командного та адміністративного 
складу частин особового призначення.  
 
Р-2708, Примарія с. Ново - Єлізаветівки 
с. Ново- Єлізаветівка, Жовтневий район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3  
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942 р., 2 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні співробітникам примарії. 
 
Р-2709, Примарія с. Ново - Петрівки 
с. Ново - Петрівка, Красноокнянський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3  
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 4 од. зб., 1942 - 1943 рр. 
 
Опис № 1 – 1942 - 1943 рр., 3 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні співробітникам примарії. 
Опис № 2 – 1943 р., 1 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні співробітникам примарії. 
 
Р-2710, Виконком Зельцської сільської ради робітничих, селянських та чер-
воноармійських депутатів (сільрада) 
с.Зельци, Зельцська волость, Одеській повіт, Одеська губернія 
20.01.1921 - 24.12.1939 рр. 
з травня 1922 р. - Карла Лібкнехтовської волості Одеського повіту Одеської 
губернії, 
з березня 1923 р. - Мангеймського району Одеського повіту Одеської губер-
нії, 
з 1924 р. – Фрідріх Єнгельського району Одеського повіту Одеської губернії 
з серпня 1925 р. - Фрідріх Єнгельського району Одеського повіту 
з 1931 р. - Фрідріх Єнгельського району УРСР 
з 1932 р. - Зельцського району Одеської області 
 
Виконком Зельцської сільскої ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Зельци, Роздільнянський район Одеська область 
24.12.1939 - 20.07.1941 рр. 
 
Виконком Лиманської сільскої ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Лиманське Роздільнянський район Одеська область 
04.04.1944 - 12.03.1957 рр. 
 
Виконком Лиманської селищної ради депутатів трудящих (селищна рада) 
смт Лиманське Роздільнянський район Одеська область 
12.03.1957 р. 
тип 2 
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1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього: 226 од. зб., 1924-1974 рр.  
 
Опис № 1 – 1924-1926 рр., 2 од. зб. 
Копії циркулярів та розпоряджень райвиконкому. 
Опис № 2 – 1945–1974 рр., 224 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому сільради, сесій, постійних комісій. Плани ро-
боти сільради. Бюджети, кошториси, книги обліку прибутків та витрат. Касо-
ві книги. Статистичні звіти про склад депутатів. Договори соціалістичного 
змагання та звіти про їх виконання. 
Протоколи сесій селищної ради та засідань виконкому. Квартальні плани ро-
боти. Інформаційні документи про роботу селищної ради. Плани роботи, про-
токоли та річні звіти про виконання бюджету. Матеріали вибіркому. 
 
Р-2711, Примарія с. Шабельники 
с. Шабельники, Жовтневий район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3  
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 1 од. зб. 
Списки осіб, які здали зерно на молоття. 
Р-2712, Примарія с. Яковлівки 
с. Яковлівка, Жовтневий район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду  
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 10 од. зб. 
Накази, розпорядження, інструкції претури. Відомості на видачу заробітної 
платні робітникам примарії. Списки мешканців на стягнення податків. 
 
Р-2713, Примарія с. Анатольївки 
с. Анатольївка, Жовтневий район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3  
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 5 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні та продуктів робітникам примарії. 
Списки мешканців села. 
 
Р-2714, Примарія с. Катерино-Платонівки 
с. Катерино-Платонівка, Жовтневий район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3  
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 5 од. зб. 
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Відомості на видачу заробітної платні робітникам примарії. Касові докумен-
ти. 
 
Р-2715, Примарія с. Демідова 
с. Демідове, Жовтневий район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3  
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 5 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам примарії.  
 
Р-2716, Примарія с. Антонівки 
с. Антонівка, Жовтневий район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3  
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 5 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам примарії. Відомості на 
стягнення податків з населення. 
 
Р-2717, Примарія с. Петровіровки другої 
с. Петровіровка, Жовтневий район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3  
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 5 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам примарії, викладачам, лі-
карям.  
 
Р-2718, Примарія с. Петровіровки першої 
с. Петровіровка перша, Жовтневий район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3  
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1943 р., 2 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам примарії. Касові докумен-
ти. 
 
Р-2719, Виконком Мангеймської сільскої ради робітничих, селянських та чер-
воноармійських депутатів (сільрада) 
с.Мангейм, Мангеймська волость Одеська губернія 
18.01.1921 - 24.12.1930 рр. 
з 1922 р.- Фрідріх - Енгельскої волості Одеського повіту Одеської губернії 
з березня 1923 р. – Мангеймського району Одеського округу Одеської губер-
нії 
з 1924 р. – с.Мангейм Фрідріх - Енгельского району Одеського округу Одесь-
кої губернії 
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з липня 1925 р. – Фрідріх - Енгельского району Одеського округу 
тип 2 
3 категорія фонду  
На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 – 1924-1926 рр., 3 од. зб. 
Копії циркулярів райвиконкому. Списки осіб, які позбавлені виборчих прав. 
 
Р-2721, Примарія Одеського муніципалітету 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду  
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 51 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 35 од. зб. 
Постанови та циркуляри примарії. Доповідна записка про діяльність прима-
рії. 
 
Опис № 2 – 1941-1944 рр., 14 од. зб. 
Звіти про роботу підвідомчих установ. 
 
Опис № 3 – 1942-1943 рр., 2 од. зб. 
Списки службовців дирекції. 
 
Р-2722, Примарія с. Санжейки 
с. Санжейка, Овідіопольский район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду  
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 9 од. зб. 
Накази, постанови губернаторства, префектури, претури. Протоколи комісії 
про обстеження стану початкових шкіл. Відомості на видачу заробітної плат-
ні робітникам примарії. Листування з претурою про стягнення податків та 
реквізиції худоби у населення. 
 
Р-2723, Виконком Кубанської сільської ради робітничих, селянських та чер-
воноармійських депутатів (сільрада) 
с. Кубанка, Ленінський район Одеський округ Одеська губернія 
1923 - 24.12.1939 рр. 
з липня 1925 р.- Ленінського району Одеського округу  
з 17.01. 1927 р. – Велико-Буяликського району Одеського округу Одеської 
губернії 
з 30.11.1927 р. – Благоївського району Одеського округу Одеської губернії 
з 1931 р. – Благоївського району УРСР 
з 1932 р. - Благоївського району Одеської області 
з 1938 р. - Комінтернівського району Одеської області 
Виконком Кубанської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Кубанка Одеського району Одеської області 
24.12.1939 – 06.04.1944 рр. 
тип 2 
1 категорія фонду 
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На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього: 45 од. зб. 1924-1958 рр. 
 
Опис №1 – 1924-1926 рр., 3 од. зб. 
Циркуляри, розпорядження райвиконкому про заготовку хліба, єдиний сільсь-
когосподарський податок. Про зняття недоплати з малопотужних господарств. 
Відомості про осіб, яких позбавили виборчого права. 
Опис № 2 – 1952-1958 рр., 42 од. зб. 
Плані роботі сільради. Протоколи засідань сільради, сесій. 
Штатний розпис та кошторис. Бюджети та річні фінансові звіти. Договору на 
соцзмагання. 
 
Р-2724, Виконком Гільдендорфської сільської ради робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Гильдендорф Гильдендорфської волості Одеського повіту Одеської губернії 
24.12.1939 р. 
з 1923 р. – Ленінського району Одеського округу Одеської губернії 
з липня 1925 р. – Ленінського району Одеського округу 
з 17.01.1927 р. – Велико-Буяликського району Одеського округу 
з 30.11.1928 р. – Благоївського району Одеського округу 
з 1931 р. – Благоївського району УРСР 
з 1932 р. – Благоївського району Одеської області 
з 1938 р. – Комінтернівського району Одеської області 
 
Виконком Гільдендорфської сільскої ради (сільрада) 
с.Гільдендорф Одеський район Одеська область 
24.12.1939 – 12.12.1941 рр. 
Виконком Червоносільскої сільскої ради (сільрада) 
с.Червоносілка Одеський район Одеська область 
08.04.1944 р. 
з 1963 р. – Комінтернівського району Одеської області 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 12.12.1940 р. 
Всього: 98 од. зб., 1924-1958 рр. 
 
Опис №1 – 1923 - 1926 рр., 5 од. зб. 
Циркуляри та розпорядження райвиконкому. Листування з райвиконкомом про 
страхову платню, допомогу голодуючим. Списки осіб, яких позбавили виборно-
го права. Протоколи засідань сільради. 
Опис № 2 – 1945-1965 рр., 93 од. зб. 
Плани роботи сільради. Протоколи засідань виконкому сільради, сесій. Соці-
алістичні договори. Кошториси та штатний розклад. Бюджети та річні звіти 
про виконання бюджетів. 
 
Р-2725, Виконком Благодатнівської сільскої ради робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Баден Антоно-Козинцевської волості Одеського повіту Одеської губернії 
16.01.1921 – 1925 рр. 
з 1922 р. – Комінтерновської волості Одеського повіту Одеської губернії 
з 1923 р. – Комінтерновського району Одеського округу Одеської губернії 
 
Виконком Баденської сільської ради робітничих, селянських та червоноармій-
ських депутатів (сільрада) 
с. Баден Фрідріх- Енгельсовського району Одеського округу 



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  507 

1925 – 24.12.1939 рр. 
з 1931 р. – Фрідріх - Енгельсовського району УРСР 
з 1932 р. – Зельцського району Одеської області 
 
Виконком Баденської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Баден Роздільнянський район Одеська область 
24.12.1939 – 12.08.1941 рр. 
Виконком Очеретовської сільскої ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Очеретовка Роздільнянський район Одеська область 
05.04.1944 – 1954 рр. 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 12.12.1940 р. 
Всього: 54 од. зб. 1921-1954 рр. 
 
Опис №1 – 1923-1926 рр., 16 од. зб. 
Копії наказів та розпоряджень райвиконкому. Відомості про політичний та 
економічний стан сіл сільської ради. Відомості про здачу продподатків. 
Списки мешканців села. 
Опис № 2 – 1947-1954 рр., 38 од. зб. 
Плани роботи сільської ради. Протоколи засідань виконкому сільради, сесій. 
Бюджети, кошториси, книги обліку прибутків та витрат по бюджету. Річний 
звіт про виконання бюджету. Інформація про роботу сільради. Договори на 
соцзмагання. Статистичні звіти про склад депутатів. 
 
Р-2726, Примарія с. Дальник другий 
с. Дальник другий, Овідіопольский район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 37 од. зб., 1941-1943 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 36 од. зб. 
Накази та розпорядження префектури, претури. Відомості на видачу заробіт-
ної платні робітникам примарії. Відомості про стягнення податків з насе-
лення. 
Опис № 2 – 1941-1942 рр., 1 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні поліцейським. 
 
Р-2727, Примарія с. Барабой 
с. Барабой, Овідіопольский район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 59 од. зб., 1941-1943 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 47 од. зб. 
Накази та розпорядження префектури, претури, примарії. Відомості на видачу 
заробітної платні робітникам примарії та викладачам. Відомості про стяг-
нення податків з населення. Місячні фінансові звіти та бюджет примарії. 
Списки дезертирів. 
Опис № 2 – 1942-1943 рр., 12 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні поліцейським. 



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  508 

 
Р-2728, Примарія с. Грібовки 
с. Грібовка, Овідіопольский район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 42 од. зб., 1941-1943 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 39 од. зб. 
Накази та розпорядження претури, Губернаторства Трансністрії, військового 
командування. Відомості на видачу заробітної платні робітникам примарії. 
Відомості про стягнення податків з населення. Бюджет примарії. Списки вій-
ськовополонених. Місячні фінансові звіти. 
Опис № 2 – 1942-1943 рр., 3 од. зб. 
Списки поліцейських. 
 
Р-2729, Примарія с. Роксолани 
с. Роксолани, Овідіопольський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 16 од. зб., 1942-1943 рр. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 15 од. зб. 
Накази та розпорядження претури і примарії. Відомості на видачу заробітної 
платні робітникам примарії та викладачам. Відомості про стягнення податків 
з населення. Бюджет примарії. Річні фінансові звіти. 
Опис № 2 – 1943 рр., 1 од. зб. 
Списки поліцейських. 
 
Р-2730, Примарія с. Олександрівки 
с. Олександрівка, Овідіопольський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 17 од. зб., 1941-1943 рр. 
 
Опис № 1 – 1941 -1943 рр., 15 од. зб. 
Розпорядження претури. Відомості на видачу заробітної платні робітникам 
примарії. Відомості про реквізицію зерна. 
Опис № 2 – 1942-1943 рр., 2 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні поліцейським. 
 
Р-2731, Примарія с. Миколаївки 
с. Миколаївка, Овідіопольський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 53 од. зб., 1941-1943 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 48 од. зб. 
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Накази і розпорядження претури та примарії. Відомості на видачу заробітної 
платні робітникам примарії викладачам. Відомості про стягнення податків з 
населення та свавілля окупаційних військ. 
Опис № 2 – 1941-1943 рр., 5 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні поліцейським та списки. 
 
Р-2732, Виконком Піщанської районної ради робітничих, селянських та черво-
ноармійських депутатів (райвиконком) 
с. Піщани Автономної Молдавської Радянської соціалістичної республіки (АМ 
РСР) УРСР 
22.01.1935 – 24.12.1939 рр. 
з 1940 р. – Піщанського району Одеської області 
 
Виконком Очеретовської сільскої ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Піщани Автономної Молдавської Радянської соціалістичної республіки (АМ 
РСР) УРСР 
24.12.1939–28.11.1957 рр. 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 14.07.1954 р. 
Всього: 167 од. зб. 1939-1957 рр. 
 
Опис №1 – 1939-1941 рр., 15 од. зб. 
Списки та трудові книжки співробітників райвиконкому. Копії розпоряджень 
Раднаркому СРСР про спорудження каналу, який з’єднає Хаджибейський лиман з 
морем. 
Опис № 2 – 1944-1957 рр., 152 од. зб. 
Акти про збитки, які нанесли німецько-фашистські окупанти району. Протоко-
ли засідань райвиконкому та сесій. Звіти про витрати по бюджету. Матеріали 
про переселенців з Польщі. 
 
Р-2733, Примарія м. Овідіополя 
м. Овідіополь, Овідіопольський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3  
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 117 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 - 1941-1944 рр., 99 од. зб. 
Накази і постанови військового командування та префектури. Протоколи допи-
тів та адміністративних конференцій. Відомості на видачу заробітної платні 
робітникам примарії. Списки осіб, які відмовились працювати на окупаційну 
владу. Довідки та посвідчення осіб, які активно підтримували окупаційну 
владу. Відомості про реквізицію зерна, худоби у населення та вивіз його в 
Румунію. 
Опис № 2 – 1941-1943 рр., 18 од. зб. 
Списки та відомості на видачу заробітної платні поліцейським і жандармам. 
 
Р-2744, Виконком Свердловської сільської ради робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Свердлове Ленінського району Одеського округу 
[ ] - 24.12.1939 рр. 
з 17.01.1927 рр. – Велико-Буяликського району Одеського округу 
з 30.11.1927 р. – Благоївського району Одеського округу 
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з 1931 р. – Благоївського району УРСР 
з 1932 р. – Благоївського району Одеської області 
з 1938 р. – Комінтернівського району Одеської області 
Виконком Свердловської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Свердлове Комінтернівського району Одеської області 
24.12.1939–06.04.1944 рр. 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 12.12.1940 р. 
Всього: 29 од. зб., 1926-1956 рр. 
 
Опис № 1 – 1926 р., 1 од. зб. 
Розпорядження райвиконкому про навчання допризивників, складанні списків 
кулаків. 
Опис № 2 – 1944-1956 рр., 28 од. зб. 
Плани роботи сільради. Протоколи засідань виконкому сільради, сесій. Соці-
алістичні договори. Бюджети. Книги обліку прибутків та витрат. 
 
Р-2746, Примарія 4-ї ділянки м.Ананьїва 
м. Ананьїв, Овідіопольський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду  
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 10 од. зб. 
Накази і розпорядження претури. Відомості на видачу заробітної платні ро-
бітникам примарії. 
 
Р-2749, Примарія с.Ново-Котовська 
с.Ново-Котовськ, Котовський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3  
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1943 р., 1 од. зб. 
Списки мешканців села, які сплатили податки.  
 
Р-2751, Примарія с. Капітановки 
с.Капитановка, Котовський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3  
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1943 р., 1 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам примарії. 
 
Р-2752, Примарія с. Мар’яновки другої 
с. Мар’янівка друга, Фрунзівський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3  
На державному зберіганні з 1945 р. 
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Всього: 29 од. зб., 1941-1943 рр. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 3 од. зб. 
Списки орендаторів-кустарів, селян, які здали худобу окупантам. Відомості 
про мешканців сіл примарії. 
Опис № 2 – 1941-1943 рр., 26 од. зб. 
Накази Губернаторства Трансністрії та претури про реєстрацію колишніх вій-
ськовослужбовців радянської армії. Накази Губернаторства Трансністрії по 
економічним, адміністративним та сільськогосподарським питанням. Статисти-
чні відомості про стан сільського господарства, худоби. Відомості про 
сплату податків. 
 
Р-2753, 12-й автовантажний загін Одеського губернського військово-
санітарного підвідділу при Одеському губернському військовому комісаріаті 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 29 
категорія фонду 3  
На державному зберіганні з 01.10.1962 р. 
 
Опис № 1 – 1923 р., 1 од. зб. 
Накази Одеського губернського військового комісаріату та військово-
санітарного підвідділу. Листування про санітарно-гігієнічний та фізичний 
стан червоноармійців. 
 
Р-2756, Примарія с. Романівки 
с. Романівка, Троїцький район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3  
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1941 -1943 рр., 5 од. зб. 
Відомості на видачу продуктів та заробітної платні робітникам примарії. 
Посадибні списки мешканців села. 
 
Р-2768, Примарія с. Червоного Яру 
с. Червоний Яр, Троїцький район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3  
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1941 -1943 рр., 3 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні службовцям примарії та продуктів 
членам трудової громади. Списки мешканців села, які сплатили податки оку-
пантам. 
 
Р-2773, Виконком Секретарської сільської ради робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Секретарка, Мангеймська волость, Одеській повіт, Одеська губернія 
19.01.1921 - [1926] рр. 
з 1922 р. – Фрідріх - Енгельскої волості Одеського повіту Одеської губер-
нії 
з 1923 р. – Мангеймського району Одеського округу Одеської губернії 
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з 1924 р. - Фрідріх – Енгельского району Одеського округу Одеської губер-
нії 
з липня 1925 р. - Фрідріх – Енгельского району Одеського округу 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 – 1924-1926 рр., 3 од. зб. 
Копії наказів та циркулярів райвиконкому. Списки членів сільради та осіб, 
які позбавлені виборного права. 
 
Р-2799, Виконком Страсбурської сільської ради робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Страсбург, Зельцська волость, Одеській повіт, Одеська губернія 
22.01.1921 – 24.12.1939 рр. 
з березня 1923 р. – Мангеймського району Одеського округу Одеської губер-
нії 
з 1924 р. - Фрідріх – Енгельского району Одеського округу Одеської губер-
нії 
з липня 1925 р. - Фрідріх – Енгельского району УРСР 
з 1932 р. – Зельцского району Одеської області 
Виконком Страсбургської сільскої ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Страсбург, Роздільнянський район, Одеська область 
24.12.1939 – 12.08.1941 рр. 
Виконком Курганської сільскої ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Курган, Роздільнянський район, Одеська область 
08.04.1944 р. 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 12.12.1940 р. 
Всього: 188 од. зб., 1921–1974 рр. 
 
Опис № 1 – 1921-1925 рр., 6 од. зб. 
Звіт про діяльність сільради. Відомості про політичний та економічний стан 
волості, виконання продподатку. Списки недоїмників та служителів релігій-
ного культу. 
Опис № 2 – 1946–1974 рр., 182 од. зб. 
План роботи сільради. Бюджети та матеріали про виконання бюджету. 
Кошториси та штатний розпис. Протоколи засідань виконкому та сесій сільра-
ди. Річні фінансові звіти. Соціалістичні зобов’язання сільради. 
 
Р-2802, Виконком Ексарівської сільської ради робітничих, селянських та че-
рвоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Ексарове, Мангеймська волость, Одеській повіт, Одеська губернія 
20.01.1921 - [1930] рр. 
з 1923 р. – Мангеймського району Одеського округу Одеської губернії 
з 1924 р. - Фрідріх – Енгельского району Одеського округу Одеської губер-
нії 
з липня 1925 р. - Фрідріх – Енгельского району Одеського округу 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 – 1924-1926 рр., 3 од. зб. 
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Копії циркулярів райвиконкому. Листування про недоплату сільськогосподар-
ських податків. 
 
Р-2805, Виконком Ельзаської сільської ради робітничих, селянських та чер-
воноармійських депутатів (сільрада) 
с. Ельзас, Мангеймська волость, Одеській повіт, Одеська губернія 
19.01.1921 – [1925] рр. 
з 1923 р. – Мангеймського району Одеського округу Одеської губернії 
Виконком Щербанської сільської ради робітничих, селянських та червоноар-
мійських депутатів (сільрада) 
с. Щербанка Фрідріх – Енгельского району Одеського округу Одеської губер-
нії 
з липня 1925 р. - Фрідріх – Енгельського району Одеського округу 
з 1931 р. – Фрідріх – Енгельського району УРСР 
з 1932 р. - Зельцського району Одеської області 
 
Виконком Щербанської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Щербанка, Роздільнянський район, Одеська область 
24.12.1939 – 10.04.1944 рр. 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього: 189 од. зб., 1924–1974 рр. 
 
Опис № 1 – 1924-1925 рр., 2 од. зб. 
Копії циркулярів райвиконкому. Списки осіб, які позбавлені виборного пра-
ва. 
Опис № 2 – 1946–1974 рр., 187 од. зб. 
План роботи сільради. Бюджети та книги витрат і прибутків. Звіти про вико-
нання бюджету. Кошториси та штатний розпис. Протоколи засідань виконкому 
та сесій сільради. Соціалістичні зобов’язання сільради та договори. Стати-
стичні звіти про склад депутатів. Звіти про роботу сільради. 
Документи окружних виборчих комісій по виборам в сільраду. 
 
Р-2808, Виконком Павлинської сільської ради робітничих, селянських та чер-
воноармійських депутатів (сільрада) 
с. Павлинка, Ленінськой район, Одеській округ, Одеська губернія 
07.03.1923 – 24.12.1939 рр. 
з липня 1925 р. – Ленінського району Одеського округу 
з 17.01.1927 р. – Велико-Буяликського району Одеського округа 
з 30.11.1927 р. – Благоївського району Одеського округу 
з 1931 р. – Благоївського району УРСР 
з 1932 р. - Благоївського району Одеської області 
з 1938 р – Комінтернівського району Одеської області 
Виконком Павлинської сільскої ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Павлинка, Комінтернівський район, Одеська область 
24.12.1939 – 05.04.1944 рр. 
з 1945 р. – Іванівського району Одеської області 
з 04.01.1963 р. – Комінтернівського району Одеської області 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього: 32 од. зб., 1926 – 1964 рр. 
 
Опис № 1 – 1926 р., 1 од. зб. 
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Директивний лист райвиконкому про сплату податків. Листування про осіб, 
які позбавлені виборного права. 
Опис № 2 – 1948–1964 рр., 31 од. зб. 
Бюджети, кошториси та штатний розпис. Протоколи засідань виконкому та се-
сій сільради. Соціалістичні зобов’язання сільради та договори. Статистичні 
звіти про  
 
Р-2809, Примарія с. Плоске 
с. Плоске, Савранський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3  
На державному зберіганні з 03.08.1964 р. 
Всього: 39 од. зб., 1941-1943 рр. 
 
Опис № 1 – 1941 -1943 рр., 27 од. зб. 
Вказівки Губернаторства Трансністрії і префектури про роботу млинів, роз-
поділ сільськогосподарських продуктів населенню і державі та проведенні 
сівби. Відомості про роботу сільськогосподарського сектору с. Плоске та 
кількості худоби.  
Опис № 2 – 1941-1943 рр., 12 од. зб. 
Квитанційні книжки про прийняття зерна на млин для молоття. 
 
Р-2810, Виконком Жовтневої сільської ради робітничих, селянських та черво-
ноармійських депутатів (сільрада) 
хутір Бурдовий, Фрідріх – Енгельський район, Одеській округ, Одеська губе-
рнія 
[1926] – 24.12.1939 рр. 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 – 1926 р., 1 од. зб. 
Копії циркулярів та розпоряджень райвиконкому. 
 
Р-2811, Виконком Отрадовської сільської ради робітничих, селянських та че-
рвоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Отрадове, Мангеймський район, Одеській округ, Одеська губернія 
1923 – 24.12.1939 рр. 
з 1924 р. - Фрідріх – Енгельского району Одеського округу Одеської губер-
нії 
з липня 1925 р. - Фрідріх – Енгельского району Одеського округу  
з 1931 р. – Фрідріх – Енгельского району УРСР 
з 1932 р. - Зельцкого району Одеської області 
з 1938 р – Роздільнянського району Одеської області 
Виконком Отрадовської сільскої ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Отрадове, Біляївський район, Одеська область 
24.12.1939 – 07.04.1944 рр. 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього: 8 од. зб., 1925-1954 рр. 
 
Опис № 1 – 1925 р., 1 од. зб. 
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Копії циркулярів райвиконкому. Листування про навчання допризовників та 
сільськогосподарських податків. 
Опис № 2 – 1946-1954 рр., 7 од. зб. 
Протоколи засідань сесій. Плани роботи сільради. Бюджеті, кошторис, штат-
ний розклад, книги обліку витрат та прибутків по бюджету. 
 
Р-2815, [Рільницька] державна ферма «Бессарабія» відділу ферм, дирекції 
агрикультури Губернаторства Трансністрії 
с. Воля, Кодимський район, Одеська область 
1941 – 1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3  
На державному зберіганні з 04.08.1964 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 2 од. зб. 
Відомості обліку трудоднів та витрати сільгосппродуктів. 
 
Р-2853, Балтський військово-продовольчий магазин Балтського повітового 
відділу військово-продовольчого постачання 
м. Балта, Балтський повіт, Одеська губернія 
[1920-1922] рр. 
тип 17 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з01.10.1962 р. 
  
Опис № 1 – 1921 р., 2 од. зб. 
Копії наказів начальника управління військово-продовольчого постачання. 
Листування та відомості про роботу магазина та особистого складу. 
 
Р-2854, Примарія с. Мацкули 
с. Мацкули, Великомихайлівський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3  
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1943 р., 1 од. зб. 
Розпорядження претури. 
 
Р-2856, Дирекція будівництва (конструкції) Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3  
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1943 р., 9 од. зб. 
Відомості на виплату заробітної платні робітникам дирекції та судноверфі. 
 
Р-2860, Одеська державна зуболікарська поліклініка медично-санітарної ди-
рекції примарії Одеського муніципалітету 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3  
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На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1943 р., 1 од. зб. 
Відомості на виплату заробітної платні співробітникам. 
 
Р-2868, Одеський політехнічний інститут дирекції культури примарії Одесь-
кого муніципалітету 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду  
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 456 од. зб., 1942-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1942-1944 рр., 434 од. зб. 
Особисті справи студентів. 
Опис № 2 – 1942-1944 рр., 22 од. зб. 
Залікові книжки. 
 
Р-2870, Уповноважений Балтського повітового відділу військово-
продовольчого постачання по Ананьївському району 
м. Балта, Балтський повіт, Одеська губернія 
[15.01.1921 - 11.07.1921] рр. 
тип 4 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 01.10.1962 р. 
 
Опис № 1 – 1921 р., 5 од. зб. 
Накази, розпорядження, атестати, посвідчення, рапорти, кошториси та відо-
мості на заробітну платню. 
 
Р-2882, Уповноважений Балтського повітового відділу військово-
продовольчого постачання по Бірзульському району 
ст. Бірзула, Балтський повіт, Одеська губернія 
[1920 - 1921] рр. 
тип 4 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 01.10.1962 р. 
 
Опис № 1 – 1921 р., 2 од. зб. 
Листування про постачання продуктів харчування лікувальним установам та 
військовим частинам. Відомості про особистий склад.  
 
Р-2886, Одеське відділення інституту раціоналізації управління Народного 
комісаріату робітничо-селянської інспекції 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 01.10.1962 р. 
 
Опис № 1 – 1932-1933 рр., 6 од. зб. 
Розпорядження по відділенню інституту. Звіт про роботу відділення інститу-
ту. Листування по кадровим та організаційним питанням. 
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Р-2887, Одеське відділення Української головної контори по імпорту «Укрте-
хімпорт» 
м. Одеса 
[1925-1926] рр. 
тип 17 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 17.01.1925 р. 
 
Опис № 1 – 1925-1926 рр., 9 од. зб. 
Розпорядження по відділенню. Звіт, доповіді, огляди про роботу відділення. 
Листування по особовому складу. 
 
Р-2893, Примарія с. Володимирівки 
с. Володимирівка, Цебріковький район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3  
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1941 р., 1 од. зб. 
Списки мешканців примарії. 
 

Р-2910, Товариство по спільної обробці землі «Фундамент соціалізму» 
(ТСОЗ), 
с. Рацулове 1 -го Роздільнянського району Одеського округу, 
[1930] р. 
т. 10 кат.3 

  
На державному зберіганні з 23.03.1955 р. 

 
Опис 1 - 1930 р., 1 од. зб. 
 Протоколи засідань правління ТСОЗу. 
 

Р-2913, Товариство по спільної обробці землі ім. Т.Г.Шевченка (ТСОЗ), 
с. Шевченково Роздільнянського району Одеського округу, 
[1930] р. 
т. 10 кат.3 
 
На державному зберіганні з 23.03.1955 р. 
 

Опис 1 - 1930 р., 1 од. зб. 
 Протоколи засідань правління ТСОЗу. 
 

Р-2916, Котовська буряко - цукрова база Одеського цукрово - буряково-
го тресту, 
с. Котовськ Котовського району Одеської області, 
[1940 - 1941] рр. 
т. 17 кат.3 
 
На державному зберіганні з 23.03.1955 р. 
 

Опис 1 - 1940 - 1941 рр., 6 од. зб. 
 Відомості на виплату заробітної плати робітникам бази. Облікові карт-
ки членів профкому. 
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 Р-2924, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «3-й вирішальний», 
 С. Шевченково Роздільнянського району УРСР, 

29.10.1931 - 08.08.1941 рр.; 
05.04.1944 р. 
т. 16 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 23.03.1955 р. 
 

Опис 1 - 1931 - 1949 рр., 11 од. зб. 
 Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні зві-
ти. 
 

Р-2925, Одеський обласний текстильний та швейний промисловий союз 
(облтекстильшвейпромсоюз) Одеської обласної ради промислової коопера-
ції, 
м. Одеса, 
10.06.1944 - 13.10.1956 рр. 
т. 10 кат.2 
 
На державному зберіганні з 29.12.1960 р. 
 

Опис 1 - 1944 - 1956 рр., 233 од. зб. 
 Накази та постанови союзу та правління облтекстильшвейпромсоюза. Про-
токоли оргбюро, президії, правління, атестаційної комісії, загальних збо-
рів. Плани робіт оргвідділу, президії, правління, виробничі та фінансові 
плани. Зведені річні звіти та фінансові звіти, оргмасової роботи, культур-
но - просвітницької роботи, по кадрам. Статути артілей. Особові справи, 
особові рахунки та списки особового складу. 
 

Р-2935, Одеський обласний промисловий союз харчової промисловості 
(облхарчопромсоюз) Одеської облпромради, 
м. Одеса, 
04.12.1944 - 05.12.1953 рр.; 
 
Одеський обласний союз харчової та хімічної промисловості (облхврчо-
хімпромсоюз) Одеської обласної ради промислової кооперації «Облпром-
ради», 
м. Одеса, 
05.12.1953 - 19.01.1955 рр. 
 
На державному зберіганні з 30.12.1960 р. 
 

Опис 1 - 1945 - 1955 рр., 87 од. зб. 
 Накази та постанови союзу. Протоколи засідань уповноважених, президії 
та правління. Звіт по господарчій, фінансовій та культурно - масовій робо-
ті. Кошториси та штатні розписи. Особові рахунки та особові справи робочих 
та службовців. 
 

Р-2939, Виконком Гросс-Лібентальської сільської ради робочих, селян-
ських та червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Гросс - Лібенталь Гросс-Лібентальської волості Одеського повіту 
Одеської губернії, 
серпень 1920 - 24.12.1939 рр.; 
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з 03.05.1922 р. - Карла - Марксовської волості Одеського повіту Оде-
ської губернії; 
з 07.03.1923 р. - Овідіопольського району Одеського округу Одеської 
губернії; 
з липня 1925 р. - Овідіопольського району Одеського округу; 
з квітня 1926 р. - Гросс - Лібентальського району Одеського округу; 
з 1927 р. - Спартаківського району Одеського округу; 
з 1931 р. - Спартаківського району УРСР; 
з 1932 р. - Спартаківського району Одеської області; 
 
Виконком Гросс - Лібентальської сільської ради депутатів трудящих 
(сільрада), 
с. Гросс - Лібенталь Овідіопольського району Одеської області, 
24.12.1939 - 14.09.1941 рр.; 
 
Виконком Великодолинської селищної ради депутатів трудящих (селищна 
рада), 
с. Велика Долина Овідіопольського району Одеської області, 
11.04.1944 р.; 
 
з 1963 р. - Біляївського району Одеської області; 
з 1967 р. - Овідіопольського району Одеської області. 

 т. 2 кат. 1 
 
 На державному зберіганні з 1936 р. 
 Всього: 161 од. зб., 1921 - 1965 рр. 
 
Опис 1 - 1921 р., 1 од. зб. 
 Листування з волвійськоматом по військовій повинності та постачанні 
Червоної Армії.  
 
Опис 2 - 1945 - 1960 рр., 129 од. зб. 
 Плани роботи сільради. Протоколи засідань сільради та сесії. Бюджет 
та звіти про виконання бюджету. Акти збитків, що були заподіяні німецько - 
фашистськими окупантами сільраді. 
 
Опис 3 - 1961 -1965 рр., 31 од. зб. 
 Плани роботи сільради. Протоколи засідань сільради та сесій. Бюджети. 
Книги обліку доходів та видатків по бюджету. Річні звіти по бюджету. 
 
 Р-2940, Примарія с. Антонівки, 
 с. Антонівка Червоноокнянського району Одеської області, 
 (періода тимчасової румуно - німецької фашистської окупації), 

1941 - 1944 рр. 
т. 1 кат. 1 
 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 

Опис 1 - 1941 - 1943 рр., 6 од. зб. 
 Копії наказів, постанов губернаторства. Інструкції дирекції агрикуль-
тури. Відомості про реквізицію зерна окупантами. Листування з претурою по 
адімінстративним та господарчим питанням.  
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Р-2948, Одеський фірмовий магазин по роздрібній торгівлі меблями та 
іншими виробами деревообробки та господарчими товарами Одеського об-
ласного промислового союзу меблевої промисловості, 
м. Одеса, 
05.02.1951 - 28.08.1956 рр. 
т. 17 кат.3 
 
На державному зберіганні з 30.12.1960 р. 
 

Опис 1 - 1952 - 1956 рр., 6 од. зб. 
 Особові рахунки робочих та службовців. 
 

Р-2950, Одеська обласна контора з постачання сировиною та збуту гото-
вої продукції лісопромислової кооперації (облліспромпостачзбут) Оде-
ського обласного союзу лісної промисловості, 
м. Одеса, 
07.04.1945 - вересень 1953 рр. 

 т. 17 кат.3 
 

На державному зберіганні з 30.12.1960 р. 
 

Опис 1 - 1948 - 1953 рр., 17 од. зб. 
 Накази по конторі. Положення по конторі. Штатні розписи. Річні фінан-
сові звіти. Особові рахунки та особові справи співробітників.  
 

Р-2955, Одеський обласний промисловий союз шкіряної промисловості 
(облшкірпромсоюз) Одеської обласної ради промислової кооперації «Обл-
промради», 
м. Одеса, 
22.07.1944 - 29.11.1949 рр. 
т. 10 кат.2 
 
На державному зберіганні з 30.12.1960 р. 
 

Опис 1 - 1944 - 1949 рр., 38 од. зб. 
 Накази по союзу. Плани по труду та фінансові звіти. Протоколи засі-
дань оргбюро, пленумів, президії та 2 - го з'їзду уповноважених. Кошториси 
та штатні розписи. Річні звіти. Особові рахунки та відомості на зарплату. 

 
Р-2960, Виконком сільської ради робочих, селянських та червоноармій-
ських депутатів 1-ої дільниці села Анан'їва (сільрада), 
с. Анан'їв Анан'ївського району Балтського округу Одеської губернії, 
07.03.1923 - серпень 1940 рр.; 
 
з 12.10.1924 р. - Автономної Молдавської РСР (АМРСР); 
 
Виконком сільської ради депутатів трудящих 1 -ої дільниці села Анан'-
їва (сільрада), 
с. Анан'їв Анан'ївського району Одеської області, 
серпень 1940 - 07.08.1941 рр.; 
31.03.1944 р. 
т. 2 кат.1 

 
 На державному зберіганні з 17.05.1961 р. 

Всього: 76 од. зб., 1939 - 1965 рр. 
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Опис 1 - 1939 - 1940 рр., 1 од. зб. 
 Звіти по фінансово - господарський діяльності сільради. Відомості на 
виплату заробітної плати та інше. 
 
Опис 2 - 1940 р., 2 од. зб. 
 Домові книги для прописки громадян. 
 
Опис 3 - 1944 - 1965 рр., 73 од. зб. 
 Протоколи засідань сільради та сесій. Бюджети. Фінансові звіти. 
 

Р-2961, Одеський обласний трест хлібопекарства (облхлібтрест) Всеук-
раїнського головного об'єднання хлібопекарської промисловості «Укрго-
ловхліб», 
м. Одеса, 
1932 - жовтень 1941 рр.; 
 
Одеський обласний трест хлібопекарської промисловості Всеукраїнського 
головного об'єднання хлібопекарської промисловості, 
м. Одеса, 
квітень 1944 - 1953 рр.; 
 
Одеський міжобласний трест хлібопекарської промисловості «Укрго-
ловхліб», 
м. Одеса, 
1954 - 1957 рр.; 
 
Одеський обласний трест хлібопекарської промисловості обласного уп-
равління промпродтоварів, 
м. Одеса, 
1958 р. 
т. 11 кат.2 
 
На державному зберіганні з 1936 р. 
Всього: 128 од. зб., 1932 - 1962 рр. 
 

Опис 1 - 1932 р., 8 од. зб. 
 Листування про допоміжне водопостачання, облік військовозобов'язаних 
та іншим питанням. 
 
Опис 2 - 1944 - 1962 рр., 120 од. зб. 
 Річні промфінплани. Штатні розписи та кошториси. Соціалістичні дого-
вори та матеріали про хід виконання соцзобов'язань. Вступний баланс, зве-
дені річні фінансові звіти, звіти по капітальному будівництву, раціоналі-
зації та винахідництву. 
 

Р-2964, Уповноважений комітету заготівель при Раді Народних Комісарів 
СРСР по Одеській області, 
м. Одеса, 
[1933 - 1937] рр. 
т. 17 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 1940 р. 
 

Опис 1 - 1933 - 1937 рр., 16 од. зб. 
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 Списки та листування по особовому складу. 
 

Р-2965, Одеський автомобільний технікум Головного дорожнього управ-
ління УРСР, 
м. Одеса, 
20.12.1927 - грудень 1930 рр.; 
 
Одеський автодорожній технікум, 
м. Одеса, 
грудень 1930 - грудень 1933 рр.; 
 
Одеський автомобільний технікум, 
м. Одеса, 
Грудень 1933 - 22.06.1941 рр.; 
 
Одеський автомеханічний технікум, 
м. Одеса, 
10.04.1944 - 04.09.1997 рр.; 
 
з 17.02.1946 р. - Наркомату автомобільної промисловості СРСР; 
з 23.08.1947 р. - Міністерства автомобільної та тракторної промисло-
вості СРСР; 
з 1953 р. - Міністерства машинобудування СРСР; 
з 1954 р. - Міністерства автомобільного, тракторного та сільськогос-
подарського машинобудування СРСР; 
з 1956 р. - Міністерства автомобільної промисловості СРСР; 
з липня 1957 р. - Державного виробничого комітету СРСР по середньому 
машинобудуванню; 
з березня 1965 р. - Міністерства середнього машинобудування СРСР; 
з жовтня 1965 р. - Міністерства автомобільної промисловості СРСР; 
з січня 1988 р. - Міністерства автомобільного та сільськогосподар-
ського машинобудування СРСР; 
з 29.11.1991 р. - Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти 
України; 
з 01.01.1992 р. - Міністерства освіти України. 
т. 21 кат. 3 
 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Всього: 315 од. зб., 1930 - 1997 рр. 
 

Опис 1 - 1930 - 1936 рр., 6 од. зб. 
 Списки, характеристики та листування про студентів, викладачів та 
службовцях технікуму. 
 
Опис 2 - 1945 - 1997 рр., 309 од. зб. 
 Учбова частина. Бухгалтерія. Відділ кадрів. Профком. Канцелярія. 
  

Р-2978, Одеська районна промислово - заготівельна контора Всесоюзного 
об'єднання цукрової промисловості «Союзцукор», 
м. Одеса, 
[1922 - 1932] рр.; 
 
Одеська збутова контора Державного всесоюзного об'єднання цукрової 
промисловості «Союзцукорзбут», 
м. Одеса, 
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[1922 - 1932] рр. 
т. 17 кат.3 
 
На державному зберіганні з 1936 р. 
 

Опис 1 - 1922 - 1932 рр., 38 од. зб. 
 Списки, відомості, анкети та листування з органами НКВС та військко-
матом по особовому складу та військовозобов'язаним.  
 

Р-2979, Виконком Ново - Катеринівської сільської ради робочих, селян-
ських та червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Ново - Катеринівка Гросуловського району Одеського округу Одеської 
губернії, 
1923 - 24.12.1939 рр.; 
 
з липня 1925 р. - Гросуловського району Одеського округу; 
з 1931 р. - Гросуловського району УРСР; 
з 1932 р. - Гросуловського району Одеської області; 
 
Виконком Ново - Катеринівської сільської ради депутатів трудящих 
(сільрада), 
с. Ново - Катеринівка Гросуловського району Одеської області, 
24.12.1939 - 06.08.1941 рр.; 
 
Виконком Ново - Савицької сільської ради депутатів трудящих (сільра-
да), 
с. Новосавицьке Велико - Михайлівського району Одеської області, 
11.04.1944 р. 

 т. 2 кат. 1 
 
 На державному зберіганні з 12.12.1940 р. 
 Всього: 33 од. зб., 1923 - 1960 рр. 
 
Опис 1 - 1923 - 1926 рр., 3 од. зб. 
 Копії циркулярів райвиконкому. Листування з райвиконкомом про укріп-
лення сільського апарату та виявленні контрреволюційно - налаштованих 
осіб. 
 
Опис 2 - 1944 - 1960 рр., 30 од. зб. 
 Протоколи засідань сільради, сесій та загальних зборів. Бюджет та до-
кументи обліку приходу та витрат бюджету. Кошториси сільради. 
 
 Р-2983, Претура Зельцського району, 
 с. Лиманське Роздільнянського району Одеської області, 
 (період тимчасової румуно - німецької фашистської окупації), 

1941 - 1944 рр. 
т. 1 кат.1 
На державному зберіганні з 04.08.1964 р. 
 

Опис 1 - 1942 - 1943 рр., 21 од. зб. 
 Накази губернаторства трансметрии. Статистичні відомості про здані 
німецьким окупаційним військам продовольства та фуражу, бюджет району, ві-
домості на видачу платні.  
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Р-2998, Начальник Одеської районної радянської робоче - селянської 
міліції, 
м. Одеса, 
07.03.1923 - листопад 1930 рр. 

 т. 6 кат.3 
 
 На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис 1 - 1923 - 1930 рр., 6 од. зб. 
 Циркуляри та листування з окружним управлінням міліції по боротьбі зі 
злочинами. 
 

Р-3005, Одеський газовий завод дирекції промисловості Губернаторства 
Транснистрии, 
м. Одеса, 
(період тимчасової румуно - німецької фашистської окупації), 
1941 - 1944 рр. 
т. 11 кат.3 
 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 

Опис 1 - 1942 - 1943 рр., 8 од. зб. 
 Доручення від підприємств на отримання палива з заводу. 
 

Р-3024, Олександрівський сільський спиртзавод дирекції харчової про-
мисловості Губернаторства Транснистрии, 
с. Олександрівка Овідіопільського району Одеської області, 
(період тимчасової румуно - німецької фашистської окупації), 
1941 - 1944 рр. 
т. 11 кат.3 
 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 

Опис 1 - 1942 - 1943 рр., 12 од. зб. 
 Відомості та списки робочих на отримання заробітної плати. 
 

Р-3032, Одеська міська бібліотека примарії Одеського муніципалітету, 
 м. Одеса, 
 (період тимчасової румуно - німецької фашистської окупації), 
 1941 - 1944 рр. 
 т. 19 кат.3 
 

На державному зберіганні з 1945 р. 
 

Опис 1 - 1942 - 1943 рр., 14 од. зб. 
 Відомості на видачу платні співробітникам. 
 

Р-3033, Раксолянський сільський млин дирекції харчової промисловості 
Губернаторства Транснистрии, 
с. Раксоляни Овідіопільського району Одеської області, 
(період тимчасової румуно - німецької фашистської окупації), 

 1941 - 1944 рр. 
 т. 11 кат.3 
 

На державному зберіганні з 1945 р. 
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Опис 1 - 1943 р., 1 од. зб. 
 Відомості про помел зерна трудгромадами.  
 

Р-3057, Одеська автомобільна майстерня Добровольчої армії, 
м. Одеса, 
1919 р. 
т. 13 кат.3 
 
На державному зберіганні з 1922 р. 
 

Опис 1 – 1959 р., 1 од. зб. 
 Накази по майстерні.  
 

Р-3082, Будинок інвалідів № 4 Дирекції піклування примарії Одеського 
муніципалітету, 
м. Одеса, 
(період тимчасової румуно – німецької фашистської окупації) 
1941 – 1944 рр. 
т. 7 кат.3 
 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 

Опис 1 – 1942 р., 1 од. зб. 
 Відомості на видачу платні робітникам будинку інвалідів. 
 
  

Р-3097, Одеський механічний завод № 2 Дирекції індустрії Губернаторс-
тва Транснистрии, 
м. Одеса, 
(період тимчасової румуно – німецької фашистської окупації) 
т. 11 кат.3 
 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 

Опис 1 - 1942 р., 5 од. зб. 
 Відомості на видачу платні робочим та службовцям заводу. Прохання про 
прийом на роботу. Відрядні посвідчення студентів Одеського індустріального 
технікуму, що проходили практику на заводі. 
 

Р-3106, Медичний відділ Одеського представництва всесвітньої єврейсь-
кої конференції допомоги «Верелів», 
м. Одеса, 
[1922 - 1924] рр. 
т. 22 кат.3 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 

Опис 1 - 1922 - 1924 рр., 20 од. зб. 
 Статути товариства охорони єврейського населення. Протоколи засідань 
та звіти про діяльність. 
 

Р-3113, Одеський губернський союз промислово - кооперативних това-
риств, 
м. Одеса, 
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[1924] - 01.08.1925 рр.  
т. 10 кат.3 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 

Опис 1 - 1924 - 1925 рр., 1 од .зб. 
 Протоколи загальних зборів та статут червономаякського кооперативно - 
промислового товариства. 
 

Р-3116, Одеська контора Українського державного тресту по збору та 
відправці металевого брухту «Металбрухт», 
м. Одеса, 
[1931 - 1932] рр. 
т. 17 кат.3 
 
На державному зберіганні з 1936 р. 

 
Опис 1 - 1931 - 1932 рр., 9 од. зб. 
 Листування по збору та відправці металу. 
 

Р-3121, Одеська фасувальна фабрика торгівельно - промислового комбі-
нату примарії Одеського муніципалітету, 
м. Одеса, 
(період тимчасової румуно – німецької фашистської окупації) 
1941 - 1944 рр. 
т. 11 кат.3 
 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 

Опис 1 - 1942 - 1943 рр., 2 од. зб. 
 Відомості на видачу платні робочим та службовцям фабрики. 
 

Р-3127, Одеська текстильно - канатна фабрика « 4 примарії Одеського 
муніципалітету, 
м. Одеса, 
(період тимчасової румуно – німецької фашистської окупації) 
1941 - 1944 рр. 
т. 11 кат.3 

  
На державному зберіганні з 1945 р. 

 
Опис 1 - 1942 р., 5 од. зб. 
 Кошторис та штатний розпис фабрики. Списки робочих та службовців фаб-
рики. 
 

Р-3136, Городньо-садівнича ферма Дирекції агрокультури Губернаторства 
Транснистрии, 
хутір Преображенський Великомихайлівського району Одеської області, 
(період тимчасової румуно – німецької фашистської окупації) 
1941 - 1944 рр. 

 т. 16 кат.3 
 

На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис 1 - 1943 р., 1 од. зб. 
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 Звіт про роботу за 1943 р. 
 

Р-3137, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Б. Хмельницького, 
 с. Жовтень Жовтневого району Одеської області, 
 [1954 - 1960] рр. 
 т. 16 кат.3 
 
 На державному зберіганні з 09.09.1965 р. 
 
Опис 1 - 1954 - 1960 рр. 9 од. зб.  
 Протоколи засідань правління та загальних зборів членів колгоспу. 
 
 Р-3138, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Дімітрова, 
 с. Маринівка Березівського району Одеської області, 
 [1945] - 28.03.1958 рр. 
 т. 16 кат.3 
 
 На державному зберіганні з 09.09.1965 р. 
 
Опис 1 - 1945 - 1953 рр., 12 од. зб.  
 Протоколи загальних зборів членів колгоспу та засідань правління. Рі-
чні звіти, книги обліку фондів. 
 

Р-3142, Одеський фізико - механічний завод - школа № 2 по підготовці 
кваліфікованих робочих кадрів для промисловості Одеського тресту ме-
талообробної промисловості «Металотрест», 
м. Одеса, 
[1931 - 1932] рр. 
т. 11 кат.3 
 
На державному зберіганні з 1936 р. 
 

Опис 1 - 1931 - 1932 рр., 14 од. зб. 
 Листування по МПВО, Осовіахіму, обліку військовозобов'язаних та осо-
бовому складу. 
 

Р-3145, Одеське окружне відділення житлово - кооперативного постачан-
ня Одеського окружного відділу комунального господарства, 
м. Одеса, 
07.03.1923 - листопад 1930 рр. 
 
На державному зберіганні з 1931 р. 
 

Опис 1 - 1930 р., 3 од. зб. 
 Анкети та списки особового складу. 
 

Р-3160, Одеська губернська надзвичайна комісія по боротьбі з контрре-
волюцією, бандитизмом, спекуляцією, злочинами по посаді та ін. (Губ-
НК), 
м. Одеса, 
04.04.1919 - 06.02.1922 рр.; 
 
Одеське державне політичне управління (ДПУ), 
м. Одеса, 
06.02.1922 - 10.07.1934 рр. 
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 т. 6 кат.3 
 
 На державному зберіганні з 22.07.1948 р. 
 
Опис 1 - 1920 р., 1 од. зб. 
 Накази по особовому складу. 
 

Р-3162, Начальник першого району радянської робоче - селянської мілі-
ції м. Одеси, 
м. Одеса, 
[1923] р. 
т.6 кат.3 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 

Опис 1 - 1921 - 1922 рр., 2 од. зб. 
 Списки та листування по особам, викритих у злочинах. Інформаційні 
зведення уповноважених міліції. 
 

Р-3163, Одеська міжобласна контора з постачання підприємств та будів-
ництв, м'ясної та молочної промисловості матеріалами та обладнанням 
Головного управління матеріально - технічного постачання «Головм'ясо-
молпостач», 
м. Одеса, 
20.10.1944 - 25.12.1954 рр. 
т. 17 кат.2 
 
На державному зберіганні з 15.11.1950 р. 
Всього: 251 од. зб., 1944 - 1954 рр. 

 
Опис 4 - 1944 - 1954 рр., 61 од. зб. 
 Положення по конторі, накази, штати, кошториси та звіти. 
 
Опис 5 - 1944 - 1954 рр., 190 од. зб. 
 Особові справи робочих та службовців. 
 

Р-3164, Виконком Велико - Василівської сільської ради робочих, селян-
ських та червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Велика Василівка Троїцького району Одеського округу Одеської губе-
рнії, 
1924 - 24.12.1939 рр.; 
 
з липня 1925 р. - Троїцького району Одеського округу; 
з 1931 р. - Троїцького району УРСР; 
з 1932 р. - Троїцького району Одеської області; 
 
Виконком Велико - Василівської сільської ради депутатів трудящих 
(сільрада), 
с. Велика Василівка Троїцького району Одеської області, 
24.12.1939 - 08.08.1941 рр.; 
31.03.1944 - [1957] рр. 
 
На державному зберіганні з 12.02.1941 р. 
Всього: 47 од. зб., 1924 - 1956 рр. 
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Опис 1 - 1924 - 1925 рр., 2 од. зб. 
 Листування з райвиконкомом про боротьбу з дезертирством. 
 
Опис 2 - 1945 - 1956 рр., 45 од. зб. 
 Протоколи сесій та засідань виконкому сільради, загальних зборів ви-
борців, постійних комісій по виборам в місцеві Ради та Верховну Раду УРСР. 
Квартальні, місячні плани роботи сільради. Звіти депутатів. Матеріали по 
охороні здоров'я та соціальному забезпеченню. Соцзобов'язання. Бюджет 
сільради. Списки передовиків сільського господарства. Штатні розписи та 
кошториси адмінвидатків. 
 

Р-3175, Молочно - тваринницька ферма Дирекції агрокультури Губерна-
торства транснистрии, 
с. Суха Балка Мостовського району Одеської області, 
(період тимчасової румуно - німецької фашистської окупації), 
1941 - 1944 рр. 
т. 16 кат.3 
 
На державному зберіганні з 04.08.1964 р. 
 

Опис 1 - 1944 р., 1 од. зб. 
 Відомості про рух худоби на фермі, розмірах надоїв молока та ін. 
 

Р-3188, Одеський обласний союз деревообробної та лісохімічної промис-
ловості "Облдеревопромсоюз", 
м. Одеса, 
09.02.1932 – жовтень 1941 рр. 
т. 11 кат.3 
 
На державному зберіганні з 1940 р. 
 

Опис 1 – 1932 – 1935 рр., 15 од. зб.  
 Листування про надання допомоги сім'ям осіб, що покликані в РКЧА, 
спецперевірці особового складу, підготовці інструкторів ПВХО та іншому. 
 

Р-3200, Виконком Єкатеринівської сільської ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Єкатеринівка Троїцького району Балтського округу Одеської губер-
нії, 
1923 – 24.12.1939 рр.; 
 
з липня 1925 р. – Троїцького району Балтського округу; 
з 1931 р. – Троїцького району УРСР; 
з 1932 р. – Троїцького району Одеської області; 
 
Виконавчий комітет Єкатеринівської сільської ради депутатів трудящих 
(сільрада), 
с. Єкатеринівка Троїцького району Одеської області. 
24.12.1939 – 08.08.1941 рр.; 
31.03.1944 р. 
т. 2 кат. 1 
 
На державному зберіганні з 16.05.1931 р. 
Всього: 28 од. зб., 1923 – 1953 рр. 
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Опис 1 – 1923 – 1925 рр., 5 од. зб. 
 Копії циркулярів та розпоряджень окрвиконкому, листування з Троїцьким 
райвиконкомом про вчителів та робітників релігійного культу.  
 
Опис 2 – 1945 – 1953 рр., 23 од. зб. 
 Протоколи засідань сільради, сесій та загальних зборів колгоспників. 
Протоколи засідань виконкому, сесій. 
 
 Р-3201, Примарія села Віра – Миколаївки, 
 с. Віра – Миколаївка Роздільнянського району Одеської області, 
 (період тимчасової румуно – німецької окупації), 
 1941 – 1944 рр.  
 т. 1 кат.3 
 На державному зберіганні з 1945 р. 
  
Опис 1 – 1941 – 1943 рр., 5 од. зб. 
 Відомості на видачу продуктів робітникам примарії та списки жителів 
села. 

Р-3202, Примарія села Ростовцева, 
 с. Ростовцево Роздільнянського району Одеської області, 
 (період тимчасової румуно – німецької окупації), 
 1941 – 1944 рр. 
 т. 1 кат.3 
 
 На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис 1 – 1941 – 1943 рр., 2 од. зб.  
 Розпорядження претури. 
  
 Р-3203, Примарія села Палієвки, 
 с. Палієвка Біляївського району Одеської області, 
 (період тимчасової румуно – німецької окупації), 
 1941 – 1944 рр. 
 т. 1 кат.3 
 
 На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис 1 – 1942 – 1943 рр., 5 од. зб. 
 Відомості на видачу платні вчителям, по збору податків з селян. 
 
 Р-3227, Примарія села Садове, 

с. Садове Червоноокнянського району Одеської області, 
(період тимчасової румуно – німецької окупації), 

 1941 – 1944 рр. 
 т. 1 кат.3 
 
 На державному зберіганні з 04.08.1965 р. 
 
Опис 1 – 1943 р., 2 од. зб. 
 Листування з префектурою Дубосарського повіту по сільськогосподарсь-
ким та адміністративним питанням. 
 

Р-3232, Одеський металоштампувальний завод Дирекції індустрії Губер-
наторства Транснистрии, 
м. Одеса, 
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(період тимчасової румуно – німецької окупації), 
 1941 – 1944 рр. 

т. 11 кат.3 
 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 

Опис 1 – 1942- 1943 рр., 11 од. зб. 
 Накази дирекції індустрії, військового командування. Відомості на ви-
дачу платні робочим та службовцям заводу. 
 
 Р-3255, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, 
 с. Лозоватівка Жовтневого району Одеської області, 
 [1945 – 1957] рр. 
 т. 16 кат.3 
 
 На державному зберіганні з 09.09.1965 р. 
 
Опис 1 – 1945 – 1957 рр., 29 од. зб. 
 Протоколи засідань правління та загальних зборів членів колгоспу, ви-
робничі плани, річні звіти. 
 

Р-3286, Гідрометеорологічний інститут дирекції культури Губернаторст-
ва Транснистрии, 
м. Одеса, 
(період тимчасової румуно – німецької окупації), 

 1941 – 1944 рр. 
т. 21 кат.3 
 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 

Опис 1 – 1943 р., 4 од. зб. 
 Агрометеорологічний огляд Транснистрии. 
 

Р-3296, Одеський науково – дослідний психоневрологічний інститут Нар-
комату охорони здоров'я УРСР, 
м. Одеса, 
листопад 1930 – жовтень 1941 рр.; 
квітень 1944 – 01.04.1965 рр. 
т. 22 кат.2 
 
На державному зберіганні з 20.05.1965 р. 
 

Опис 1 – 1944 – 1965 рр., 393 од. зб. 
 Історична довідка інституту. Плани та звіти наукових та науково - до-
слідних робіт. Плани та звіти інституту. Протоколи засідань вченої ради, 
наукових конференцій, проблемних комісій. Наукові роботи. Матеріали про 
надання оргметодичної допомоги в місті Одесі та області, впровадженні нау-
кових робіт інституту в практику. Тематичні облікові картки наукових ро-
біт. Кошториси, штати, річні бухгалтерські та ліквідаційний звіти.  
 
 Р-3297, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Горького, 
 с. Новоселівка Березівського району Одеської області, 
 [1945 – 1953] рр. 
 т. 16 кат.3 
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 На державному зберіганні з 09.09.1965 р. 
 
Опис 1 – 1945 – 1953 рр., 22 од. зб.  
 Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. 
  
 Р-3298, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе, 
 с. Піщани Жовтневого району Одеської області, 
 [1944 – 1954] рр. 
 т. 16 кат.3 
 
 На державному зберіганні з 09.09.1965 р. 
 
Опис 1 – 1944-1954 рр., 15 од. зб. 
 Річні звіти колгоспу. Протоколи засідань правління та загальних збо-
рів членів колгоспу. Виробничі плани. 
 
 Р-3302, Примарія села Куртівки, 
 с. Куртівка Роздільнянського району Одеської області, 

(період тимчасової румуно – німецької окупації), 
 1941 – 1944 рр. 
 т. 1 кат.3 
 

На державному зберіганні з 1945 р. 
 Всього: 3 од. зб., 1942 – 1943 рр. 
 
Опис 1 – 1942 – 1943 рр., 2 од. зб. 
 Списки жителів села Куртівки. 
 
Опис 2 – 1942 – 1943 рр., 1 од. зб. 
 Відомості на видачу платні поліцейським. 
 
 Р-3308, Сільськогосподарча артіль (колгосп) «Нове життя», 
 с. Демидове Жовтневого району Одеської області, 
 [1948 - 1954] рр. 
 т. 16 кат.3 
 
 На державному зберіганні з 09.09.1965 р. 
  
Опис 1 - 1948 - 1954 рр., 13 од. зб. 
 Протоколи засідань правління та загальних зборів членів колгоспу. Рі-
чні звіти колгоспу. Книги обліку членів колгоспу. Протоколи засідань прав-
ління та загальних зборів членів колгоспу. 
 Р-3309, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Заповіт Леніна», 
 с. Мар'янівка Березівського району Одеської області, 
 [1944 - 1949] рр. 
 т. 16 кат.3 
 

На державному зберіганні з 09.09.1965 р. 
 

Опис 1 - 1944 - 1949 рр., 15 од. зб. 
 Протоколи засідань правління та загальних зборів членів колгоспу. Рі-
чні звіти. 
 
 Р-3313, Балтське окружне відділення карного розшуку, 
 м. Балта Балтського району Балтського округу Одеської губернії, 
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 07.03.1923 - 1930 рр.; 
 

з 12.10.1924 р. - м. Балта Автономної Молдавської Радянської соціалі-
стичної республіки. 
т. 6 кат.3 

  
 На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис 1 - 1923 р., 4 од. зб. 
 Особові справи співробітників. 
 
 Р-3314, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. «КІМ», 

с. Ново - Петрівка Жовтневого району Одеської області, 
[1944 - 1950] рр. 
т. 16 кат.3 

  
 На державному зберіганні з 09.09.1965 р. 
 
Опис 1 - 1944 - 1950 рр., 8 од. зб. 
 Протоколи засідань правління та загальних зборів членів колгоспу, ви-
робничі плани, соціалістичні зобов'язання та соцдоговори. 
 
 Р-3319, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. К.Цеткін, 
 с. Екатерино - Платонівка Жовтневого району Одеської області, 
 [1946] - 1948 рр. 
 т. 16 кат. 3 
 
 На державному зберіганні з 09.09.1965 р. 
 
Опис 1 - 1946 р., 3 од. зб. 
 Виробничий план, прибутково - видатковий кошторис, протоколи загаль-
них зборів членів колгоспу та засідань правління. 
 Р-3320, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Крупської, 

с. Ново - Єлізаветівка Жовтневого району Одеської області, 
[1945 - 1948] рр. 
т. 16 кат.3 
 
На державному зберіганні з 09.09.1965 р. 
 

Опис 1 - 1945 - 1948 рр., 6 од. зб. 
 Виробничі плани, протоколи засідань правління та річні звіти. 

  
Р-3335, Курисово - Покровська волосна робоче - селянська інспекція 
(волРКІ), 
с. Курисово - Покровське Курисово - Покровської волості Одеського по-
віту Одеської губернії, 
лютий 1920 - 03.05.1922 рр.; 
 
Петровська волосна робоче - селянська інспекція (волРКІ), 
с. Петрівка Петрівської волості Одеського повіту Одеської губернії, 
03.05.1922 - 07.03.1923 рр. 
т. 2 кат.3 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
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Опис 1 - 1920 - 1922 рр., 4 од. зб. 
 Циркуляри та інструкції Одеського губернського відділу робоче - селя-
нської інспекції. Акти досліджень млинів. Протоколи волосної та сільської 
РКІ. 
  
 Р-3341, Захар'євський сільський комітет взаємодопомоги (сільКВД), 

с. Захар'євка Захар'євського району Одеського округу Одеської губер-
нії, 
травень 1923 - 23.01.1925 рр.; 
 
Захар'євське сільське товариство взаємодопомоги (сільОВД), 
с. Захар'євка Захар'євського району Одеського округу Одеської губер-
нії, 
23.01.1925 - 13.09.1930 рр.; 
 
з липня 1925 р. - Захар'євського району Одеського округу. 
т. 2 кат.3 
 
На державному зберіганні з 23.02.1956 р. 
 

 
Опис 1 - 1923 р., 1 од. зб. 
 Листування з Захар'євською сільрадою про засів полів, самообкладенні 
в фонд комітету взаємодопомоги та іншим питанням.  
 

Р-3342, Одеський лінійний відділ Південного округу шляхів сполучення, 
м. Одеса, 
[1921 - 1923] рр. 
т. 13 кат.3 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 

Опис 1 - 1921 - 1923 рр., 1 од. зб. 
 Накази Одеського лінійного відділу. 
 

Р-3343, Одеська окружна рада фізичної культури виконкому Одеської 
окружної ради робочих, селянських та червоноармійських депутатів, 
м. Одеса, 
[1929 - 1930] рр. 
т. 23 кат.3 
 
На державному зберіганні з 23.02.1956 р. 
 

Опис 1 - 1929 - 1930 рр., 20 од. зб. 
 Протоколи, накази та інструкції окружної ради фізкультури. Плани, 
звіти та статистичні відомості окружної ради. Листування з навчальними та 
іншими установами про фізичну підготовку. Списки співробітників окружної 
ради фізкультури. 
 

Р-3354, Одеське обласне управління по збуту лісопродукції Головного 
управління по збуту продукції лісозаготівель, деревообробки та гідро-
лізного виробництва «Головлісзбут», 
м. Одеса, 
13.12.1948 - 05.08.1955 рр. 
т. 17 кат.3 
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На державному зберіганні з 22.08.1955 р. 
 

Опис 1 - 1951 р., 22 од. зб. 
 Накази по обласному управлінню. Копії циркулярів та наказів Головлі-
созбуту. Листування про постачання лісоматеріалами. 
 
  
 

Р-3356, Одеське відділення державного інституту по проектуванню мор-
ських портів та судноремонтних підприємств (Чорноморпроект), 
м. Одеса, 
[1936 - 1961] рр.; 
 
з 1941 р. - м. Сухумі Грузинської РСР; 
з 1944 р. - м. Одеса; 
 
ЧорноморНИИпроект - Одеська філія Державного проектно - вишукувально-
го та науково - дослідницького інституту морського транспорту «Со-
юзморНИИ проекту» Міністертва морського флоту СРСР, 
м. Одеса, 
1961 р. 
т. 13 кат.2 
 
На державному зберіганні з 17.03.1956 р. 
Всього: 1068 од. зб., 1936 - 1983 рр. 
 

Опис 1 - 1936 - 1945 рр., 149 од. зб. 
 Накази по Чорноморпроекту. Річні звіти. Плани робіт. Протоколи зага-
льних зборів та соціалістичні договори. Особові справи, списки та особові 
рахунки робочих та службовців. 
 
Опис 2 - 1944 - 1983 рр., 860 од. зб. 
 Накази по Чорноморпроекту. Плани проектних, вишукувальних та науково 
- дослідницьких робіт. Річні звіти та пояснення до них. Кошториси, штати 
та титульні списки. Акти інвентаризації проектно - вишукувальних робіт. 
Канцелярія. Планово - економічний відділ. Технічний відділ. Відділ кадрів. 
Бухгалтерія. 
 
Опис 3 - 1964 - 1970 рр., 42 од. зб.  
 Рішення профспілкових конференцій, загальних профспілкових зборів. 
Матеріали роботи конференцій, загальних зборів. Акти перевірки виконання 
умов договорів між адміністрацією та співробітниками. Соціалістичні зобо-
в'язання. План заходів по підготовці святкування 50 - річчя радянської 
влади. Угоди між адміністрацією та колективом ЧорноморНИИпроекту. Півріч-
ний статистичний звіт про роботу місцевкому та профспілковій організації. 
Річний фінансовий кошторис. Список ударників комуністичної праці. Протоко-
ли засідань місцевкому та загальних зборів. Соціалістичні зобов'язання та 
документи про хід їх виконання, колективні договори, фінансові кошториси 
та звіти. 
 
 
Опис 4 - 1951 - 1974 рр., 17 од. зб. (дск) 
 Документи з грифом «ДСК». 
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 Р-3357, Балтський окружний комітет незаможних селян (окрКНС), 
 м. Балта Балтського району Балтського округу Одеської губернії, 
 07.03.1923 - 30.11.1930 рр.; 
 

з 12.10.1924 р. - м. Балта Автономної Молдпвської радянської соціалі-
стичної республіки. 
т. 2 кат.3 
 
На державному зберіганні з 11.07.1937 р. 
 

Опис 1 - 1923 - 1924 рр., 2 од. зб. 
 Протоколи, доповіді про діяльність районних комітетів незаможних се-
лян. 
 

Р-3358, Одеський губернський комітет сприяння відновленню державного 
театру опери та балету ім. Луначарського виконкому Одеської губернсь-
кої ради робочих, селянських та червоноармійських депутатів, 
м. Одеса, 
1925 р. 
т. 19 кат.3 
 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 

Опис 1 - 1925 р., 40 од. зб. 
 Накази, плани та протоколи губернського комітету сприяння, особові 
справи співробітників. 
 
 Р-3363, Відділ преси Губернаторства Транснистрии, 
 м. Одеса, 

(період тимчасової румуно – німецької фашистської окупації) 
 1941 - 1944 рр. 
 т. 28 кат.3 
 
 На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис 1 - 1941 - 1943 рр., 9 од. зб. 
 Доповіді, кореспонденції установ губернаторства, направлені в відділ.  
 
 Р-3366, Типографія Губернаторства Транснистрии, 
 м. Одеса, 

(період тимчасової румуно – німецької фашистської окупації) 
 1941 - 1944 рр. 
 т. 28 кат.3 
 
 На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис 1 - 1941 - 1944 рр., 33 од .зб. 
 Кореспонденції, вирізки з газет, фотознімки, направлені в типографію. 
 

Р-3367, Виконком Захар'євської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада), 
с. Захар'євка Захар'євської волості Тираспільського повіту Одеської 
губернії, 
лютий 1920 - 09.02.1932 рр.; 
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з 1923 р. - Захар'євського району Одеського округу Одеської губернії; 
з 1925 р. - Захар'євського району Одеського округу; 
з 1931 р. - Захар'євського району УРСР; 
 
Виконком Фрунзівської сільської ради робочих, селянських та червоноа-
рмійських депутатів (сільрада), 
с. Фрунзівка Фрунзівського району Одеської області; 
09.02.1932 - 24.12.1939 рр.; 
 
Виконком Фрунзівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), 
с. Фрунзівка Фрунзівського району Одеської області, 
24.12.1939 - 03.08.1941 рр.; 
04.04.1944 р. 
 
Виконком Фрунзівської селищної ради депутатів трудящих (селищ рада), 
с. Фрунзівка Фрунзівського району, 
1963 р. 
т. 2 кат.1 
 
На державному зберіганні з 1939 р. 
Всього: 109 од. зб., 1921 - 1967 рр. 
 

Опис 1 - 1921 - 1922 рр., 5 од. зб. 
 Протоколи засідань президії сільради та загальних зборів жителів села 
Захар'євки. Відомості по трудовому, гужовому податках та поставках кватир. 
Листування про надання допомоги сім'ям червоноармійців та інвалідам. 
 
 
Опис 2 - 1947 - 1967 рр., 104 од. зб. 
 Плани роботи сільради. Протоколи засідань виконкому, сесій, загальних 
зборів, постійно діючих комісій. Бюджет сільради. Штатні розписи, книги 
доходів та видатків, звіти про виконання бюджету. Протоколи окружних вибо-
рчих комісій. Плани роботи виконкому, постійно діючих комісій. Звіти депу-
татів, накази виборців. Доповідні записки, інформація, довідки по оргмасо-
вій роботі. Бюджет селищради. Кошториси адмінвидатків. 
 

Р-3368, Монтажна контора Архангельського торгівельного порту Народно-
го комісаріату морського флоту, 
м. Архангельськ, 
серпень 1942 - листопад 1943 рр.; 
 
Чорноморсько - Азовська монтажно - відновлювальна контора Народного 
комісаріату морського флоту, 
м. Туапсе, 
листопад 1943 - червень 1944 рр.; 
 
Чорноморсько - Азовське монтажно - відновлювальне управління Народно-
го комісаріату морського флоту, 
м. Одеса, 
червень 1944 - жовтень 1946 рр. 
 
з 1946 р. - Міністерства морського флоту СРСР; 
 
Трест портового обладнання малої механізації Міністерства морського 
флоту СРСР, 
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м. Одеса, 
жовтень 1946 - листопад 1948 рр. 
т. 13 кат.2 
 
На державному зберіганні з 30.03.1956 р. 
 

Опис 1 - 1942 - 1948 рр., 267 од. зб. 
 \Відділ управління. Планово - виробничий відділ. Технічний відділ. 
Відділ кадрів. Бухгалтерія. 
 

Р-3369, Еспериментальні майстерні Тресту портового обладнання малої 
механізації, 
м. Одеса, 
01.11.1946 - 15.09.1948 рр. 
т. 11 кат.3 
 
На державному зберіганні з 30.03.1956 р. 
 

Опис 1 - 1946 - 1948 рр., 12 од. зб. 
 Накази по майстерням. Кошторис та штатні розписи. Особові картки по 
зарплаті та журнал обліку особового складу. Положення по майстерням. Плани 
по труду. Колективний договір. 
 

Р-3370, Одеська монтажно - відновлювальна контора № 1 Чорноморсько - 
Азовського монтажно - відновлювального управління, 
м. Одеса, 
липень 1944 - листопад 1948 рр.; 
 
з 1946 р. - Тресту портового обладнання малої механізації. 
т. 11 кат.3 
 
На державному зберіганні з 30.03.1956 р. 
 

Опис 1 - 1944 - 1948 рр., 28 од. зб. 
 Накази по конторі. Кошториси та штатні розписи. Річні звіти. Положен-
ня по конторі. Соціалістичні договори та зобов'язання. Списки особового 
складу та особова картотека робочих та службовців. 
 

Р-3422, Стрюківський сільський млин дирекції харчової промисловості 
Губернаторства Транснистрии, 
с. Стрюкове Андрієво - Іванівського району Одеської області, 
(період тимчасової румуно – німецької фашистської окупації) 
1941 - 1944 рр. 
т. 11 кат.3 
 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 

Опис 1 - 1943 р., 1 од. зб. 
 Відомості на видачу продуктів робітникам Чернавської претури. 
 
 Р-3423, Червоно - Повстанський районний суд, 

с. Біляївка Червоно - Повстанського району Одеського округу Одеської 
губернії, 
07.03.1923 - 09.02.1932 рр.; 
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з липня 1925 р. - Червоно - Повстанського району Одеського округу; 
з 1931 р. - Червоно - Повстанського району УРСР. 

 т. 5 кат.3 
 
 На державному зберіганні з 03.07.1941 р. 
 
 
Опис 1 - 1926 - 1930 рр., 200 од. зб. 
 Судові справи по відновленню фамілій без весті зниклих. 
 

Р-3425, Петроверівська сільська лікарня медично - санітарної дирекції 
Губернаторства Транснистрии, 
с. Жовтневе Жовтневого району Одеської області, 
(період тимчасової румуно - німецької фашистської окупації), 
1941 - 1944 рр. 
т. 22 кат.3 
 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 

Опис 1 - 1942 - 1943 рр., 3 од. зб. 
 Книга обліку приходу та витрати продуктів по лікарні. 
 

Р-3432, Одеська трьохрічна юридична школа Управління Міністерства юс-
тиції УРСР, 
м. Одеса, 
18.08.1944 - 18.06.1953 рр. 
т. 21 кат.3 
 
На державному зберіганні з 18.05.1956 р. 
Всього: 1967 од. зб., 1944 - 1953 рр. 
 

Опис 1 - 1944 - 1953 рр., 200 од. зб. 
 Накази по школі. Протоколи педагогічної ради, нарад класних керівни-
ків. Звіти по господарській та фінансовій діяльності. Кошториси та штатні 
розписи. Особові рахунки по зарплаті та списки студентів. 
 
Опис 2 - 1945 - 1953 рр., 24 од. зб. 
 Особові справи викладачів та адміністративно - технічного персоналу. 
 
Опис 3 - 1946 - 1953 рр., 724 од. зб. 
 Особові справи студентів. 
 
Опис 4 - 1946 - 1953 рр., 369 од. зб. 
 Особові справи студентів. 
 
Опис 5 - 1946 - 1953 рр., 614 од. зб. 
 Особові справи студентів. 
 
Опис 6 - 1949 - 1951 рр., 14 од. зб. 
 Особові справи студентів. 
 
 
Опис 7 - 1947 - 1953 рр., 22 од. зб. 
 Особові справи викладачів. 
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Р-3434, Анан'ївська сільська маслоробка дирекції харчової промислово-
сті Губернаторства Транснистрии, 

 м. Анан'їв Анан'ївського району Одеської області, 
(період тимчасової румуно - німецької фашистської окупації), 
1941 - 1944 рр. 

 т. 11 кат.3 
 
 На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис 1 - 1941 - 1943 рр., 32 од. зб. 
 Відомості на видачу продуктів, зарплати та табелі обліку виходу на 
роботу робочих та службовців. Списки робітників установ, підприємств та 
організацій м. Анан'їва. Відомості про поліцейських та осіб, розкуркулених 
радянською владою.  
 
Р-3440, Стрюковський томатний завод 
Одеської обласної спілки споживчих товариств 
с. Стрюкове Андре-Іванівського району Одеської області, 
1935-09.08.1941 рр., 31.03.1944-1951 рр., 
з 1940 р.- Андреєво-Іванівського району Одеської області 
 
Стрюковський плодоовочевий консервний завод  
Заготовчого управління Одеської обласної спілки споживчих товариств 
с. Стрюкове Андеєво-Іванівського району Одеської області, 
1951 р.- 
з 1959 р.- Миколаївського району Одеської області 
тип 11 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 27.04.1956 р. 
Всього: 34 од. зб., 1935 р., 1945-1961 рр. 
 
Опис № 1 - 1935 р., 1 од. зб. 
Річний звіт і списки з особового складу. 
 
Опис № 2 – 1945-1961 рр., 33 од. зб. 
Річні плани і звіти. Штатний розклад і змети. 
 
Р-3447, Ясиновська сільська лікарня медично-санітарної дирекції 
Губернаторства Трансністрії 
с. Ясинове перше Любашівського району Одеської області, 
1941-1944 рр., 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 - 1943 р., 1 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам лікарні. 
 
Р-3448, Самарський сільський млин № 2 
Дирекції харчової промисловості Губернаторства Трансністрії 
с. Самарка Чернянського району Одеської області, 
1941-1944 рр., 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
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Опис № 1 – 1941-1942 рр., 1 од. зб. 
Відомості на видачу продуктів поліцейським, службовцям примарії. 
 
Р-3453, Виконком Краснопольської сільської ради робочих, селянських і чер-
воноармійських депутатів (Сільрада) 
с. Краснополь Ісаєвського району Одеського округу, 
[ ] рр. 
тип 2 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 27.04.1956 р. 
 
Опис № 1 –1925 р., 1 од. зб. 
Постанови, циркуляри Окружного військкомату і листування про призив до ря-
дів Червоної армії. 
 
Р-3455, Краснопольське ощадно-позикове промислово-кооперативне товариство 
с. Краснополь Ісаєвського району Одеського округу 
[ ] рр. 
тип 2 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 27.04.1956 р. 
 
Опис № 1 – 1926-1927 рр., 1 од. зб. 
Плани роботи, протоколи, акти ревізій ощадно-позикового товариства. 
 
Р-3457, Виконком Романівської сільської ради робочих, селянських і черво-
ноармійських депутатів (Сільрада) 
с. Романовка Ісаєвського району Первомайського округу Одеської губернії, 
07.03.1923-24.12.1939 рр. 
з 1924 р.- Ісаєвського району Одеського округу Одеської губернії, 
з липня 1925 р.- Ісаєвського району Одеського округу, 
з 1927 р.- Андре-Іванівського району Одеського округу, 
з 1931 р.- Андре-Іванівського району УРСР, 
з 1932 р.- Андре-Іванівського району Одеської області 
 
Виконком Романівської сільської ради депутатів трудящих (Сільрада) 
с. Романівка Андре-Іванівського району Одеської області, 
24.12.1939-09.08.1941 рр., 30.03.1944-1953 рр., 
з 1944 р.- миколаївського району Одеської області 
тип 2 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 29.04.1956 р. 
Всього: 17 од. зб., 1931 р., 1949-1959 рр. 
 
Опис № 1 – 1931 р., 1 од. зб. 
Циркуляри Андре-Іванівського районного фінвідділу. 
 
Опис № 2 – 1949-1959 рр., 16 од. зб. 
Протоколи сесій сільради, окружних виборчих комісій. статистичні відомості 
про населення. Плани роботи виконкому сільради. 
 
Р-3460, Сільськогосподарська артіль (Колгосп) «Шляхом Леніна» 
с. Каратаєво Андеєво-Іванівського району Одеської області, 
1932-09.08.1941 р., 30.03.1944 р.- 
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тип 10 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1939 р. 
 
Опис № 1 – 1933 р., 1 од. зб. 
Річний звіт колгоспу. 
 
Р-3462, Примарія села Бугова 
с. Бугове Гайвороновського району Одеської області, 
1941-1944 рр., 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 04.08.1964 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 2 од. зб. 
Відомості на видачу жалування службовцям. 
 
Р-3494, Сільськогосподарська артіль (Колгосп) ім. 18-го партз'їзду 
х. Петрівка Окрябрського району Одеської області, 
[ ] рр. 
тип 10 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 09.09.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1948-1950 рр., 7 од. зб. 
Плани відновлення і розвитку сільського господарства, протоколи засідань 
правління, річні звіти колгоспу. 
 
Р-3509, Одеська обласна гірничо-будівельна промислова союз (Облгірнбуд-
промсоюз) 
Одеської обласної ради промислової кооперації 
м. Одеса, 
07.12.1944-листопад 1953 рр. 
тип 10 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 30.12.1960 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1953 рр., 64 од. зб. 
Накази по союзу. Плани по труду, виробничі і фінансові. Протоколи засідань 
пленумів, президію, правління оргбюро, зборів уповноважених. Матеріали 1-
го і 2-го з'їздів уповноважених. Змети і штатний розклад. Відомості і річ-
ні звіти. особові рахунки робочих і службовців. 
 
Р-3526, 4-я районна комісія з землеустрою державних земельних фондів 
Одеського губернського земельного управління, 
лютий 1924-серпень 1925 рр., 
з липня 1925 р.- Одеського окружного земельного управління Дистанція Оде-
ської губернії 
 
19-я районна комісія з землеустрою державних земельних фондів 
Одеського окружного земельного управління Дистанція Одеського округу, 
вересень 1925-лютий 1926 рр. 
тип 15 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1930 р. 
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Опис № 1 – 1924-1926 рр., 9 од. зб. 
Листування про націоналізацію земель. Протоколи землевпорядної наради. 
 
Р-3562, Примарія села Грибеники 
с. Грибеники Великомихайлівського району Одеської області, 
1941-1944 рр., 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 04.08.1964 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 10 од. зб. 
Накази і вказівки Губернаторства Трансністрії, Тираспольської повітової 
префектури з адміністративних і економічних питань. Касові прибутково-
видаткові ордери. Список жителів села Грибеники. 
 
Р-3565, Сільськогосподарська артіль (Колгосп) «Червоний степ» 
хутір Веселий Октябрського району Одеської області, 
[ ] рр. 
тип 10 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 09.09.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1945 рр., 1948-1949 рр., 9 од. зб. 
 Акти про збитки причинені колгоспу німецько-фашистськими загарбниками. 
Протоколи засідань правління і загальних зборів членів колгоспу. Річні 
звіти колгоспу. 
 
Р-3575, Красноокнянський сільській млин  
Дирекції харчової промисловості Губернаторства Трансністрії 
с. Красні вікна Красноокнянського району Одеської області, 
1941-1944 рр., 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1943 р., 1 од. зб. 
Відомості на видачу жалування робітникам примарії. 
 
Р-3618, Одеський трест міських будівельних матеріалів (Міськбудматеріал) 
Виконкому Одеської міської ради робочих, селянських і червоноармійських 
депутатів, 
11.06.1933-жовтень 1941 рр., 
з 24.12.1939 р.- Виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих 
тип 11 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1939 р. 
 
Опис № 1 – 1933-1934 рр., 10 од. зб. 
Накази, розпорядження і протоколи зборів робітників тресту. Промфінплан і 
річні звіти підприємств тресту. 
 
Р-3633, Одеська міжобласна контора з організованого набору робітників для 
роботи на залізно-дорожньому транспорті 
Всесоюзної контори «Союзтрансоргнабор» 
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м. Одеса, 
24.03.1948-травень 1954 рр. 
тип 7 
категорія фонду 2 
На державному зберіганні з 12.02.1957 р. 
Всього: 93 од. зб., 1948-1954 рр. 
 
Опис № 1 – 1949-1954 рр., 11 од. зб. 
Положення про контору. Змети і штатний розклад. Картки особових рахунків. 
 
Опис № 2 – 1948-1954 рр., 78 од. зб. 
Особові справи робітників контори. 
 
Опис № 3 – 1951-1952 рр., 1 од. зб. 
Списки і акти про приймання робітників. 
 
Опис № 4 – 1952-1954 рр., 3 од. зб. 
Відомості на виплату заробітної платні робітникам контори. 
 
Р-3650, Управління Балтського повіту уповноваженого Одеського губернського 
військово-продовольчого постачання 
м. Балта Балтського повіту Одеської губернії, 
1920-1922 рр. 
тип 11 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 – 1921-1922 рр., 5 од. зб. 
Накази по управлінню. Накази начальника військового постачання по Одеській 
губернії. Листування, відомості і список особового складу. 
 
Р-3655, Одеська обласна каса взаємного страхування і взаємодопомоги проми-
словій кооперації (Облпромстрахкаса) 
Українського союзу кас взаємного страхування і взаємодопомоги промкоопера-
ції «Укрпромсоюзкаса», 
30.04.1944-06.12.1952 рр. 
 
Одеська обласна рада кооперативного страхування членів артілей промислової 
кооперації і кооперації інвалідів (Облпромстрахрада), 
06.12.1952-22.10.1960 рр. 
тип 9 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 31.12.1960 р. 
Всього: 423 од. зб., 1944-1960 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1960 рр., 278 од. зб. 
Накази, постанови і розпорядження, протоколи засідань оргбюро, президію, 
правління страхової ради і ін. Змети, штатний розклад і бюджет. Матеріали 
по соцзмаганням. Зведені річні звіти, звіти про діяльність і охорону пра-
ці. 
 
Опис № 1 тим. – 1951-1960 рр., 3 од. зб. 
Протоколи звітних зборів промислової страхової ради артілей і їх звіти.  
 
Опис № 2 – 1944-1960 рр., 138 од. зб. 
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Особові справи співробітників. 
 
Опис № 3 – 1946-1955 рр., 4 од. зб. 
Паспорт дитячого садку «Червоний цегельник». Відомості на заробітну плат-
ню. 
 
Р-3657, Одеська обласна контора з заготівлі худоби (Заготхудоба) 
Українського державного об'єднання з заготівлі худоби «Укрзаготхудоб», 
[ ] рр. 
тип 17 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1936 р. 
 
Опис № 1 – 1932-1933 рр., 1 од. зб. 
Список співробітників контори. 
 
Р-3658, Одеська контора державного тресту (Спецбудпроект) 
м. Одеса, 
[ ] рр. 
тип 11 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1936 р. 
 
Опис № 1 – 1931 р., 1 од. зб. 
Штатний розклад і список робітників контори. 
 
Р-3661, Одеське кооперативне товариство (Райвинсад) 
м. Одеса, 
[ ] рр. 
тип 10 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 – 1924 р., 1 од. зб. 
Протоколи загальних зборів сільських дільничних відділів і списки членів 
товариства. 
 
Р-3673, Сільськогосподарська артіль (Колгосп) ім. 1-е травня 
с. Кринички Октябрського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 10 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 09.09.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1946 рр., 1948 р., 1950 р., 8 од. зб. 
Протоколи засідань правління і загальних зборів членів колгоспу. Виробничі 
плани, соцзобов’язання. Річні звіти. Особові рахунки членів колгоспу. 
 
Р-3674, Одеський окружний трест будівельних матеріалів (Одбудтрест) 
м. Одеса, 
[ ] рр. 
тип 11 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1939 р. 
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Опис № 1 – 1929 р., 10 од. зб. 
Трудові списки робітників тресту. 
 
Р-3675, Сільськогосподарська артіль (Колгосп) «Червоний прогрес» 
с. Ново-Елезаветівка Октябрського району Одеської області, 
[ ] рр. 
тип 10 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 09.09.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944 р., 1946-1947 рр., 3 од. зб. 
Виробничі плани, річні звіти і акти про збитки заподіяні німецько-
фашистськими загарбниками. Протоколи засідань правління і загальних зборів 
колгоспу. 
Р-3678, Одеський педагогічний інститут іноземних мов 
м. Одеса, 
[1924-1941] рр. 
тип 17 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1936 р. 
 
Опис № 1 – 1924-1941 рр., 4 од. зб. 
Особові справи учнів заочного відділення з підвищення кваліфікації педаго-
гів. 
 
Р-3679, Управління госпіталями ВЦСПС по Одеській області, м. Одеса, 
09.05.1944-10.05.1946 рр. 
 
Одеське міжобласне управління курортами, санаторіями і домами відпочинку 
ВЦСПС, м. Одеса, 
10.05.1946-30.06.1956 рр. 
тип 18 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 02.07.1956 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1956 рр., 405 од. зб. 
Накази, устави і положення по управлінню. протоколи виробничих нарад, за-
гальних зборів, лікарських конференцій. Доповідь про роботу управління. 
Річні медичні звіти по управлінню санаторіїв і домами відпочинку. Змети і 
штатний розклад. Списки робітників управління. 
 
Р-3685, Одеській районний відділ окружної військової інспекції, м. Одеса, 
[ ] рр. 
тип 3 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 – 1921 р., 1 од. зб. 
Накази з особового складу. 
 
Р-3686, Одеська обласна рада добровільного спортивного товариства «Урожай» 
(ДСТ), м. Одеса 
1950-24.05.1956 рр. 
тип 24 
категорія фонду 3 
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На державному зберіганні з 01.07.1956 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1956 рр., 42 од. зб. 
Плани роботи і звіти про діяльність Одеської обласної ради і низових това-
риств. 
 
Р-3692, Виконком Яновської сільської ради робочих, селянських і червоноар-
мійських депутатів (Сільрада) 
с. Яновка Яновського району Одеської області, 
07.03.1923-24.12.1939 рр. 
з 1925 р.- Тарасо-Шевченківського району Одеського округу Одеської губер-
нії, 
з 15.09.1930 р.- Роздільнянського району Одеського округу, 
з 1931 р.- Роздільнянського району УРСР, 
з 1932 р.- Роздільнянського району Одеської області, 
з 17.02.1935 р.- Яновського району Одеської області 
 
Виконком Яновської сільської ради депутатів трудящих (Сільрада) 
с. Яновка Яновського району Одеської області, 
24.12.1939-10.08.1941 рр. 
 
Виконком Іванівської сільської ради депутатів трудящих (Сільрада) 
с. Іванівка Іванівського району Одеської області, 
04.04.1944-03.01.1962 рр. 
 
Виконком Іванівської посилкової ради депутатів трудящих (Посилкова рада) 
с. Іванівка Іванівського району Одеської області, 
03.01.1962 р.-, 
з 04.01.1963 р.- Комінтернівського району Одеської області 
тип 2 
категорія фонду 1 
На державному зберіганні з 20.11.1937 р. 
Всього: 76 од. зб., 1926-1928 рр., 1944-1949 рр., 1957-1964 рр. 
 
Опис № 1 – 1926-1928 рр., 1 од. зб. 
Протоколи, оперативні плани адміністративної комісії. 
 
Опис № 2 – 1944-1949 рр., 10 од. зб. 
Протоколи засідань сільради і сесій, бюджети. 
 
Опис № 3 – 1957-1964 рр., 65 од. зб. 
Протоколи засідань сільради, сесій, дільничних і окружних виборчих комісій 
з виборів до місткої ради. Квартальні плани роботи. Кошторис і штатний 
розклад. Матеріали постійних комісій сільради. Бюджети сільради і матеріа-
ли про їх виконання. 
 
Р-3700, Ленінський районний відділ народної освіти 
Виконкому Ленінської районної ради робочих, селянських і червоноармійських 
депутатів м. Одеси (Райнаросвіт) 
м. Одеса, 
1932-17.10.1941 рр., 
з 1939 р.- Виконкому ленінської районної ради депутатів трудящих 
тип 21 
категорія фонду 2 
На державному зберіганні з 19.07.1956 р. 
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Всього: 54 од. зб., 1944-1956 рр. 
 
Опис № 1 – 1953-1956 рр., 10 од. зб. 
Директивні вказівки обласної наросвіти з військово-фізкультурної та учбо-
во-виховальної робіт. 
 
Опис № 2 – 1944-1950 рр., 44 од. зб. 
Рішення райвиконкому. Плани розгортання мережі початкових, семирічних і 
середніх шкіл району. Кошториси, штати і касові плани. Річні звіти про ро-
боту шкіл і дитячих садків. Річні фінансові звіти. 
 
Р-3751, Одеське відділення Харківського проектного інституту № 3 
Міністерства будівництва військово-морських підприємств РСРС 
м. Одеса, 
12.08.1946-01.02.1948 рр. 
 
Одеський проектний інститут № 3 
Міністерства будівництва військово-морських підприємств РСРС 
01.02.1948-1988 рр. 
з 1949 р.- Міністерства будівельних підприємств машинобудування РСРС, 
з 1955 р.- Міністерства державного будівництва УСРС, 
з 1963 р.- Міністерства державного будівництва РСРС, 
з 08.09.1969 р.- Міністерства промислового будівництва РСРС 
 
Проектно-дослідницький, конструкторсько-технологічний інститут «Одеський 
Будпроект» 
1988-04.10.2004 рр. 
з 26.08.1991 р.- Української державної будівельної корпорації «Укрбуд» 
04.10.2004 р.- Ліквідований 
тип 21 
категорія фонду 2 
На державному зберіганні з 05.09.1956 р. 
Всього: 960 од. зб., 1944-2004 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1955 рр., 451 од. зб. 
Особові справи звільнених з інституту робітників. 
 
Опис № 2 – 1948-2004 рр., 509 од. зб. 
Канцелярія, планово-виробничий відділ, технічний відділ, науково-технічна 
рада, відділ кадрів, бухгалтерія, профком. 
 
Р-3752, Одеська державна дворічна школа з підготовки керівничих кадрів 
колгоспників 
Управління учбовими закладами Міністерства сільського господарства УРСР 
м. Одеса, 
02.09.1947-31.03.1951 рр. 
 
Одеська середня трьохлітня сільськогосподарська школа х підготовки голів 
колгоспів 
Міністерства сільського господарства УРСР 
м. Одеса, 
31.03.1951-12.05.1956 рр. 
тип 21 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 19.09.1956 р. 
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Всього: 297 од. зб., 1947-1956 рр. 
 
Опис № 1 – 1947-1956 рр., 64 од. зб. 
Накази по школі. Протоколи засідань екзаменаційної комісії, педагогічної 
ради, предметних комісій, державної кваліфікаційної комісії. Звіти про ро-
боту. Кошториси, штати і відомості на заробітну плату. Списки викладачів і 
учнів. 
 
Опис № 2 – 1948-1956 рр., 233 од. зб. 
Особові справи учнів, викладачів і адміністративно-технічного персоналу. 
 
Р-3763, Одеський педагогічний технікум 
Народного комісаріату просвіти УРСР 
м. Одеса,  
1930-1933 рр. 
 
Одеський технікум педагогічної освіти 
Народного комісаріату просвіти УРСР 
м. Одеса,  
1933-1934 рр. 
 
Одеська педагогічна школа 
Народного комісаріату просвіти УРСР 
м. Одеса,  
1934-1941 рр. 
 
Одеська педагогічна школа 
Народного комісаріату просвіти УРСР 
м. Одеса,  
13.04.1944-03.11.1944 рр. 
 
Одеське педагогічне училище 
Народного комісаріату просвіти УРСР 
м. Одеса,  
03.11.1944-05.10.1956 рр., 
з 1946 р.- Міністерства просвіти УРСР 
тип 21 
кат. 3 
На державному зберіганні з 22.11.1956 р. 
Всього: 821 од. зб., 1938-1956 рр. 
 
Опис № 1 – 1938-1956 рр., 77 од. зб. 
Накази по педагогічному училищу. Протоколи державної екзаменаційної комі-
сії, педагогічної ради. Списки випускників. Річні звіти про діяльність 
училища.  
 
Опис № 2 – 1945-1956 рр., 744 од. зб. 
Особові справи викладачів і учнів. 
 
Р-3765, Південна районна комісія з націоналізації земель для Українського 
радгоспного тресту 
Всеукраїнської Центральної комісії з націоналізації землі 
м. Одеса, 
19.09.1922-1925 рр. 
тип 11 
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категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 28.11.1956 р. 
 
Опис № 1 – 1922-1924 рр., 64 од. зб. 
Циркуляри, положення і списки радгоспів. Протоколи засідань південної рай-
онної комісії. Матеріали з націоналізації земель радгоспів Одеського пові-
ту. 
 
Р-3783, Уповноважений українською державною меліоративно-будівельної кон-
торою на території Автономної Молдавської радянської соціалістичної респу-
бліки 
м. Балта Автономної Молдавської радянської соціалістичної республіки, 
20.05.1925-1926 рр. 
тип 15 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 28.11.1956 р. 
 
Опис № 1 – 1925-1926 рр., 61 од. зб. 
Накази по південному меліоративному будівництві. Циркуляри і листування з 
Одеською меліоративно-будівельною конторою про проведених роботах у м. 
Балта. Акти, кошториси і договори на вироблену роботу. Особові справи і 
списки службовців. 
 
Р-3784, Уповноважений Народного комісаріату державного контролю по Одесь-
кій губернії 
м. Одеса, 
квітень 1919-серпень 1919 рр. 
тип 2 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 28.11.1956 р. 
 
Опис № 1 – 1919 р., 5 од. зб. 
Накази, розпорядження, телеграми Одеського уповноваженого. 
 
Р-3786, Всемолдавське товариство сприяння жертвам інтервенції 
 Всеукраїнського товариства сприяння жертвам інтервенції 
м. Балта Автономної Молдавської радянської соціалістичної республіки 
1925-1927 рр. 
тип 24 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 28.11.1956 р. 
 
Опис № 1 – 1925-1927 рр., 2 од. зб. 
Листування з Всеукраїнським товариством про надання допомоги громадянам 
постраждалим від інтервенції. 
 
Р-3788, Продовольча база № 2 Одеської продовольчої комісії з постачання 
12-ї армії, м. Одеса, 
[ ] рр. 
тип 24 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 28.11.1956 р. 
 
Опис № 1 – 1920-1921 рр., 28 од. зб. 
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Накази по продбазі. Листування з постачання армії продовольством і особо-
вого складу. 
 
Р-3789, Одеська контора Українського правобережного відділення акціонерно-
го товариства «Стандарт», м. Одеса, 
лютий 1925 р.- [ ] рр. 
тип 24 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 28.11.1956 р. 
 
Опис № 1 – 1924-1925 р., 8 од. зб. 
Протоколи ліквідаційної комісії. Книги рахунків. Заяви робочих і службов-
ців. 
 
Р-3791, Одеська окружна військово-господарська комісія Київського військо-
вого округу, м. Одеса, 
[ ] рр. 
тип 24 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 28.11.1956 р. 
Всього: 48 од. зб., 1920-1922 рр. 
 
Опис № 1 – 1920-1922 рр.,43 од. зб. 
Накази Одеської окружної військово-господарської комісії і Київського вій-
ськового округу. Положення про приймальні комісії. Протоколи засідань Оде-
ської комісії. Відомості на видачу заробітної платні, списки і переписка 
про особовий склад. 
 
Опис № 2 – 1922 р., 5 од. зб. 
Листування про особовий склад. 
 
Р-3795, Військовий комісаріат Одеського губернського військово-санітарного 
підвідділу, м. Одеса, 
[ ] рр. 
тип 3 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 28.11.1956 р. 
 
Опис № 1 – 1922 р., 4 од. зб. 
Анкети політробітників госпіталю.  
 
Р-3796, Відділення караульної роти при Одеському губернському відділі вій-
ськово-продовольчого постачання, м. Одеса, 
[ ] рр. 
тип 3 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 28.11.1956 р. 
 
Опис № 1 – 1921 р., 1 од. зб. 
Накази по Одеському губернському військовому продовольчому відділу поста-
чання і караульній роті.  
 
Р-3811, Сільськогосподарська артіль (Колгосп) ім. 17-го партз'їзду 
с. Балайчук Березівського району Одеської області, 
[ ] рр., 
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з 20.02.1959 р.- с. Маріново 
[ ] рр. 
тип 10 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 09.09.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1946 рр., 1948-1953 рр., 38 од. зб. 
Протоколи загальних зборів і засідань правління колгоспу. Книги розрахун-
ків з колгоспниками. 
 
Р-3817, Одеська губернська військово-інженерна дистанція, м. Одеса, 
[ ] рр. 
тип 3 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1939 р. 
Всього: 33 од. зб., 1920-1921 рр. 
 
Опис № 1 – 1920-1921 рр., 32 од. зб. 
накази по дистанції. Листування по фінансовим і господарським питанням. 
Списки, посвідчення і анкети робочих і службовців. 
 
Опис № 2 – 1921р., 1 од. зб. 
Накази по військово-інженерній дистанції. 
 
Р-2823, Управління начальника оборони Одеських залізниць, м. Одеса, 
[ ] рр. 
тип 13 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 29.11.1956 р. 
 
Опис № 1 – 1920 р., 2 од. зб. 
Листування з питань охорони залізниці. 
 
Р-3824, Штаб озброєних сил при Одеській губернський надзвичайній комісії 
по боротьбі з контрреволюцією, спекуляцією і злочину за посадою, м. Одеса, 
[ ] рр. 
тип 4 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 29.11.1956 р. 
 
Опис № 1 – 1921 р., 2 од. зб. 
Накази по115-му відділенню батальйону. Відомості про стан загону і посвід-
чення робітників. 
 
Р-3826, Виконавчий комітет професіонального союзу службовців Одеських го-
ловних залізно-дорожніх майстерень, м. Одеса, 
1917-1917 рр. 
тип 7 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 29.11.1956 р. 
 
Опис № 1 – 1917 р., 2 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому службовців головних залізнично-дорожніх майс-
терень. Матеріали з організації профспілки і ради депутатів Південно-
західної залізниці. 
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Р-3827, Управління Уповноваженого Народного комісаріату іноземних справ 
УРСР, м. Одеса, 
[ ] рр. 
тип 2 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 29.11.1956 р. 
 
Опис № 1 – 1921 р., 4 од. зб. 
Протоколи, стенографічні звіти про роботу Російсько-Українсько-Румунської 
змішаної комісії по встановленню режиму і порядку плавання на Дністровсь-
кому лимані. 
 
Р-3828, Ананьївський військово-польовий суд 
м. Ананьїв Ананьївського повіту Одеської губернії, 
1919-лютий 1921 рр. 
тип 5 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 29.11.1956 р. 
 
Опис № 1 – 1919 р., 1 од. зб. 
Судова справа про напад на будинок Русначенко В.Е. 
 
Р-3829, Одеська рада робочих депутатів і представників армії і флоту 
м. Одеса, 
06.03.1917-1918 рр. 
тип 4 
категорія фонду 1 
На державному зберіганні з 28.11.1956 р. 
 
Опис № 1 – 1917-1918 рр., 189 од. зб. 
Постанови комісій з заготівлі і розподілу продовольства у місті Одесі. 
Устав союзу соціалістичної робочої молоді. Положення про установи у місті 
Одесі громадських установ. Протоколи засідань райради, загальних зборів 
робочих і службовців, установ і професійних організацій. Інформаційні ві-
домості селянської інспекції про положення на містах. Списки, анкети, ман-
дати і посвідчення членів та робітників ради, бойової дружини Молдавського 
району міста Одеси. Акти ревізій установ і підприємств міста Одеси. Листу-
вання про вибори і діяльності ради, створення революційної бойової дружи-
ни, роботу районні ради і професійні організації і ін. Матеріали про сек-
цію Червоної гвардії. Листи солдатів з фронту з проханням вислати газет і 
літератури. 
 
Р-3831, 47-а районна комісія з націоналізації земель для промислових і на-
укових цілей 
Одеського губернського земельного відділу, м. Одеса,  
[ -1925] рр. 
тип 11 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 22.12.1956 р. 
 
Опис № 1 – 1920-1925 рр., 2 од. зб. 
Листування і протоколи з питань націоналізації земель. 
 
Р-3832, Одеська в'язниця 
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м. Одеса, 
07.02.1919-24.08.1919 рр. 
тип 2 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 12.12.1956 р. 
 
Опис № 1 – 1919 р., 20 од. зб. 
Списки осіб що містяться під охороною у в'язниці. 
 
Р-3833, Сільськогосподарська артіль (Колгосп) ім. Леніна 
с. Ново-Елезоветівка Октябрського району Одеської області 
[ ] рр., 
з 1959 р.- Цебриковського району Одеської області 
тип 10 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 09.09.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1955-1961 рр., 9 од. зб. 
Протоколи засідань правління і загальних зборів членів колгоспу. Виробничі 
плани. Річні звіти. 
 
Р-3834, Установчий комітет професіональної спілки робітників залізничної 
станції Бирзула 
с. Бирзула Бирзулівської волості Балтського повіту Одеської губернії 
[ ] рр., 
тип 26 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 22.12.1956 р. 
 
Опис № 1 – 1921 р., 1 од. зб. 
Протоколи засідань господарчої комісії про розподіл землі під огороди. 
 
Р-3835, Приватні курси для дорослих ім. Жебина 
м. Балта Балтського повіту Одеської губернії, 
1918-1919 рр. 
тип 21 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 22.12.1956 р. 
 
Опис № 1 – 1918-1919 рр., 3 од. зб. 
Відомості про закінчення курсів. 
 
Р-3836, Виконком Ландауської волосної ради робочих, селянських і червоноа-
рмійських депутатів (Волвиконком) 
с. Ландау Ландауської волості Одеського повіту Одеської губернії, 
919-07.03.1923 рр. 
тип 2 
категорія фонду 1 
На державному зберіганні з 22.12.1956 р. 
 
Опис № 1 – 1919 р., 10 од. зб. 
Циркуляри і розпорядження Одеського повітового виконкому. Протоколи з'їзду 
голів волвиконкомів і приговори сільських сходів. Листування з сільрадами 
про посіву, худобу, заготівлі продуктів для Червоної армії.  
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Р-3837, Березівський районний німецький комендант 
с. Березівка Березівського району Одеської області, 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1943 р., 4 од. зб. 
Заяви старости Горицької примарії Габилюк Петра. 
 
Р-3838, Примарія села Римаревка 
с. Римаревка Красноокнянського району Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 17.0.1955 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 14 од. зб. 
Відомості про стягування податків з селян окупантами. 
 
Р-3840, Дитячий притулок Дирекції піклування Губернаторства Трансністрії 
с. Роксолана Овідіопольського району Одеської області  
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 17.03.1955 р. 
 
Опис № 1 – 1943 р., 3 од. зб. 
Відомості на видачу жалування службовцям притулку. 
 
Р-3841, Раснопольський сільський млин  
Дирекції харчової промисловості Губернаторства Трансністрії 
с. Раснопольське Березівського району Одеської області, 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942 р., 1 од. зб. 
Прибутково-додаткові документи млину. 
 
Р-3842, Рільнича державна ферма 
Відділу ферм Дирекції агрокультури Губернаторства Трансністрії 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 3 од. зб. 
Відомості на видачу жалування і списки робітників ферми. 
 
Р-3844, Примарія села Лазаревка 
с. Лазаревка Великомихайлівського району Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
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категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1942 рр., 1 од. зб. 
Директиви і розпорядження претури. 
 
Р-3845, Примарія села Трофимовка 
с. Трофимовка Великомихайлівського району Одеської області  
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1943 р., 1 од. зб. 
Розпорядження примарії. 
 
Р-3846, Карла-Либкнехтовський районний військовий комісаріат (Райвійськко-
мат) 
с. Ландау Карла-Либкнехтовського району Одеської області 
[ ] рр., 
тип 3 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 17.05.1961 р. 
 
Опис № 1 – 1935-1936 рр., 1 од. зб. 
Особова справа Брогнер Х.Р. 
 
Р-3847, Березівський сільський елеватор 
Претури Березовського району 
с. Березівка Березівського району Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1943 р., 1 од. зб. 
Відомості на видачу жалування робочим і службовцям елеватору. 
 
Р-3849, Одеський маслозавод № 5 
Дирекції харчової промисловості Примарії Одеського муніципалітету 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1943 р., 1 од. зб. 
Відомості на видачу жалування робочим і службовцям заводу. 
 
Р-3851, Претура Веселинського району 
с. Веселиновка Березівського району Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
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Опис № 1 – 1943-1944 рр., 4 од. зб. 
Копії наказів, постанов Губернаторства, префектури. Списки осіб, що брали 
участь у вивозі тракторів до Румунії. 
 
Р-3852, Зернова державна ферма 
Відділу ферм Дирекції агрокультури Губернаторства Трансністрії 
с. Веселиновка Березівського району Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1944 р., 2 од. зб. 
 Відомості на видачу жалування робочим і службовцям. 
 
Р-3856, Начальник Березівської районної радянської робоче-селянської мілі-
ції 
Одеського окружного управління радянської робоче-селянської міліції 
м. Березівка Березівського району Одеської області 
07.03.1923-листопад 1930 рр. 
з 1926 р.- Березівського району Одеського округу 
тип 6 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 – 1923 р., 1 од. зб. 
Накази, циркуляри Одеського окружного управління міліції і розшуку. 
 
Р-3858, Одеська губернська інспекція міст позбавлення волі (Губімпв) 
Головного управління міст позбавлення волі УРСР, м. Одеса 
[1921-1925] рр., 
тип 2 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 – 1922-1925 рр., 18 од. зб. 
Листування про утримання і переміщення ув’язнених у містах ув'язнення, 
особовий склад і інші питання. 
 
Р-3863, Сільськогосподарська артіль (Колгосп) 
с. Рацулове друге Роздільнянського району УРСР 
[ ] рр., 
тип 10 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 23.03.1955 р. 
 
Опис № 1 – 1930 р., 1 од. зб. 
Річний звіт колгоспу. 
 
Р-3864, Одеська обласна каса взаємного страхування і взаємодопомоги коопе-
рації інвалідів (Облінстрахкаса) 
Українського союзу кас взаємного страхування інвалідної кооперації «Укрін-
страхсоюз», м. Одеса 
 25.04.1944-14.11.1949 рр. 
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Одеська міжобласна каса взаємного страхування і взаємодопомоги кооперації 
інвалідів (Міжоблінстрахкаса)  
14.11.1949-02.08.1952 рр. 
тип 9 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 31.12.1960 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1952 рр., 92 од. зб. 
Накази по обласній і міжобласній інвалідній страхових касах. Протоколи за-
сідань оргбюро, президію і комісії з установлення пенсій. Звіти про роботу 
інвалідної страхкаси, техніці безпеки, фінансові, по кадрам. Особові спра-
ви робітників. 
 
Р-3865, Одеський окружний адміністративний відділ 
Виконкому Одеської окружної ради робочих, селянських і червоноармійських 
депутатів, м. Одеса, 
07.03.1923-1930 рр. 
тип 2 
категорія фонду 1  
На державному зберігання з 1930 р. 
 
Опис № 1 – 1923-1930 рр., 109 од. зб. 
Устави, списки і листування про діяльність релігійних громад і іншим адмі-
ністративним питанням. 
 
Р-3866, Одеська обласна поліклініка № 6 
Одеського обласного відділу охорони здоров'я 
м. Одеса, 
1944-05.03.1948 рр. 
тип 22 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 08.05.1957 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1948 рр., 13 од. зб. 
Накази по поліклініці і диспансеру. Кошториси і штатні розклади. Річні 
звіти і оборотні баланси. Особові справи, відомості на виплату заробітної 
платні і списки співробітників. 
 
Р-3867, Одеський міжобласний лікувальний пансіонат 
Одеського обласного відділу охорони здоров'я, м. Одеса, 
1945-вересень 1946 рр. 
 
Одеський обласний лікувальний пансіонат 
Одеського обласного відділу охороно здоров'я 
вересень 1946-1949 рр. 
тип 22 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 08.05.1957 р. 
  
Опис № 1 – 1945-1949 рр., 8 од. зб. 
Річні фінансові звіти. Кошториси і штатний розклад. Підстава до наказів. 
Особові справи, списки і відомості на виплату заробітної платні співробіт-
никам. 
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Р-3868, Одеське обласне лікувальне бюро 
Одеського обласного відділу охорони здоров'я, м. Одеса, 
вересень 1944-березень 1949 рр. 
тип 22 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 08.05.1957 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 13 од. зб. 
Накази лікувального бюро і підстава до них. Річні фінансові звіти. Кошто-
рис і штатний розклад. Відомості на виплату заробітної платні службовцям. 
 
Р-3869, Начальник Затишанської дільниці 
Бирзульського районного управління міліції Південно-західної залізниці 
ст. Затишьє Захарьївської волості Тираспольського повіту Одеської губернії 
[1920-1920] р. 
тип 6 категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 17.05.1957 р. 
 
Опис № 1 – 1920 р., 6 од. зб. 
Накази по дільниці. Листування про арешти дезертирів,причини пожеж, особо-
вому складі і ін. 
 
Р-3870, Одеський державний технікум кінематографії 
Всеукраїнського фото-кіно управління, м. Одеса, 
[ ] рр. 
тип 19 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 17.05.1957 р. 
 
Опис № 1 – 1924-1929 рр., 349 од. зб. 
Накази по технікуму. Положення про технікум. Стенографічний звіт наради 
Українських письменників. Протоколи засідань, предметної комісії і загаль-
них зборів робітників і студентів. Річні звіти про роботу технікуму. Осо-
бові справи викладачів і студентів. Списки співробітників і відомості на-
рахування заробітної платні. Розпорядження Всеукраїнського фото-кіно уп-
равління. 
 
Р-3871, Одеська губернська контора (Торгвугілля) 
Всеросійського вугільного синдикату, м. Одеса, 
[ ]- серпень 1923 рр. 
тип 17 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 18.05.1957 р. 
 
Опис № 1 – 1922-1923 рр., 9 од. зб. 
Накази по конторі. Протоколи ліквідаційної комісії. Списки співробітників. 
 
Р-3878, Державна ферма  
Відділу ферм дирекції агрокультури Губернаторства Трансністрії 
с. Барабой Овідіопольського району Одеської області 
1941-1944 рр., 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
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Опис № 1 – 1942-1944 рр., 30 од. зб. 
Копії наказів префектури, розпорядження претури. Акти приймання і переда-
вання худоби держфермою, закупки матеріалів, машинних деталей. Відомості 
на видачу жалування, списки і відрядні посвідчення робітників ферми. 
 
Р-3879, Рільнича державна ферма 
Відділу ферм Дирекції агрокультури Губернаторства Трансністрії 
с. Олександрівка Овідіопольського району Одеської області 
1941-1944 рр., 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1944 рр., 48 од. зб. 
Інструкції Губернаторства, префектури, Дирекції агрокультури, розпоряджен-
ня претури. Орендні договори державних ферм з трудовими общинами. Відомос-
ті на видачу жалування робітникам ферм, списки службовців і робочих, трак-
тористів, студентів, учнів шоферів, осіб що відбувають трудову повинність. 
Інвентаризаційна опис майна ферми. Відомості про реквізицію худоби у насе-
лення окупантами. 
 
Р-3880, Караульний батальйон 
Балтського повітового військового комісаріату 
м. Балта Балтського повіту Одеської губернії 
1920-07.03.1923 рр. 
тип 3 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 18.05.1957 р. 
 
Опис № 1 – 1920 р., 29 од. зб. 
Накази по батальйону і списки червоноармійців та командирів. 
 
Р-3881, Городньо-рільнича державна ферма 
Відділу ферм Дирекції агрокультури Губернаторства Трансністрії 
с. Каролино-Бугаз Овідіопольського району Одеської області 
1941-1944 рр., 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 47 од. зб. 
Накази, постанови, інструкції Губернаторства, префектури. Відомості на ви-
дачу жалування робочим ферм. 
 
Р-3882, Бирзульський дільничний комітет професіонального союзу робочих і 
службовців залізничного і водного транспорту Південно-Західної залізниці 
с. Бирзула Балтського повіту Одеської губернії 
[ ] рр. 
тип 26 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 18.05.1957 р. 
 
Опис № 1 – 1920-1921 рр., 1 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні співробітникам дільничного комітету. 
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Р-3884, Рільнича і тваринницька державна ферма 
Відділу ферм Дирекції агрокультури Губернаторства Трансністрії 
с. Шостакове Широколановського району Миколаївської області  
1941-1944 рр., 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 13 од. зб., 1942-1943 рр. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 10 од. зб. 
Списки і відомості на видачу жалування робочим ферми. 
 
Опис № 2 – 1942 р., 3 од. зб. 
Відомості на видачу жалування робочим ферми. 
 
Р-3885, Державна ферма 
Дирекції агрокультури Губернаторства Трансністрії 
с. Розкішне Цебриковського району Одеської області  
1941-1944 рр., 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 38 од. зб. 
Постанови, накази, інструкції Губернаторства, Дирекції агрокультури. Відо-
мості про надходження і реалізацію продуктів. відомості на видачу жалуван-
ня і продуктів робочим, службовцям ферми і військовополоненім. Списки ро-
бітників ферми. 
 
Р-3888, Державна ферма  
Відділу ферм Дирекції агрокультури Губернаторства Трансністрії 
с. Крижановка Одеського району Одеської області 
1941-1944 рр., 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 32 од. зб. 
Постанови, накази Губернаторства, префектури, інструкції Дирекції агроку-
льтури. Акти вивозу худоби окупантами. Відомості на видачу жалування і 
продуктів службовцям, робочим, трактористам. Відомості про вівчарство, ви-
роблення молочних продуктів, витрачання зерна для посіву. 
 
Р-3891, Державна ферма 
Відділу ферм Дирекції агрокультури Губернаторства Трансністрії 
с. Никорицеве Великомихайлівського району Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1943 р., 1 од. зб. 
Відомості на видачу молока робітникам ферми. Акти забою і відгону худоби. 
 
Р-3893, Управління Одеського відділу 
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Південно-Західної залізниці, м. Одеса, 
[ ] рр. 
тип 13 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 18.05.1957 р. 
Всього: 67 од. зб., 1908-1924 рр. 
 
Опис № 1 – 1908-1924 рр., 66 од. зб. 
Накази по управлінню. Протоколи засідань ради комісарів управління і тех-
нічних нарад. Статистичні відомості про роботу. Штатний розклад. Особові 
справи і списки особового складу. 
 
Опис № 2 – 1921 р., 1 од. зб. 
Виписки із бюлетенів НКПС УРСР, накази, циркуляри Управління Південно-
західної залізниці. 
 
Р-3895, Одеська військово-квартирна управа, м. Одеса, 
1918-1918 рр. 
тип 4 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 18.05.1957 р. 
 
Опис № 1 – 1918 р., 1 од. зб. 
Вимогливі відомості на видачу грошей офіцерам і чиновникам. 
 
Р-3898, Державна ферма  
Відділу ферм Дирекції агрокультури Губернаторства Трансністрії 
с. Ново-Петрівка Березівського району Одеської області 
1941-1944 рр., 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 13 од. зб., 1942-1943 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 19 од. зб. 
Відомості на видачу жалування і продуктів робітникам ферми, на відправку 
до Румунії худоби і сільськогосподарських машин. Списки орендаторів, трак-
тористів. Табелі обліку постійних і сезонних робочих. Відомості про хід 
збирання врожаю, реквізиції худоби і птиці окупантами. Інвентарна опис 
майна, сільськогосподарських машин, худоби на фермі. 
 
Р-3899, Одеська школа музичних вихованців 
Одеського обласного відділу народної освіти, м. Одеса 
1944-травень 1957 рр. 
тип 21 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 13.05.1957 р. 
 
Опис № 1 –1956-1957 рр., 1 од. зб.  
Ліквідаційний баланс школи. 
 
Р-3903, Робітничий факультет (робфак) при Одеському мистецькому інституті 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 19 
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3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1936 р. 
 
Опис № 1 – 1930–1934 рр., 59 од. зб. 
Накази по робфаку. Звіти про діяльність робфаку. Списки та особисті справи 
студентів. 
 
Р-3904, [Тваринницька] експериментальна державна ферма відділу ферм дирек-
ції агрикультури Губернаторства Трансністрії 
с. Вигода, Біляївський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 74 од. зб. 
Накази, постанови, інструкції Губернаторства Трансністрії. Протоколи жан-
дармерії з фактами непокори окупаційній владі та діяльності радянських па-
тріотів. Відомості та розписки на видачу заробітної платні і продуктів ро-
бітникам та службовцям. Касові ордери. 
 
Р-3905, (Тваринницька) експериментальна державна ферма відділу ферм дирек-
ції агрикультури Губернаторства Трансністрії 
с. Завдовка, Березівський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 –1943 р., 1 од. зб. 
Розпорядження претури. Акти реквізиції худоби з ферми.  
 
Р-3906, (Тваринницька) експериментальна державна ферма відділу ферм дирек-
ції агрикультури Губернаторства Трансністрії 
с. Петрівка, Комінтернівський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 30 од. зб. 
 Відомості на видачу заробітної платні і продуктів робітникам та службов-
цям ферми. Опис худоби та інвентарю ферми. Відомості про вивезення сільсь-
когосподарської продукції до Румунії. 
 
Р-3907, Одеський чавуноливарний завод дирекції індустрії Губернаторства 
Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942 -1944 рр., 44 од. зб. 
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Постанови, накази та директиви примарії Одеського муніципалітету. Розпоря-
дження, інструкції та накази дирекції індустрії. Накази по заводу. Вироб-
ничі плани, бюджети. Місячні фінансові звіти. Відомості на видачу заробіт-
ної платні робітникам. Списки робітників та службовців. Заяви, довідки ро-
бітників заводу. Табелі обліку виходу на роботу. 
 
Р-3908, 3-х річні педагогічні курси при Одеському інституті народної осві-
ти 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 21 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1936 р. 
 
Опис № 1 – 1921–1931 рр., 11 од. зб. 
Особисті справи курсантів. 
 
Р-3909, Туберкульозний санаторій четвертого управління міністерства охоро-
ни здоров’я УРСР 
м. Одеса 
28.10.1948-05.06.1957 рр. 
тип 22 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1936 р. 
 
Опис № 1 – 1948–1957 рр., 37 од. зб. 
Накази по санаторію. Річні звіти про господарчу та фінансову діяльність. 
Штатний розпис та кошторис. Особисті справи робітників та службовців. 
 
Р-3911, Молочна державна ферма відділу ферм дирекції агрикультури Губерна-
торства Трансністрії 
с. Топали, Чернянський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 –1942-1943 рр., 13 од. зб. 
Особові рахунки. Відомості на продукти робітникам ферми. Відомості про на-
дходження худоби на ферму з трудових громад. Акти про загибель худоби. Ві-
домості про надходження та витрати молока. Документи на надходження та ви-
буття худоби. 
 
Р-3912, Садівницька державна ферма відділу ферм дирекції агрикультури Гу-
бернаторства Трансністрії 
с. Роздільна, Роздільнянський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 43 од. зб., 1942-1944 рр. 
 
Опис № 1 –1942-1944 рр., 40 од. зб. 
Постанови, прикази, інструкції, директиви Губернаторства Трансністрії та 
дирекції агрокультури. Відомості на видачу заробітної платні робітникам. 
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Опис № 2 -1942-1944 рр., 3 од. зб. 
Списки жандармів та військовополонених, які працювали на фермі. 
 
Р-3913, Одеська експортно-імпортна контора по торгівлі з Турцією та  
Близьким Сходом «Близьксхіддержторг» Народного комісаріату торгівлі СРСР 
м. Одеса 
1928-1929 
тип 17 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 31.12.1940 р. 
 
Опис № 1 – 1928-1929 рр., 10 од. зб. 
Протоколи нарад. Листування по експорту та імпорту товарів, торгівельних 
відносин з іншими державами. Огляди та інформації про ринок імпортних то-
варів. Відомості на видачу заробітної платні. Списки та листування по осо-
бистому складу. 
 
Р-3914, Садівницька державна ферма відділу ферм дирекції агрикультури Гу-
бернаторства Трансністрії 
с. Роздільна, Роздільнянський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 43 од. зб., 1942-1943 рр. 
 
Опис № 1 –1942-1944 рр., 47 од. зб. 
Списки та відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям 
ферми. 
  
Опис № 2 – 1942 р., 2 од. зб. 
Списки та відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям 
ферми. 
 
Опис № 3 -1943 р., 1 од. зб. 
Списки та відомості на видачу заробітної платні жандармам. 
 
Р-3915, Група військового контролю Народного комісаріату державного конт-
ролю СРСР 
м. Одеса 
березень 1941-15.08.1957 рр. 
з жовтня 1941- травень 1945 рр. – Діюча армія Одеського Військового округу 
м. Одеса 
з 1946 р. – Міністерство державного контролю СРСР 
тип 4  
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.03.1957 р. 
Всього: 17 од. зб., 1949-1956 рр. 
 
Опис № 1 –1949-1956 рр., 17 од. зб. 
Річні фінансові звіти. Картотека особистих рахунків. Головні книги по об-
ліку грошових коштів. 
 
Р-3916, [Городньо-садівницька та тваринницька] ферма  
Відділу ферм дирекції агрикультури Губернаторства Трансністрії 
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с. Куртове, Роздільнянський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 –1942-1944 рр., 36 од. зб. 
Постанови Губернаторства. Копії наказів дирекції агрикультури. Фінансові 
бюджети. Списки та відомості на видачу заробітної платні робітникам та 
службовцям ферми. 
 
Р-3918, Виконком Стрюковської сільської ради робітничих, селянських та че-
рвоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Стрюкове, Ісаївськой район, Першотравневий округ, Одеська губернія 
1923 - 24.12.1939 рр. 
з 1924 р. – Ісаївського району Одеського округу Одеської губернії 
з липня 1925 р. – Ісаївського району Одеського округу 
з 17.11.1927 р. – Андрієво – Іванівського району Одеського округу 
з 1931 р. - Андрієво – Іванівського району УРСР 
з 1932 р. - Андрієво – Іванівського району Одеської області 
Виконком Зельцкої сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с.Зельци, Роздільнянський район Одеська область 
24.12.1939 - 20.07.1941 рр. 
Виконком Стрюковської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Стрюкове, Андрієво – Іванівський район Одеська область 
24.12.1939 - 31.03.1944 рр. 
з 1940 р. - Андрієво – Іванівський район Одеська область 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1939 р. 
Всього: 43 од. зб., 1931-1957 рр.  
 
Опис № 1 –1931 р., 1 од. зб. 
Розпорядження Стрюковської сільради. 
 
Опис № 2 – 1944-1957 рр., 42 од. зб. 
Протоколи засідань сільради, сесій, загальних зборів. Бюджети та матеріали 
про виконання бюджетів. Статистичні звіти. Штатний розклад. 
 
Р-3919, Андрієво – Іванівська районна спілка сільськогосподарської вироб-
ничої зернової кооперації 
с. Андрієво – Іванівка, Андрієво – Іванівського району Одеського округу  
[1929-1931 ] рр. 
тип 10 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1936 р. 
 
Опис № 1 – 1930-1931 рр., 3 од. зб. 
Штатний розклад, кошториси та листування про їх виконання. 
 
Р-3920, Балтський окружний відділ соціального забезпечення (Окрсобес) 
м. Балта, Балтський район, Балтський округ, Одеська губернія 
07.03.1923-1930 рр. 
з 12.10.1924 р. – м. Балта, Автономна Молдавська РСР 
тип 7 
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3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1939 р. 
 
Опис № 1 – 1923 р., 1 од. зб. 
Відомості на видачу допомоги родинам червоноармійців. Звіти та статистичні 
відомості комітетів взаємодопомоги. 
 
Р-3921, Управління польового контролю 3-ї армії особової бригади східного 
фронту Народного комісаріату державного контролю 
Діюча армія 
[ ] рр. 
тип 4 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1922 р. 
 
Опис № 1 – 1919 р., 1 од. зб. 
Листування та списки про особистий склад. 
 
Р-3928, Ясенівська машинно-тракторна станція дирекції механізації сільсь-
кого господарства Губернаторства Трансністрії 
с. Ясенове, Любашівський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 –1942-1943 рр., 30 од. зб. 
Розпорядження претури. Баланс МТС. Посвідчення про відрядження. Відомості 
на видачу заробітної платні робітникам МТС. 
 
Р-3929, Любашівська машинно-тракторна станція дирекції механізації сільсь-
кого господарства Губернаторства Трансністрії 
с. Любашівка, Любашівський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 –1942-1943 рр., 17 од. зб. 
Списки, розписки, авансові звіти. Посвідчення про відрядження. Відомості 
на видачу заробітної платні робітникам МТС. Акти прийому роботи тракторис-
тів. 
 
Р-3932, Окружна військово-ветеринарна бактеріологічна лабораторія № 2 
Українського Військового Округу 
м. Одеса 
07.03.1923-1930 рр. 
тип 4 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 –1922-1933 рр., 13 од. зб. 
Списки та листування про особовий склад. 
 
Р-3933, Жовтнева машинно-тракторна станція  
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Дирекції механізації сільського господарства Губернаторства Трансністрії 
с. Жовтневе, Жовтневий район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 –1942-1943 рр., 8 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам МТС. Акти прийому викона-
ної роботи. 
 
 
Р-3934, Жовтнева машинно-тракторна станція дирекції механізації сільского 
господарства Губернаторства Трансністрії 
м. Балта, Балтский район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 –1942-1943 рр., 8 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам МТС та МТМ.  
 
 
Р-3935, Василівська машинно-тракторна станція дирекції механізації сільсь-
кого господарства Губернаторства Трансністрії 
с. Василівка, Біляївський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
 
Опис № 1 –1942-1943 рр., 8 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам МТС. Облікові картки пра-
ці трактористів. 
 
Р-3936, Група контролерів державного контролю за витратами та зберіганням 
хлібопродуктів по Одеської області  
Міністерства Держконтролю СРСР 
м. Одеса 
11.01.1947-18.03.1951 рр. 
тип 17 
2 категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 271 од. зб., 1947-1951 рр. 
 
Опис № 1 – 1947-1951 рр., 69 од. зб. 
Особисті розрахунки та відомості на виплату заробітної платні. 
Опис № 2 – 1947-1951 рр., 202 од. зб. 
Матеріали перевірок. 
 
 
Р-3937, Відділ революційно-військового трибуналу при Одеському губернсько-
му прикордонному загоні 
м. Одеса 
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[ ] рр. 
тип 4 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 – 1923 р., 3 од. зб. 
Накази по прикордонному загону. Списки особового складу. 
 
Р-3939, Веселинівська машинно-тракторна станція 
Дирекції механізації сільського господарства Губернаторства Трансністрії 
с. Веселинівка, Березівський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 
На державному зберіганні з 1945 р.  
 
Опис № 1 –1942-1943 рр., 1 од. зб. 
Дефектні відомості на ремонт комбайнів.  
 
Р-3940, Ширяївська машинно-тракторна станція дирекції механізації сільсь-
кого господарства Губернаторства Трансністрії 
с. Ширяїве, Ширяївський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
 
Опис № 1 –1942 р., 3 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам МТС. Фінансові звіти. 
Прохання та розписки робітників МТС, Список службовців претури. 
 
Р-3941, Северинівська машинно-тракторна станція дирекції механізації сіль-
ського господарства Губернаторства Трансністрії 
с. Северинівка, Іванівський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 
На державному зберіганні з 1945 р.  
 
Опис № 1 –1942 р., 1 од. зб. 
Облікові аркуші прибутку та витрат запасних частин. 
 
Р-3942, Троїцька машинно-тракторна станція дирекції механізації сільського 
господарства Губернаторства Трансністрії 
с. Троїцьке, Троїцький район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
 
Опис № 1 –1943 р., 6 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам МТС. Облікові аркуші тра-
ктористів, обліковців та бригадирів. 
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Р-3943, Буяликська машинно-тракторна станція дирекції механізації сільсь-
кого господарства Губернаторства Трансністрії 
с. Буялик, Одеський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 
На державному зберіганні з 1945 р.  
 
Опис № 1 – 1942 - 1943 рр., 16 од. зб. 
Облікові аркуші роботи трактористів МТС. 
 
Р-3944, 9-й окремий прикордонний батальйон  
Управління військово-господарчого постачання 3-ї прикордонної дивізії 
м. Євпаторія 
[ ] рр.  
тип 4 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 – 1922-1923 р., 1 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні військовослужбовцям. Звіти про вида-
чу одноразової допомоги. 
 
 
Р-3947, Одеський губернський кінний запас Одеського військового комісаріа-
ту 
с. Доманівка, Контакузовська волость, Вознесенський повіт, Одеська губер-
нія 
[ ] рр. 
тип 4 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1922 р. 
 
Опис № 1 – 1920-1921 р., 4 од. зб. 
Накази по кінному запасу. 
 
 
Р-3948, Мардаровська машинно-тракторна станція 
Дирекції механізації сільського господарства Губернаторства Трансністрії 
с. Мардарівка, Долинський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 
На державному зберіганні з 1945 р.  
 
Опис № 1 – 1942 р., 1 од. зб. 
Акти прийому роботи трактористів МТС в трудової громаді №7 с. Долинського. 
Списки трактористів. 
 
Р-3949, Румунський науково-дослідний інститут 
Дирекції культури Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
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На державному зберіганні з 1945 р.  
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 51 од. зб. 
Накази Губернаторства Трансністрії та постанови дирекції культури. Цирку-
ляри про організацію філіалу інституту в м. Тираспіль. Статут інституту та 
схема структури. Звіт про роботу філіалу, протоколи засідань дирекції. 
Списки співробітників інституту, університету та осіб, які були запрошені 
на роботу в редакцію журналу «Трансністрія». Анкети співробітників інсти-
туту та відділу пропаганди. Прохання осіб про визволення військовополоне-
них з таборів. Свідчення свідків про їх благонадійність. Прохання на вида-
чу дозволу на право торгівлі та виїзді в Румунію. Списки репатріантів. Ві-
рші поетів-молдаван про дирекцію культури. 
 
 
Р-3950, Інститут гідротехніки та меліорації 
Дирекції агрикультури Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 
На державному зберіганні з 1945 р.  
 
Опис № 1 – 1942-1944 рр., 14 од. зб. 
Доповідні записки службовців інституту. Відомості на видачу заробітної 
платні. Авансові звіти, посвідчення про відрядження. 
 
 
Р-3951, Господарська частина 106-го окремого Одеського залізничного диві-
зіону  
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 4 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1923 р. 
 
Опис № 1 – 1922-1923 р., 10 од. зб. 
Накази по дивізіону. Листування про особистий склад. 
 
Р-3952, Одеська академія мистецтв 
Дирекції культури Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 
На державному зберіганні з 1945 р.  
 
Опис № 1 – 1942 р., 2 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні співробітникам академії.  
 
 
Р-3953, Наукове бюро Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
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На державному зберіганні з 1945 р.  
 
Опис № 1 – 1943 р., 1 од. зб. 
Постанови та циркуляри Губернаторства Трансністрії. 
 
 
Р-3955, Одеський інститут селекції та генетики 
Дирекції культури Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 
На державному зберіганні з 1945 р.  
 
Опис № 1 – 1943 р., 3 од. зб. 
Кошторис на ремонт будівлі інституту. 
 
 
Р-3956, Одеський млинарський технікум 
Дирекції культури Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
 
Опис № 1 – 1942 р., 1 од. зб. 
Акти інвентаризації обладнання технікуму. 
 
Р-3957, Вища школа харчової промисловості 
Дирекції культури Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
 
Опис № 1 – 1943 р., 1 од. зб. 
Учбові програми по російській мові, геометрії. 
 
 
Р-3957, Одеська геодезична обсерваторія 
Дирекції культури Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
 
Опис № 1 – 1942 р., 1 од. зб. 
Накази дирекції культури та освіти. План будівлі обсерваторії. 
 
 
Р-3957, Одеська консерваторія 
Дирекції культури Губернаторства Трансністрії 
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м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 
На державному зберіганні з 1945 р.  
Всього: 21 од. зб., 1943-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1943-1944 рр., 9 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні артистам театру опери та балету. 
Опис № 2 – 1943р., 12 од. зб. 
Авансові звіти робітників консерваторії. Відомості на видачу заробітної 
платні робітникам за ремонт будівлі консерваторії. Трудові договори. 
 
 
Р-3961, Їдальня при Одеському Будинку вчених  
Примарії Одеського муніципалітету 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
 
Опис № 1 – 1943 р., 1 од. зб. 
Списки адміністративно-технічного персоналу та студентів-молдован гуртожи-
тку. 
 
 
Р-3962, Любашівський сільський млин 
Дирекції харчової промисловості Губернаторства Трансністрії 
с. Любашівка, Любашівський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
 
Опис № 1 – 1943 р., 1 од. зб. 
Звіти про облік зерна на млині. 
 
 
Р-3963, Одеський портовий холодильник 
Дирекції харчової промисловості Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р.  
 
Опис № 1 – 1942-1944 рр., 45 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні та списки робітників. Договори та 
кошториси на ремонтні роботи. 
 
 
Р-3964, Редакція газети «Молва» органу 
Дирекції культури Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
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1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 115 од. зб., 1942-1944 рр.  
 
Опис № 1 – 1943-1944 рр., 50 од. зб. 
Списки співробітників редакції. Листування з відомствами Губернаторства 
про особовий склад. 
Опис № 2 – 1942-1944 рр., 65 од. зб. 
Списки та відомості на видачу заробітної платні співробітникам. Кореспон-
денція, чернеткові рукописи, вирізки з газет, нотатки, які були відправле-
ні у редакцію 
 
Р-3965, Одеський центр по збиранню шкір 
Дирекції індустрії Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р 
 
Опис № 1 – 1943 р., 1 од. зб. 
Акти обліку надходження та відправлення шкір в Румунію. 
 
 
Р-3966, Одеський крекінг-завод 
Дирекції індустрії Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р 
 
Опис № 1 – 1943 р., 1 од. зб. 
Доручення на отримання нафтопродуктів з заводу представниками установ. Ка-
сові документи. 
 
 
Р-3968, Одеська кавова фабрика дирекції харчової промисловості Губернатор-
ства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 61 од. зб. 
Накази, розпорядження Губернаторства Трансністрії, дирекції харчової про-
мисловості та примарії. Фінансовий план. План роботи, річний звіт за 1943 
р. Штатний розклад. Списки та відомості на видачу заробітної платні спів-
робітникам фабрики. 
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Р-3969, Одеська тютюнова фабрика дирекції індустрії Губернаторства Транс-
ністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 120 од. зб. 
Розпорядження дирекції монополій. Списки та відомості на видачу заробітної 
платні співробітникам фабрики. 
Р-3970, Одеський крохмально-патоковий завод дирекції харчової промисловос-
ті Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р 
Всього: 51 од. зб., 1942-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1943-1944 рр., 19 од. зб. 
Постанови дирекції харчової промисловості. Списки та відомості на видачу 
заробітної платні робітникам заводу. Протоколи засідань адміністративного 
персоналу. 
Опис № 2 – 1942-1943 рр., 32 од. зб. 
Прохання осіб про прийом на роботу. Особисті справи робітників заводу. 
 
 
Р-3971, Одеський цукрово-рафінадний завод дирекції харчової промисловості 
Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р 
Всього: 82 од. зб., 1942-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1942-1944 рр., 71 од. зб. 
Накази, постанови та циркуляри Губернаторства Трансністрії та дирекції. 
Списки та відомості на видачу заробітної платні робітникам заводу.  
Опис № 2 – 1942-1943 рр., 11 од. зб. 
Списки та відомості на видачу заробітної платні робітникам заводу. 
 
 
Р-3972, Одеський горілчаний завод дирекції харчової промисловості Губерна-
торства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р 
Всього: 17 од. зб., 1942-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1943-1944 рр., 3 од. зб. 
Авансові звіти робітників заводу. 
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Опис № 2 – 1942-1943 рр., 14 од. зб. 
Табелі робітників та службовців заводу. 
 
Р-3973, Одеська ліжкова фабрика 
Дирекції індустрії Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р 
 
Опис № 1 – 1942-1944 рр., 4 од. зб. 
Місячні баланси. Відомості на видачу заробітної платні робітникам та служ-
бовцям заводу.  
 
Р-3974, Одеський завод тракторних деталей дирекції індустрії Губернаторст-
ва Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р 
Всього: 15 од. зб., 1942-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1942-1944 рр., 12 од. зб. 
Списки та відомості на видачу заробітної платні робітникам заводу. 
Опис № 2 –1943 р., 3 од. зб. 
Списки робітників та службовців заводу. 
 
Р-3975, Одеський автоматичний хлібний завод 
Дирекції харчової промисловості Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1943-1944 рр., 59 од. зб. 
Списки та відомості на видачу заробітної платні робітникам, службовцям та 
фінансовій дирекції заводу.  
 
Р-3977, Одеська фабрика лантухів 
Дирекції індустрії Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1944 рр., 42 од. зб. 
Списки та відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям 
фабрики. Списки жандармів, які охороняли фабрику.  
 
 
Р-3978, Одеський молочний завод 
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Дирекції харчової промисловості Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 13 од. зб. 
Накази по заводу. Місячні звіти про роботу заводу. Списки та відомості на 
видачу заробітної платні робітникам і службовцям заводу.  
 
 
Р-3979, Одеський обозний завод № 2 
Дирекції індустрії Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 24 од. зб., 1942-2944 рр. 
 
Опис № 1 – 1942-1944 рр., 21 од. зб. 
Циркуляри дирекції індустрії. Списки та відомості на видачу заробітної 
платні робітникам і службовцям заводу. Посвідчення, список інженерів-
лекторів фабрично-заводського навчання. Розписи на отримання з заводу ма-
теріалів. 
Опис № 2 – 1942-1943 рр., 3 од. зб. 
Списки та відомості на видачу заробітної платні робітникам і службовцям 
заводу.  
 
 
Р-3980, Одеська фабрика рогових виробів 
Дирекції індустрії Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 8 од. зб. 
Накази та інструкції по заводу та дирекції індустрії. Списки та відомості 
на видачу заробітної платні робітникам та службовцям фабрики.  
 
Р-3981, Одеський завод «Пожарогас» 
Дирекції індустрії Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 17 од. зб. 
Накази, циркуляри та інструкції Губернаторства Трансністрії. Відомості на 
видачу заробітної платні робітникам та службовцям заводу.  
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Р-3982, Одеський завод сірчаної кислоти 
Дирекції індустрії Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1943-1944 рр., 19 од. зб. 
Циркуляри примарії. Відомості на видачу заробітної платні робітникам та 
службовцям заводу. Списки та посвідчення про відрядження робітників . 
 
 
Р-3983, Одеський скляний завод 
Дирекції індустрії Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1944 рр., 32 од. зб. 
Списки та відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям 
заводу. Місячні фінансові звіти. 
 
 
Р-3984, Одеська фабрика друкарських фарб 
Дирекції індустрії Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1944 рр., 27 од. зб. 
Циркуляри та розпорядження дирекції індустрії. Накази примарії. Списки та 
відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям фабрики. 
Місячні фінансові звіти. 
 
 
Р-3985, Одеський суперфосфатний завод 
Дирекції індустрії Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 29 од. зб. 
Накази, розпорядження дирекції заводу. Списки та відомості на видачу заро-
бітної платні робітникам та службовцям заводу. 
 
Р-3986, Одеська макаронна фабрика 
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Дирекції харчової промисловості Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 70 од. зб. 
Накази та постанови по фабриці. Циркуляри управління по постачанню. Накази 
Губернаторства Трансністрії. Постанови, інструкції дирекції харчової про-
мисловості. Списки та відомості на видачу заробітної платні робітникам та 
службовцям фабрики. Анкети та особисті справи робітників та службовців фа-
брики. 
 
 
Р-3987, Одеський миловарний завод 
Дирекції індустрії Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 69 од. зб. 
Накази по заводу. Списки та відомості на видачу заробітної платні робітни-
кам та службовцям заводу. Анкети робітників та службовців заводу. 
Прохання орендаторів про продажу мила. 
 
 
Р-3988, Одеський маслоробний завод № 4 
Дирекції харчової промисловості Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 24 од. зб., 1942-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 14 од. зб. 
Розпорядження адміністрації заводу. Статистичні матеріали про про витрати. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям заводу. 
Списки робітників та службовців заводу. Анкети робітників та службовців 
заводу. 
Опис № 2 – 1943 -1944 рр., 10 од. зб. 
Розпорядження та циркуляри дирекції. Відомості на видачу заробітної платні 
робітникам та службовцям заводу. 
 
 
Р-3990, Штаб тилу Одеського повіту комісаріату по військовим справам 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 4 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1922 р. 
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Опис № 1 – 1920 - 1921р., 13 од. зб. 
Накази по тилу Одеського повіту. 
 
Р-3992, Одеський маслоробний завод № 5 
Дирекції харчової промисловості Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 9 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям заводу. 
Списки робітників та службовців заводу. Табелі обліку виходу на роботу. 
 
 
Р-3993, Одеська кондитерська фабрика 
Дирекції харчової промисловості Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 164 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 161 од. зб. 
Розпорядження, накази та інструкції по фабриці і дирекції харчової промис-
ловості. Накази префектури. Промислова програма фабрики. Місячні баланси. 
Штатний розпис. Рапорти інженерів про роботу цехів. Відомості на видачу 
заробітної платні робітникам та службовцям фабрики. Анкети та особисті 
справи робітників та службовців фабрики. 
 
Опис № 2 – 1942-1943 рр., 3 од. зб. 
Звіт про витрату продукції. Посвідчення про відрядження, доручення службо-
вців фабрики. 
 
 
Р-3994, Одеський соковий завод 
Дирекції харчової промисловості Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1944 рр., 38 од. зб. 
Накази по заводу. Копії наказів, інструкції і циркуляри Губернаторства 
Трансністрії. Постанови дирекції харчової промисловості. Штатний розпис та 
виробничі плани. Відомості на видачу заробітної платні робітникам та служ-
бовцям заводу. Списки робітників та службовців заводу. Анкети, копії дові-
док та характеристики робітників заводу. 
 
Р-3995, Одеський канатний завод 
Дирекції індустрії Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
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1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 84 од. зб., 1942-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 69 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям заводу. 
Списки, посвідчення та доручення робітників заводу. Анкети та прохання про 
прийом на роботу. 
Опис № 2 – 1942-1944 рр., 15 од. зб. 
Постанови Губернаторства Трансністрії. Циркуляри дирекції індустрії. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям заводу. 
Списки та анкети робітників та службовців заводу.  
 
 
Р-3996, Одеська продовольча крамниця № 1 постачання 
Примарії Одеського муніципалітету 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 21 од. зб., 1942-1943 рр. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 20 од. зб. 
Постанови, циркуляри та розпорядження дирекції торгівлі. 
Опис № 2 – 1943 р., 1 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям. 
Списки робітників та службовців.  
 
Р-3997, Санітарно-технічні майстерні інженерно-технічної 
Дирекції примарії Одеського муніципалітету 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 22 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям. 
Списки робітників та службовців. Кошториси на ремонтно-відновлювальні ро-
боти. Табелі виходу на роботу. 
 
Р-3998, Одеський ремонтно-тракторний завод № 2 
Дирекції індустрії Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1944 рр., 79 од. зб. 
Річний фінансовий звіт. Відомості на видачу заробітної платні робітникам 
та службовцям заводу. Списки робітників та службовців заводу. Табелі вихо-
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ду на роботу. Заяви про прийом на роботу. Листування з повітовою поліцією 
та характеристики робітників заводу. Відносини румунської фірми «Решица» 
про продовжування відрядження інженера Березницького. 
 
Р-3999, Одеський тракторний завод 
Дирекції індустрії Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1944 рр., 22 од. зб. 
Накази по заводу. Циркуляри дирекції індустрії. Відомості на видачу заро-
бітної платні робітникам та службовцям заводу. Списки робітників та служ-
бовців заводу. Пояснювальні записки до поліцейської ділянки. Заяви про 
прийом на роботу. Посвідчення осіб та посвідчення на відрядження уповнова-
жених заводу. 
 
Р-4001, Одеська штемпельна фабрика та друкарня 
Дирекції індустрії Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1944 рр., 34 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям. 
Табелі виходу на роботу. Об’яви та плакати з репертуарами театрів. 
 
 
Р-4002, Одеська взуттєва фабрика 
Дирекції індустрії Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1944 рр., 24 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям. Списки ро-
бітників та службовців. Анкети робітників фабрики. Заяви про прийом на ро-
боту. 
 
Р-4003, Одеський завод кіноапаратури 
Дирекції індустрії Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1944 рр., 1 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям заводу. 
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Р-4005, Одеський завод по виготовленню гнітів та вентиляторів 
Дирекції індустрії Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 5 од. зб. 
Накази Губернаторства Трансністрії. Інструкції дирекції індустрії. Річний 
фінансовий звіт. 
 
 
Р-4006, Одеський круп’яний завод 
Дирекції харчової промисловості Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 3 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям заводу. 
 
Р-4007, Одеська гальванотехнічна фабрика 
Дирекції індустрії Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1943-1944 рр., 14 од. зб. 
Накази, інструкції та циркуляри військового командування. Відомості на ви-
дачу заробітної платні робітникам та службовцям фабрики. Табелі виходу на 
роботу. 
 
Р-4008, Одеська картонажна фабрика 
Дирекції індустрії Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1943-1944 рр., 20 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям фабрики. 
Списки робітників та службовців. Баланс фабрики. 
 
 
Р-4009, Одеська конвертно-білова фабрика 
Дирекції індустрії Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
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тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 17 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям фабрики. 
Списки робітників та службовців. Табелі обліку виходу на роботу. Штатний 
розпис. Акти на відпускання паперу представнику префектури поліції. 
 
 
Р-4010, Одеський консервний завод № 2 
Дирекції харчової промисловості Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1944 рр., 151 од. зб. 
Накази Губернаторства Трансністрії, по заводу. Циркуляри та розпорядження 
дирекції індустрії. Рапорти та доповідні записки чиновників заводу. Кошто-
риси на ремонтно-відновлювальні роботи на заводі. Виробничо-фінансовий 
план, бюджет. Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службов-
цям заводу. Анкеті, довідки, характеристики та копії паспортів. Заяви про 
прийом на роботу. 
 
Р-4011, Одеський ваго-ремонтний завод 
Дирекції індустрії Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 7 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям заводу. 
Списки робітників та службовців заводу. Акти про передавання майна заводу. 
 
Р-4012, Одеська лакофарбова фабрика 
Дирекції індустрії Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1943-1944 рр., 9 од. зб. 
Інструкції, накази дирекції індустрії. Розпорядження та накази по фабриці. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям фабрики. 
Штатний розпис. Квартальні та місячні звіти про роботу фабрики. 
 
Р-4013, Чернянська районна торгівельна база 
Претури Чернянського району 
с.Чорне, Чернянський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
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тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942 р., 1 од. зб. 
Списки осіб, які постачали сіль на базу. 
 
 
Р-4014, Одеська ковбасна фабрика 
Дирекції харчової промисловості Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 10 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям фабрики. 
Відомості реалізації готової продукції. Табелі обліку виходу на роботу. 
 
 
Р-4015, Одеський театр опери та балету 
Дирекції культури Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1944 рр., 56 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні артистам та службовцям театру. 
Списки службовців театру та їх авансові звіти. Кошториси та договори про 
реставрацію фойє театру. Штатний розпис. Доповідні записки робітників теа-
тру, прохання про прийом на роботу та видачу грошей. Копії арій, творів, 
надрукованих в друкарні Губернаторства. Об’яви про репертуар та роботу те-
атру. 
 
 
Р-4016, Одеська швейна майстерня торгівельно-промислового комбінату медич-
но-санітарної 
Дирекції примарії Одеського муніципалітету 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 1 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям майстерні. 
 
Р-4017, Одеський токарний завод 
Дирекції індустрії Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
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категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1944 рр., 7 од. зб. 
Постанови Губернаторства та примарії. Накази, розпорядження, циркуляри, 
інструкції дирекції індустрії. Відомості на видачу заробітної платні робі-
тникам та службовцям заводу. Зведені відомості про випуск продукції. Ба-
ланс на 1942-1943 рр. 
 
Р-4018, Одеський гвоздильно-шурупний завод 
Дирекції індустрії Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 12 од. зб. 
Накази, розпорядження і циркуляри Губернаторства Трансністрії. Відомості 
на видачу заробітної платні робітникам та службовцям заводу. Списки робіт-
ників та службовців. Анкети та заяви про прийом на роботу. Табелі обліку 
виходу працівників на роботу. 
 
 
Р-4019, Штаб Одеського Українського району 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 4 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1922 р. 
 
Опис № 1 – 1920 - 1921р., 2 од. зб. 
Накази по штабу. 
 
 
Р-4020, Одеський завод газованих вод 
Дирекції харчової промисловості Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1943-1944 рр., 6 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям заводу. 
Особисті аркуші обліку кадрів заводу. Відомості реалізації продукції. Та-
белі обліку виходу на роботу працівників. 
 
Р-4021, Одеський бляшанко-баночний завод 
Дирекції індустрії Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
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Опис № 1 – 1942-1944 рр., 9 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям заводу. Ко-
пії циркулярів та інструкцій дирекції. Відомості про випуск готової проду-
кції. Місячні баланси. 
 
Р-4022, Одеська міська крамниця № 2 
Дирекції постачання примарії Одеського муніципалітету 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1943 рр., 6 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям. Відомості 
витрат та прибутків товарів по крамниці. Списки службовців. 
 
 
Р-4023, Одеський толевий завод 
Дирекції індустрії Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 8 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям заводу. Рі-
чний звіт за 1942-1943 рр. Листування з дирекцією індустрії з питань виро-
бництва. 
 
 
Р-4024, Одеський завод стиснених газів 
Дирекції індустрії Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 14 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям заводу. 
Списки робітників та службовців заводу та співробітників, які получили ви-
нагороду за труд. Акти перевірки фінансового стану. Шляхові аркуші. 
 
 
Р-4025, Одеський хлібний завод № 2 
Дирекції харчової промисловості Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
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Опис № 1 – 1942 р., 15 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям заводу. 
Списки робітників та службовців заводу. Відомості про реалізацію продук-
ції. Акти на списування зіпсованої продукції. 
 
Р-4026, Одеська швейно-шапкова фабрика 
Дирекції індустрії Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 24 од. зб. 
Директиви управління експлуатації промисловості. Накази військового коман-
дування. Циркуляри та постанови Примарії. Накази по фабриці.  
Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям фабрики. 
Зводні відомості на випуск продукції. 
 
Р-4027, Одеська хімічно-корундова фабрика 
Дирекції індустрії Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 4 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям фабрики. 
 
Р-4028, Одеський млин № 2 дирекції харчової промисловості Губернаторства 
Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1943-1944 рр., 3 од. зб. 
Відомості про роботу млина. Акти про прийом обладнання. План роботи. Заяви 
про прийом на роботу. 
 
Р-4029, Одеський лісо-тарний завод 
Дирекції індустрії Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 2 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям заводу. 
Списки робітників та службовців заводу.  
 
Р-4030, Майстерні № 10 Одеського залізничного технікуму 
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м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 –1943 р., 1 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям майстерні. 
 
 
Р-4031, Одеська ґудзикова фабрика 
Дирекції індустрії Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 –1943 р., 1 од. зб. 
Акти та касові документи. 
 
Р-4032, Одеська текстильна фабрика № 4 
Дирекції індустрії Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 27 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям фабрики. 
Бюджет на 1943-1944 рр. Штатний розпис фабрики. Акти на консервацію части-
ни фабрики. Списки та табелі обліку виходу на роботу. 
 
 
Р-4033, Одеська просорушка 
Дирекції харчової промисловості Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 6 од. зб., 1941-1942 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1942 рр., 5 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям. 
Відомості надходження сировини від приватних осіб. Акти та меморіальні ор-
дери. Наряди відділу харчової промисловості примарії на видачу продукції 
організаціям м. Одеси. Накладні обліку зерна по млину. 
Опис № 2 – 1942 р., 1 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям. 
 
 
Р-4034, Одеський судноремонтний завод 
Дирекції індустрії Губернаторства Трансністрії 
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м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942 р., 10 од. зб. 
Списки робітників та службовців заводу. Табелі обліку виходу на роботу. 
 
Р-4035, Одеська фабрика вати 
Дирекції індустрії Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 29 од. зб. 
 
Опис № 1 – 1942-1944 рр., 20 од. зб. 
Інструкції, накази, циркуляри та розпорядження Губернаторства Трансністрії 
та військового командування. Циркуляри та директиви примарії. Накази по 
фабриці. Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям 
фабрики. Списки робітників та службовців. Штатний розпис. 
Опис № 2 – 1942-1943 рр., 9 од. зб. 
Накази, постанови, розпорядження та інструкції Губернаторства Трансніст-
рії. Фінансові звіти. Анкети робітників. 
 
Р-4036, Одеський бондарний завод 
Дирекції індустрії Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942 р., 2 од. зб. 
Протоколи нарад з питання штатів та окладів. Списки, анкети та заяви про 
прийом на роботу. 
 
Р-4037, Одеський фанерний завод 
Дирекції індустрії Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1943-1944 рр., 4 од. зб. 
Відомості, акти інвентаризації обладнання заводу. Бюджет заводу. 
 
 
Р-4038, Одеський завод № 1 по ремонту обладнання 
Дирекції індустрії Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
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тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1943-1944 рр., 10 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям. 
Відомості про начальників цехів та виробництво. Меморіальні документи та 
шляхові аркуші водіїв. 
 
Р-4040, Кремідовський зерно-пункт 
Претури Антоно-Кодинцевського району 
с. Кремідовка, Комінтернівський район, Одеська область 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1943 р., 1 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні і продуктів робітникам та службов-
цям. Інвентаризаційні описи. 
 
 
Р-4041, Одеське окружне військово-санітарне управління 
Управління уповноваженого Наркомпрода УРСР по Одеській губернії 
м. Одеса 
1919 - квітень 1922 рр. 
тип 4 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 – 1919-1920 рр., 3 од. зб. 
Листування по фінансовим питанням. 
 
Р-4043, 1-й Одеський окремий батальйон особового призначення 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 4 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 – 1923-1925 рр., 3 од. зб. 
Накази по батальну. 
 
Р-4044, Одеська трикотажна фабрика 
Дирекції індустрії Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1944 рр., 27 од. зб. 
Накази румунського військового командування. Директиви дирекції експлуата-
ції промисловості. Циркуляри, інструкції дирекції індустрії. Річний бю-
джет, штатний розпис. Виробнича програма на 1943 р. Відомості на видачу 
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заробітної платні робітникам та службовцям. Списки робітників та службов-
ців. Інвентаризаційні відомості основних коштів, інвентарю та майна фабри-
ки. Табелі обліку виходу на роботу. Заяви та доручення робітників фабрики. 
 
 
Р-4045, Млин № 4 Одеського круп’яного заводу 
Дирекції харчової промисловості Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 10 од. зб., 1942-1943 рр. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 7 од. зб. 
Акти та касові документи. Відомості на видачу заробітної платні робітникам 
та службовцям. Списки робітників та службовців. Табелі обліку виходу на 
роботу. 
Опис № 2 – 1942 -1943 рр., 3 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям. 
 
 
Р-4046, Одеський утильзавод 
Дирекції індустрії Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 5 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні і винагородження робітникам та служ-
бовцям . 
 
Р-4047, Одеський кахельний завод 
Дирекції індустрії Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1943 р., 2 од. зб. 
Акти інвентаризації машин, будівель, матеріалів та готової продукції.  
 
Р-4048, Одеський цегляний завод № 1 
Дирекції індустрії Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 42 од. зб. 
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Циркуляри, інструкції, розпорядження дирекції індустрії. Відомості на ви-
дачу заробітної платні робітникам та службовцям. Табелі обліку виходу на 
роботу. 
 
Р-4049, Ремонтні майстерні Одеського порту 
Дирекції порту Губернаторства Трансністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 –1943 р., 4 од. зб. 
Списки бригад технічних майстерень, які виконували ремонтні роботи для 
військових частин окупантів. Табелі обліку виходу на роботу. 
 

Р-4050, Одеський рибний завод дирекції харчової промисловості Губер-
наторства Трансністрії, м.Одеса.  
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 - 1942-1943 рр., 6 од. зб. 
 Журнали обліку інвентарю. Книга приходу та витрати риби. 
 
Р-4051, Одеський засолювальний завод дирекції харчової промисловості 
Губернаторства Трансністрії, м.Одеса.  
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т. 29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 

Опис № 1 - 1942 р., 1 од. зб. 
 Відомості на видачу платні працівникам та службовцям. 

 
Р-4052, Одеський завод «Шкіросурогат» дирекції індустрії Губернаторс-
тва Трансністрії, м.Одеса.  
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3.  
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 - 1942 р., 1 од. зб. 
 Опис будівель, інвентарю та матеріальних цінностей колишнього 
заводу «Шкіросурогат». 
 
Р-4053, Одеський машинобудівельний завод №2 дирекції індустрії Губер-
наторства Трансністрії, м.Одеса.  
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 - 1943 р., 1 од. зб. 
 Списки працівників заводу на отримання продуктів. 
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Р-4055, Одеський пробково-лінолеумний завод дирекції індустрії Губер-
наторства Трансністрії, м.Одеса.  
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 - 1941-1944 рр., 9 од. зб. 
 Накази по заводу. Річний звіт, бюджет на 1943-1944 роки. Відомо-
сті на видачу платні та списки працівників та службовців. Табелі об-
ліку виходу на роботу робітників. 
 
Р-4056, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний плугатар», с. 
Катерино-Платонівка, Жовтневого району, Одеської області. 
т.16, кат.3. 
[ ] 
На державному зберіганні з 09.09.1965р. 
Опис № 1 - 1944-1952 рр., 23 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи засідань правління та загальних зборів 
колгоспу. Соціалістичні зобов’язання. Річні звіти та списки членів 
колгоспу. 
 
Р-4057, Одеський автогенний завод дирекції індустрії Губернаторства 
Трансністрії, м.Одеса.  
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 - 1943 р., 3 од. зб. 
Відомість нарахування зарплатні та касові документи. 
 
Р-4058, Одеські сільськогосподарські майстерні дирекції індустрії Гу-
бернаторства Трансністрії, м.Одеса.  
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 - 1942 р., 3 од. зб. 
Відомість на видачу платні працівникам та службовцям. Трудові догово-
ри та акти прийому та здачі ремонтних робіт. 
 
Р-4059, Одеська фабрика «Пух і перо» дирекції індустрії Губернаторст-
ва Трансністрії, м.Одеса.  
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 - 1942 р., 20 од. зб. 
Накази, постанови, циркуляри Губернаторства, дирекції індустрії і 
труда. Місячні баланси, кошториси і калькуляційний звіт. Відомості на 
видачу платні та списки працівників та службовців. Відомості про ро-
боту фабрики. 
 
Р-4060, Одеський завод кольорових металів дирекції індустрії Губерна-
торства Трансністрії, м.Одеса.  
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
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1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 11 од. зб., 1941-1944 рр. 
Опис № 1 - 1941-1943 рр., 6 од. зб. 
Накази, постанови, циркуляри дирекції індустрії і труда. Відомості на 
видачу платні та списки працівників та службовців.  
Опис № 2 - 1943-1944 рр., 5 од. зб. 
Списки і відомості на видачу платні та списки працівників та службов-
ців. 
 
Р-4061, Одеська майстерня вивісок та дзеркал дирекції індустрії Губе-
рнаторства Трансністрії, м.Одеса.  
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 - 1942-1943 рр., 14 од. зб. 
Відомості на видачу платні та списки працівників та службовців. Бала-
нси плани і бюджети.  
Р-4062, Одеська щіточна фабрика дирекції індустрії Губернаторства 
Трансністрії, м.Одеса.  
 
 (періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 26 од. зб., 1942-1944 рр. 
Опис № 1 - 1942-1944 р., 25 од. зб. 
Накази по фабриці. Циркуляри дирекції індустрії. Відомості на видачу 
платні, списки і табелі виходу на роботу працівників та службовців. 
Баланси плани і бюджети.  
Опис № 2 - 1942-1944 рр., 1 од. зб. 
Книга реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції. 
 
Р-4063, Одеська гальвано-штампувальна майстерня дирекції індустрії 
Губернаторства Трансністрії, м.Одеса. 
 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 9 од. зб., 1942-1944 рр. 
Опис № 1 - 1942-1944 рр., 3 од. зб. 
Відомості на видачу платні працівникам та службовцям. Касові та мемо-
ріальні документи.  
Опис № 2 - 1942-1943 рр., 6 од. зб. 
Відомості на видачу платні працівникам та службовцям. 
 
Р-4064, Одеська паперово-руберойдова дирекції індустрії Губернаторст-
ва Трансністрії, м.Одеса.  
 
 (періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  596 

На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 20 од. зб., 1942-1944 рр. 
Опис № 1 - 1942-1944 рр., 19 од. зб. 
Директиви, і накази Губернаторства, циркуляри дирекції індустрії. Ба-
ланси за 1942-1943 роки. Відомості на видачу платні та списки праців-
ників та службовців. Зведені відомості про продукцію що випускається. 
Табелі обліку виходу на роботу робітників. Журнал вихідної кореспон-
денції.  
Опис № 2 – 1942 р., 1 од. зб. 
Відомості на видачу платні працівникам фабрики. 
 
Р-4065, Одеський експериментальний млин дирекції індустрії Губерна-
торства Трансністрії. 
м.Одеса.  
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 - 1942-1944 рр., 17 од. зб. 
Постанови Губернаторства щодо роботи млина. Відомості про роботу мли-
на. Штатний розпис. Відомості на видачу платні, списки, прохання та 
довідки працівників та службовців. 
 
Р-4066, Одеська швацько-трикотажна фабрика дирекції індустрії Губер-
наторства Трансністрії. 
м.Одеса.  
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 - 1942-1944 рр., 1 од. зб. 
Відомості на видачу платні працівникам та службовцям. 
 
Р-4068, Одеський центральний продовольчий склад дирекції постачання 
Губернаторства Трансністрії. 
м.Одеса.  
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 - 1943-1944 рр., 9 од. зб. 
Списки чиновників і робітників складу та табелі обліку виходу на ро-
боту робітників. Довіреності робочих на отримання продуктів. Картоте-
ка особистих рахунків робітників та службовців складу. Листування з 
установами і організаціями з господарських питань. 
 
Р-4070, Одеська плодоовочева база дирекції харчової промисловості Гу-
бернаторства Трансністрії. 
м.Одеса.  
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 - 1943р., 3 од. зб. 
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Відомості надходження та видачі овочем з бази. Накладні на видачу 
продуктів окупантам. 
 
Р-4071, 6-а Одеська бригада особливого призначення. 
м.Одеса.  
 [ ] 
т.4, кат.3. 
На державному зберіганні з 1922 р. 
Опис № 1 – 1920-1922 рр., 1 од. зб. 
Накази по бригаді. 
 
Р-4072, Польовий контроль 51-ї Московської Перекопської дивізії. 
м.Одеса.  
 [ ] 
т.4, кат.3. 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Опис № 1 – 1920-1924 рр., 2 од. зб. 
Накази по дивізії. Списки та листування по особовому складу. 
 
Р-4073, 51-а Московська Перекопська дивізія. 
м.Одеса.  
 [ ] 
т.4, кат.3. 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Опис № 1 – 1920-1925 рр., 69 од. зб. 
Накази по дивізії. Списки особового складу. Листування про речове по-
стачання. Накази по військово-господарським ремонтно-відновлювальним 
майстерням. 
 
Р-4074, Одеський магазин насіння департаменту землеробства Губерна-
торства Трансністрії. 
м.Одеса.  
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 5 од. зб. 
Відомості на видачу платні продавцям магазину. Касові документи. 
 
Р-4075, Одеська бісквітна фабрика дирекції харчової промисловості Гу-
бернаторства Трансністрії. 
м.Одеса.  
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 83 од. зб., 1941-1944 рр. 
Опис № 1 – 1942-1944 рр., 54 од. зб. 
Накази Губернаторства, інструкції, циркуляри дирекції індустрії, хар-
чової промисловості. Річний план, штатні розписи та бюджет на 1942-
1943 роки. Відомості на видачу платні та списки робітників та службо-
вців. Табелі обліку виходу на роботу працівників зведення про продук-
цію, що випускається. 
Опис № 2 – 1941-1943 рр., 29 од. зб. 
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Анкетні дані, особові справи та списки працівників і службовців фаб-
рики. Прохання Коробко Неоніли про прийом її на роботу перекладачем. 
 
Р-4076, Одеська прядильно-ткацька фабрика дирекції індустрії Губерна-
торства Трансністрії. 
м. Одеса.  
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 13 од. зб. 
Відомості на видачу зарплатні та списки працівників та службовців. 
 
Р-4077, Одеський пивоварний завод №2 дирекції харчової промисловості 
Губернаторства Трансністрії. 
м.Одеса.  
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 138 од. зб. 
Розпорядження дирекції харчової промисловості та управління експлуа-
тації. Накази по заводу. Штатні розписи. Прохання орендарів, власни-
ків магазинів, ресторанів, буфетів про відпуск пива. Відомості та 
списки на отримання робітниками і службовцями заводу платні та пива. 
Особові справи робітників та службовців. 
 
Р-4078, Одеський пивоварний завод №1 дирекції харчової промисловості 
Губернаторства Трансністрії. 
м.Одеса.  
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 75 од. зб. 
Директиви Примарії, Губернаторства та дирекції харчової промисловос-
ті. Інструкції, розпорядження продовольчої дирекції. Звітна відомість 
і бюджет. Відомості на видачу зарплатні та списки робітників та служ-
бовців. Прохання орендарів про відпуск пива.  
 
Р-4079, Одеський консервний завод №1 дирекції харчової промисловості 
Губернаторства Трансністрії. 
м. Одеса.  
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 191 од. зб. 
Копії наказів Губернаторства, циркулярів дирекції харчової промисло-
вості. Накази по заводу. Місячні баланси. Відомості на видачу платні 
та списки робітників та службовців. Анкетні дані, довідки і довірено-
сті. Табелі обліку виходу на роботу робітників. Особові справи спів-
робітників заводу.  
 
Р-4080, Слідча камера при 51-й та 3-й Прикордонних дивізіях. 
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м. Одеса.  
 [ ] 

т.4, кат.3. 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Опис № 1 – 1921-1923 рр., 14 од. зб. 
Накази по дивізії. Списки особового складу. 
 
Р-4081, Одеський маслобойний завод №2 дирекції харчової промисловості 
Губернаторства Трансністрії. 
м. Одеса.  
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 171 од. зб., 1941-1944 рр. 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 115 од. зб. 
Постанови, накази та інструкції військового командування, Губернатор-
ства, дирекцій. Протоколи про прийом і здачу вагонів з обладнанням 
заводу для вивозу до Румунії. Відомості на видачу платні та списки 
робітників та службовців заводу. Табелі обліку виходу на роботу. Ко-
пії довідок і довідки робочих. Прохання власників магазинів і ресто-
ранів на видачу масла. Відомості про вивезення масла до Румунії. 
Опис № 2 – 1941-1944 рр., 56 од. зб. 
Відомості на видачу платні, обліку надходження соняшника та виготов-
лення масла. Посвідчення про відрядження працівників заводу. 
 
Р-4082, Штаб 153-го стрілецького полку Одеського військового округу. 
м. Одеса.  
[ ] 
т.4, кат.3. 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Опис № 1 – 1922 р., 5 од. зб. 
Списки та листування про особовий склад. 
 
Р-4083, Балтський овочево-заготовчий пункт Претури Балтського району, 
м. Балта Балтського району Одеської області 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 1 од. зб. 
Відомості про надходження та витрату овочів. 
 
Р-4084, Одеський оцтовий завод №2 дирекції харчової промисловості Гу-
бернаторства Трансністрії. 
м. Одеса.  
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1942 р., 7 од. зб. 
Постанови дирекції харчової промисловості. Бюджет та штатний розпис. 
Особові справи співробітників. 
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Р-4085, Одеський лікеро-коньячний завод дирекції харчової промислово-
сті Губернаторства Трансністрії. 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1942-1944 рр., 62 од. зб. 
Накази Губернаторства. Накази, циркуляри примарії, дирекції індуст-
рії. Відомості на видачу платні, та списки робітників та службовців. 
Анкетні дані та довідки робітників заводу. 
 
Р-4086, Одеський завод металевих виробів дирекції індустрії Губерна-
торства Трансністрії. 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 –1943 р., 4 од. зб. 
Відомості на видачу платні та табелі обліку виходу на роботу робітни-
ків та службовців. 
 
 
Р-4087, Окрема рота зв’язку при штабі 51-ї стрілецької дивізії 
м. Одеса.  
[ ] 
т.4, кат.3. 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Опис № 1 – 1923 р., 14 од. зб. 
Табелі термінових донесень. Списки та листування про командний та 
особовий склад. 
 
Р-4090, Одеська ганчірна база дирекції постачання примарії Одеського 
муніципалітету. 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 4 од. зб. 
Відомості на видачу платні робітникам та службовцям. Місячні баланси 
і акти. 
 
Р-4092, Одеський готель та ресторан «Бристоль» примарії Одеського му-
ніципалітету. 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1943 р., 26 од. зб. 
Відомості на видачу платні робітникам готелю. 
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Р-4093, Редакція газети «Одеська газета» орган примарії Одеського му-
ніципалітету. 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 99 од. зб., 1941-1944 рр. 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 10 од. зб. 
Накази і штатний розпис редакції і типографії, відомості на виплату 
нагородних перекладачам та службовцям редакції. Списки кореспонден-
тів, вирізки з газет та нотатки , які направлені до редакції. 
Опис № 2 – 1941-1943 рр., 89 од. зб. 
Списки і відомості на видачу платні співробітникам редакції, гонорару 
кореспондентам, списки кіоскерів. 
 
Р-4094, Одеська центральна хімічна лабораторія дирекції індустрії Гу-
бернаторства Трансністрії. 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1942-1944 рр., 7 од. зб. 
Накази Губернаторства, циркуляри дирекції індустрії. Бюджет на 1943-
1944 роки. Відомості на виплату платні співробітникам. Відомості і 
акти про результати аналізу для відділу харчової промисловості. 
 
Р-4095, Одеський цивільний пожежний батальйон примарії Одеського му-
ніципалітету. 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1942-1944 рр., 7 од. зб. 
Особові рахунки службовців, Відомості на видачу платні співробітни-
кам. 
 
Р-4096, Одеська гренажна станція департаменту землеробства Губерна-
торства Трансністрії. 
м.Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 –1943 р., 15 од. зб. 
Регістри витратних грошових документів за 1943 рік. 
 
Р-4099, Судово-медична експертиза медично-санітарної дирекції прима-
рії Одеського муніципалітету. 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
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На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 3 од. зб. 
Відомості на видачу платні співробітникам. 
 
Р-4102, Одеська міська церква «Покров» румунської православної місії 
в Трансністрії, м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1941-1942 рр., 2 од. зб. 
Підписні аркуші по збору пожертвувань на оновлення храму. Відомості 
на виплату платні робітникам по оновленню церкви. 
 
Р-4103, Одеський книжковий магазин №2 дирекції культури примарії Оде-
ського муніципалітету, м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 8 од. зб. 
Відомості на видачу платні службовцям. 
 
Р-4104, Одеський зоологічний сад дирекції культури примарії Одеського 
муніципалітету. 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1943 р., 4 од. зб. 
Відомості на видачу платні службовцям. 
 
Р-4106, Інститут технічних винаходів та удосконалень дирекції культу-
ри примарії Одеського муніципалітету. 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1943 р., 10 од. зб. 
Постанови Губернаторства. Протоколи засідань інституту. Науково-
технічні пропозиції інженера-агронома Ірич Нікіфора, інженерів Наза-
ренко Анатолія, Кузнєцова В.А. та ін. Протоколи засідань проектної 
комісії. Відомості на видачу платні співробітникам, авторам статей та 
науково-технічних пропозицій. Чернетки науково-технічних робіт запро-
понованих на розгляд інституту. 
 
Р-4107, Одеський міський венерологічний пункт медично-санітарної ди-
рекції примарії Одеського муніципалітету. 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
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Опис № 1 – 1941-1942 рр., 1 од. зб. 
Відомості на видачу платні співробітникам.  
 
Р-4109, Одеський морський ліцей дирекції культури Губернаторства Тра-
нсністрії. 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 4 од. зб. 
Справи щодо оформлення учнів до морського ліцею.  
 
Р-4113, Одеська міська їдальня № 1 дирекції піклування примарії Оде-
ського муніципалітету. 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 7 од. зб. 
Накази по їдальні. Відомості на видачу платні робітникам та службов-
цям. 
 
Р-4116, Одеський руський теоретичний ліцей дирекції культури примарії 
Одеського муніципалітету. 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1943 р., 3 од. зб. 
Свідоцтва про освіту та метричні службовців.  
 
Р-4117, Одеська вища технічна школа дирекції культури Губернаторства 
Трансністрії. 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1943-1944 рр., 1 од. зб. 
Касові документи. 
 
Р-4118, Одеський хлібний магазин № 68 дирекції постачання примарії 
Одеського муніципалітету. 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1944 р., 1 од. зб. 
Товарно-грошові звіти.  
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Р-4119, Одеський хлібний магазин № 59 дирекції постачання примарії 
Одеського муніципалітету. 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – [1944 р], 1 од. зб. 
Товарно-грошові звіти.  
 
 
 
Р-4120, Одеська типо-хромолитографія примарії Одеського муніципаліте-
ту. 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 13 од. зб. 
Відомості на видачу платні та списки працівників та службовців. 
 
Р-4121, Одеський історичний архів дирекції культури примарії Одесько-
го муніципалітету. 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 6 од. зб. 
Розпорядження дирекції культури. Відомості на видачу платні співробі-
тникам. 
 
Р-4122, Одеська початкова школа № 20 дирекції культури примарії Оде-
ського муніципалітету. 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – [1944 р], 1 од. зб. 
Відомості про педагогічний стаж, копії посвідчень та довідок вчите-
лів. 
 
Р-4123, Одеська водогінна станція примарії Одеського муніципалітету. 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 –1943 р., 7 од. зб. 
Відомості на видачу платні працівникам та службовцям. 
Р-4125, Одеський жіночій ліцей № 1 дирекції культури примарії Одесь-
кого муніципалітету. 
м. Одеса. 
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(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1943 р., 18 од. зб. 
Списки торговців канцприладдям. Відомості на видачу платні та списки 
робітників. Список членів екзаменаційної комісії. 
 
Р-4126, Одеське міське управління лазнево-ванного господарства меди-
ко-санітарної дирекції примарії Одеського муніципалітету. 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 54 од. зб. 
Накази та виписки по управлінню. Відомості на видачу платні, списки 
та заяви робітників управління і лазень. 
 
Р-4127, Одеський історико-археологічний музей дирекції культури при-
марії Одеського муніципалітету. 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 16 од. зб. 
Накази про призначення на роботу, відомості на видачу платні. співро-
бітникам. Описи, акти та листування про експонати для відправлення до 
Бухаресту та інші міста Румунії. Путівник по залах №№ 2,3,4,8. Акти 
обміну експонатами та книгами музею з художнім музеєм та бібліотекою, 
розписки. Таблиці нумізматичного кабінету. 
 
Р-4129, Одеська початкова школа № 51 дирекції культури примарії Оде-
ського муніципалітету. 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1943 р., 1 од. зб. 
Акти інвентаризації майна школи. 
 
Р-4131, Одеська початкова школа № 36 дирекції культури примарії Оде-
ського муніципалітету. 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1943 р., 1 од. зб. 
Статистичні звіти про освіту та стаж вчителів. Копії трудових книжок, 
дипломів, довідки та посвідчення вчителів. 
 



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  606 

Р-4132, Одеська початкова школа № 29 дирекції культури примарії Оде-
ського муніципалітету. 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – [1944 р], 1 од. зб. 
Акти інвентаризації та списання майна. 
 
Р-4133, Одеська початкова школа № 117 дирекції культури примарії Оде-
ського муніципалітету. 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1942 р., 1 од. зб. 
Акти передачі майна школи. 
 
Р-4134, Одеська початкова школа № 120 дирекції культури примарії Оде-
ського муніципалітету. 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – [1944 р], 1 од. зб. 
Акти інвентаризації майна. 
 
Р-4135, Одеська початкова школа № 110 дирекції культури примарії Оде-
ського муніципалітету. 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – [1944 р], 1 од. зб. 
Акти інвентаризації майна. 
 
Р-4136, Одеська початкова школа № 105 дирекції культури примарії Оде-
ського муніципалітету. 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – [1944 р], 1 од. зб. 
Акти інвентаризації майна. 
 
Р-4137, Одеська початкова школа № 103 дирекції культури примарії Оде-
ського муніципалітету. 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
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т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – [1944 р], 1 од. зб. 
Акти інвентаризації майна. 
 
Р-4138, Одеська початкова школа № 95 дирекції культури примарії Оде-
ського муніципалітету. 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – [1944 р], 1 од. зб. 
Акти інвентаризації майна. 
 
Р-4139, Васильківська початкова сільська школа дирекції культури Гу-
бернаторства Трансністрії, с.Василівка Біляївського району, Одеської 
області 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 2 од. зб. 
Актив школи за 1941-1943 рр. Списки дітей шкільного віку, класні жур-
нали. 
 
Р-4140, Одеська початкова школа № 94 дирекції культури примарії Оде-
ського муніципалітету. 
м. Одеса.  
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1942 р., 1 од. зб. 
Акти інвентаризації майна. 
 
Р-4141, Одеська початкова школа № 49 дирекції культури примарії Оде-
ського муніципалітету. 
м. Одеса.  
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – [1944 р], 1 од. зб. 
Акти інвентаризації майна. 
 
Р-4142, Одеська початкова школа № 59 дирекції культури примарії Оде-
ського муніципалітету. 
м. Одеса.  
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1943 р., 1 од. зб. 
Акти інвентаризації майна. 
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Р-4143, Фестеровський сільський диспансер дирекції охорони здоров’я 
Губернаторства Трансністрії, с. Фестерово, Біляївського району, Оде-
ської області 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 2 од. зб. 
Копії постанов Губернаторства. Відомості на видачу платні працівникам 
та службовцям. 
 
Р-4144, Чубаївська початкова сільська школа № 22 дирекції культури 
Губернаторства Трансністрії, с.Чубаєвка, Одеського району, Одеської 
області. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 4 од. зб. 
Класні журнали школи. 
 
Р-4145, Одеська центральна санітарно-гігієнічна, хіміко-аналітична 
лабораторія медико-санітарної дирекції примарії Одеського муніципалі-
тету. 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 7 од. зб. 
Особисті рахунки та відомості на видачу платні, співробітникам. 
 
Р-4146, Одеська 1-а психіатрична лікарня медико-санітарної дирекції 
примарії Одеського муніципалітету. 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 12 од. зб. 
Відомості на видачу платні, співробітникам. 
 
Р-4147, Одеська стоматологічна поліклініка медико-санітарної дирекції 
примарії Одеського муніципалітету. 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 14 од. зб. 
Відомості на видачу платні, співробітникам стоматологічної та 3-ї по-
ліклініки. 
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Р-4148, Одеська венерологічний диспансер медико-санітарної дирекції 
примарії Одеського муніципалітету. 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 –1943 р., 3 од. зб. 
Відомості на видачу платні, Списки та розписки співробітників. 
 
Р-4149, Одеський 2-й пологовий будинок медико-санітарної дирекції 
примарії Одеського муніципалітету. 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 6 од. зб. 
Відомості на видачу платні співробітникам. 
 
Р-4150, Гараж медико-санітарної дирекції примарії Одеського муніципа-
літету. 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 5 од. зб. 
Відомості на видачу платні робітникам та службовцям. 
 
Р-4151, Одеська амбулаторія № 8 медико-санітарної дирекції примарії 
Одеського муніципалітету. 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1942 р., 1 од. зб. 
Відомості на видачу платні співробітникам. 
 
Р-4152, Одеська 1-а шкільна поліклініка медико-санітарної дирекції 
примарії Одеського муніципалітету. 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 4 од. зб. 
Відомості на видачу платні співробітникам. 
 
Р-4153, Одеська 2-а шкільна поліклініка медико-санітарної дирекції 
примарії Одеського муніципалітету. 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
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т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1943 р., 4 од. зб. 
Відомості та списки на отримання платні співробітниками. 
 
Р-4155, Одеський 3-й пологовий будинок медико-санітарної дирекції 
примарії Одеського муніципалітету. 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 5 од. зб. 
Відомості на видачу платні та списки співробітників. 
 
Р-4156, Одеська поліклініка № 11 медико-санітарної дирекції примарії 
Одеського муніципалітету. 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 4 од. зб. 
Відомості на видачу зарплатні службовцям. Місячні баланси та звіти 
про виконання бюджету. 
 
Р-4157, Одеська 1-а дитяча консультація медико-санітарної дирекції 
примарії Одеського муніципалітету. 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 2 од. зб. 
Відомості на видачу платні співробітникам. 
 
Р-4158, Одеський будинок грудної дитини медико-санітарної дирекції 
примарії Одеського муніципалітету. 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 4 од. зб. 
Відомості на видачу платні робітникам та службовцям. 
 
Р-4159, Одеська поліклініка № 3 медико-санітарної дирекції примарії 
Одеського муніципалітету. 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 3 од. зб. 
Відомості на видачу платні службовцям. 
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Р-4160, Одеська поліклініка № 2 медико-санітарної дирекції примарії 
Одеського муніципалітету. 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 7 од. зб. 
Відомості на видачу платні та авансові звіти співробітників. 
 
Р-4161, Одеська поліклініка № 12 медико-санітарної дирекції примарії 
Одеського муніципалітету. 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 3 од. зб. 
Відомості на видачу платні службовцям. Акти інвентаризації майна. 
 
Р-4162, Одеська лікарня хроників медико-санітарної дирекції примарії 
Одеського муніципалітету. 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 3 од. зб. 
Відомості на видачу платні співробітникам. 
 
Р-4163, Одеський міський будинок інвалідів № 2 медико-санітарної ди-
рекції примарії Одеського муніципалітету. 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 3 од. зб. 
Відомості на видачу платні співробітникам. Особова справа лікаря Бац-
мана. 
 
Р-4164, Одеська поліклініка № 1 медико-санітарної дирекції примарії 
Одеського муніципалітету. 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1942 р., 2 од. зб. 
Відомості на видачу платні і табелі виходу на роботу співробітників. 
 
Р-4165, Одеська поліклініка № 1 медико-санітарної дирекції примарії 
Одеського муніципалітету. 
м. Одеса. 
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(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 7 од. зб. 
Відомості на видачу платні і табелі виходу на роботу співробітників. 
 
Р-4166, Одеська дитяча консультація № 3 медико-санітарної дирекції 
примарії Одеського муніципалітету. 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1943-1944 рр., 1 од. зб. 
Відомості на видачу платні співробітникам. 
 
Р-4167, Одеська залізнична лікарня медико-санітарної дирекції прима-
рії Одеського муніципалітету. 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1943 р., 1 од. зб. 
Список особового складу. 
 
Р-4170, Одеське ремісниче училище № 11 (ліцей) дирекції культури при-
марії Одеського муніципалітету. 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 36 од. зб., 1942-1944 рр. 
Опис № 1 – 1942-1944 рр., 27 од. зб. 
Відомості на видачу платні педагогам та іншим співробітникам. Кошто-
риси та штатні розписи шоферів при ліцеї. Фінансовий звіт за 1943 
рік. Бюджет за 1942- 1943 роки. Списки учнів ліцею та курсів шоферів. 
Опис № 2 – 1942-1943 рр., 8 од. зб. 
Відомості на видачу платні співробітникам. 
Опис № 3 – 1942-1943 рр., 1 од. зб. 
Переводи особистих документів працівників ліцею з російської на руму-
нську. 
 
Р-4172, Одеський автомеханічний промисловий ліцей дирекції культури 
примарії Одеського муніципалітету. 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 4 од. зб. 
Накази по ліцею. Акти по про проведене збирання машини «М-1». 
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Р-4173, Одеський інститут онкології та пластичної хірургії медико-
санітарної дирекції примарії Одеського муніципалітету. 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1943 р., 1 од. зб. 
Відомості на видачу платні робітникам. 
 
Р-4174, Одеський кінотеатр «Вікторія» дирекції культури примарії Оде-
ського муніципалітету. 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 6 од. зб. 
Відомості на видачу зарплатні робітникам і службовцям. 
 
Р-4175, Одеський ресторан «Карпати» примарії Одеського муніципаліте-
ту. 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 7 од. зб. 
Відомості на виплату платні робітникам і службовцям. Списки робітни-
ків кухні ресторану. Табелі виходу на роботу співробітників. 
 
Р-4176, Одеська центральна міська бібліотека дирекції культури прима-
рії Одеського муніципалітету. 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 3 од. зб. 
Табелі виходу на роботу службовців. Особові рахунки службовців. 
 
Р-4177, Одеська типографія газети «Одесская газета» орган примарії 
Одеського муніципалітету. 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1942 р., 2 од. зб. 
Накази Губернаторства і оголошення репертуарів театрів. 
 
Р-4178, Одеська спілка глухонімих дирекції піклування примарії Одесь-
кого муніципалітету. 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
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1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 64 од. зб., 1941-1943 рр. 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 37 од. зб. 
Відомості на видачу зарплатні співробітникам правління робітникам та 
службовцям їдальні. Штатний розпис. 
Опис № 2 – 1942-1943 рр., 27 од. зб. 
Відомості на видачу платні та списки робітників та службовців спілки 
глухонімих. 
 
Р-4179, Одеська спілка сліпих дирекції піклування примарії Одеського 
муніципалітету. 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1943 р., 3 од. зб. 
Відомості на видачу платні співробітникам спілки. 
 
Р-4180, Одеський дитячий будинок розумово відсталих дирекції піклу-
вання примарії Одеського муніципалітету. 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 –1942 р., 2 од. зб. 
Відомості на видачу зарплатні співробітникам дитячого будинку. 
 
Р-4182, Одеська міська клінічна лікарня № 2 медико-санітарної дирек-
ції примарії Одеського муніципалітету.  
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1942-1944 рр., 35 од. зб. 
Відомості на видачу платні співробітникам лікарні. 
 
Р-4183, Одеський готель і ресторан «Пассаж» примарії Одеського муні-
ципалітету. 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 5 од. зб. 
Відомості на видачу платні робітникам і службовцям.  
 
Р-4184, Одеська міська інфекційна лікарня медико-санітарної дирекції 
примарії Одеського муніципалітету.  
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
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1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 29 од. зб., 1941-1943 рр. 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 19 од. зб. 
Відомості на видачу платні робітникам та службовцям лікарні та примі-
ського господарства. Авансові звіти співробітників. 
Опис № 2 – 1941-1942 рр., 10 од. зб. 
Списки та відомості на видачу платні робітникам та службовцям. 
 
Р-4185, Одеська станція швидкої медичної допомоги медико-санітарної 
дирекції примарії Одеського муніципалітету.  
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 12 од. зб. 
Відомості на видачу платні співробітникам. 
 
Р-4186, Одеський люпозорій медико-санітарної дирекції примарії Одесь-
кого муніципалітету.  
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 14 од. зб. 
Відомості на видачу платні робітникам та службовцям. 
 
Р-4187, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 10 жовтня 
с. Шутово, Жовтневого району, Одеської області. 
т.16, кат.3. 
[ ] 
На державному зберіганні з 09.09.1965р. 
Опис № 1 - 1945-1950 рр., 14 од. зб. 
Виробничий план. Протоколи засідань правління та загальних зборів 
членів колгоспу. Річні звіти. Книги обліку членів колгоспу. 
 
Р-4188, Одеська вища медично-фармацевтична школа медико-санітарної 
дирекції примарії Одеського муніципалітету.  
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 2 од. зб., 1943 р. 
Опис № 1 – 1943 р., 1 од. зб. 
Списки та анкетні дані особового складу школи. 
Опис № 2 – 1943 р., 1 од. зб. 
Списки та анкетні дані особового складу школи. 
 
Р-4189, Одеський Лермонтовський курорт медико-санітарної дирекції 
примарії Одеського муніципалітету.  
м. Одеса. 
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(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 10 од. зб. 
Відомості на видачу платні робітникам і службовцям курорту. 
 
Р-4190, Одеський дитячий театр дирекції культури примарії Одеського 
муніципалітету.  
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1943-1944 рр., 19 од. зб. 
Постанови дирекції культури Губернаторства. Накази по театру. Списки 
співробітників та акторів театру та відомості на видачу їм платні. 
Фінансовий бюджет на 1943-1944 роки та авансові звіти по витратам. 
Акти інвентаризації театру. Листування з субдирекцією мистецтв про 
фінансування. 
 
Р-4191,Спілка німецької молоді Трансністрії Фольксдойче Міттельштелле 
«СС» Зондеркомандо РБК XXV 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1943-1944 рр., 8 од. зб. 
Заяви про прийом та списки членів спілки. Опис поновлений. 
 
Р-4192, Редакція газети «Німець в Трансністрії» орган Фольксдойче 
Міттельштелле «СС» Зондеркомандо РБК XXV 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1942-1944 рр., 4 од. зб. 
Статті, нотатки, які направлені до редакції. 
 
Р-4194, Одеська дезінфекційна станція медико-санітарної дирекції при-
марії Одеського муніципалітету.  
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 18 од. зб. 
Особисті рахунки та відомості на видачу платні співробітникам. 
 
Р-4195, Одеська будівельна контора інженерно-технічної дирекції при-
марії Одеського муніципалітету.  
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
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1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 7 од. зб. 
Відомості на видачу платні робітникам за будівництво аеропорту. Бю-
джет, кошториси та виробничі плани інженерно-дорожнього та гірсько-
меліоративного відділів. Табелі обліку виходу на роботу робітників 
будівельного відділу. 
 
Р-4196, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 3-го Інтернаціона-
лу, с. Мариновка, Березівського району, Одеської області. 
т.16, кат.3. 
[ ] 
На державному зберіганні з 09.09.1965р. 
Опис № 1 - 1946-1949 рр., 5 од. зб. 
Річні звіти колгоспу. Протоколи загальних зборів членів колгоспу. 
 
Р-4197, Одеська електростанція електротехнічної дирекції примарії 
Одеського муніципалітету.  
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 10 од. зб., 1942-1943 рр. 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 9 од. зб. 
Відомості на видачу платні робітникам та службовцям. Особисті рахунки 
робітників котельного та механічного цехів. 
Опис № 2 – 1942 р., 1 од. зб. 
Відомості витрати палива. 
 
Р-4198, Одеський пенсійний відділ дирекції піклування примарії Одесь-
кого муніципалітету. 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 –1942 р., 2 од. зб. 
Списки осіб, що отримали пенсію при окупантах. Прохання осіб про 
взяття їх на облік пенсіонерів. 
 
Р-4199, Одеська міська скотобійне зоотехнічної та санітарно-
ветеринарної дирекції примарії Одеського муніципалітету. 
м. Одеса. 
(періоду тимчасової румуно-німецької фашистської окупації) 
1941-1944 рр. 
т.29, кат.3. 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1942-1944 рр., 23 од. зб. 
Відомості на видачу платні робітникам та службовцям скотобійні та їх 
списки. Касові меморіальні ордери.  

 
Р-4200, Одеський міській будинок інвалідів № 4 дирекції презирства прима-
рії Одеського муніципалітету  
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м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942 - 1944 рр., 1 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям. 
 
Р-4201, Одеський міський будинок інвалідів № 3 дирекції презирства прима-
рії Одеського муніципалітету  
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 6 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1941 - 1944 рр., 5 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям. 
Опис № 2 – 1942 р., 1 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні співробітникам. 
 
Р-4202, Одеський міський будинок інвалідів № 7 дирекції презирства прима-
рії Одеського муніципалітету  
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1941 - 1942 рр., 2 од. зб. 
Список робітників на видачу грошей співробітникам. 
 
Р-4203, Одеський міський будинок інвалідів № 7 дирекції презирства прима-
рії Одеського муніципалітету  
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942 - 1943 рр., 6 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні співробітникам. 
Р-4204, Одеська протималярійна станція медично-санітарної дирекції прима-
рії Одеського муніципалітету  
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 8 од. зб., 1942-1943 рр. 
 
Опис № 1 – 1942 - 1943 рр., 4 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям. 
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Опис № 2 – 1942-1943 рр., 4 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям. 
 
Р-4205, Біляївська водопровідна станція примарії Одеського муніципалітету  
с. Біляївка, Біляївського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942 - 1943 рр., 19 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям. Особисті 
рахунки робітників. 
 
Р-4206, Граденицький сільський винний завод дирекції харчової промисловос-
ті Губернаторства Трансністрії 
с. Градениці, Біляївського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду  
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 4 од. зб., 1942-1943 рр. 
 
Опис № 1 – 1942 - 1943 рр., 3 од. зб. 
Відомості на видачу вина службовцям. Списки осіб, які здавали виноград  
на завод. 
Опис № 2 – 1942 р., 1 од. зб. 
Авансові звіти службовців. 
 
Р-4207, Василівський сільський молочний завод дирекції харчової промисло-
вості Губернаторства Трансністрії 
с. Василівка, Біляївського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942 - 1943 рр., 2 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям. 
 
Р-4208, Яський сільський млин дирекції харчової промисловості Губернаторс-
тва Трансністрії 
с. Яськи, Біляївського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942 - 1943 рр., 1 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям та їх осо-
бисті рахунки. 
 
Р-4209, Троїцький сільський млин дирекції харчової промисловості Губерна-
торства Трансністрії 
с. Троїцьке, Біляївського району, Одеської області 
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1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942 - 1943 рр., 4 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям. 
 
 
Р-4210, Біляївська сільська маслоробня дирекції харчової промисловості Гу-
бернаторства Трансністрії 
с. Біляївка, Біляївського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942 - 1943 рр., 1 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям.  
 
 
Р-4211, Василівський сільський млин дирекції харчової промисловості Губер-
наторства Трансністрії 
с. Василівка, Біляївського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942 - 1943 рр., 16 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні та продуктів робітникам та службов-
цям. Доповідна записка про роботу млина. Список та авансові звіти робітни-
ків млина. 
 
 
Р-4212, Миколаївський сільський млин дирекції харчової промисловості Губе-
рнаторства Трансністрії 
с. Миколаївка друга, Котовського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1941 - 1942 рр., 2 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям.  
 
Р-4213, Чернянська сільська хлібопекарня дирекції харчової промисловості 
Губернаторства Трансністрії 
с. Чорне, Чернянського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942 - 1943 рр., 2 од. зб. 
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Акти перевірки продукції та касові документи. 
 
 
Р-4214, Сільськогосподарська артіль ім. 17 парт з’їзду 
с. Фердінановка друга, Жовтневого району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 09.09.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944 - 1949 рр., 11 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи засідань правління та загальних зборів членів 
колгоспу. Річні звіти. 
Р-4216, Чернянська сільська нафтобаза дирекції індустрії Губернаторства 
Трансністрії 
с. Чорне, Чернянського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942 - 1943 рр., 3 од. зб. 
Відомості обліку пального. 
 
Р-4218, Чернянський сільський млин дирекції харчової промисловості Губер-
наторства Трансністрії 
с. Чорне, Чернянського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942 - 1943 рр., 3 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам претури. 
 
 
Р-4233, Троїцький сільський млин дирекції харчової промисловості Губерна-
торства Трансністрії 
с. Троїцьке, Біляївського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942 р., 5 од. зб. 
Списки робітників млина та службовців примарії, пекарні, медперсоналу лі-
карні. Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям. 
 
Р-4235, Біляївський сільський млин № 4 дирекції харчової промисловості Гу-
бернаторства Трансністрії 
с. Біляївка, Біляївського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
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Опис № 1 – 1943 р., 1 од. зб. 
Списки робітників та службовців млина.  
Р-4237, Жеребківський елеватор претури Ананьївського району 
с. Жеребкове, Ананьївського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1943 р., 1 од. зб. 
Накази Губернаторства. Інструкції та листування з префектурою і претурою 
про перевезення зерна. 
 
Р-4238, Жеребківський зерно-заготівельний пункт претури Ананьївського рай-
ону 
с. Жеребкове, Ананьївського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1943-1944 рр., 1 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям. 
 
Р-4239, Ананьївський міський маслозавод дирекції харчової промисловості 
Губернаторства Трансністрії 
м. Ананьїв , Ананьївського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1941 - 1943 рр., 11 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям. Авансові 
звіти. Табелі обліку виходу на роботу. Звіти про роботу маслозаводу. 
 
Р-4240, Ананьївський сільський винний завод дирекції харчової промисловос-
ті Губернаторства Трансністрії 
м. Ананьїв , Ананьївського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 18 од. зб., 1941-1943 рр. 
 
Опис № 1 – 1943 р., 7 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям. Табелі об-
ліку виходу на роботу. Списки службовців претури та закладів на одержання 
вина. 
Опис № 2 – 1941-1943 рр., 11 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам заводу. 
 
Р-4241, Ананьївська районна інкубаторна станція претури Ананьївського рай-
ону 
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м. Ананьїв , Ананьївського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 12 од. зб. 
Копії наказів по Ананьївській примарії. Плани роботи станції та відомості 
про надходження яєць. 
 
Р-4242, Ананьївський міський цегляно-млиновий комбінат дирекції індустрії 
Губернаторства Трансністрії 
м. Ананьїв , Ананьївського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 28 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям. Списки ро-
бітників та службовців комбінату, маслозаводу, міського банку. 
 
 
Р-4244, Ананьївська міська хлібопекарня дирекції харчової промисловості 
Губернаторства Трансністрії 
м. Ананьїв , Ананьївського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 44 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям.  
 
 
Р-4245, Ананьївський міський млин дирекції харчової промисловості Губерна-
торства Трансністрії 
м. Ананьїв , Ананьївського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942 р., 19 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям.  
Розпорядження претури. Списки робітників установ на одержування продуктів. 
 
Р-4246, Ананьївський міський ліцей відділу шкіл претури Ананьївського рай-
ону 
м. Ананьїв , Ананьївського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
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Опис № 1 – 1941-1942 рр., 1 од. зб. 
Заяви мешканців міста директору про звільнення дітей від плати за навчання 
в ліцеї. 
 
Р-4247, Овідіопольський завод спиртних напоїв дирекції харчової промисло-
вості Губернаторства Трансністрії 
м. Овідіополь, Овідіопольського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1943 р., 3 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям Одеського і 
Овідіопольського заводів спиртних напоїв.  
 
Р-4250, Овідіопольська міська аптека медично-санітарної дирекції Губерна-
торства Трансністрії 
м. Овідіополь, Овідіопольського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду  
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1943-1944 рр., 3 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям.  
Р-4251, Овідіопольський міський млин дирекції харчової промисловості Губе-
рнаторства Трансністрії 
м. Овідіополь, Овідіопольського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 27 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям.  
Звіт про роботу млина та списки службовців претури. 
 
 
Р-4254, Овідіопольська міська протималярійна станція медично-санітарної 
дирекції Губернаторства Трансністрії 
м. Овідіополь, Овідіопольського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942 р., 1 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям.  
 
 
Р-4255, Санжейська сільска початкова школа дирекції культури Губернаторст-
ва Трансністрії 
с. Санжейка, Овідіопольського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
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тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 1 од. зб. 
Розпорядження претури. 
 
Р-4256, Маякський сільський млин № 2 дирекції харчової промисловості Губе-
рнаторства Трансністрії 
с. Маяки, Біляївського району, Одеської області  
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942 р., 1 од. зб.  
Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям.  
 
Р-4258, Овідіопольська міська початкова школа № 1 дирекції культури Губер-
наторства Трансністрії 
м. Овідіополь, Овідіопольського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 2 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям. 
Циркуляри дирекції культури. Розпорядження субінспектору. Списки комсомо-
льців та піонерів. 
 
Р-4263, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кагановича 
с. Завадовка, Березівського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 09.09.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1946 - 1950 рр., 5 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи засідань правління та загальних зборів членів 
колгоспу.  
 
Р-4266, Роздільнянські машино-тракторні майстерні дирекції механізації 
сільського господарства Губернаторства Трансністрії 
с. Роздільна, Роздільнянського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 7 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям. 
Списки та посвідчення на відрядження робітників МТМ. 
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Р-4269, Тополянська сільска крамниця претури Чернянського району Одеської 
області 
с. Топали, Чернянського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 2 од. зб. 
Посвідчення, розписи, списки робітників та пайщиків крамниці. 
 
 
Р-4270, Довжанський сільський млин дирекції харчової промисловості Губер-
наторства Трансністрії 
с. Довжанка, Чернянського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 –1943 р., 4 од. зб. 
Постанови Губернаторства Трансністрії. Відомості на видачу заробітної пла-
тні робітникам та службовцям. 
 
Р-4271, Тіскулунгська сільська крамниця претури Чернянського району Одесь-
кої області 
с. Довжанка, Чернянського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 –1943 р., 1 од. зб. 
Акти на переоцінювання товарів. 
 
 
Р-4272, Чернянський сільський пивоварний завод дирекції харчової промисло-
вості Губернаторства Трансністрії 
с. Чорне, Чернянського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 –1942 р., 2 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям. 
 
 
Р-4273, Цеканівська сільська крамниця № 6претури Чернянського району Оде-
ської області 
с. Довжанка, Чернянського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
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Опис № 1 –1942 р., 1 од. зб. 
Звіт про роботу магазина. 
 
 
Р-4274, Одеська промтоварна крамниця № 12 дирекції постачання примарії 
Одеського муніципалітету 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 –1943 р., 1 од. зб. 
Зведені звіти та відомості по витратам магазину. 
 
 
Р-4275, Топальский сільський млин дирекції харчової промисловості Губерна-
торства Трансністрії 
с. Топали, Чернянського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942 - 1943 рр., 4 од. зб. 
Списки та відомості робітників млина. 
 
 
Р-4276, Топальска сільська неповна середня українська школа дирекції куль-
тури Губернаторства Трансністрії 
с. Топали, Чернянського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1941 - 1942 рр., 12 од. зб. 
Розпорядження претури, циркуляри префектури. Протоколи засідань педагогіч-
ної ради школи. Відомості на видачу заробітної платні вчителям. 
Звіти про роботу шкіл за 1941-1942 рр. Списки вчителів гімназії № 1. 
Р-4282, Любашівський сільський молокозавод завод дирекції харчової промис-
ловості Губернаторства Трансністрії 
с. Любашівка, Любашівського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 –1943 р., 1 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям заводу. 
 
 
Р-4283, Старомаякський сільский млин дирекції харчової промисловості Губе-
рнаторства Трансністрії 
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с. Старі Маяки, Ширяївського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942 р., 2 од. зб. 
Відомості про перемелення зерна на млині. 
 
 
Р-4284, Ширяївський сільський маслоробний завод дирекції харчової промис-
ловості Губернаторства Трансністрії 
с. Ширяїве, Ширяївського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду  
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 23 од. зб. 
Розпорядження претури. Відомості про переробку соняшника на масло. 
 
 
Р-4285, Малігоновський сільський млин дирекції харчової промисловості Гу-
бернаторства Трансністрії 
с. Малігонове, Ширяївського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1942 рр., 16 од. зб. 
Розпорядження претури. Відомості про видачу зерна робітникам млина. 
Списки осіб, які мололи зерно. 
 
 
Р-4286, Шеметовський сільський млин дирекції харчової промисловості Губер-
наторства Трансністрії 
с. Шеметовеве, Ширяївського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 2 од. зб. 
Розпорядження претури. Відомості про видачу зерна робітникам примарії. 
 
 
Р-4287, Балтський сільський млин дирекції харчової промисловості Губерна-
торства Трансністрії 
с. Шеметовеве, Ширяївського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
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Опис № 1 – 1943 р., 1 од. зб. 
Паспорт, бюджет, виробнича програма та кошторис млина на 1943-1944 рр. 
 
 
Р-4289, Іванівський сільский завод спиртних напоїв дирекції харчової про-
мисловості Губернаторства Трансністрії 
с. Шеметовеве, Ширяївського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1943 р., 1 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям заводу. 
 
Р-4294, Любашівський сільський маслозавод дирекції харчової промисловості 
Губернаторства Трансністрії 
с. Любашівка, Любашівського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 –1942-1943 рр., 9 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам заводу та здачу молока. 
 
Р-4295, Любашівський сільський елеватор претури Любашівського району 
с. Любашівка, Любашівського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 –1941-1943 рр., 7 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям. 
 
 
Р-4296, Любашівська сільська аптека медично-санітарної дирекції Губерна-
торства Трансністрії 
 с. Любашівка, Любашівського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 –1942-1943 рр., 1 од. зб. 
Касові документи. 
 
Р-4300, Любашівський румунський ліцей відділу шкіл претури Любашівського 
району  
с. Любашівка, Любашівського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
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Опис № 1 –1943 р., 11 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам ліцею. 
 
Р-4301, Жовтневий сільський млин дирекції харчової промисловості Губерна-
торства Трансністрії 
с. Жовтневе, Жовтневого району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 6 од. зб. 
Інструкції претури. Щотижневі звіти про надходження помольного збору. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам млина. Списки осіб, які 
здали зерно для молоття. 
 
Р-4304, Петровіровська районна крамниця претури Петровіровського району 
Одеської області 
с. Жовтневе, Жовтневого району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 –1941-1943 рр., 1 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам крамниці. Авансові звіти 
робітників. 
 
Р-4305, Демідовський сільський сепаратний пункт дирекції харчової промис-
ловості Губернаторства Трансністрії 
с. Демідове, Жовтневого району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 –1942 - 1943 рр., 1 од. зб. 
Відомості обліку надходження молока. 
 
Р-4306, Шабельницький сільський млин дирекції харчової промисловості Губе-
рнаторства Трансністрії 
с. Шабельники, Жовтневого району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1943 р., 2 од. зб. 
Довідки, які видані примарією мешканцям села на молоття зерна. 
 
Р-4307, Петровіровський сільський винний пункт претури Петровіровського 
району  
с. Жовтневе, Жовтневого району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
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тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 –1943 р., 1 од. зб. 
Прибуткові та витратні документи. 
 
 
Р-4308, Шабельницкий сільський сепаратний пункт дирекції харчової промис-
ловості Губернаторства Трансністрії 
с. Шабельники, Жовтневого району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 –1942 - 1943 рр., 2 од. зб. 
Відомості обліку надходження молока. Списки осіб, які здали молоко. 
 
 
Р-4309, Новопетрівський сільський сепаратний пункт дирекції харчової про-
мисловості Губернаторства Трансністрії 
с. Новопетрівка, Жовтневого району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 –1942 - 1943 рр., 2 од. зб. 
Відомості обліку надходження молока. Списки осіб, які здали молоко. 
 
 
Р-4310, Петрівський сільський маслозавод дирекції харчової промисловості 
Губернаторства Трансністрії 
с. Петрівка, Любашівського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 –1941-1943 рр., 17 од. зб. 
Місячні звіти про надходження молока. Відомості на видачу заробітної плат-
ні робітникам заводу та здачу молока. Списки та авансові звіти робітників 
та службовців заводу. Списки членів трудових громад, сплативших податки по 
контрибуції. 
Р-4312, Петровіровський сільський маслозавод дирекції харчової промислово-
сті Губернаторства Трансністрії 
с. Жовтневе, Жовтневого району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 –1943 р., 15 од. зб. 
Відомості та звіти про надходження молока на завод. 
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Р-4313, Демідовський сільский млин дирекції харчової промисловості Губер-
наторства Трансністрії 
с. Демідове, Жовтневого району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 14 од. зб. 
Списки осіб, які одержали муку. Відомості про кількість зерна, яке переро-
били на млину. 
 
 
Р-4315, Балтський миловарний завод дирекції харчової промисловості Губер-
наторства Трансністрії 
м. Балта, Балтського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 21 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні та списки робітників та службовців. 
 
Р-4325, Одеський обласний комітет професійної спілки робітників зв’язку 
м. Одеса 
28.06.1944-19.08.1956 рр. 
Одеський обласний комітет професійної спілки робітників зв’язку  
м. Одеса 
17.01.1968 р.- 
тип 26 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.11.1957 р. 
Всього: 186 од. зб., 1944-1973 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1956 рр., 86 од. зб. 
Плани роботи обкому профспілки. Протоколи та матеріали оргбюро президії, 
пленумів та конференцій. Звіти про діяльність обкому, профбюджету, соціа-
льного страхування. Статистичні звіти. Списки первинних організацій. 
 
Опис № 3 – 1968-1973 рр., 100 од. зб. 
Протоколи, стенограми, постанови конференцій та президії обкому. Кварталь-
ні плани роботи. Звіти про виконання профбюджету, фінансові та статистичні 
звіти. Зведені річні профбюджети обкому та бюджети державного соціального 
страхування. Довідки, інформації про роботу обкому. Відомості про святку-
вання 100-річчя з дня народження В.І.Леніна. Про новаторство, соціалістич-
не змагання, раціоналізацію та винахідництво. Штатний розпис. 
 
Р-4329, Мостобудівне управління Дністро-Бугського басейну  
«Мостобуд № 3» Міністерства транспортного будівництва Главмостобуда 
м. Одеса 
1945-20.07.1957 рр. 
тип 12 
3 категорія фонду 
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На державному зберіганні з 19.06.1957 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1956 рр., 27 од. зб. 
Листування з питань відбудови моста через р. Прут та поточного звіту по 
накопиченню мобзапасу мостопотягів. Акти на знищування секретних докумен-
тів. Номенклатура секретного діловодства. Описи секретних справ, переданих 
до архіву. Акти на здачу мостів в експлуатування. Секретні накази началь-
ника Мостобуду № 3.  
 
Р-4331, Полізненський сільський млин дирекції харчової промисловості Губе-
рнаторства Трансністрії 
с. Полізне, Великомихайлівського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1943 р., 2 од. зб. 
Накази префектури. Довідки на дозвіл молоття зерна. 
 
 
Р-4333, Ширяївський сільський млин дирекції харчової промисловості Губер-
наторства Трансністрії 
с. Ширяєве, Ширяївського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 23 од. зб. 
Розпорядження претури. Звіти та зведення про молоття зерна. Відомості на 
видачу зерно-продуктів службовцям. 
 
Р-4334, Одеський військовий преторат 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1943 р., 1 од. зб. 
Прохання Позетниченко Е.О. про стягнення аліментів з Шарова. 
 
Р-4335, Одеський військово-польовий суд 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 2 од. зб. 
Судові справи Коваленко М. та Бошкова. 
 
Р-4343, Генеральний секретаріат адміністрації продовольчого та промислово-
го майна Румунії Губернаторства Трансністрії 
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м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 2 од. зб. 
Доповідна записка, листування про вивезення архівів та фінансові звіти. 
 
 
Р-4345, Комісія по репатріації румун з Криму 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1943-1944 рр., 2 од. зб. 
Списки осіб, яких евакуювали з Криму. Листування про евакуацію в Румунію. 
 
Р-4357, Визирський зерновий склад претури Антоно-Кодинцевського району 
с. Визирка, Комінтернівського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 1 од. зб. 
Інструкція про інвентаризацію майна. Звіти про збір податку на молоття. 
 
 
Р-4359, Петрівський сільський млин дирекції харчової промисловості Губер-
наторства Трансністрії 
с. Петрівка, Комінтернівського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 18 од. зб. 
Накази, інструкції, постанови Губернатора Трансністрії. Розпорядження при-
марії. Відомості на видачу заробітної платні робітників та службовців. 
Щоденні відомості про надходження та реалізацію помольного збору. 
 
Р-4360, Визирський сільський млин дирекції харчової промисловості Губерна-
торства Трансністрії 
с. Визирка, Комінтернівського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942 р., 2 од. зб. 
Списки службовців. Витратні ордени на видачу борошна та зерна установам та 
службовцям. 
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Р-4361, Сичавський сільський млин дирекції харчової промисловості Губерна-
торства Трансністрії 
с. Сичавка, Комінтернівського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1943 р., 4 од. зб. 
Накази, постанови Губернатора Трансністрії. Інструкції претури. Табелі об-
ліку виходу на роботу. Баланс та звіти про роботу млина за 1-й квартал 
1943 р. Рахунки на видачу зерна та фуражу румунським військовим частинам 
та установам. 
 
 
Р-4362, Сербський сільський млин дирекції харчової промисловості Губерна-
торства Трансністрії 
с. Сербка, Комінтернівського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 3 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітників та службовців. 
 
 
Р-4363, Сербський районний елеватор претури Антоно-Кодинцевського району 
с. Сербка, Комінтернівського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942 р., 7 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітників та службовців. 
 
 
Р-4364, Комінтернівський сільський млин дирекції харчової промисловості 
Губернаторства Трансністрії 
с. Комінтернове, Комінтернівського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942 р., 1 од. зб. 
Інструкції претури про складення кошторису на помольний збір. 
 
 
Р-4365, Балтський міський шкіряний завод дирекції індустрії Губернаторства 
Трансністрії 
м. Балта, Балтського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
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категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1942 рр., 21 од. зб. 
Річні звіти про роботу заводу. Відомості на видачу заробітної платні та 
списки робітників та службовців. Книга обліку випуску готової продукції. 
Інвентаризаційні описи та фінансові звіти. 
 
 
Р-4366, Балтський міський маслозавод дирекції індустрії Губернаторства 
Трансністрії 
м. Балта, Балтського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 24 од. зб. 
Розпорядження претури про стягнення податку з населення. Місячні виробничі 
та технічні звіти. Відомості на видачу заробітної платні та списки робіт-
ників та службовців.  
 
Р-4367, Балтський міський млин № 2 дирекції харчової промисловості Губер-
наторства Трансністрії 
м. Балта, Балтського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 7 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітників та службовців. 
 
Р-4369, Балтське лісове управління дирекції лісів Губернаторства Трансніс-
трії 
м. Балта, Балтського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 –1943 р., 3 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітників та службовців. 
 
Р-4370, Балтська фабрика по виробництву валянків дирекції індустрії Губер-
наторства Трансністрії 
м. Балта, Балтського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 75 од. зб., 1941-1943 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 р., 73 од. зб. 
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Накази, постанови військового командування та Губернаторства Трансністрії. 
Відомості на видачу заробітної платні робітників і службовців та здаваль-
ників сировини. Листування з військовим командуванням про постачання оку-
паційній армії валянків. 
Опис № 2 – 1942 р., 2 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітників та службовців. Списки єв-
реїв. 
 
Р-4373, Балтський міський готель претури Балтського району 
м. Балта, Балтського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 р., 2 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітників та службовців. 
 
 
Р-4376, Володимирський сільський млин дирекції харчової промисловості Гу-
бернаторства Трансністрії 
с. Володимирівка, Красноокнянського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 2 од. зб. 
Звіт про переробку сільгосппродуктів, які надходили на млин. 
 
Р-4378, Великомихайлівський сільський молочний пункт дирекції харчової 
промисловості Губернаторства Трансністрії 
с. Великомихайлівка, Великомихайлівського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1943 р., 1 од. зб. 
Відомості про надходження молока на пункт. 
 
 
Р-4379, Дурбайловський сільський винний завод дирекції харчової промисло-
вості Губернаторства Трансністрії 
с. Дурбайлове, Великомихайлівського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1943-1944 рр., 3 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітників та службовців. 
 
Р-4380, Новопетрівський сільський млин дирекції харчової промисловості Гу-
бернаторства Трансністрії 
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с. Новопетрівка, Великомихайлівського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 2 од. зб. 
Довідки на помел зерна членам трудової громади. 
 
Р-4382, 12-а районна контора Українського державного тресту по проектуван-
ню спеціального будівництва  
м. Кичкас 
[ ] рр. 
тип 12 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1940 р. 
 
Опис № 1 – 1933-1935 рр., 12 од. зб. 
Звіти про діяльність контори та тресту. Відомості на видачу заробітної 
платні робітників та службовців. 
 
Р-4383, Гросуловська районна інкубаторна станція претури Гросуловського 
району 
с. Великомихайлівка, Великомихайлівського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 2 од. зб. 
Акти та розписки на одержання яєць та курчат. 
 
Р-4384, Великомихайлівська сільська маслоробня дирекції харчової промисло-
вості Губернаторства Трансністрії 
с. Великомихайлівка, Великомихайлівського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 2 од. зб. 
Відомості про надходження соняшників на маслоробню. 
 
 
Р-4385, Великомихайлівський сільський млин дирекції харчової промисловості 
Губернаторства Трансністрії 
с. Великомихайлівка, Великомихайлівського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 8 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні та списки робітників та службовців. 
Звіти про випуск продукції. 
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Р-4386, Народний комісаріат фінансів Молдавської Автономної соціалістичної 
республіки (МАСР) 
м. Балта 
12.10.1924-серпень 1940 рр. 
тип 9 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1939 р. 
 
Опис № 1 – 1925-1927 рр., 2 од. зб. 
Статистичні відомості про національні меншості в Молдавії. Протоколи засі-
дань Ради Народних комісарів. 
 
 
Р-4387, Веселокутський районний елеватор претури Гросуловського району 
с. Веселий Кут, Андрієво-Іванівського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 –1943 р., 14 од. зб. 
Звіти про витрати пального. Довідки на відправлення зерна на елеватор. 
 
Р-4388, Березівська районна інкубаторна станція претури Березівського рай-
ону 
с. Березівка, Березівського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1943 р., 5 од. зб. 
Копії квитанцій на прийняття яєць та обміну їх на цукор. 
 
 
Р-4391, Березівський сільський млин дирекції харчової промисловості Губер-
наторства Трансністрії 
с. Березівка, Березівського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 17 од. зб. 
Відомості про надходження помольного збору. Відомості на видачу заробітної 
платні робітникам. 
 
Р-4392, Березівська сільська маслоробня дирекції харчової промисловості 
Губернаторства Трансністрії 
с. Березівка, Березівського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
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Опис № 1 – 1942-1943 рр., 16 од. зб. 
Розпорядження претури. Відомості на видачу продуктів харчування робочим. 
 
Р-4393, Березівський сільський маслозавод дирекції харчової промисловості 
Губернаторства Трансністрії 
с. Березівка, Березівського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 34 од. зб. 
Розпорядження претури. Звіти про роботу. Списки та відомості на видачу за-
робітної платні робітникам. 
 
Р-4397, Веселинівська сільська фабрика № 2 по обробці коноплі дирекції ін-
дустрії Губернаторства Трансністрії 
с. Веселинівка, Березівського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1943-1944 рр., 2 од. зб. 
Копії наказів Губернаторства Трансністрії. Циркуляри та розпорядження ди-
рекції індустрії. 
 
Р-4411, Овочево-садівницький розсадник дирекції агрикультури Губернаторст-
ва Трансністрії 
с. Фрунзівка, Фрунзівського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1942 рр., 1 од. зб. 
Списки робітників державної ферми. 
 
Р-4413, Долинський сільський маслоробний завод дирекції харчової промисло-
вості Губернаторства Трансністрії 
с. Долинське, Долинського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 2 од. зб. 
Списки членів трудових громад № 2, 8, 9, 13. 
 
 
Р-4414, Великомихайлівський сільський молочний завод дирекції харчової 
промисловості Губернаторства Трансністрії 
с. Великомихайлівка, Великомихайлівського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
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тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 13 од. зб. 
Відомості про надходження молока на завод. Списки мешканців. 
 
Р-4415, Одеській табір військовополонених румунського військового команду-
вання 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 4 од. зб. 
Заяви ув’язнених про звільнення їх з табору. Листування з префектурою. 
 
Р-4416, Бірзульське лісництво Балтського повітового лісницького управління 
м. Котовськ, Котовського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 12 од. зб. 
Накази та розпорядження по лісництву. Відомості на видачу заробітної плат-
ні робітникам. 
 
Р-4419, Одеська міська молочна ферма та случний пункт санітарно-
ветеринарної зоотехнічної дирекції примарії Одеського муніципалітету 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду  
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942 р., 8 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам ферми та службовцям дире-
кції. 
 
Р-4420, Восьма поліцейська ділянка префектури Одеської поліції 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 11 од. зб. 
Облікові аркуші на військовополонених. Заяви громадян на прописку. Про по-
літичну благонадійність військовополонених. Список підозрілих осіб, які 
мешкають на території 8-ї ділянки. Особисті справи. 
 
Р-4421, Миколаївський сільський молочний пункт дирекції харчової промисло-
вості Губернаторства Трансністрії 
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с. Миколаївка друга, Миколаївського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942 р., 1 од. зб. 
Відомості на приймання молока від населення. 
 
Р-4424, Мар’яновський сільський млин дирекції харчової промисловості Губе-
рнаторства Трансністрії 
с. Мар’янівка, Ширяївського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 1 од. зб. 
Розпорядження претури. Списки службовців примарії села. 
 
Р-4425, Петровський сільський молочний завод дирекції харчової промислово-
сті Губернаторства Трансністрії 
с. Петрівка, Івановського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 3 од. зб. 
Відомості про вироблення масла. 
 
Р-4432, Котовське районне відділення державного банку СРСР (Райдержбанк) 
м. Котовськ, Котовського району, Одеської області 
серпень 1940 - жовтень 1941 рр. 
тип 9 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1941 р. 
 
Опис № 1 – 1941р., 2 од. зб. 
Листування з Одеською обласною конторою держбанку про формування польових 
установ держбанку. 
 
 
Р-4438, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 13-річчя Робітничо-
Селянської Червоної Армії 
с. Пісчане, Жовтневого району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.09.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1949 рр., 3 од. зб. 
Річні звіти колгоспу. 
 
Р-4439, Примарія села Демідовки 



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  643 

с. Демідовка, Любашівського району, Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
категорія фонду  
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 24 од. зб., 1941-1943 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 20 од. зб. 
Накази та розпорядження Губернатора Трансністрії. Акти про реквізицію ху-
доби у населення. 
Опис № 2 – 1942-1943 рр., 2 од. зб. 
Касова книга примарії 
Опис № 3 – 1943 р., 1 од. зб. 
Списки поліцейських. 
Опис № 4 – 1943 р., 1 од. зб. 
Списки поліцейських. 
 
Р-4442, Виконавчий комітет Наксі-Марковської сільської ради робітничих, 
селянських та червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Наксі-Марковка, Гросуловського району, Одеського округу, Одеської губе-
рнії 
07.03.1923-24.12.1939 рр. 
з 1925 р. – Гросуловського району Одеського округу 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 11.02.1941 р. 
 
Опис № 1 – 1926 р., 1 од. зб. 
Циркуляри Гросуловського райвиконкому. Листування про учбовий збір допри-
зовників. 
 
 
Р-4443, Виконавчий комітет Мало-Кармановської сільської ради робітничих, 
селянських та червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Мало-Карманівка, Гросуловського району, Одеського округу, Одеської гу-
бернії 
1923-24.12.1939 рр. 
з 1925 р. – Гросуловського району Одеського округу 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 11.02.1941 р. 
 
Опис № 1 – 1926 р., 1 од. зб. 
Циркуляри допризовної підготовки. Списки осіб 1904 року народження. 
 
 
Р-4444, Виконком Вербановської сільської ради робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Вербани, Гросуловського району, Одеського округу 
1925-24.12.1939 рр. 
з 1931 р. – Гросуловського району УРСР 
з 1932 р. – Гросуловського району УРСР Одеської області 
Виконком Вербановської сільскої ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Вербани, Гросуловського району, Одеської області 
24.12.1939-08.08.1941 рр., 06.04.1944-грудень 1945 рр. 
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Виконком Мигаївської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Мигаї, Великомихайлівського району, Одеської області 
грудень 1945 р.- 
з 1963 р. – Роздільнянського району Одеської області 
з 1965 р. – Великомихайлівського району Одеської області 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 11.02.1941 р. 
Всього: 67 од. зб., 1926-1966 рр. 
 
Опис № 1 – 1926 р., 1 од. зб. 
Списки допризовників 1904 року народження. Циркуляри про учбові збори. 
 
Опис № 2 – 1945-1966 рр., 66 од. зб. 
Плани роботи сільради. Протоколи засідань сільради, сесій. Бюджети, кошто-
риси, штатний розпис. Матеріали по організаційно - масовій роботі, соціа-
лістичному змаганню. Річні звіти про виконання бюджету. 
 
 
Р-4445, Виконком Дурбайловської сільської ради робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Дурбайли, Гросуловського район, Одеського округу 
1925 - 24.12.1939 рр. 
з 1931 р. – Гросуловського району УРСР 
з 1932 р. – Гросуловського району УРСР Одеської області 
Виконком Дурбайловської сільскої ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Дурбайли, Гросуловського району, Одеської області 
24.12.1939 – 03.08.1941 рр. 
Виконком Райковської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Райки, Великомихайлівського району, Одеської області 
04.04.1944 – 1954 рр. 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 12.12.1940 р. 
Всього: 14 од. зб., 1926-1958 рр. 
 
Опис № 1 – 1926 р., 1 од. зб. 
Списки допризовників 1904 року народження. 
 
Опис № 2 – 1926-1958 рр., 13 од. зб. 
Протоколи засідань сільради та сесій. Бюджети та матеріали про виконання 
бюджету. 
 
Р-4446, Виконком Михайлівської сільської ради робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Михайлівка, Гросуловського району, Одеського округу 
1925 - 24.12.1939 рр. 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 11.02.1941 р. 
 
Опис № 1 – 1926 р., 1 од. зб. 
Циркуляри про учбові збори допризовників. Списки осіб 1904 року народжен-
ня. 
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Р-4447, Виконком Полезненської сільської ради робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Полезне, Гросуловського району, Одеського округу, Одеської губернії 
1923 - 24.12.1939 рр. 
з липня 1925 р. – Гросуловського району Одеського округу 
з 1931 р. – Гросуловського району УРСР 
з 1932 р. – Гросуловського району УРСР Одеської області 
Виконком Полезненської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с.Полезне, Гросуловського району, Одеської області 
24.12.1939 – 03.08.1941 рр. 
Виконком Полезненської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с.Полезне, Гросуловського району, Одеської області 
06.04.1944 р.- 
з грудня 1945 р. - Великомихайлівського району, Одеської області 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 12.12.1940 р. 
Всього: 36 од. зб., 1924-1963 рр. 
 
Опис № 1 – 1924- 1926 рр., 3 од. зб. 
Списки осіб, які позбавлені виборчих прав. 
Опис № 2 – 1944-1963 рр., 36 од. зб. 
Протоколи засідань сільради та сесій. Бюджети, кошториси та штатний роз-
пис. 
 
Р-4448, Виконком Поплавської сільської ради робітничих, селянських та чер-
воноармійських депутатів (сільрада) 
с. Поплавське, Гросуловського району, Одеського округу, Одеської губернії 
1923 - 24.12.1939 рр. 
з липня 1925 р. – Гросуловського району Одеського округу 
з 1931 р. – Гросуловського району УРСР 
з 1932 р. – Гросуловського району УРСР Одеської області 
Виконком Поплавської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Поплавське, Гросуловського району, Одеської області 
24.12.1939 – 07.08.1941 рр. 
Виконком Новоборисовської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Новоборисівка, Гросуловського району, Одеської області 
04.04.1944 р.- 
з грудня 1945 р. - Великомихайлівського району, Одеської області 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 12.12.1940 р. 
Всього: 47 од. зб., 1924-1963 рр. 
 
Опис № 1 – 1924- 1926 рр., 3 од. зб. 
Списки осіб, які позбавлені виборчих прав. 
Опис № 2 – 1944-1963 рр., 44 од. зб. 
Протоколи засідань сільради та сесій. Бюджети, кошториси. Звіт про вико-
нання бюджету. 
 
 
Р-4449, Виконком Інтернаціональної сільської ради робітничих, селянських 
та червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Поплавське, Гросуловського району, Одеського округу, Одеської губернії 
07.03.1923 - 24.12.1939 рр. 
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з липня 1925 р. – Гросуловського району Одеського округу 
з 1931 р. – Гросуловського району УРСР 
з 1932 р. – Гросуловського району УРСР Одеської області 
Виконком Демінської сільскої ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Демінське, Гросуловського району, Одеської області 
24.12.1939 – 09.08.1941 рр., 09.04.1944 - 1953 рр. 
 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 11.02.1941 р. 
Всього: 21 од. зб., 1923-1953 рр. 
 
Опис № 1 – 1923- 1926 рр., 2 од. зб. 
Протоколи засідань комісії по виявленню антирадянського елемента. Накази 
про складання списку осіб, які позбавлені виборчого права. 
Опис № 2 – 1947-1953 рр., 19 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому, сесій. Інформації про роботу сільрад. Стати-
стичні звіти про склад депутатів. Договори про соціалістичне змагання з 
Мар’янівською сільською радою. 
 
 
Р-4450, Виконком Муратовської сільської ради робітничих, селянських та че-
рвоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Муратове, Гросуловського району, Одеського округу, Одеської губернії 
1923 - 24.12.1939 рр. 
з липня 1925 р. – Гросуловського району Одеського округу 
з 1931 р. – Гросуловського району УРСР 
з 1932 р. – Гросуловського району УРСР Одеської області 
Виконком Муратовської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Муратове, Гросуловського району, Одеської області 
24.12.1939 – 03.08.1941 рр. 
Виконком Покровської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Покровське, Гросуловського району, Одеської області 
10.04.1944-1953 рр. 
з грудня 1945 р. - Великомихайлівського району, Одеської області 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 11.02.1941 р. 
Всього: 29 од. зб., 1923-1953 рр. 
 
Опис № 1 – 1923- 1925 рр., 3 од. зб. 
Циркуляри, накази та листування про навчання військовозобов’язаних. Списки 
осіб, які позбавлені виборчого права. 
Опис № 2 – 1947-1953 рр., 19 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому, сесій та загальних зборів. Бюджети, штатний 
розпис, кошториси. Соціалістичне зобов’язання. 
 
Р-4451, Виконком Міщанської сільської ради робітничих, селянських та чер-
воноармійських депутатів (сільрада) 
с. Міщанка, Гросуловського району, Одеського округу 
1926 - 24.12.1939 рр. 
з 1931 р. – Гросуловського району УРСР 
з 1932 р. – Гросуловського району УРСР Одеської області 
Виконком Міщанської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Міщанка, Гросуловського району, Одеської області 
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24.12.1939 –06.08.1941 рр., 06.04.1944-1950 рр. 
з грудня 1945 р. - Великомихайлівського району, Одеської області 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 11.02.1941 р. 
Всього: 20 од. зб., 1926-1950 рр. 
 
Опис № 1 – 1926 р., 1 од. зб. 
Списки допризовників 1904 року народження. 
Опис № 2 – 1947-1950 рр., 19 од. зб. 
Протоколи засідань сільради та сесій. Бюджети, кошториси.  
 
Р-4452, Виконком Гросуловської сільської ради робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Гросулове, Гросуловського району, Одеського округу 
1926 - 24.12.1939 рр. 
з 1931 р. – Гросуловського району УРСР 
з 1932 р. – Гросуловського району УРСР Одеської області 
Виконком Гросуловської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Гросулове, Гросуловського району, Одеської області 
24.12.1939 – 07.08.1941 рр., 06.04.1944-грудень 1945 рр. 
Виконком Великомихайлівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада), 
с. Великамихайлівка, Великомихайлівського району, Одеської області 
грудня 1945 р. -  
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 11.02.1941 р. 
Всього: 154 од. зб., 1926-1950 рр. 
 
Опис № 1 – 1926 р., 2 од. зб. 
Листування з виконкомами про релігійні громади. 
Опис № 2 – 1944-1967 рр., 152 од. зб. 
Протоколи засідань сільради та сесій. Бюджети, кошториси, штатний розпис. 
Квартальні плани постійних комісій по благоустрою, культурно-просвітній 
роботі, торгівлі. Матеріали про виконання соціалістичних змагань. 
 
 
Р-4454, Виконком Ново-Петрівської сільської ради робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Нова Петрівка, Гросуловського району, Одеського округу, Одеської губер-
нії 
1923 - 24.12.1939 рр. 
з 1925 р. – Гросуловського району, Одеського округу 
з 1931 р. – Гросуловського району УРСР 
з 1932 р. – Гросуловського району УРСР Одеської області 
Виконком Ново-Петрівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Новопетрівка, Гросуловського району, Одеської області 
24.12.1939 – 06.08.1941  рр., 06.04.1944 р.- 
з грудня 1945 р. - Великомихайлівського району, Одеської області 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 11.02.1941 р. 
Всього: 35 од. зб., 1923 -1960 рр. 
 
Опис № 1 – 1923-1926 рр., 4 од. зб. 
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Листування з виконкомами про релігійні громади і допризовників. 
Опис № 2 – 1944-1960 рр., 31 од. зб. 
Протоколи засідань сільради та сесій. Бюджети, кошториси, господарські 
книги. 
Р-4455, Виконком Касельської сільської ради робітничих, селянських та чер-
воноармійських депутатів (сільрада) 
с. Касель, Гросуловського району, Одеського округу, Одеської губернії 
1923 - 24.12.1939 рр. 
з 1925 р. – Гросуловського району Одеського округу 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 11.02.1941 р. 
 
Опис № 1 – 1923-1926 рр., 4 од. зб. 
Листування з виконкомами про закриття релігійних громад. Списки та відомо-
сті про осіб, які були позбавлені виборчого права. 
 
 
Р-4458, Мангеймський районний народний суд Одеського окружного суду 
с. Мангейм, Мангеймського району, Одеської губернії 
07.03.1923-1924 рр. 
Фрідріх-Енгельський районний народний суд  
с. Зельци, Фрідріх-Енгельського району Одеського округу Одеської губернії 
1924-09.02.1932 рр. 
з серпня 1925 р. - Фрідріх-Енгельського району Одеського округу 
з 1931 р. - Фрідріх-Енгельського району УРСР 
тип 5 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 11.02.1941 р. 
 
Опис № 1 – 1925-1927 рр., 3 од. зб. 
Копії циркулярів Одеського окружного суду. 
 
 
Р-4459, Одеський науково-дослідний інститут фізики Народного комісаріату 
просвіти УРСР 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 20 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1940 р. 
 
Опис № 1 – 1927-1934 рр., 16 од. зб. 
Накази по інституту та списки особового складу. 
 
 
Р-4462, Одеське відділення Українського науково-дослідного інституту про-
мислової енергетики 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 20 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.06.1941 р. 
 
Опис № 1 – 1930-1932 рр., 4 од. зб. 
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Листування з ГПУ про особовий склад інституту. 
 
 
 
Р-4465, Одеське товариство бессарабців «Геть руки румунських загарбників 
від Бессарабії» 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 24 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1922 р. 
 
Опис № 1 – 1920 р., 27 од. зб. 
Анкети членів товариства. 
 
 
Р-4466, Спілка житлових кооперативних товариств Ленінського району  
(Райжилспілка) 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 24 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1940 р. 
 
Опис № 1 – 1932-1934 рр., 4 од. зб. 
Постанови Одеської обласної ККРКІ, президію Одеської міської ради. Виписки 
з протоколів засідань райжилспілки. Листування з обласною спілкою про по-
ліпшення комунального обслуговування населення. 
 
Р-4475, Фабрика індивідуального пошиття та ремонту одягу Одеського облас-
ного відділу місцевої промисловості 
м. Одеса 
02.01.1957-01.09.1957 рр. 
тип 11  
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 16.12.1957 р. 
Всього: 10 од. зб., 1957 р. 
 
Опис № 1 – 1957 р., 7 од. зб. 
Накази по фабриці, баланс, кошториси, штатний розпис. Протоколи кваліфіка-
ційної комісії. Списки та відомості на видачу заробітної платні. 
Опис № 2 – 1957 р, 3 од. зб. 
Рішення виконкомів та листування з ними про роботу фабрики, соціалістичні 
зобов’язання. 
 
Р-4476, Одеська контора всесоюзного об’єднання з транспортно-
експедиційного та транзитного обслуговування імпортних вантажів з Іраном 
та Турцією «Іранрадтранс» Народного комісаріату зовнішньої торгівлі 
м. Одеса 
1940-01.08.1940 рр. 
тип 17  
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 31.12.1940 р. 
Всього: 9 од. зб., 1940 р. 
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Опис № 1 – 1940 р., 9 од. зб. 
Накази по конторі. Протоколи арбітражної комісії. Ліквідаційний баланс. 
Списки співробітників контори. 
 
 
Р-4477, Бірзульська ділянка агрономічної служби Південно-Західної залізни-
ці 
с. Бірзула, Бірзульска волость, Ананьївського повіту, Одеської губернії  
[1920-1923] рр. 
з лютого 1921 р. – Бірзульскої волості, Балтського повіту, Одеської губер-
нії 
тип 13 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 15.05.1961 р. 
 
Опис № 1 – 1920-1922 рр., 1 од. зб. 
Особиста справа Тележинського М.М. 
 
 
Р-4479, Одеська обласна рада добровільного спортивного товариства «Будіве-
льник» (ДСТ) 
м. Одеса 
30.11.1949-30.10.1957 рр. 
тип 24 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 15.01.1958 р. 
Всього: 102 од. зб., 1949-1956 рр. 
 
Опис № 1 – 1949-1956 р., 75 од. зб. 
Протоколи і матеріали засідань пленумів, президії та конференцій. Плани 
роботи товариства. Звіти про роботу. Кошториси та штатний розпис. Особисті 
рахунки робітників. Копії наказів міського комітету фізкультури. 
Опис № 2 – 1954-1956 рр., 27 од. зб. 
Звіти про проведення соціалістичного змагання. Протоколи президії центра-
льної ради ДСТ, постанови Одеської обласної ради профспілки. 
 

Р-4485, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Тельмана 
с. Мариновка Березівського району, Одеської області. 
[ ] рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 09.09.1965 р. 
Опис № 1 - 1945-1950 рр., 6 од. зб. 
Протоколи загальних зборів членів колгоспу. Річний звіт. 
 
Р-4486, Одеська міжобласна контора Всеукраїнського управління по збу-
ту і реалізації продукції місцевої промисловості «Укрзбутмісцьпром». 
м. Одеса.  
квітень 1944-01.01.1958 рр.  
т.11, кат.3. 
з липня 1953 року по лютий 1955 року Всеукраїнського головного управ-
ління по збуту і реалізації продукції місцевої та паливної промисло-
вості «Укрголовзбутмісцьпаливпром». 
 
з лютого 1955 року Всеукраїнського управління по збуту продукції міс-
цевої промисловості «Укрмісцьзбут».  
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На державному зберіганні з 31.01.1958 р. 
Всього: 49 од. зб. 1945-1957 рр. 
Опис № 1 - 1945-1957 рр., 45 од. зб. 
Накази по конторі. Річні фінансові звіти. Кошториси та штатні розпи-
си. Особові справи, особисті рахунки та відомості на зарплатню. 
Опис № 2 - 1955-1957 рр., 3 од. зб. 
Документи тимчасового терміну зберігання. 
Опис № 3 - 1957 р., 1 од. зб. 
Затверджені відбірні списки. 
 
Р-4489, Одеська контора Головного управління матеріально-технічного 
забезпечення «Головзабезпеч». 
м. Одеса. 
1944-1947 рр.  
т.11, кат.2. 
На державному зберіганні з 13.02.1958 р. 
Опис № 1 - 1944-1947 рр., 23 од. зб. 
Накази по конторі. Штатні розписи. Річний звіт та ліквідаційний ба-
ланс. Особові справи та особисті рахунки робітників та службовців. 
 
Р-4491, Одеська обласна рада добровільного спортивного товариства 
«Труд» (ДСТ). 
м. Одеса. 
1952-01.06.1955 рр.  
т.23, кат.2. 
На державному зберіганні з 15.02.1958 р. 
Опис № 1 - 1952-1955 рр., 12 од. зб. 
Розпорядження по товариству. Плани робіт та звіти про діяльність то-
вариства. Протоколи засідань та матеріали 4-ї Одеської обласної кон-
ференції. 
 
Р-4492, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Бесарабів. 
с. Петрівка Березівського району, Одеської області.  
[ ] рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 09.09.1965 р. 
Опис № 1 - 1944-1946 рр., 2 од. зб. 
Річний звіт колгоспу. Протоколи загальних зборів та засідань правлін-
ня колгоспу. 
 
Р-4493, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоноармієць» 
с. Основа Березівського району, Одеської області 
[ ]-28.03.1958 рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 09.09.1965 р. 
Опис № 1 - 1944-1947 рр., 7 од. зб. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів членів кол-
госпу. Річні звіти колгоспу. 
 
Р-4497, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьонного. 
с. Денисівка Березівського району, Одеської області. 
[ ] рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 09.09.1965 р. 
Опис № 1 - 1944-1950 рр., 17 од. зб. 
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Річні звіти колгоспу. Виробничі плани. Протоколи загальних зборів 
членів колгоспу та засідань правління. 
 
Р-4498, Одеське залізничне поштово-телеграфне відділення Управління 
Чорноморського округу народного зв’язку 
м. Одеса 
[ ] рр. 
з 1925 р.- Південно-західного управління зв’язку 
т.14, кат.3. 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Опис № 1 - 1923-1928 рр., 6 од. зб. 
Накази Народного Комісаріату зовнішньої торгівлі СРСР та телеграфів. 
Циркуляри Управління Чорноморського округу зв’язку. Список особового 
складу. 
 
Р-4499, Одеська окружна телефонна мережа Управління Чорноморського 
округу народного зв’язку. 
м. Одеса. 
1923-1930 
з 1925 р.- Південно-західного управління зв’язку 
т.14, кат.3. 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Опис № 1 - 1924-1927 рр., 4 од. зб. 
Циркуляри, розпорядження Народного Комісаріату зв’язку СРСР. Списки 
та анкети особового складу. Циркуляри Управління Чорноморського уп-
равління зв’язку. Список працівників телефонної мережі, характеристи-
ки та листування про особовий склад. 
 
Р-4500, Одеська обласна рада добровільного спортивного товариства 
«Буревісник» (ДСТ). 
м. Одеса. 
1944-01.01.1958 рр.  
 
Одеська обласна рада студентського добровільного спортивного товарис-
тва «Буревісник» (ДСТ). 
25.03.1958 р.- 
т.23, кат.2. 
На державному зберіганні з 15.02.1958 р. 
Всього: 266 од. зб., 1944-1975 рр. 
Опис № 1 - 1944-1975 рр., 264 од. зб. 
Накази і розпорядження по раді. Протоколи пленумів і президій. План 
розвитку фізичної культури. Матеріали обласних конференцій і плену-
мів. Звіти про діяльність та фінансові. Кошториси та штатні розписи. 
Особисті рахунки працівників та службовців. Відомості про підготовку 
розрядників, майстрів спорту. Спеціалізована дитячо-юнацька спорт 
школа. Одновідомчий центр по волейболу. Одновідомчий центр по боксу. 
Бухгалтерія. Місцевий комітет. 
 
Опис № 2 - 1955-1957 рр., 2 од. зб. 
Документи тимчасового терміну зберігання. 
 
Р-4501, Одеський завод фарб, лаків та ультрамарину ім. Ворошилова 
К.Є. Одеського тресту хімічної і соляної промисловості «Одесхім-
сільтрест», м.Одеса 
1920-жовтень 1941 рр. 
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з 1931 р. Державного республіканського об’єднання хімічної промисло-
вості «Укрхімоб’єднання» 
з 1932 р. Всесоюзного об’єднання лако-фарбної промисловості «Лакокра-
ска» 
 
Одеський лакофарбовий завод ім. Ворошилова К.Є. Українського тресту 
пластмаси «Укрпластмас» 
квітень 1944 р.- 
з 1945 р.- Республіканського тресту «Укрлакофарба» 
з 1953 р.- Головного управління хімічної та пластмасової промисловос-
ті УРСР 
з 1957 р.- Управління машинобудівної, та хімічної промисловості Рад-
наргоспу Одеського адміністративного економічного району. 
з грудня 1962 р.- Управління хімічної та нафтопереробної промисловос-
ті Раднаргоспу Чорноморського адміністративного економічного району. 
з 1966 р.- Головного управління промисловості лаків і фарб УРСР. 
т.11, кат.2. 
На державному зберіганні з 08.10.1940 р. 
Опис № 1 - 1926-1936 рр., 74 од. зб. 
Відомості про виконання виробничих планів та спеціальних замовлень. 
Листування по особовому складу. Списки робітників іноземно-підданих. 
 
Р-4502, Одеська обласна рада добровільного спортивного товариства 
«Харчовик» (ДСТ). 
м. Одеса 
1944-30.10.1957 рр.  
т.23, кат.2. 
На державному зберіганні з 27.02.1958 р. 
Опис № 1 - 1944-1957 рр., 95 од. зб. 
Накази та розпорядження. Протоколи і стенограми президії, конферен-
цій, виробничих нарад. Звіти про діяльність ради. Плани робіт спорти-
вних секцій. Кошториси та штатні розписи. Особисті рахунки робітників 
та службовців. 
 
Р-4503, Одеська контора головного управління «Головтехпостнафта». 
м. Одеса. 
1944-02.09.1953 рр.  
 
Одеська агенція головного управління «Головтехпостнафта». 
02.09.1953 р.- 
з 1955 р.- Головного управління «Головнафтобуд». 
т.11, кат.2. 
На державному зберіганні з 20.02.1958 р. 
Опис № 1 - 1944-1957 рр., 60 од. зб. 
Положення про контору. Накази по конторі. Плани по праці та товароо-
бігу. Кошториси та штатні розписи. Річні звіти про діяльність. Особо-
ві справи та особисті рахунки робітників та службовців. 
 
Р-4504, Одеський науково-дослідний інститут туберкульозу (Тубінсти-
тут) Наркомату охорони здоров’я УРСР. 
з 1946 р.- Міністерства охорони здоров’я УРСР. 
м. Одеса. 
1925 р.  
т.22, кат.2. 
На державному зберіганні з 20.02.1958 р. 
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Всього: 477 од. зб., 1926-1965 рр. 
Опис № 1 - 1926-1930 рр., 2 од. зб. 
Листування про особовий склад. 
Опис № 2 - 1939-1965 рр., 475 од. зб. 
Протоколи засідань наукової ради та наукових конференцій. Плани нау-
кових робіт. Звіти про діяльність інституту та підвідомчих установ. 
Кошториси, штатні розписи та фінансові звіти. 
 
Р-4505, Одеська контора головного управління Українського головного 
управління матеріально-технічного постачання «Укрлегпост». 
м. Одеса. 
травень 1944-23.12.1957 рр.  
т.11, кат.2. 
На державному зберіганні з 22.01.1958 р. 
Всього: 96 од. зб., 1944-1957 рр. 
Опис № 1 - 1944-1957 рр., 78 од. зб. 
Накази по конторі. Річні звіти контори. Річні плани контори. Штатні 
розписи. Особисті рахунки робітників та службовців. 
Опис № 2 - 1946-1957 рр., 18 од. зб. 
Особові справи робітників та службовців. 
 
Р-4507, Одеський 1-й навчальний комбінат кооперативної освіти. Всеук-
раїнської спілки споживчих кооперативів УРСР (ВУКС УРСР). 
м. Одеса. 
[ ] рр. 
т.10, кат.3. 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Опис № 1 - 1930-1934 рр., 5 од. зб. 
Списки, довідки, характеристики, відомості на робітників і учнів. 
 
Р-4509, Одеський губернський військовий комісаріат (Губвійськкомат) 
м. Одеса. 
серпень 1919-01.08.1925 рр. 
т.3, кат.3. 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього: 291 од. зб., 1919-1925 рр. 
Опис № 1 - 1919-1925 рр., 203 од. зб. 
Накази революційної військової ради республіки. Списки червоноармій-
ців, командирів та службовців військових частин. Листування про осо-
бовий склад, розшук дезертирів, стан місць ув’язнення. Журнал розпо-
рядчого засідання військово-слідчої комісії та алфавіти до настільно-
го реєстру. Списки мобілізованих службовців залізниці. Накази по Губ-
військкомату. Списки особового складу. Особова справа Шишова А.Є. 
Опис № 7 - 1919-1921 рр., 88 од. зб. 
Накази Губвійськкомату та установ Губвійськкомату, копії наказів 
окружного та міського військових комісаріатів. Постанови військово-
слідчої колегії Губвійськкомату. Листування з військкоматами про фор-
мування вартових полків і батальйонів, списки і листування про особо-
вий склад. Політзведення про військові частини, які підпорядковані 
Губвійськкомату. 
 
Р-4510, Одеська міська контрольна комісія робітничо-селянської інспе-
кції. (МіськККРСІ) 
м. Одеса. 
10.1930-11.02.1934 рр. 
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т.9, кат.2. 
На державному зберіганні з 1940 р.  
Всього: 1721 од. зб., 1930-1936 рр. 
Опис № 1 - 1930-1934 рр., 1720 од. зб. 
Декрети і постанови ВУЦВК, президії ЦКК і колегії Наркомату РСІ УРСР, 
постанови президії міськ.КК-РСІ. Протоколи засідань президії і коле-
гії міськ.КК-РСІ , бюро скарг, структурно - штатної комісії при міськ 
КК-РСІ, комісії по чищенню радапарату на підприємствах та організаці-
ях. Плани та звіти про діяльність міськ КК-РСІ, доповідні записки про 
роботу комісії, про результати чищення радапарату, повідомлення сіль-
рад про результати розслідування скарг, справи про обстеження підпри-
ємств. Листування з питань роботи ФЗУ та лікбезу, навчальних закла-
дів, з соціально-побутових питань. 
Опис № 2 - 1933 р., 1 од. зб. 

Стенографічний звіт зльоту групи сприяння робоче-селянської інспекції міс-
та Одеси і Приморського району 22.12.1933 р. 

 
Р-4514, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьонного. 
с. Єлісаветівка Жовтневого району, Одеської області. 
[ ] рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 09.09.1965 р. 
Опис № 1 - 1944-1952 рр., 6 од. зб. 
Виробничі плани, приходно-витратні кошториси, акт про збитки нанесені 
колгоспу німецько-фашистськими загарбниками. Річні звіти. Протоколи 
засідання правління та загальних зборів членів колгоспу. 
 
Р-4515, Одеський державний ботанічний сад Одеського Державного уніве-
рситету 
м. Одеса. 
[ ] рр. 
т.21, кат.3. 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Опис № 1 - 1926-1928 рр., 1 од. зб. 
Циркуляри Народного Комісара освіти УРСР. 
 
Р-4517, Управління 6-го стрілецького корпусу Українського Військового 
Округу 
м. Одеса. 
[ ] рр. 
т.4, кат.3. 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Опис № 1 - 1922-1927 рр., 336 од. зб. 
Накази по 6-му стрілецькому корпусу. Листування про проведення нав-
чання, нове поповнення військовослужбовців надстрокової служби. Про-
токоли нарад викладацького складу по перепідготовці мед складу, про-
грами і розклади занять, списки лікарів запасу, які призвані для про-
ходження перепідготовки. 
 
Р-4518, Управління військового коменданта Одеської залізничної ділян-
ки. 
м. Одеса. 
[ ] рр. 
т.4, кат.3. 
На державному зберіганні з 1930 р. 
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Всього: 30 од. зб., 1921-1923 рр. 
Опис № 1 - 1922-1923 рр., 2 од. зб. 
Доповіді та листування про санітарний стан доріг і про роботу дільни-
ці. Протоколи засідань комісії по охороні доріг та мостів. 
Опис № 2 - 1921-1922 рр., 20 од. зб. 
Накази по управлінню та особові справи службовців. 
Опис № 3 - 1922-1923 рр., 8 од. зб. 
Накази по управлінню. Списки та особові справи службовців. 
 
Р-4522, Начальник Демидівської районної радянської робітничо-
селянської міліції. 
с. Демидівка, Демидівського району, Одеського округу, Одеської губер-
нії. 
07.03.1923-1925 рр. 
 
Начальник Петровської районної радянської робітничо-селянської мілі-
ції. 
с. Петрівка, Петрівського району, Одеського округу. 
1925 р.- 
т.6, кат.3. 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Опис № 1 - 1923 р., 1 од. зб. 
Накази і циркуляри Одеської окружної міліції. 
 
Р-4524, Начальник радянської робітничо-селянської міліції портового 
району м. Одеси. 
м. Одеса 
[ ] рр. 
т.6, кат.3. 
На державному зберіганні з 16.12.1924 р. 
Всього: 35 од. зб., 1922-1926 рр. 
Опис № 1 – 1923–1926 рр., 21 од. зб. 
Накази і розпорядження по районній міліції. Копії звітних відомостей 
про діяльність району. Зведення міліціонерів про події. Вимогливі ві-
домості на виплату заробітної плати та списки особового складу. 
Опис № 2 – 1922–1926 рр., 14 од. зб. 
Накази і циркуляри Одеської міськміліції. Агентурні інформаційні бю-
летені. 
 
Р-4529, Одеська губернська комісія по з’ясуванню збитків, нанесених 
радянській владі іноземною інтервенцією та білогвардійцями Одеського 
губернського виконавчого комітету Ради робітничих, селянських та чер-
воноармійських депутатів. 
м. Одеса 
[ ] рр. 
т.2, кат.3. 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Опис № 1 – 1919–1924 рр., 4 од. зб. 
Акти про нанесені збитки. 
 
Р-4530, Начальник Тарасо-Шевченківської районної радянської робітни-
чо-селянської міліції 
с. Янівка, Тарасо-Шевченківського району, Одеського округу, Одеської 
губернії 
07.03.1923-17.02.1935 рр. 
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з 1925 р. Тарасо-Шевченківського району, Одеського округу. 
т.6, кат.3. 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Опис № 1 - 1923 р., 3 од. зб. 
Інформаційні зведення районної міліції. 
 
Р-4531, Начальник Велико-Фонтанської районної радянської робітничо-
селянської міліції. 
с. Великий Фонтан, Велико-Фонтанської волості, Одеського повіту, Оде-
ської губернії.  
02.1920-1922 рр. 
т.6, кат.3. 
На державному зберіганні з 06.12.1924 р. 
Всього: 16 од. зб., 1920-1922 рр. 
Опис № 1 – 1920–1922 рр., 14 од. зб. 
Звіт про діяльність Велико-Фонтанської районної міліції. Вимогливі 
відомості на виплату зарплатні та списки особового складу. 
Опис № 2 – 1921 р., 2 од. зб. 
Інформаційні зведення та списки співробітників. 
 
Р-4532, Начальник Гроссуловської районної радянської робітничо-
селянської міліції. 
с. Гроссулово, Гроссуловського району, Одеського округу, Одеської гу-
бернії 
07.03.1923-[ ] рр. 
т.6, кат.3. 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Опис № 1 – 1923 р., 3 од. зб. 
Накази і циркуляри Одеської окружної міліції. 
 
Р-4534, Начальник 2-го району Одеської міської радянської робітничо-
селянської міліції. 
м. Одеса 
[ ] рр. 
т.6, кат.3. 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Опис № 1 – 1921-1922 рр., 6 од. зб. 
Інформаційні зведення та відомості про дезертирів. 
 
Р-4535, Начальник 3-го району Одеської повітової радянської робітни-
чо-селянської міліції. 
с. Северинівка, Северинівської волості, Одеського повіту, Одеської 
губернії 
лютий 1920-07.03.1923 рр. 
 
з 03.05.1922 р.- Ленінської волості, Одеського повіту, Одеської губе-
рнії 
т.6, кат.3. 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Опис № 1 – 1921-1923 рр., 5 од. зб. 
Листування з Одеською повітовою міліцією про осіб, викритих в скоєні 
злочинів. 
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Р-4537, Начальник 5-го району Одеської міської радянської робітничо-
селянської міліції. 
м. Одеса 
[ ] рр. 
т.6, кат.3. 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Опис № 1 – 1921-1922 рр., 4 од. зб. 
Щоденні інформаційні зведення начальника 5-го району та копії наказів 
губернської та повітової міліції про боротьбу з бандитизмом. 
 
Р-4542, 
Одеський винний завод №2, Одеського обласного тресту виноробної, пло-
доягідної та безалкогольної промисловості «Облвинпром»  
м. Одеса 
[ ] рр. 
т.11, кат.3. 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Опис № 1 – 1933-1937 рр., 23 од. зб. 
Копії наказів і розпоряджень наркомату постачання УРСР та Одеського 
обласного тресту. Листування з органами НКВС про особовий склад. 
 
Р-4543, Одеський скляний завод ім. КІМа, Одеського тресту соляної та 
хімічної промисловості  
м. Одеса 
1920-жовтень 1941 рр. 
 
Одеський скляний завод, Українського скляного тресту. 
квітень 1944-1984 рр. 
з 1953 р. Головного управління скляної промисловості «Укрскло». 
з 1957 р. Управління легкої промисловості Раднаргоспу Одеського адмі-
ністративного економічного району. 
з 1963 р. Управління легкої промисловості Раднаргоспу Чорноморського 
адміністративного економічного району. 
з 1966 р. Українського тресту «Склотара». 
 
Одеський завод скловиробів Міністерства промисловості будівельних ма-
теріалів УРСР Республіканського промислового об’єднання скляної про-
мисловості «Укрскло». 
1984-1994 рр. 
 
Орендне підприємство «Одеський завод скловиробів». 
1994-1996 рр. 
 
Відкрите акціонерне товариство «Одеський завод скловиробів». 
1996-2002 рр. 
2002 р. Ліквідований. 
т.11, кат.2. 
На державному зберіганні з 03.01.1940 р. 
Опис № 1 – 1925-1936 рр., 63 од. зб. 
Накази по Одеському заводі, циркуляри Одеського хімсольтресту про 
протипожежну охорону. Протоколи нарад правління Одесхімсольтрест, 
партактиву. Інструкції та положення про облік і висунення кращих кад-
рів. Розпорядження Одеської міської ради про мобілізацію грошових 
кошт серед населення, Одеського міського військового комісаріату про 
облік військовозобов’язаних. Акти комісій обстеження, передачі та 
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приймання документів секретного діловодства. Листування про ведення 
діловодства, постачання підприємства сировиною, реалізації продукції 
підприємств у мобілізаційний період, протиповітряну оборону і ін. На-
кази по Наркомату легкої промисловості УРСР про посилення охорони 
підприємств. Матеріали з питань особового складу робітників заводу. 
 
Р-4545, Управління будівництвом Одеського крекінг заводу (Крекінгбуд) 
Наркомату важкої промисловості УРСР  
м. Одеса 
1934-1937 рр. 
 
Одеський крекінг завод, Наркомату важкої промисловості УРСР, м. Одеса 
1937-01.08.1949 рр. 
з жовтня 1941 р. м. Сизрань. 
з 18.04.1945 р. Наркомату нафтової промисловості УРСР. м.Одеса 
з квітня 1946р. Головного Управління по переробці нафти Міністерства 
нафтової промисловості Південних та Західних районів СРСР. 
 
Одеський нафтопереробний завод Головного Управління переробки нафти 
Західних районів Міністерства нафтової промисловості СРСР. 
01.08.1949-1993 рр. 
з 1954 р. Головного Управління по переробці нафти Міністерства нафто-
вої промисловості. 
з 1957 р. Управління машинобудівної та хімічної промисловості Раднар-
госпу Одеського адміністративного економічного району. 
з 29.12.1962 р. Управління хімічної та нафтопереробної промисловості 
Раднаргоспу Чорноморського адміністративного економічного району. 
з 18.10.1965 р. Управління нафтопереробної та нафтохімічної промисло-
вості при Раді Міністрів УРСР. 
1992 р. Української державної компанії «Укрнафтохім». 
14.12.1992 р. Державного комітету України з нафти та газу 
 
Акціонерне товариство відкритого типу «Одеський нафтопереробний за-
вод» 
25.02.1993-1995 рр. 
з 18.01.1995 р.- Державного комітету нафтової, газової та нафтопере-
робної промисловості України 
 
Відкрите акціонерне товариство «Одеський нафтопереробний завод», м. 
Одеса 
1995-2000 рр. 
т.11, кат.2. 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Всього: 1224 од. зб., 1935-1999 рр. 
Опис № 1 – 1935-1941 рр., 26 од. зб. 
Накази та постанови наркомату важкої промисловості. Акти про знищення 
справ, які не підлягають подальшому зберіганню. Списки та характерис-
тики на працівників заводу.  
Опис № 2 – 1973-1992 рр., 1108 од. зб. 
Річний план виробництва, собівартості, праці. Кошториси та штатні ро-
зписи. Матеріали по роботі щодо поновлення заводу , переходу на нові 
умови планування, соціалістичному змаганню. Титульні списки. Накази і 
розпорядження по заводу. 
Опис № 3 – 1993-1999 рр., 90 од. зб. 
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Канцелярія, бухгалтерія, плановий відділ, відділ праці і заробітної 
плати, відділ охорони праці, технічний відділ, відділ кадрів, завод-
ський комітет. 
 
Р-4549, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва. 
с. Ровне, Березівського району, Одеської області. 
[ ] рр. 

т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 09.09.1965 р. 
Опис № 1 - 1944-1951 рр., 5 од. зб. 
Протоколи загальних зборів членів колгоспу та засідань правління. Рі-
чні звіти колгоспу. 
 
Р-4550, Одеське міське управління радянської робітничо-селянської мі-
ліції. 
м. Одеса 
08.02.1920-[ ] рр. 
т.6, кат.3. 
На державному зберіганні з 09.04.1938 р. 
Опис № 1 – 1920-1928 рр., 530 од. зб. 
Постанови РНК УРСР. Накази і циркуляри Головного управління міліції 
УРСР. Накази і циркуляри губміліції, міськміліції. Огляди, зведення 
та інформації про діяльність міліції районів м. Одеси про боротьбу зі 
злочинністю, доповіді та зведення про дислокацію постів міліції в м. 
Одесі, про особовий склад міськміліції. 
 
Р-4552, Одеська обласна контора Українського тресту птахо-яєчної про-
мисловості «Укрптахопром» 
м. Одеса 
[ ] рр. 
т.11, кат.3. 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Опис № 1 – 1935-1937 рр., 6 од. зб. 
Листування з НКВС УРСР про особовий склад. Відомості про експорт то-
варів. 
 
Р-4553, Одеська обласна контора Всесоюзного кооперативного об’єднання 
оптово-роздрібної торгівлі книжками і культурними товарами «Вукооп-
книга» 
м. Одеса. 
[ ] рр. 
т.17, кат.3. 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Опис № 1 – 1932-1934 рр., 10 од. зб. 
Накази і розпорядження Вукоопкниги, списки, анкети та листування по 
особовому складу. Списки вилученої літератури. 
 
Р-4554, Центральна комісія по увічненню пам’яті Григорія Івановича 
Котовського Центрального виконавчого комітету Молдови. 
м. Балта, Автономної Молдовської Радянської Соціалістичної Республі-
ки. 
1925-1926 рр. 
т.2, кат.3. 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Опис № 1 – 1925-1926 рр., 4 од. зб. 
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Акти, звіти та підписні аркуші. 
 
Р-4555, Виконком Анастасієвської сільської ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів (сільрада). 
с. Анастасієвка, Ісаєвського району, Первомайського округу, Одеської 
губернії. 
07.03.1923-24.12.1939 рр. 
з 1924 р. Ісаєвського району, Одеського округу, Одеської губернії. 
з червня1925 р. Ісаєвського району, Одеського округу. 
17.11.1927 р. Андре-Іванівського району, Одеського округу. 
в 1931 р. Андре-Іванівського району, УРСР. 
з 1932 р. Андре-Іванівського району, Одеської області. 
 
Виконком Анастасієвської сільської ради депутатів трудящих (сільра-
да).  
с. Анастасієвка, Андре-Іванівського району, Одеської області. 
24.12.1939-09.08.1941 рр., 30.03.1944 р.  
з 1940 р. Андреєво-Іванівського району, Одеської області. 
з 1959 р. Миколаївського району, Одеської області. 
з 1963 р. Любашівського району, Одеської області. 
з січня 1965 р. Миколаївського району, Одеської області.  
т.2, кат.1. 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Всього: 207 од. зб., 1927-1973 рр. 
Опис № 1 – 1927-1934 рр., 12 од. зб. 
Постанови Раднаркому УРСР, Одеського облвиконкому. Протоколи засідань 
пленумів та президії сільради та загальних зборів жителів села Анас-
тасієвка. 
Опис № 2 – 1944-1956 рр., 65 од. зб. 
Плани роботи сільради. Протоколи засідань сільради і сесій. Бюджети, 
кошториси, книги обліку доходів та витрат по бюджету. Матеріали вибо-
рів до сільради. 
Опис № 3 – 1957-1973 рр., 130 од. зб. 
Квартальні плани робіт. Протоколи засідань сільради, сесій, виборчих 
комісій. Бюджети та звіти по їх виконанню. Кошториси та штатні розпи-
си, Книги обліку доходів та витрат по бюджету. Заходи, щодо зустрічі 
100 роковини з дня народження В.І.Леніна. 
 
Р-4556, Одеський центральний дім робочих підлітків. Наркомату освіти 
УРСР. 
м. Одеса. 
[ ] рр. 
т.21, кат.1. 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього: 682 од. зб., 1924-1930 рр. 
Опис № 1 – 1924-1929 рр., 652 од. зб. 
Розпорядження, службові записки та оголошення завідуючого домом. Про-
токоли педагогічної ради та виробничих нарад. Списки педагогів та ви-
хованців. Особові справи співробітників та вихованців. 
Опис № 2 – 1926-1930 рр., 12 од. зб. 
Накази по дому підлітків та особові справи співробітників. 
Опис № 3 – 1927-1930 рр., 18 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи засідань комісії міському. Циркуляри, інстру-
кції і протоколи окружного комітету профспілок працівників освіти. 
Акти обстеження роботи міському. 
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Р-4558, Виконком Василевської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада). 
с. Василівка, Ісаєвського району, Одеського округу. 
[1925-1930 рр.] 
з 1929 р. Андре-Іванівського району, Одеського округу. 
т.2, кат.1. 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Опис № 1 – 1927-1929 рр., 16 од. зб. 
Протоколи засідань сільради. Копії циркулярів і постанов Райвикон-
кому. 
 
Р-4561, Виконком Йозефстальської сільської ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів (сільрада). 
с.Йозефсталь, Гросс-Лібентальської волості, Одеського повіту, Одесь-
кої губернії. 
квітень1920-24.12.1939 рр. 
з 1923 р. Овідіопольського району, Одеського округу, Одеської губер-
нії. 
з 1925 р. Овідіопольського району, Одеського округу. 
з 1926 р. Гросс-Лібентальського району, Одеського округу. 
з 1927 р. Спартаківського району, Одеського округу. 
в 1931 р. Спартаківського району, УРСР. 
з 1932 р. Спартаківського району, Одеської області. 
 
Виконком Йосипівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
 с. Йосипівка, Овідіопольського району, Одеської області 
24.12.1939-09.08.1941 рр. 09.04.1944 р.- 
з 1963 р. Біляївського району, Одеської області. 
з 1967 р. Овідіопольського району, Одеської області.  
т.2, кат.1. 
На державному зберіганні з 12.12.1940 р. 
Всього: 135 од. зб., 1919-1965 рр. 
Опис № 1 – 1919-1921 рр., 7 од. зб. 
Протоколи загальних зборів жителів села Йозефсталь. Листування з по-
вітовим земельним відділом про відведення земель. Копії циркулярів 
волревкому. 
Опис № 2 – 1945-1953 рр., 58 од. зб. 
Плани роботи сільради. Протоколи засідань сільради та сесій. Бюджет 
та книги обліку доходів та витрат сільського бюджету. 
Опис № 3 – 1954-1965 рр., 70 од. зб. 
Плани роботи сільради. Протоколи засідань сільради, сесій, виборчих 
комісій. Бюджети. Книги обліку доходів та витрат. Річні звіти про ви-
конанню бюджету. Касові книги. 
 
Р-4562, Виконком Ільїнської сільської ради робочих, селянських та че-
рвоноармійських депутатів (сільрада). 
с. Ільїнка, Усатівської волості, Одеського повіту, Одеської губернії. 
19.01.1921-24.12.1939 рр. 
з березня 1922 р. Ленінської волості, Одеського повіту, Одеської гу-
бернії. 
з 07.03.1923 р. Ленінського району, Одеського округу, Одеської губер-
нії. 
з червня 1925 р. Ленінського району, Одеського округу. 
з 1926 р. Тарасо-Шевченківського району, Одеського округу. 
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з липня 1929 р. Одеського району, Одеського округу. 
в 1930 р. Виконкому Одеської міської ради робочих, селянських та чер-
воноармійських депутатів. 
з 1937 р. Одеського району, Одеської області. 
 
Виконком Ільїнської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Ільїнка, Одеського району, Одеської області 
24.12.1939-23.08.1941 рр., 09.04.1944 р.- 
 
з 1963 р. Біляївського району, Одеської області. 
т.2, кат.1. 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Всього: 191 од. зб., 1924-1966 рр. 
Опис № 1 – 1924-1933 рр., 120 од. зб. 
Постанови райвиконкому та копії постанов окрвиконкому. Протоколи за-
гальних зборів жителів села Ільїнка та засідань сільради. 
Опис № 2 – 1944-1966 рр., 71 од. зб. 
Плани роботи сільради. Протоколи засідань сільради та сесій. Бюджети 
сільради, кошториси та штатні розписи. Річні фінансові звіти. 
 
Р-4563, Виконком Калаглейської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада). 
с. Калаглея, Гросс-Лібентальської волості, Одеського повіту, Одеської 
губернії. 
19.01.1921-24.12.1939 рр. 
з 1923 р. Овідіопольського району, Одеського округу, Одеської губер-
нії. 
з червня 1925 р. Овідіопольського району, Одеського округу. 
з 1930 р. Виконкому Одеської міської ради робочих, селянських та чер-
воноармійських депутатів. 
з 1937 р. Овідіопольського району, Одеської області. 
 
Виконком Калаглейської сільської ради депутатів трудящих (сільрада). 
с.Калаглея, Овідіопольського району, Одеської області. 
24.12.1939-23.08.1941 рр. 
 
Виконком Миколаївської сільської ради депутатів трудящих (сільрада). 
с. Миколаївка, Овідіопольського району, Одеської області 
14.04.1944 р. 
 
з 1963 р. Біляївського району, Одеської області. 
з 1967 р. Овідіопольського району, Одеської області. 
т.2, кат.1. 
На державному зберіганні з 12.12.1940 р. 
Всього: 331 од. зб., 1921-1964 рр. 
Опис № 1 – 1921-1934 рр., 83 од. зб. 
Протоколи засідань президії сільради, культурно-просвітницької сек-
ції, загальних зборів жителів села Калаглея. Листування з Овідіополь-
ським райвиконкомом з питань охорони здоров’я та ліквідації безграмо-
тності. Копії наказів і циркулярів Гросс-Лібентальської волосної, 
Овідіопольської районної, та Одеської міської ради 
Опис № 2 – 1922-1925 рр., 2 од. зб. 
Листування про боротьбу з бандитизмом, роботі сільських КНС, залучен-
ня жінок до радянського будівництва та ін. 
Опис № 3 – 1944-1954 рр., 155 од. зб. 
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Акти збитків, нанесених селам сільради німецько-фашистськими загарб-
никами. Плани роботи сільради. Протоколи засідань сільради та сесій. 
Та звіт про його виконання. 
Опис №4 – 1955-1964 рр., 91 од. зб. 
Протоколи засідань сільради, сесій, виборчих комісій. Плани роботи 
сільради. Кошториси та штатні розписи. Бюджети сільради. Книги обліку 
доходів та витрат по бюджету. 
 
Р-4564, Одеська українська кустарно-промислова школа №1. Одеської 
окружної інспектури народної освіти. 
м. Одеса. 
[ ] рр. 
т.21, кат.1. 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Опис № 1 – 1926-1930 рр., 171 од. зб. 
Накази по школі. Протоколи засідань приймальної комісії та шкільної 
ради. Особові справи учнів. 
 
Р-4565, Виконком Ольгінської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада). 
с.Ольгіно, Гросс-Лібентальської волості, Одеського повіту, Одеської 
губернії. 
19.01.1921-24.12.1939 рр. 
з 1923 р. Одеського району, Одеського округу, Одеської губернії. 
з 1925 р. Одеського району, Одеського округу. 
 
Виконком Люстдорфської сільської ради робочих, селянських та червоно-
армійських депутатів (сільрада). 
с. Люстдорф, Одеського району. 
1926-1935 рр. 
з 1930 р. Виконкому Одеської міської ради робочих, селянських та чер-
воноармійських депутатів. 
т.2, кат.1. 
На державному зберіганні з 12.12.1940 р. 
Всього: 139 од. зб., 1924-1935 рр. 
Опис № 1 – 1924-1934 рр., 88 од. зб. 
Звіти про діяльність сільради. Протоколи засідань президії сільради 
та загальних зборів жителів селища Люстдорф. Списки членів сільради. 
Опис № 2 – 1925-1935 рр., 51 од. зб. 
Протоколи зборів земельних сходів та активу селищ. Списки членів 
сільради та членів незаможних селян. 
 
Р-4566, Виконком Новоандріївської сільської ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів (сільрада). 
с. Новоандріївка, Ісаєвського району, Первомайського округу, Одеської 
губернії. 
07.03.1923-24.12.1939 рр. 
з 1924 р. Ісаєвського району, Одеського округу, Одеської губернії. 
з липня 1925 р. Ісаєвського району, Одеського округу. 
17.11.1927 р. Андре-Іванівського району, Одеського округу. 
з 1932 р. Андре-Іванівського району, Одеської області. 
 
Виконком Ново-Андріївської сільської ради депутатів трудящих.  
с.Ново-Андріївка, Андре-Іванівського району, Одеської області 
24.12.1939-08.08.1941 рр., 01.04.1944 р.- 
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з 1940 р. Андреєво-Іванівського району, Одеської області. 
1959-1961 рр. Миколаївського району, Одеської області. 
1962 р. Ширяївського району. 
1936-1964 рр. Ананьївського району. 
з 1967р. Ширяївського району. 
т.2, кат.1. 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього: 47 од. зб., 1927-1970 рр. 
Опис № 1 – 1927-1929 рр., 6 од. зб. 
Протоколи загальних зборів жителів селища Ново-Андріївка, засідань 
виборчих комісій. Позовні земельні справи. 
Опис № 2 – 1959-1970 рр., 41 од. зб. 
Протоколи сесій сільської ради та засідань виконкому. Місячні та ква-
ртальні плани, бюджети, річні звіти. Матеріали виборчих комісій. 
 
Р-4568, Управління гарнізонного лікаря. Одеського губернського війсь-
ково-санітарного підвідділу. 
м. Одеса. 
[ ] рр. 
т.22, кат.3. 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Опис № 1 – 1920-1921 рр., 2 од. зб. 
Листування про боротьбу з інфекційними захворюваннями та санітарний 
склад у військових частинах. 
 
Р-4570, Одеський робочий вечірній технікум імені Петра Старостина 
Одеського губернського відділу народної освіти. 
м. Одеса. 
1923-1928 рр. 
 
Одеський робочий вечірній політехнікум. Наркомату освіти УРСР 
1928-1929 рр. 
Одеський робочий вечірній індустріальний політехнікум Наркомату осві-
ти УРСР, м. Одеса 
1929-1930 рр. 
Одеський робочий вечірній індустріальний інститут Вищої Ради народно-
го господарства УРСР, м. Одеса 
1930-1934 рр. 
т.21, кат.2. 
На державному зберіганні з 1939 р. 
Всього: 139 од. зб., 1923-1935 рр. 
Опис № 1 – 1923-1931 рр., 37од. зб. 
Протоколи засідань приймальної комісії, предметної та навчально-
контрольної комісії. Списки студентів та викладачів. 
Опис № 2 – 1925-1930 рр., 6 од. зб. 
Списки та листування про викладачів та студентів. 
Опис № 3 – 1928-1932 рр., 248 од. зб. 
Накази по інституту. Протоколи засідань правління, Ради інституту, 
кафедр, кваліфікаційної, предметної, технічної комісій. Річний звіт 
про роботу інституту. Відомості на видачу стипендії. Списки, анкети 
особові справи професорів, викладачів, студентів. 
Опис № 4 – 1931-1933 рр., 20 од. зб. 
Протоколи засідань військової комісії інституту. Списки викладачів та 
студентів. 
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Р-4570, Одеський робочий вечірній технікум імені Петра Старостіна. 
[по підготовці електротехніків та будівельників] Одеського губернсь-
кого відділу народної освіти. 
м. Одеса. 
1923-1928 рр. 
з 1967р. Одеського окружного відділу народної освіти. 
 
Одеський робочий вечірній політехнікум. Наркомату освіти УРСР 
1928-1929 рр. 
 
Одеський робочий вечірній індустріальний політехнікум. Наркомату 
освіти УРСР 
1929-1930 рр. 
 
Одеський робочий вечірній індустріальний інститут. Вища Рада народно-
го господарства. 
1930-1934 рр. 
т.21, кат.2. 
На державному зберіганні з 1939 р. 
Всього: 139 од. зб., 1924-1935 рр. 
Опис № 1 – 1923-1931 рр., 37од. зб. 
Протоколи засідань приймальної комісії, предметної та навчально-
контрольної комісії. Списки студентів та викладачів. 
Опис № 2 – 1925-1930 рр., 6 од. зб. 
Списки та листування про викладачів та студентів. 
Опис № 3 – 1928-1932 рр., 245 од. зб. 
Накази по інституту. Протоколи засідань правління, Ради інституту, 
кафедр, кваліфікаційної, предметної, технічної комісій. Річний звіт 
про роботу інституту. Відомості на видачу стипендії. Списки, анкети 
особові справи професорів, викладачів, студентів. 
Опис № 4 – 1931-1933 рр., 20 од. зб. 
Протоколи засідань військової комісії інституту. Списки викладачів та 
студентів. 
 
Р-4573, Виконком Познанської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада). 
с. Познанка, Ясинівського району, Балтського округу, Одеської губер-
нії. 
1923-24.12.1939 рр. 
з 1924 р. Ясинівського району, Первомайського округу, Одеської губер-
нії. 
з липня 1925 р. Ясинівського району, Первомайського округу. 
з 1926 р. Любашівського району, Первомайського округу. 
в 1931 р. Любашівського району, УРСР. 
з 1932 р. Любашівського району, Одеської області. 
 
Виконком Познанської сільської ради депутатів трудящих (сільрада). 
с. Познанка, Любашівського району, Одеської області 
24.12.1939-03.08.1941 рр., 27.03.1944 р.- 
 
т.2, кат.1. 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього: 47 од. зб., 1923-1953 рр. 
Опис № 1 – 1923-1925 рр., 1 од. зб. 
Протоколи засіданні сільради. 
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Опис № 2 – 1944-1953 рр., 46 од. зб. 
Плани роботи сільради. Протоколи засідання сільради, сесій. Бюджети 
та матеріали по виконанню бюджету. 
 
Р-4574, Одеський єврейський сільськогосподарський інститут ім. Сталі-
на. Наркомату освіти УРСР. 
м.Одеса. 
[ ] рр. 
т.21, кат.2. 
На державному зберіганні з 18.02.1948 р. 
Всього: 340 од. зб., 1926-1934 рр. 
Опис № 1 – 1926-1934 рр., 338 од. зб. 
Накази по інституту. Відомості академічної успішності, списки тих, 
хто закінчив інститут, дипломні роботи та особові справи студентів. 
Опис № 2 – 1927-1928 рр., 2 од. зб. 
Копії директив наркомату освіти. 
 
Р-4575, Одеські 8-ми місячні курси при Одеському губернському земель-
ному управлінні. 
м. Одеса. 
[ ] рр. 
т.21, кат.2. 
На державному зберіганні з 18.02.1948 р. 
Опис № 1 – 1924-1925 рр., 78 од. зб. 
Книга наказів по курсам. Протоколи засідань Ради курсів. Списки кур-
сантів та особові справи. 
 
Р-4576, Одеська професійна хімічна школа. Окружної інспектури народ-
ної освіти. 
м. Одеса 
[ ] рр. 
 
Одеський електрохімічний технікум Всесоюзного об’єднання хімічної 
промисловості «Всехімпром». 
[ ] рр. 
з 1935 р. Наркомату важкої промисловості 
т.21, кат.2. 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Всього: 676 од. зб., 1927-1936 рр. 
Опис № 1 – 1927-1936 рр., 662 од. зб. 
Накази по технікуму. Навчальні плани. Списки та особові справи викла-
дачів та студентів. 
Опис № 2 – 1929-1933 рр., 14 од. зб. 
Листування з ГПУ про особовий склад. 
 
Р-4577, Одеський трьох роковий машино-конструкторський вечірній робо-
чий технікум. Державного республіканського об’єднання металообробної 
промисловості «Укрмето». 
м. Одеса. 
[ ] рр. 
Одеський український машинобудівельний конструкторський технікум на-
родного комісаріату важкої промисловості. 
[ ] рр. 
 
т.21, кат.3. 
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На державному зберіганні з 1940 р. 
Опис № 1 – 1928-1937 рр., 74 од. зб. 
Протоколи засідань приймальної комісії. Списки викладачів та студен-
тів. Особові справи студентів. 
 
Р-4578, Виконком Августівської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада). 
с.Августівка, Ільїнської волості, Одеського повіту, Одеської губер-
нії. 
1920-24.12.1939 рр. 
з 1921 р. Усатівської волості, Одеського повіту, Одеської губернії 
з 1923 р. Ленінського району, Одеського округу, Одеської губернії. 
з липня 1925 р. Ленінського району, Одеського округу. 
з 1930 р. Одеського району, Одеського округу. 
з 22.09.1930 р. Одеської міськради. 
з 1937 р. Одеського району, Одеської області. 
 
Виконком Августівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада). 
с. Августівка, Одеського району, Одеської області 
24.12.1939-13.08.1941 рр., 09.04.1944 р.- 
 
з 04.01.1963 р. Біляївського району. 
т.2, кат.1. 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього: 229 од. зб., 1921-1974 рр. 
Опис № 1 – 1921-1933 рр., 52 од. зб. 
Протоколи засіданні президії сільради та загальних зборів селища Ав-
густівка. 
Опис № 2 – 1925-1931 рр., 14 од. зб. 
Звіти про підготовку до посівної кампанії. Протоколи засідання Авгус-
тівської сільради. 
Опис № 3 – 1944-1974 рр., 163 од. зб. 
Плани роботи сільради. Протоколи засідань сільради і сесій та загаль-
них зборів. Матеріали по виконанню бюджету, кошториси. Документи про 
роботу постійних комісій. Документи по виборам до сільради. 
 
Р-4579, Виконком Ісаєвської сільської ради робочих, селянських та че-
рвоноармійських депутатів (сільрада). 
с. Ісаєве, Ісаєвського району, Первомайського округу, Одеської губер-
нії. 
07.03.1923-24.12.1939 рр. 
з 1924 р. Ісаєвського району, Одеського округу, Одеської губернії. 
з липня 1925 р. Ісаєвського району, Одеського округу. 
з 1927 р. Андре-Іванівського району, Одеського округу. 
в 1931 р. Андре-Іванівського району, УРСР. 
з 1932 р. Андре-Іванівського району, Одеської області. 
з 1937 р. Одеського району, Одеської області. 
 
Виконком Ісаєвської сільської ради депутатів трудящих (сільрада).  
с.Ісаєве, Андре-Іванівського району, Одеської області 
24.12.1939-09.08.1941 рр., 30.03.1944 р.- 
з 1940 р. Андреєво-Іванівського району, Одеської області. 
т.2, кат.3. 
На державному зберіганні з 1939 р. 
Всього: 19 од. зб., 1928-1949 рр. 
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Опис № 1 – 1928 р., 1 од. зб. 
Протоколи засідань президії сільради. 
Опис № 2 – 1944-1949 рр., 18 од. зб. 
Плани роботи сільради. Протоколи засідань сільради. Бюджети, коштори-
си, книги обліку доходів і витрат по бюджету. Фінансові звіти. 
 
Р-4580, Виконком Дальницької сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада). 
с. Дальник, Дальницької волості, Одеського повіту, Одеської губернії. 
16.01.1921-24.12.1939 рр. 
з 1923 р. Одеського району, Одеського округу, Одеської губернії. 
з липня 1925 р. Одеського району, Одеського округу. 
з 1930 р. Виконком Одеської міської ради робочих, селянських та чер-
воноармійських депутатів. 
з 1937 р. Одеського району, Одеської області. 
 
Виконком Дальницької сільської ради депутатів трудящих (сільрада). 
с. Великий Дальник, Одеського району, Одеської області 
24.12.1939-06.10.1941 рр., 09.04.1944 р.- 
 
з 1963 р. Біляївського району, Одеської області. 
т.2, кат.3. 
На державному зберіганні з 09.06.1941 р. 
Всього: 231 од. зб., 1944-1974 рр. 
Опис № 1 – 1944-1966 рр., 31 од. зб. 
Протоколи засідань сільради, сесій та загальних зборів. Бюджети та 
річні фінансові звіти Матеріали постійно діючих комісій. Відомості 
про соціалістичне змагання. Протоколи сесій і засідань виконкому. 
Опис № 2 – 1944-1974 рр., 220 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому сільради, сесій. Бюджети та звіти про 
виконання бюджетів. 
 
Р-4581, Ново-Білярська промислово-кооперативна артіль «Рот-Фронт» 
с. Нові Біляри, Комінтернівського району, Одеської області. 
12.02.1932 р. 
 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Рот-Фронт» 
09.03.1933 р. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Опис № 1 - 1932-1933 рр., 12 од. зб. 
Протоколи засідань правління та загальних зборів членів артілі. Виро-
бничі плани та річні звіти про діяльність артілі. Списки членів арті-
лі. 
 
Р-4582, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Дзержинського 
с. Овідіополь, Овідіопольського району, Одеського округу. 
1930-16.09.1941, 13.04.1944 рр.- 
з 29.09.1930 р. Виконком Одеської міської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів. 
з 1937 р Овідіопольського району, Одеської області. 
з січня 1963 р Біляївського району, Одеської області. 
з січня 1967 р Овідіопольського району, Одеської області. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 12.12.1940 р. 
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Всього: 80 од. зб., 1930-1965 рр. 
Опис № 1 – 1930-1932 рр., 15 од. зб. 
Протоколи засідань загальних зборів членів колгоспу та правління. 
Списки членів колгоспу. 
Опис № 2 – 1944-1954 рр., 26 од. зб. 
Протоколи засідань загальних зборів членів колгоспу та правління. Ві-
домості хід ремонту інвентарю та збиральної кампанії. Річний звіт та 
книги обліку натуральних витрат. 
Опис № 3 – 1955-1965 рр., 39 од. зб. 
Протоколи засідань загальних зборів членів колгоспу та правління. 
Статут колгоспу. Виробничо-фінансовий план. Книги обліку фондів, ос-
новних засобів. Річний звіт колгоспу. 
 
Р-4583, Сільськогосподарська артіль (колгосп) імені Тринадцятиріччя 
Жовтня 
с.Маринівка, Виконкому Одеської міської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів 
1931-[1934] рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Опис № 1 – 1931-1934 рр., 10 од. зб. 
Циркуляри, інструкції та постанови Одеської міськради та колгоспної 
спілки. Виробничі плани та річні звіти. Протоколи засідань правління 
та загальних зборів членів артілі. 
 
Р-4584, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 3-го Інтернаціона-
лу. 
с. Маринівка, Одеського району, Одеського округу. 
1930-07.08.1941, 07.04.1944 рр. 
з 22.09.1930 р. Виконком Одеської міської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів. 
з 1937 р Одеського району, Одеської області. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Димитрова.  
с.Маринівка, Одеського району, Одеської області. 
січень 1953 р.- 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 12.12.1940 р. 
Всього: 16 од. зб., 1933-1958 рр. 
Опис № 1 – 1933-1934 рр., 7 од. зб. 
Протоколи засідань правління та загальних зборів членів артілі. Річ-
ний звіт про діяльність артілі за 1933 рік. 
Опис № 2 – 1952-1958 рр., 9 од. зб. 
Протоколи засідань правління та загальних зборів членів артілі. Річ-
ний звіт про діяльність артілі. Книги обліку грошових та натуральних 
доходів та витрат. 
 
Р-4585, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перша п’ятирічка» 
с.Овідіополь, Овідіопольського району, Одеського округу. 
1930-16.09.1941, 13.04.1944 рр.- 
з 22.09.1930 р. Виконком Одеської міської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів. 
з 1937 р Овідіопольського району, Одеської області. 
з 1963 р Біляївського району, Одеської області. 
з 1967 р Овідіопольського району, Одеської області. 
т.16, кат.3. 
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На державному зберіганні з 12.12.1940 р. 
Всього: 34 од. зб., 1930-1952 рр. 
Опис № 1 – 1930-1934 рр., 9 од. зб. 
Протоколи засідань правління та загальних зборів членів артілі. Дого-
вори, акти аппродациї зернових культур. 
Опис № 2 – 1944-1952 рр., 25 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи засідань правління та загальних зборів 
членів артілі. Річні звіти. Книги обліку грошових та натуральних до-
ходів та витрат, фондів. 
 
Р-4586, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе 
с.Ковальовка, Одеського району, Одеського округу. 
1930-12.08.1941, 08.04.1944 рр. 
з 22.09.1930 р. Виконком Одеської міської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів. 
з 1937 р Одеського району, Одеської області. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Всього: 34 од. зб., 1930-1950 рр. 
Опис № 1 – 1930-1934 рр., 10 од. зб. 
Протоколи засідань правління, загальних зборів членів артілі, списки 
членів артілі.  
Опис № 2 – 1930-1933 рр., 5 од. зб. 
Листування по особовому складу. 
Опис № 3 – 1944-1950 рр., 19 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи засідань правління, загальних зборів чле-
нів артілі. Соціалістичні договори. Річні звіти артілі. 
 
Р-4587, Сільськогосподарська артіль (колгосп) Політвідділу. 
с. Овідіополь, Овідіопольського району, Одеського округу. 
[1930]-16.09.1941, 13.04.1944-03.02.1955 рр. 
з 22.09.1930 р. Виконком Одеської міської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів. 
з 1937 р. Овідіопольського району, Одеської області. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова. 
с. Овідіополь, Овідіопольського району, Одеської області 
03.02.1955-26.10.1958 рр. 
 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Слава»  
с. Овідіополь,Овідіопольського району, Одеської області. 
26.10.1958 р.- 
з 30.12.1962 р. Біляївського району, Одеської області. 
з 08.12.1966 р. Овідіопольського району, Одеської області. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 12.12.1940 р. 
Всього: 132 од. зб., 1934-1966 рр. 
Опис № 1 – 1934 р., 8 од. зб. 
Протоколи засідань правління та загальних зборів членів артілі.  
Опис № 2 – 1944-1966 рр., 124 од. зб. 
Виробничі плани та соціалістичні зобов’язання. Протоколи засідань 
правління та загальних зборів членів колгоспу. Облікові документи на-
туральних прибутків та річні звіти про роботу колгоспу. Рішення і на-
кази райвиконкому. 
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Р-4588, Одеська навчальна військово-авіаційна комісія Відділу управ-
ління військово-повітряного флоту. 
м. Одеса. 
[ ] рр. 
т.4, кат.3. 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Опис № 1 – 1920 р., 8 од. зб. 
Накази по військово-авіаційній комісії. 
 
Р-4589, Садово-ягідне радянське господарство (радгосп) імені 17-го 
МЮДа Українського управління садовинтресту. 
с. Роксолани, Виконкому Одеської міської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів. 
[ ] рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Опис № 1 – 1933-1934 рр., 2 од. зб. 
Копії циркулярів Українського управління садовинтресту. Розрахункові 
картки по зарплатні. 
 
Р-4590, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського. 
с. Чабанка, Виконкому Одеської міської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів. 
1930 р. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Всього: 7 од. зб., 1934-1966 рр. 
Опис № 1 – 1930-1933 рр., 4 од. зб. 
Протоколи засідань правління та загальних зборів членів колгоспу.  
Опис № 2 – 1931 р., 3 од. зб. 
Циркуляри Одеської колгосп спілки. План організації виставки досяг-
нень колгоспного господарства Протоколи засідань правління колгоспу 
та загальних зборів членів колгоспу. Відомості по розподілу врожаю. 
 
Р-4591, Риболовецька артіль (рибколгосп) «Червона стрілка». 
с. Ільїчівка, Виконкому Одеської міської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів. 
[ ] рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Опис № 1 – 1931-1934 рр., 12 од. зб. 
Протоколи засідань правління та загальних зборів членів артілі. Річ-
ний звіт та матеріали ревізії фінансової та господарської діяльності. 
Списки членів артілі.  
 
Р-4592, Сільськогосподарська артіль ім. Петровського. (колгосп) 
с. Морозівка, Виконкому Одеської міської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів. 
[ ] рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Всього: 47 од. зб., 1931-1933 рр. 
Опис № 1 – 1931-1933 рр., 31 од. зб. 
Протоколи засідань правління та загальних зборів членів артілі. Лис-
тування з Августівською сільрадою щодо благоустрою колгоспу. Статис-
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тичні відомості про кількість та види тваринництва. Списки членів 
колгоспу. 
Опис № 2 – 1930-1933 рр., 16 од. зб. 
Протоколи засідань правління та загальних зборів членів артілі. Плани 
розвитку тваринництва. Списки членів артілі. 
 
Р-4594, Одеський інститут хлібопечення Народного Комісаріату харчової 
промисловості. 
м.Одеса. 
[ ] рр. 
т.11, кат.3. 
На державному зберіганні з 1936 р. 
Опис № 1 – 1928-1932 рр., 21 од. зб. 
Особові справи студентів. 
 
Р-4595, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна.  
с. Ново-Дофинівка, Виконкому Одеської міської ради робочих, селянсь-
ких та червоноармійських депутатів. 
1930-31.08.1941 рр., 08.04.1944 р.- 
з 1937 р.- Одеського району Одеської області 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Всього: 35 од. зб., 1931-1956 рр. 
Опис № 1 – 1931-1932 рр., 8 од. зб. 
Листування про підготовку до весняної посівної кампанії.  
Опис № 2 – 1931-1932 рр., 8 од. зб. 
Протоколи засідань правління та загальних зборів членів артілі. Спис-
ки членів артілі. 
Опис № 3 – 1944-1956 рр., 19 од. зб. 
Протоколи засідань правління та загальних зборів членів артілі. Спис-
ки членів артілі. 
 
Р-4596, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла Лібкнехта.  
с. Люстдорф, Одеського району, Одеського округу. 
1930-17.10.1941 рр., 10.04.1944 р.- 
з 22.09.1930 р. с. Люстдорф, Виконкому Одеської міської ради робочих, 
селянських та червоноармійських депутатів. 
з 1937 р. Одеського району, Одеської області. 
з 1944 р. с Чорноморка Виконкому Кагановичської районної ради депута-
тів трудящих міста Одеси. 
Виконкому Приморської районної ради депутатів трудящих міста Одеси. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Всього: 38 од. зб., 1930-1957 рр. 
 
Опис № 1 – 1930-1932 рр., 12 од. зб. 
Протоколи засідань правління та загальних зборів членів артілі.  
Опис № 2 – 1932 р., 7 од. зб. 
Копії циркулярів Одеської колгоспної спілки. 
Опис № 3 – 1944-1952 рр., 10 од. зб. 
Акти про збитки нанесені німецько-фашистськими загарбниками колгоспу. 
Виробничі плани. Книги обліку доходів та витрат та натурального при-
бутку. 
Опис № 4 – 1946-1957 рр., 9 од. зб. 
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Виробничі плани. Протоколи засідання правління та загальних зборів 
членів колгоспу. Книга обліку натурального прибутку. 
 
Р-4597, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 51-ї Перекопської 
дивізії.  
с. Чубаївка, Виконкому Одеської міської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів. 
1931-17.10.1941 рр., 10.04.1944 р.- 
з 1937 р. Одеського району, Одеської області. 
з 1944 р. с Дмитрівка Виконкому Кагановичської районної ради депута-
тів трудящих міста Одеси. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Всього: 61 од. зб., 1930-1957 рр. 
Опис № 1 – 1930-1932 рр., 25 од. зб. 
Протоколи загальних зборів членів артілі та статистичні відомості про 
проведені сільськогосподарські роботи.  
Опис № 2 – 1944-1952 рр., 26 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти та документи обліку натуральних прибут-
ків. 
Опис № 3 – 1953-1957 рр., 10 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи засідань правління колгоспу. 
 
Р-4598, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова. 
с. Нерубайське, Одеського району, Одеського округу. 
1930-16.10.1941 рр., 09.04.1944-1950 рр. 
з 22.09.1930 р. Виконкому Одеської міської ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів. 
з 1937 р. Одеського району, Одеської області. 
з 1944 р. Одеського району, Одеської області. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Всього: 24 од. зб., 1930-1957 рр. 
Опис № 1 – 1932-1933 рр., 11 од. зб. 
Протоколи засідань правління та загальних зборів членів артілі. Спис-
ки членів артілі. 
Опис № 2 – 1930-1934 рр., 7 од. зб. 
Протоколи засідань правління та загальних зборів членів артілі. Спис-
ки членів артілі. 
Опис № 3 – 1953-1957 рр., 6 од. зб. 
Документи обліку натуральних прибутків та річні фінансові звіти. 
 
Р-4599, Товариство по спільній обробці землі імені Карла Лібкнехта. 
с. Карнагорове, Березівського району, Одеського округу. 
1930-1933 рр. 
в 1931 р. Березівського району, УРСР. 
з 1932 р. Березівського району, Одеської області. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Опис № 1 – 1930 р., 4 од. зб. 
Списки членів товариства. 
 
Р-4600, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Чорноморська комуна». 
с. Крижанівка, Виконкому Одеської міської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів. 
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1930-16.10.1941 рр., 09.04.1944-1956 рр. 
з 1937 р. Одеського району, Одеської області. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Всього: 21 од. зб., 1931-1956 рр. 
Опис № 1 – 1931-1932 рр., 8 од. зб. 
Копії циркулярів Одеської колгоспної спілки. Протоколи засідань прав-
ління та загальних зборів членів артілі. Відомості обліку трудоднів 
та видачі продуктів. 
Опис № 2 – 1944-1956 рр., 13 од. зб. 
Виробничі плани. Річні фінансові звіти. 
 
 
Р-4601, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «День врожаю». 
с. Августівка, Одеського району,Одеського округу. 
1930-13.08.1941, 09.04.1944-30.09.1952 рр. 
з лютого1932 р. Одеської області. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мічуріна 
с. Августівка, Одеського району, Одеської області. 
30.09.1952-січень 1957 рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 12.12.1940 р. 
Всього: 129 од. зб., 1931-1956 рр. 
Опис № 1 – 1930-1934 рр., 49 од. зб. 
Протоколи загальних зборів членів артілі та засідань правління колго-
спу. Листування про благоустрій колгоспу. Списки членів колгоспу. 
Опис № 2 – 1930-1934 рр., 62 од. зб. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів членів кол-
госпу. Списки членів артілі. 
Опис № 3 – 1944-1956 рр., 18 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів членів колгоспу та засі-
дань правління. Річні звіти колгоспу. 
 
Р-4602, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Батрак». 
с. Чубаївка, Одеського району,Одеського округу. 
1930 р.- 
з 22.09.1930 р. Виконкому Одеської міської ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Опис № 1 – 1930-1931 рр., 3 од. зб. 
Циркуляри та листування з Одеською колгоспспілкою.  
 
Р-4603, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний прикордон-
ник». 
с. Роксолани, Овідіопольського району,Одеського округу. 
1930-17.09.1941 рр., 13.04.1944р.- 
з 22.09.1930 р. Виконкому Одеської міської ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів. 
з 1937 р. Овідіопольського району, Одеської області. 
з 1944 р. Овідіопольського району, Одеської області. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 12.12.1940 р. 
Всього: 46 од. зб., 1930-1952 рр. 
Опис № 1 – 1930-1934 рр., 27 од. зб. 
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Протоколи засідань правління колгоспу. Акти ревізійної комісії колго-
спу. Списки та трудові книжки членів колгоспу. Копії циркулярів та 
розпоряджень Одеської колгоспної спілки. 
Опис № 2 – 1945-1952 рр., 19 од. зб. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів членів ар-
тілі. 
 
Р-4604, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний інтенсивник». 
с.Роксолани, Овідіопольського району,Одеського округу. 
1930-17.09.1941, 13.04.1944-березень 1953рр. 
з 22.09.1930 р. Виконкому Одеської міської ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів. 
з 1937 р. Овідіопольського району, Одеської області. 
з 1944 р. Овідіопольського району, Одеської області. 
 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна. 
с.Роксолани, Овідіопольського району, Одеської області. 
березень 1953 р.- 
з 04.01.1963 р. Біляївського району, Одеської області. 
з 1967 р. Овідіопольського району, Одеської області. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 12.12.1940 р. 
Всього: 50 од. зб., 1930-1965 рр. 
Опис № 1 – 1930-1933 рр., 7 од. зб. 
Протоколи засідань правління та ревізійної комісії колгоспу. Списки 
членів колгоспу. Копії циркулярів та розпоряджень Одеської колгоспної 
спілки. 
Опис № 2 – 1945-1952 рр., 21 од. зб. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів членів ар-
тілі. Фінансові документи по обліку натуральних доходів 
Опис № 3 – 1953 р., 4 од. зб. 
Виробничій план. Протоколи засідань правління та загальних зборів 
членів колгоспу. Прибутково-видатковий кошторис. Річний фінансовий 
звіт. Книги обліку основних засобів, фондів грошових та натуральних 
витрат. 
Опис № 4 – 1960-1965 рр., 18 од. зб. 
Статут сільськогосподарської артілі. Виробничо-фінансові плани. Про-
токоли засідань правління та загальних зборів членів колгоспу. Книга 
обліку фондів основних засобів. 
 
Р-4605, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе. 
с. Усатове, Одеського району,Одеського округу. 
1930-17.10.1941 рр., 10.04.1944-1950 рр. 
з 22.09.1930 р. Виконкому Одеської міської ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів. 
з 1937 р. Одеського району, Одеської області. 
з 1944 р. Ленінського району, міста Одеси. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 12.12.1940 р. 
Всього: 20 од. зб., 1930-1950 рр. 
Опис № 1 – 1930-1933 рр., 8 од. зб. 
Протоколи засідань правління та загальних зборів членів артілі. Дого-
вори, акти та зобов’язання колгоспу. 
Опис № 2 – 1944-1950 рр., 12 од. зб. 
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Виробничі плани. Акти збитків, нанесених німецько-фашистськими загар-
бниками колгоспу. Річні звіти про фінансову діяльність. 
 
Р-4606, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського. 
с. Дальник 2-й, Одеського району,Одеського округу. 
1929-1934 рр. 
з 1930 р. Виконкому Одеської міської ради робочих, селянських та чер-
воноармійських депутатів. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Всього: 23 од. зб., 1929-1934 рр. 
Опис № 1 – 1931-1932 рр., 8 од. зб. 
Протоколи засідань правління та загальних зборів членів артілі. Лис-
тування про благоустрій колгоспу. Копії циркулярів колгоспспілки. 
Опис № 2 – 1929-1934 рр., 15 од. зб. 
Протоколи засідань правління та загальних зборів членів артілі. Копії 
циркулярів колгоспспілки. 
 
Р-4607, Риболовецька артіль (колгосп) «Червона коса». 
с. Калаглея, Виконкому Одеської міської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів. 
1931-28.04.1941 рр., 14.04.1944 р.- 
з 1937 р. Овідіопольського району, Одеської області. 
з 1944 р. с.Миколаївка 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 12.12.1940 р. 
Всього: 17 од. зб., 1931-1952 рр. 
 
Опис № 1 – 1931-1934 рр., 3 од. зб. 
Протоколи засідань правління та загальних зборів членів артілі. Заяви 
про прийом у члени артілі. 
Опис № 2 – 1946-1952 рр., 14 од. зб. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів членів ар-
тілі. Виробничий план та річний звіт. 
 
Р-4608, Риболовецька артіль (колгосп) «Правда». 
с. Калаглея, Овідіопольського району, Одеського округу. 
1930-24.08.1941 рр., 14.04.1944 р.- 
з 22.09.1930 р. Виконкому Одеської міської ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів. 
з 1937 р. Овідіопольського району, Одеської області. 
з 1944 р. с. Миколаївка 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Всього: 26 од. зб., 1930-1952 рр. 
Опис № 1 – 1930-1934 рр., 12 од. зб. 
Протоколи засідань правління та загальних зборів членів артілі.  
Опис № 2 – 1946-1952 рр., 14 од. зб. 
Протоколи засідань правління та загальних зборів членів артілі.  
 
Р-4609, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьонного. 
с. Григорівка Виконкому Одеської міської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів. 
1933-25.08.1941 рр., 05.04.1944 р.- 
з 1937 р. Одеського району,Одеської області. 



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  678 

з 1963 р. Комінтернівського району,Одеської області. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Всього: 48 од. зб., 1933-1956 рр. 
Опис № 1 – 1933-1937 рр., 23 од. зб. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів членів кол-
госпу. Листування про благоустрій колгоспу. Копії циркулярів колгосп-
спілки. 
Опис № 2 – 1935-1937 рр., 16 од. зб. 
Розрахункові відомості та списки членів колгоспу. 
Опис № 3 – 1947-1956 рр., 9 од. зб. 
Розрахункові відомості та списки членів колгоспу. 
 
 
Р-4610, Товариство по спільній обробці землі імені Третього Інтерна-
ціоналу (ТСОЗ) 
с. Калаглея, Овідіопольського району,Одеського округу. 
1930-1931 рр. 
з 22.09.1930 р. Виконкому Одеської міської ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Опис № 1 – 1930 р., 8 од. зб. 
Протоколи засідань правління та загальних зборів членів ТСОЗу.  
 
Р-4611, Товариство по спільній обробці землі «Показник».(ТСОЗ) 
с. Нерубайське, Виконкому Одеської міської ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів. 
[1931-1931] рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Опис № 1 – 1931 р., 12 од. зб. 
Циркуляри та інструкції Одеської колгоспної спілки. Протоколи засі-
дань правління. 
 
Р-4612, Товариство по спільній обробці землі «Новий посьолок».(ТСОЗ) 
с. Дальник. Овідіопольського району, Одеського округу. 
1928-1930 рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього: 5 од. зб., 1928-1930 рр. 
Опис № 1 – 1929-1930 рр., 2 од. зб. 
Циркуляри та інструкції Одеської колгоспної спілки. Протоколи засі-
дань правління та загальних зборів товариства. 
Опис № 2 – 1928-1930 рр., 3 од. зб. 
Статут товариства. Протоколи засідань правління та річний звіт. Спис-
ки членів ТСОЗа. 
 
Р-4613, Одеський вищий землеустрійний та меліоративний технікум. 
м. Одеса. 
1923-01.10.1927 рр. 
Одеський вищий землеустрійний та меліоративний політехнікум. Народно-
го Комісаріату освіти УРСР 
01.10.1927 р.- 
т.21, кат.3. 
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На державному зберіганні з 1948 р. 
Опис № 1 – 1923-1928 рр., 248 од. зб. 
Особові справи студентів. 
 
Р-4632, Одеське торговельне об’єднання інвалідів «Розторгін». 
м. Одеса. 
[ ] рр. 
т.17, кат.3. 
На державному зберіганні з 1939 р. 
Всього: 267 од. зб., 1933-1935 рр. 
Опис № 1 – 1933-1934 рр., 238 од. зб. 
Розпорядження по артілі. Протоколи засідань правління артілі. Особові 
справи членів артілі. 
Опис № 2 – 1933-1935 рр., 29 од. зб. 
Розпорядження по артілі. Штатні розписи. Списки членів артілі та осо-
бові справи. 
 
Р-4634, Одеські дворічні землемірні та землеустрійні курси при Одесь-
кому губернському земельному управлінні. 
м. Одеса. 
[ ] рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 18.02.1948 р. 
Опис № 1 – 1921-1925 рр., 58 од. зб. 
Протоколи засідань педагогічної ради, випускної комісії. Заяви тих, 
хто поступав на курси та особові справи. 
 
Р-4636, Одеська неповна середня школа № 35. Одеського міського відді-
лу народної освіти. 
м. Одеса. 
[ ] рр. 
т.21, кат.3. 
На державному зберіганні з 1941 р. 
Опис № 1 – 1938-1941 рр., 124 од. зб. 
Особові справи учнів. 
 
Р-4637, Одеська початкова школа № 1. Одеського міського відділу на-
родної освіти. 
м. Одеса.  
[ ] рр. 
т.21, кат.3. 
На державному зберіганні з 1941 р. 
Опис № 1 – 1938-1941 рр., 8 од. зб. 
Свідоцтва про народження учнів. 
 
Р-4638, Одеська середня школа № 2. Одеського міського відділу народ-
ної освіти. 
м. Одеса. 
[1923-жовтень 1941] рр. 
т.21, кат.3. 
На державному зберіганні з 07.04.1931 р. 
Всього: 140 од. зб., 1923-1941 рр. 
Опис № 1 – 1938-1941 рр., 92 од. зб. 
Особові справи учнів. 
Опис № 2 – 1938-1941 рр., 28 од. зб. 
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Особові справи учнів. 
Опис № 3 – 1923-1930 рр., 20 од. зб. 
Особові справи учнів. 
 
Р-4640, Одеська вечірня середня школа для дорослих № 4. Одеського мі-
ського відділу народної освіти. 
м. Одеса. 
[ ] рр. 
т.21, кат.3. 
На державному зберіганні з 1941 р. 
Опис № 1 – [ ] рр., 1 од. зб. 
Свідоцтва про народження учнів. 
 
Р-4641, Одеська середня школа № 6. Одеського міського відділу народ-
ної освіти. 
м. Одеса. 
[ ] рр. 
т.21, кат.3. 
На державному зберіганні з 1941 р. 
Опис № 1 – 1938-1941 рр., 52 од. зб. 
Особові справи учнів та трудові книжки викладачів. 
 
Р-4642, Одеська початкова школа № 7 Одеського міського відділу народ-
ної освіти. 
м. Одеса. 
[ ] рр. 
 
Неповна середня школа №7 
1940 р.- 
т.21, кат.3. 
На державному зберіганні з 1941 р. 
Опис № 1 – 1934-1941 рр., 8 од. зб. 
Накази по школі. Річні звіти школи. Протоколи екзаменів і педагогіч-
ної Ради. Особові справи учнів. 
 
Р-4643, Одеська неповна середня школа №9. Одеського міського відділу 
народної освіти. 
м. Одеса. 
[ ] рр. 
т.21, кат.3. 
На державному зберіганні з 1941 р. 
Опис № 1 – 1932-1939 рр., 63 од. зб. 
Відомості на виплату заробітної плати вчителям та особові справи уч-
нів. Копії наказів і циркулярів обласного, міського та районного від-
ділів народної освіти.  
 
Р-4644, Одеська неповна середня школа для дорослих №10, м. Одеса. 
[ ] рр. 
т.21, кат.3. 
На державному зберіганні з 1941 р. 
Опис № 1 – 1938-1941 рр., 43 од. зб. 
Особові справи учнів.  
 
Р-4645, Одеська середня школа підвищеного типу для дорослих, м. Оде-
са. 
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[ ] рр. 
т.21, кат.3. 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Опис № 1 – 1925-1930 рр., 3 од. зб. 
Протоколи засідань педагогічної ради та особисті картки учнів. 
  
Р-4646, Одеська неповна середня школа №19. 
м. Одеса. 
[ ] рр. 
т.21, кат.3. 
На державному зберіганні з 1941 р. 
Опис № 1 – 1936-1941 рр., 61 од. зб. 
Класний журнал та особові справи учнів.  
 
Р-4648, Одеська неповна середня школа №26. 
м. Одеса. 
[ ] рр. 
т.21, кат.3. 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Опис № 1 – 1933-1937 рр., 105 од. зб. 
Особові справи учнів.  

 
Р-4650, Одеська неповна середня школа № 30, м. Одеса 
[ ] рр.  
тип 21 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1940 р. 
 
Опис № 1 - 1938 р., 1 од. зб.  
Особова справа вчителя Богуєвич Ф.Т. 
 
Р-4651, Одеська початкова школа № 31, м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 21 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1941 р. 
 
Опис № 1 - 1938-1941 рр., 35 од. зб.  
Особові справи учнів. 
 
Р-4653, Одеська неповна середня школа № 37, м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 21 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1941 р. 
 
Опис № 1 - 1938-1941 рр., 14 од. зб.  
Особові справи учнів. 
 
Р-4655, Одеська середня школа № 39, м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 21 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1941 р. 
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Опис № 1 - 1938-1940 рр., 422 од. зб.  
Класні журналі і особові справи учнів. 
 
Р-4656, Одеська середня школа № 119, м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 21 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1941 р. 
 
Опис № 1 - 1936-1941 рр., 74 од. зб.  
Накази по школі і листування з міським відділом народної освіти про роботу 
школи. Відомості на виплату заробітної платні викладачам і службовцям шко-
ли. Шкільні журнали і особові справи учнів та викладачів. 
 
Р-4657, Одеська середня школа № 117, м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 21 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1941 р. 
 
Опис № 1 - 1936-1941 рр., 112 од. зб.  
Особові справи вчителів і учнів. 
 
Р-4658, Одеська середня школа №114, м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 21 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1941 р. 
 
Опис № 1 - 1936-1940 рр., 56 од. зб.  
Накази по школі. Списки вчителів і їх особові справи. 
 
Р-4661, Одеська початкова школа № 42, м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 21 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1941 р. 
 
Опис № 1 - 1938-1941 рр., 43 од. зб.  
Особові справи учнів. 
 
Р-4662, Одеська початкова школа № 48, м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 21 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1941 р. 
 
Опис № 1 - 1938-1941 рр., 1 од. зб.  
Свідоцтва про народження учнів. 
 
Р-4663, Одеська середня школа № 49, м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 21 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1941 р. 
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Опис № 1 - 1938-1941 рр., 285 од. зб.  
Особові справи учнів.  
 
Р-4668, Сільськогосподарська артіль (Колгосп) ім. «Нове життя» 
с. Калаглея Овідіопольського району Одеського округу 
1930-24.08.1941 рр. 
з 22.09.1930 р.- Виконкому Одеської міської ради робочих, селянських і че-
рвоноармійських депутатів 
з 1937 р.- Овідіопольського району Одеської області 
 
Сільськогосподарська артіль (Колгосп) ім. «Нове життя» 
с. Миколаївка Овідіопольського району Одеської області 
14.04.1944 р.- 
тип 10 
категорія 3 
На державному зберіганні з 12.12.1940 р. 
Всього: 17 од. зб., 1930-1931 рр., 1945-1953 рр. 
 
Опис № 1 - 1930-1931 рр., 1 од. зб.  
Списки колгоспників і відомості обліку трудоднів. 
 
Опис № 2 – 1945-1953 рр., 16 од. зб. 
Протоколи засідань правління і загальних зборів членів колгоспу. Річні фі-
нансові звіти. 
 
Р-4676, Одеська 1-а штампувальна фабрика і фабрика харчових виробів Биро-
Биджан 
Одеського обласного товариства з землеустрою трудящих євреїв «Озета» м. 
Одеса, 
[ ] рр. 
тип 11 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1940 р. 
 
Опис № 1 - 1931-1934 рр., 13 од. зб.  
Накази по фабриці. Протоколи засідань бюро раціоналізації. План на 1934 
рік. 
 
Р-4684, Одеський трест хімічної і соляної промисловості (Одесхімсільтрест) 
Одеського міського відділу міської промисловості м. Одеса, 
[ ] рр. 
тип 11 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1936 р. 
 
Опис № 1 - 1930-1932 рр., 29 од. зб.  
Накази і циркуляри ВСНХ СРСР. Протоколи виробничих нарад підприємств Оде-
ського тресту. Накази, циркуляри, розпорядження відділу місцевої промисло-
вості і по тресту. Списки робітників тресту. 
 
Р-4697, Товариство з спільної обробки землі «Іскра» (ТСОЗ) 
с. Калаглея Овідіопольського району Одеського округу 
17.02.1930-02.01.1931 рр. 
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з 22.09.1930 р.- Виконкому Одеської міської ради робочих, селянських і че-
рвоноармійських депутатів  
тип 16 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1936 р. 
 
Опис № 1 – 1930 р., 1 од. зб. 
Протоколи загальних зборів членів товариства. 
 
Р-4698, Сільськогосподарська артіль (Колгосп) «Червоний луч» 
с. Біляївка Червоно-Повстанческого району УРСР 
1931-19.08.1941 рр., 07.04.1944 р.- 
з 09.02.1932 р.- Біляївського району Одеської області 
з 20.02.1932 р.- Виконкому Одеської міської ради робочих, селянських і че-
рвоноармійських депутатів 
з 17.02.1935 р.- Біляївського району Одеської області 
тип 10 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Всього: 26 од. зб., 1931 р., 1944-1958 рр. 
 
Опис № 1 – 1931 р., 2 од. зб. 
Протоколи виробничо-технічних нарад бригадирів і активу. 
 
Опис № 2 – 1944-1958 рр., 24 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи правління і загальних зборів. Річні фінансові 
звіти. 
 
Р-4699, Сільськогосподарська артіль (Колгосп) «Шлях до комунізму» 
с. Кореунци Виконкому Одеської міської ради робочих, селянських і червоно-
армійських депутатів 
[ ] рр. 
тип 10 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1940 р. 
 
Опис № 1 - 1930-1932 рр., 7 од. зб.  
Виробничі плани і баланси артілі. Списки членів артілі. 
 
Р-4700, Трудова землеробська комуна «Новий мир» 
с. Глине Слободзейськоїволості Тираспольського повіту Одеської губернії 
[ ] рр. 
з 1923 р.- Тираспольського району Одеського округу Одеської губернії 
тип 10 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 – 1923 р., 1 од. зб. 
Протоколи загальних зборів членів комуни з приймання у члени комуни. 
 
р-4701, Сільськогосподарська артіль ім. Третього інтернаціоналу (Колгосп) 
с. Калаглея Виконкому Одеської міської ради робочих, селянських і червоно-
армійських депутатів 
1931-24.08.1941 рр., 14.04.1944 р.- 
з 1937 р.- Овідіопольського району Одеської області 
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з 1944 р.- с. Миколаївка Овідіопольського району Одеської області 
тип 10 
категорія 3 
На державному зберіганні з 12.12.1940 р. 
Всього: 71 од. зб., 1931-1934 рр., 1949-1952 рр. 
 
Опис № 1 – 1931-1934 рр., 61 од. зб. 
Устав артілі. протоколи засідань правління і загальних зборів членів арті-
лі. 
 
Опис № 2 – 1931-1934 рр., 3 од. зб. 
Протоколи засідань правління і загальних зборів членів артілі. 
 
Опис № 3 – 1949-1952 рр., 7 од. зб. 
Виробничі плани на 1950 рік. Протоколи засідань правління і загальних збо-
рів членів артілі. 
 
Р-4702, Городньо-тваринницьке радянське господарство 
Відділу роботи постачання Одеського судово-ремонтного заводу ім. Андре-
Марти (Радгосп ОРСу) 
с. Дальник 1-й Виконкому Одеської міської ради робочих, селянських і чер-
воноармійських депутатів 
1933-1940 рр. 
з 1937 р.- Одеського району Одеської області 
тип 16 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Всього: 29 од. зб., 1933-1937 рр. 
Опис № 1 – 1933-1936 рр., 19 од. зб. 
Накази по радгоспу. плани і звіти радгоспу. відомості на заробітну плату. 
 
опис № 2 – 1933-19337 рр., 10 од. зб. 
Накази по радгоспу. Показники з виконання п’ятирічного плану. Відомості на 
заробітну платню. 
 
Р-4703, Риболовецька артіль (Рибколгосп) «Ударний ловець» 
с. Біляївка Червоно-Повстанческого району Одеського округу 
1930-19.08.1941 рр., 07.04.1944 р.- 
з 1931 р.- Червоно-Повстанческого району УРСР 
з 09.02.1932 р.- Беляївського району Одеської області 
з 20.02.1932 р.- Виконкому Одеської міської ради робочих, селянських і че-
рвоноармійських депутатів 
з 17.02.1935 р.- Біляївського району Одеської області 
тип 10 
категорія 3 
На державному зберіганні з 12.12.1940 р. 
 
Опис № 2 – 1948-1952 рр., 3 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи правління і загальних зборів членів артілі. 
 
Р-4704, Сільськогосподарська артіль (Колгосп) «Барвінок» 
с. Вапнярка Одеського району 
[ ] рр. 
з 1930 р.- Виконкому Одеської міської ради робочих, селянських і червоноа-
рмійських депутатів 
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тип 10 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1940 р. 
 
Опис № 1 – 1931 р., 1 од. зб. 
Протоколи загальних зборів членів артілі. 
 
Р-4705, Сільськогосподарська артіль (Колгосп) «Червоний партизан» 
с. Малий Бобрик Любашівського району УРСР 
[ ] рр. 
з 1932 р.- Любашівського району Одеської області 
тип 10 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1940 р. 
 
Опис № 1 – 1931-1934 рр., 8 од. зб. 
Протоколи засідань правління і загальних зборів членів артілі. Копії цир-
кулярів і постанов. Любашівського райвиконкому. 
 
Р-4707, Одеський міжрайонний хімічно промисловий союз «Міжрайхімпромсоюз» 
[ ] рр. 
тип 11 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1940 р. 
 
Опис № 1 – 1929-1933 рр., 13 од. зб. 
Копії циркулярів і постанов Всеукраїнського кооперативно-промислового сою-
зу. Розпорядження по хімічному комбінату. Протоколи загальних зборів  
 
Р-4709, Сільськогосподарська артіль (Колгосп) Червоний Маяк» 
с. Біляївка Червоно-Повстанческого району Одеського округу 
1930-19.08.1941 рр., 08.04.1944 р.- 
з 1931 р.- Червоно-Повстанческого району УРСР 
з 09.02.1932 р.- Беляївського району Одеської області 
з 20.02.1932 р.- Виконкому Одеської міської ради робочих, селянських і че-
рвоноармійських депутатів 
з 17.02.1935 р.- Біляївського району Одеської області 
з 1944 р.- с. Маяки Біляївського району Одеської області 
тип 10 
категорія 3 
На державному зберіганні з 12.12.1940 р. 
Всього: 49 од. зб., 1930 р.,1944-1958 рр. 
 
Опис № 1 – 1930 р., 4 од. зб. 
Протоколи засідань правління артілі. 
 
Опис № 2 – 1944-1958 рр., 45 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи правління і загальних зборів. Кош-
ториси, листування про розвиток сільського господарства. 
 
Р-4710, Одеська неповна середня школа № 51, м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 21 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1941 р. 
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Опис № 1 - 1938-1941 рр., 2 од. зб.  
Відомості про народження учнів. 
 
Р-4711, Одеська неповна середня школа № 52, м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 21 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1941 р. 
 
Опис № 1 - 1938-1941 рр., 10 од. зб.  
Особові справи учителів і учнів. 
 
Р-4712, Одеська неповна середня школа № 57, м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 21 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1941 р. 
 
Опис № 1 - 1938-1941 рр., 15 од. зб.  
Особові справи учнів. 
 
Р-4713, Одеська середня школа № 63, м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 21 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1941 р. 
 
Опис № 1 - 1938-1941 рр., 12 од. зб.  
Особові справи учнів. 
 
Р-4714, Одеська середня школа № 71, м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 21 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1941 р. 
 
Опис № 1 - 1938-1941 рр., 3 од. зб.  
Особові справи учнів. 
 
Р-4715, Одеська середня школа № 74, м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 21 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1941 р. 
Всього: 95 од. зб., 1938-1941 рр. 
 
Опис № 1 - 1938-1941 рр., 41 од. зб.  
Особові справи учнів. 
 
Опис № 2 – 1938-1941 рр., 54 од. зб. 
Особові справи учнів. 
 
Р-4716, Одеська неповна середня школа № 80, м. Одеса 
[ ] рр. 
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тип 21 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1941 р. 
 
Опис № 1 - 1938-1941 рр., 3 од. зб.  
Особові справи і свідоцтва про народження учнів. 
 
Р-4717, Одеська неповна середня школа № 84, м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 21 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1941 р. 
 
Опис № 1 - 1935-1940 рр., 50 од. зб.  
Накази по школи. Протоколи педагогічних нарад. Особові справи учителів і 
відомості на виплату заробітної платні учителям і службовцям школи. 
 
Р-4718, Одеська початкова школа для глухонімих № 91, м. Одеса 
тип 21 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1941 р. 
 
Опис № 1 - 1938-1941 рр., 10 од. зб.  
Особові справи учнів. 
 
Р-4719, Одеська початкова школа № 93, м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 21 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1941 р. 
 
Опис № 1 - 1938-1941 рр., 19 од. зб.  
Особові справи учнів. 
 
Р-4720, Одеська початкова школа № 95, м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 21 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1941 р. 
 
Опис № 1 – 1938 р., 1 од. зб.  
Протокол випробувань. 
 
Р-4721, Одеська міська комісія зі справ неповнолітніх правопорушників 
Одеського відділу народної освіти, м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 21 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1936 р. 
 
Опис № 1 - 1931-1933 рр., 100 од. зб. 
Справи зі звинувачення неповнолітніх у правопорушеннях. 
 
Р-4722, Одеська окружна комісія зі справ неповнолітніх правопорушників 
Одеського окружного відділу народної освіти, м. Одеса 
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[ ] рр. 
тип 21 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 – 1929-1930 рр., 50 од. зб. 
Справи зі звинувачення неповнолітніх у правопорушеннях. 
 
Р-4725, Виконком Березівської сільської ради робочих, селянських і черво-
ноармійських депутатів (Сільрада) 
с. Березівка Одеського повіту Одеської губернії 
лютий 1920-[1933] рр. 
з травня 1921 р.- Вознесенського повіту Одеської губернії 
з 1923 р.- Березівського району Одеського округу Одеської губернії 
з липня 1925 р.- Березівського району Одеського округу 
з 1931 р.- Березівського району УРСР 
з 1932 р.- Березівського району Одеської області 
тип 2 
категорія 1 
На державному зберіганні з 1936 р. 
 
Опис № 1 – 1931-1933 рр., 3 од. зб. 
Листування з прокуратурою про відродження у вибіркових правах. Списки ро-
бочих і службовців установ Березівського району. 
 
Р-4727 дск, Одеський сільськогосподарський інститут 
Наркомату землеробства УРСР, м. Одеса 
1920-10.10.1941 рр., квітень 1944 р.- 
з 1930 р.- Трактороцентру СРСР 
з 1933 р.- Наркомату землеробства СРСР 
з 1946 р.- Міністерства землеробства УРСР 
з 1947 р.- Міністерства вищої освіти СРСР 
з 1953 р.- Міністерства культури СРСР 
з 1955 р.- Міністерства вищої освіти УРСР 
з 1956 р.- Міністерства сільського господарства СРСР 
з 1959 р.- Міністерства сільського господарства УРСР 
з 1963 р.- Міністерства сільського господарства УРСР 
з 1986 р.- Державного агропромислового комітету СРСР 
Управління вищої і середньої спеціальної освіти 
з 1989 р.- Державний комітет Ради міністрів СРСР з продовольству та заку-
півлям Головного управління вищих учбових закладів 
з 1991 р.- Міністерства сільського господарства України 
з 1992 р.- Міністерства сільського господарства і продовольства України 
з 1997 р.- Міністерства агропромислового комплексу України 
тип 21 
категорія 2 
На державному зберіганні з 18.02.1948 р. 
Всього: 6299 од. зб., 1925-1996 рр. 
 
Опис № 3 – 1944-1965 рр., 4646 од. зб. 
Канцелярія, учбова частина, наукова частина, факультети, кафедри, бухгал-
терія, господарська частина, відділ кадрів, місцевий комітет. 
 
Опис № 4 – 1925-1971 рр., 11 од. зб. 
Учбова частина. 
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Опис № 5 - 1944-1972 рр., 557 од. зб. 
Канцелярія, учбова частина, наукова частина і аспірантура, факультети, ка-
федри, науково-дослідницький сектор, заочне відділення, відділ кадрів, бу-
хгалтерія, профспілковий комітет. 
 
Опис № 6 – 1947-1969 рр., 6 дск од. зб. 
Номенклатура цілком таємних і таємних справ. Дисертація доцента Колдомієц 
К.В. « Про поверхню конденсацію водяного пару повітря у природних умовах». 
 
Опис № 7 – 1958-1988 рр., 1044 од. зб. 
Науково-дослідницький сектор. 
 
Опис № 8 – 1966-1971 рр., 35 од. зб. 
Документи профкому. 
 
Р-4728, Одеський хіміко-технологічний інститут 
Всеукраїнського державного об'єднання хімічної промисловості «Всехімпром», 
м. Одеса 
[1929]- березень 1933 рр. 
тип 21 
категорія 2 
На державному зберіганні з 1936 р. 
Всього: 35 од. зб., 1930-1933 рр. 
 
Опис № 1 – 1930-1933 рр., 31 од. зб. 
Протоколи засідань виробничої комісії і вузівського комітету. Листування з 
заводами про проходження практики студентами. Списки і особові справи ви-
кладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів. 
 
Опис № 2- 1931-1933 рр., 4 од. зб. 
Списки і листування з ГПУ про особовий склад інституту. 
 
Р-4729, Одеський вечірній масовий університет загальноосвітніх і медичних 
наук при Одеськім інституті санітарної культури імені Д.К. Заболотного, м. 
Одеса 
31.01.1931 р.- 
тип 21  
категорія 3 
На державному зберіганні з 1940 р. 
 
Опис № 1 – 1931-1935 рр., 75 од. зб. 
Накази по університету. Протоколи засідань педагогічної ради, виробничих і 
наукових нарад. Учбові програми і плани. Особові листки з обліку кадрів, 
анкети, заяви, посвідчення і списки студентів та викладачів. 
 
Р-4730 сч, Одеський інститут харчової промисловості 
Народного комісаріату торгівлі УРСР, м. Одеса 
12.06.1930-1931 рр. 
 
Всесоюзний механічно-технологічний інститут консервної промисловості 
Народного комісаріату харчової промисловості СРСР 
1931-1938 рр. 
 
Одеський хіміко-технологічний інститут консервної промисловості 
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1938-1939 рр. 
 
Одеський технологічний інститут консервної промисловості 
1939-вересень 1941 рр. 
 
Таджикський філіал Краснодарського жирового інституту при консервному за-
воді 
м. Канибадам Таджикської РСР 
09.05.1942-01.10.1942 рр. 
 
Одеський технологічний інститут консервної промисловості 
01.10.1942-07.01.1950 рр. 
1942-1944 рр. – м. Сталинабадам Таджикської РСР 
1944 р. – м. Одеса 
з 1946 р.- Міністерства вищої освіти СРСР 
 
Одеський технологічний інститут харчової і холодильної промисловості 
07.01.1950-20.08.1970 рр. 
з 1955 р.- Міністерства вищої освіти УРСР 
з 1959 р.- Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР 
Одеський технологічний інститут холодильної промисловості 
20.08.1970 р.- 
тип 21 
категорія 2 
На державному зберіганні з 1932 р. 
Всього: 4312 од. зб., 1931-1987 рр. 
 
Опис № 1 – 1931 р., 3 од. зб. 
Особові справи студентів. 
 
Опис № 2 – 1943-1987 рр., 4051 од. зб. 
Канцелярія, учбовий відділ, науковий відділ, учбова рада, відділ кадрів, 
аспірантура, приймальна комісія, факультети, деканати, відділ зовнішніх 
зв'язків, група народного контролю, підготовчі курси, профком. 
 
Опис № 3 – 1945-1978 рр., 47 од. зб. 
Накази по інституту. Звіти про науково-дослідницьку роботу. Матеріали про 
затвердження складу закритої вченої Ради. Номенклатура справ. Акти на зни-
щення справ тимчасового зберігання. 
 
Опис № 4 – 1940-1961 рр., 211 од. зб. 
Річні плани науково-дослідницької роботи. Накази, розпорядження, директив-
ні листи і вказівки Міністерства вищої освіти СРСР і УРСР. Учбові плани 
інституту. протоколи засідань Ради інституту, річні звіти про роботу ка-
федр, виконання плану науково-дослідницьких робіт. 
 
Р-4732, Всеукраїнський колгоспний університет 
Українського колгоспного центру, м. Одеса 
листопад 1930-лютий 1932 рр. 
 
Одеський заочний колгоспний університет 
Всеукраїнського інституту заочного сільськогосподарської освіти «ВІЗО» , 
м. Одеса 
лютий 1932-люти1 1933 рр. 
тип 21 
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категорія 3 
На державному зберіганні з 1936 р. 
 
Опис № 1 – 1930-1933 рр., 183 од. зб. 
Накази по університету. протоколи засідань вченої ради. Учбові програми. 
Списки курсантів. 
 
Р-4733, Одеський всесоюзний холодильний технікум 
Всесоюзного державного об'єднання холодильної промисловості «Хладцентр», 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 21 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1940 р. 
 
Опис № 1 – 1932-1934 рр., 13 од. зб. 
Накази і циркуляри народного комісаріату постачання СРСР. 
 
Р-4735, Одеський технікум садівництва і виноградарства 
Українського садівничо-виноградарського тресту «Укрсадвинтрест», м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 21 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1940 р. 
 
Опис № 1 – 1925-1933 рр., 52 од. зб. 
Протоколи приймальної і кваліфікаційної комісій. Заяви, анкети. списки 
студентів і їх особові справи. Копії розпоряджень і циркулярів народного 
комісаріату землеробства УРСР і Українського садівничо-виноградарського 
тресту. 
 
Р-4736, Одеський технологічний технікум хлібопечення 
Всеукраїнського об'єднання хлібопекарської промисловості «Вукпромхліб», м. 
Одеса 
[ ] рр. 
тип 21 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1941 р. 
Всього: 280 од. зб., 1928-1938 рр. 
 
Опис № 1 – 1931-1938 рр., 229 од. зб. 
Накази по технікуму. Протоколи адміністративних нарад, засідань циклових 
комісій, екзаменаційної комісії. Річні звіти технікуму. Особові справи 
студентів. 
 
Опис № 2 – 1932-1938 рр., 51 од. зб. 
Протоколи засідань приймальної і кваліфікаційної комісій. Списки і відомо-
сті про викладачів і студентів. Особові справи студентів. 
 
Р-4737, Управління комунальними підприємствами Ленінського району міста 
Одеси 
Виконкому Ленінської районної ради робочих, селянських і червоноармійських 
депутатів, м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 18 
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категорія 3 
На державному зберіганні з 1940 р. 
 
Опис № 1 – 1935-1936 рр., 4 од. зб. 
Накази по районному управлінню. Анкети і лицьові картки робочих і службов-
ців. 
 
Р-4738, Одеські військово-авіаційні майстерні 
Відділу управління робоче-селянського червоного військового повітряного 
флоту Київського і Харківського військових округів, м. Одеса 
1919 р.- 
тип 4 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього: 11 од. зб.,1920-1924 рр. 
 
Опис № 1 – 1920 р., 8 од. зб. 
Звіти і доповіді про виробничі роботи. Списки робочих і службовців майсте-
рень. 
 
Опис № 2 – 1920-1924 рр., 3 од. зб. 
Доповіді про історію і діяльність майстерень. Посвідчення, довідки, дору-
чення і списки робочих та службовців. 
 
Р-4739, Четверта будівельна дільниця  
Одеського міського ремонтно-будівельного тресту «Рембудтрест», м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 12 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1940 р. 
 
Опис № 1 –1936 р., 4 од. зб. 
Накази та розпорядження по тресту. Протоколи технічних нарад. 
 
Р-4740, Одеський закритий робочий кооператив (ЗРК) 
Одеського цукрово-рафінадного заводу ім. Благоєва, м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 10 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1939 р. 
 
Опис № 1 – 1932-1935 рр., 10 од. зб. 
Накази по ЗРК та підстави до них. Протоколи засідань правління ЗРК і кон-
венційного бюро. Особові картки, посвідчення і списки робітників ЗРК. 
 
Р-4752, Ремонтна ремонтно-будівельна контора 
Ленінського районного житлового союзу міста Одеси, м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 12 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1940 р. 
 
Опис № 1 – 1934-1936 рр., 12 од. зб. 
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Накази по районній ремонтній конторі. Протоколи засідань районного житло-
вого союзу і технічних засідань. Списки інженерно-технічних робочих і слу-
жбовців. 
 
Р-4753, Захарівська будівельна база 
Одеського відділення акціонерного товариства «Установка» 
с. Захарівка Захарівського району Одеського округу 
12.12.1930-[1931] рр. 
тип 12 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1931 р. 
 
Опис № 1 – 1930-1931 рр.,11 од. зб. 
Накази по базі. Списки робочих і службовців, курсантів. 
 
Р-4754, Одеське губернське управління карного розшуку (Губрозшук), м. Оде-
са 
1919-1923 рр. 
тип 6 
категорія 2 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 – 1920-1923 рр., 595 од. зб. 
Постанови СНК УРСР, накази та циркуляри Наркомату внутрішніх справ УРСР, 
Головного управління радянської робоче-селянської міліції, губернського 
розшуку та губернської міліції, повітових відділів карного розшуку. Звіти 
і доповіді про діяльність губернського та повітових відділів карного роз-
шуку. Зведення та відомості про пригоди та злочини, боротьбу з бандитиз-
мом, рух карних справ, боротьбу з трудовим дезертирством. Листування про 
розшук різних осіб, відомості на заробітну платню і списки співробітників. 
 
Р-4755, Одеський науково-дослідницький рентгенорадіологічний і онкологіч-
ний інститут 
Народного комісаріату охорони здоров'я УРСР, м. Одеса 
10.04.1944-01.04.1950 рр. 
з 1946 р.- Міністерства охорони здоров’я УРСР 
тип 21 
категорія 2 
На державному зберіганні з 12.04.1950 р. 
Всього: 183 од. зб., 1941-1950 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 152 од. зб. 
Накази по інституту. Титульний список на відновлення роботи інституту. 
Плани роботи профілактико-масового обстеження населення з виявлення пере-
дракових і ракових захворювань. Протоколи комісії з тарифікації наукових 
співробітників. Звіти про роботу клінічного відділення інституту, фінансо-
ві. Особові справи і списки лікарів та наукових співробітників, студентів 
медиків, що проходили практику в інституті. 
 
Опис № 2 – 1944-1949 рр., 11 од. зб. 
Плани роботи з технічного оснащення інституту. Листування про боротьбу з 
захворюваннями раку, гігієни. 
 
Опис № 3 – 1941, 1946-1950 рр., 24 од. зб. 
Листування про вивчення дії радію - мезаторія. 
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Р-4756, Одеське міське правління об’єднаного закритого кооперативу студен-
тів 
Одеської міської споживчої спілки, м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 10 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1939 р. 
 
Опис № 1 – 1933 р., 1 од. зб. 
Фінансовий звіт кооперативу. 
 
Р-4759, Одеський обласний комітет професійної спілки робітників цементно-
керамічної промисловості, м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 26 
категорія 2 
На державному зберіганні з 1940 р. 
 
Опис № 1 – 1932-1933 рр., 12 од. зб. 
Протоколи засідань підвідомчих професійних організацій. 
 
Р-4760, Виконком Курсаковської сільської ради робочих, селянських і черво-
ноармійських депутатів (Сільрада) 
с. Курсакове Євгенівської волості Тираспольського повіту Одеської губернії 
1921-07.03.1923 рр. 
з 01.05.1921 р.- Євгенівської волості Одеського повіту Одеської губернії 
тип 2 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 – 1921-1922 рр., 5 од. зб. 
Директиви, накази волосного і повітового виконкомів. Листування з волви-
конкомом про розверстку і збиранні податків. списки жителів Євгенівської 
волості, рухомого і нерухомого майна. 
 
Р-4761, Одеське міське товариство допомоги неімущим громадянам «Допомога» 
Народного комісаріату соціального забезпечення УРСР, м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 24 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Всього: 289 од. зб., 1928-1934 рр. 
 
Опис № 1 – 1928-1934 рр., 239 од. зб. 
Устав товариства. Накази і інструкції товариства «Допомога». Протоколи за-
сідань товариства, ревізійної комісії і підвідомчих установ та підпри-
ємств. Звіти про діяльність товариства. Списки, особові справи робочих і 
службовців. 
 
Опис № 2 – 1932-1934 рр., 50 од. зб. 
Копії постанов Ради Народних комісарів СРСР про передачу підприємств сис-
теми Народного комісаріату соціального забезпечення у ведення місцевої 
промисловості. Накази товариства. Протоколи адміністративно-технічних на-
рад. Списки співробітників. 
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Р-4762, Одеське відділення акціонерного товариства «Установка», м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 24 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1940 р. 
 
Опис № 1 – 1929-1931 рр., 43 од. зб. 
Накази, циркуляри і інструкції Одеського відділення. Протоколи адміністра-
тивно - інструкторських нарад. Списки курсантів, довідки і посвідчення 
співробітників. 
 
Р-4763, Одеське обласне товариство допомоги неімущим громадянам «Допомога» 
Наркомату соціального забезпечення УРСР, м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 24 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1940 р. 
 
Опис № 1 – 1932-1934 рр., 46 од. зб. 
Циркуляри, накази і інструкції всеукраїнського комітету. Протоколи засі-
дань бюро обласного комітету. Кон’юнктурні огляди про діяльність товарист-
ва «Допомоги». 
 
Р-4768, Любашівська районна комісія зі справ колишніх червоноармійців і 
червоних партизан 
Виконкому Одеської обласної ради робочих, селянських і червоноармійських 
депутатів 
с. Любашівка Любашівського району Одеської області 
[1932-1935] рр. 
тип 4 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1939 р. 
 
Опис № 1 – 1932-1935 рр., 4 од. зб. 
Протоколи засідання комісії з затвердження червоних партизан. Особові 
справи колишніх червоноармійців і партизан. 
 
Р-4769, Роздільнянське відділення 
Одеського обласного товариства з боротьби з сільськогосподарськими шкідни-
ками 
с. Роздільна Роздільнянського району Одеської області 
09.02.1932-03.08.1941 рр. 
тип 16 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1939 р. 
 
Опис № 1 – 1933-1934 рр., 9 од. зб. 
Плани роботи відділення. Зведення про боротьбу з сільськогосподарськими 
шкідниками. Протоколи засідань і загальних зборів службовців. Довідки і 
відрядження робітників відділення. 
 
Р-4770, Одеський трест масового виробництва металевих виробів «Одтреемас» 
Промислової секції Одеського міського виконкому ради робочих, селянських і 
червоноармійських депутатів, м. Одеса 
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[ ] рр. 
тип 11 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Опис № 1 – 1927-1930 рр., 24 од. зб. 
Протоколи адміністративно-технічних засідань робітників тресту, загальних 
зборів робочих і службовців тресту та підвідомчих підприємств. 
 
Р-4772, Одеський обласний комітет професійної спілки робітників швейної 
промисловості, м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 26 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1940 р. 
 
Опис № 1 – 1933-1936 рр., 38 од. зб. 
Циркуляри і постанови обкому профспілок. Протоколи засідань оргбюро обкому 
і підвідомчих профспілкових організацій. Списки членів обкому профспілки, 
робочих, службовців і профспілкового активу підприємств швейної промисло-
вості. 
 
Р-4773, Одеський міський комітет професійної спілки робітників швейної 
промисловості, м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 26 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1941 р. 
Всього: 70 од. зб., 1928-1941 рр. 
 
Опис № 1 – 1929-1941 рр., 60 од. зб. 
Протоколи засідань міського комітету і підвідомчих профспілкових організа-
цій. Списки робочих і службовців швейних підприємств міста Одеси. 
 
Опис № 2 – 1928-1933 рр., 10 од. зб. 
Договори з артілями. Заяви і списки членів спілки. 
 
Р-4775, Груповий комітет професійної спілки робітників швейної промислово-
сті 
Одеських громадських швейних підприємств, м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 26 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1940 р. 
 
Опис № 1 – 1934-1936 рр., 4 од. зб. 
Протоколи засідань групового комітету і розцінково-конфліктної комісії. 
План роботи групового комітету і структура профспілки. 
 
Р-4776, Одеська фабрика креслярських і канцелярських приладів та музичних 
інструментів 
Одеського міського відділу місцевої промисловості, м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 11 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1939 р. 
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Опис № 1 – 1931-1934 рр., 27 од. зб. 
Накази, циркуляри міської ради з управління місцевої промисловості. Прото-
коли засідань адміністративно-технічної ради. Відомості на видачу заробіт-
ної платні. Списки і особові картки робочих і службовців. 
 
Р-4777, Управління підсобних підприємств 
Відділу комунального господарства Виконкому міської ради робочих, селянсь-
ких і червоноармійських депутатів, м. Одеса 
серпень 1931-січень 1932 рр. 
 
Трест підсобних підприємств 
Відділу комунального господарства Виконкому Одеської міської ради робочих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. Одеса 
січень 1932-травень 1932 рр. 
 
Трест підсобних підприємств будівельного матеріалу для комунального госпо-
дарству «Комбудмат» 
Відділу комунального господарства Виконкому Одеської міської ради робочих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. Одеса 
травень 1932-січеь 1933 рр. 
 
Трест будівельних матеріалів для комунального господарства «Комбутмат» 
Відділу комунального господарства Виконкому Одеської міської ради робочих, 
селянських і червоноармійських депутатів, м. Одеса 
січень 1933-10.06.1933 рр. 
тип 11 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1939 р. 
 
Опис № 1 – 1931-1933 рр., 17 од. зб. 
Накази по тресту і баланси підприємств тресту та списки особового складу. 
 
Р-4778, Обласний трест шкільного обладнання 
Одеського обласного відділу легкої промисловості м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 11 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1939 р. 
Опис № 1 – 1932-1934 рр., 11 од. зб. 
Накази по тресту і копії наказів відділу легкої промисловості. Протоколи 
технічних нарад. Річні звіти підвідомчих підприємств. Картки особового 
складу. 
 
Р-4779, Одеська середня школа № 28 
Одеського відділу народної освіти м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 21 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1941 р. 
 
Опис № 1 – 1938-1941 рр., 324 од. зб. 
Списки і відомості на видачу заробітної плати викладачам, шкільні журнали 
і особові справи учнів. 
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Р-4780, Одеський технікум прикладної хімії 
Народного комісаріату просвіти УРСР 
[ ] рр. 
Одеського окружного інституту народної освіти 
1926-1930 рр. 
з 1930 р.- Всесоюзного об’єднання хімічної промисловості «Всехімпром» 
тип 21 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1936 р. 
Всього: 310 од. зб., 1922-1932 рр. 
 
Опис № 1 – 1922-1930 рр., 258 од. зб. 
Особові справи студентів. 
Опис № 2 – 1922-1929 рр., 40 од. зб. 
Особові справи студентів. 
Опис № 3 – 1926-1932 рр., 12 од. зб. 
Листування з питань особового складу.  
 
Р-4781, Одеський художній технікум 
Народного комісаріату просвіти УРСР 
м. Одеса 
[ ] рр. 
з 1932 р. – Одеського обласного відділу народної освіти 
тип 21 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1941 р. 
 
Опис № 1 – 1929-1936 рр., 21 од. зб. 
Накази по технікуму. Протоколи засідань педагогічної ради. Програми і уч-
бові плани. Відомості обліку успішності, списки викладачів. особові справи 
студентів. 
 
Р-4782, Одеська хімічна професійна школа (Хімпрофшкола) 
Одеського губернського відділу народної освіти м. Одеси 
 [ ] рр. 
з 1925 р.- Одеської окружної інспектури народної освіти 
з 1931 р.- Одеського міського відділу народної освіти 
тип 21 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1939 р. 
Всього: 1920-1933 рр., 138 од. зб. 
 
Опис № 1 – 1920-1933 рр., 76 од. зб. 
Циркуляри губернського відділу професійної освіти. Протоколи засідань пе-
дагогічної ради шкіл, особові справи учнів.  
Опис № 2 – 1920-1933 рр., 62 од. зб. 
Особові справи учнів. 
 
Р-4783, Одеський енергетичний інститут 
Народного комісаріату просвіти УРСР м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 21 
категорія 3 
На державному зберіганні з 10.06.1941 р. 
Всього: 73 од. зб., 1930-1934 рр. 
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Опис № 1 – 1930-1934 рр., 40 од. зб. 
Накази по інституту. Протоколи засідань кваліфікаційної комісії і засідань 
кафедр. Звіти про роботу інституту. Списки студентів. 
 
Опис № 2 – 1931-1933 рр., 22 од. зб. 
Листування про виконання проектних робіт по спеціальним заказам. Інструк-
ції про правила ведення секретного діловодства. 
 
Опис № 3 – 1931-1933 рр., 11 од. зб. 
Протоколи засідань кафедр. Списки студентів. 
 
Р-4784, Виконком Миколаївської сільської ради робочих, селянських і черво-
ноармійських депутатів (Сільрада) 
с. Миколаївка Ісаївського району Первомайського округу Одеської губернії 
07.03.1923-24.12.1939 рр. 
з 1924 р.- Ісаївського району Одеського округу Одеської губернії 
з липня 1925 р.- Ісаївського району Одеського округу 
з 17.11.1927 р.- Андре-Іванівського району Одеського округу 
з 1931 р.- Андре-Іванівського району УРСР 
з 1932 р.- Андре-Іванівського району Одеської області 
 
Виконком Миколаївської сільської ради депутатів трудящих 
с. Миколаївка Андре-Іванівського району Одеської області 
24.12.1939-08.08.1941 рр., 31.03.1944-21.01.1959 рр. 
 
Виконком ІІІ - Миколаївської сільської ради депутатів трудящих 
с. ІІІ – Миколаївка Миколаївського району Одеської області 
21.01.1959-12.07.1960 рр. 
 
Виконком Каховської сільської ради депутатів трудящих 
с. Миколаївка Миколаївського району Одеської області 
12.07.1960-07.03.1963 рр. 
з січня 1963-1964 рр. – Любашівського району Одеської області 
 
Виконком Миколаївської сільської ради депутатів трудящих 
с. Миколаївка Любашівського району Одеської області 
07.03.1963-1965 рр. 
 
Виконком Левадівської сільської ради депутатів трудящих 
с. Левадівка Миколаївського району Одеської області 
12.02.1965 р.- 
тип 2 
категорія 1 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього: 165 од. зб., 1927-1929 рр., 1945-1971 рр. 
 
Опис № 1 – 1927-1929 рр., 12 од. зб. 
Протоколи засідань президію сільради, комісій допомоги голодуючим дітям, 
загальних зборів жителів села Миколаївки. 
 
Опис № 2 – 1945-1971 рр., 153 од. зб. 
Протоколи засідань та сесій сільради, виконкому, виборчих комісій. Плани і 
звіти про виконання робіт. Бюджет та штатний розклад. Статистичні відомос-
ті. 
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Р-4785, Одеське фабрично-заводське училище імені Комсомольської правди 
(ФЗУ) 
Одеського міського промислово-кооперативного учнівства 
з 1932 р. – Одеського обласного учбового комбінату масової підготовки кад-
рів при обласній промисловій ради «Облпромрада» 
[ ] рр. 
тип 21 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1940 р. 
 
Опис № 1 – 1930-1934 рр., 14 од. зб. 
Протоколи засідань приймальної комісії, технічних і виробничих нарад. Спи-
ски, особові картки співробітників, учнів. Свідоцтва про закінчення учили-
ща. 
 
Р-4786, Народний суд 7-ої дільниці 
Одеського судового округу 
м. Овідіополь Овідіопольського району Одеського округу 
07.03.1923-1930 рр. 
тип 5 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 – 1925 р., 5 од. зб. 
Громадянські судові справи про встановлення віку, факту народження і смер-
ті, аліментів та інше. 
 
Р-4787, Народний суд 10-ої дільниці 
Одеського судового округу 
с. Маяки Червоно-Повстанчеського району Одеського округу Одеської губернії 
07.03.1923-1930 рр. 
з липня 1925 р.- Червоно-Повстанчеського району Одеського округу 
тип 5 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 – 1925-1926 рр., 54 од. зб. 
Копії розпорядження народного комісаріату юстиції, окружного суду. Грома-
дянські судові справи про встановлення стажу роботи, аліментів і інше. 
 
Р-4788, Одеське губернське управління групового об’єднання заводів 
металообробної промисловості «Губупргрупметалпром» 
Одеської губернської ради народного господарства «Одгубраднаргоспу» м. 
Одеса 
[ ] рр. 
тип 11 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1929 р. 
 
Опис № 1 – 1922 р., 3 од. зб. 
Накази і циркуляри по «Губраднаргоспу», по управлінню. Списки робочих за-
воду № 8. 
 
Р-4789, Народний суд 12-ої дільниці  
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Одеського судового округу 
с. Суворово Ананьївського району Одеського округу Одеської губернії 
07.03.1923-1930 рр. 
з 1924 р.- Тилигуло - Березівського району 
з 1925 р.- Тилигуло – Березівського району Одеського округу 
тип 5 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 – 1923-1927 рр., 11 од. зб. 
Судові громадянські справи про стягнення аліментів, права власності домо-
будівництва та інше. 
 
Р-4790, Народний суд 13-ої дільниці 
Одеського судового округу 
с. Троїцьке Троїцького району Балтського округу Одеської губернії 
07.03.1923-1930 рр. 
з 12.10.1924 р.- Троїцького району Одеського округу Одеської губернії 
з липня 1925 р.- Троїцького району Одеського округу 
тип 5 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 – 1925 р., 2 од. зб. 
Громадянські судові справи про встановлення аліментів. 
 
Р-4791, Народний суд 14-ої дільниці Одеського судового округу 
м. Чернове Ісаївського району Первомайського округу Одеської губернії 
07.03.1923-1930 рр. 
з 1924 р.- Ісаївського району Одеського округу Одеської губернії 
з липня 1925 р.- Ісаївського району Одеського округу 
тип 5 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Опис № 1 – 1923-1925 рр., 7 од. зб. 
Громадянські судові справи про встановлення аліментів, усиновлення та ін-
ше. 
 
Р-4792, Одеське товариство дрібних ринкових торгівців «Постачання ринків» 
м. Одеса 
15.08.1926 р.- 
тип 17 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 – 1926-1929 рр., 6 од. зб. 
Протоколи загальних зборів, заяви і списки пайщиків. Колективні договори. 
 
Р-4793, Сільськогосподарська артіль (Колгосп) «Чорноморський виноградар» 
с. Дмитрієвка  
Виконкому Одеської міської ради робочих, селянських і червоноармійських 
депутатів 
[ ] рр. 
тип 10 
категорія 3 
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На державному зберіганні з 1940 р. 
 
Опис № 1 – 1930-1931 рр., 3 од. зб. 
Протоколи засідань правління і загальних зборів членів колгоспу. 
 
Р-4794, Одеський обласний комітет профспілки робітників машино-тракторних 
станцій м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 26 
категорія 2 
На державному зберіганні з 27.03.1941 р. 
 
Опис № 1 – 1936-1939 рр., 210 од. зб. 
Протоколи засідань президії спілки і загальних зборів членів союзу низових 
профспілок. Листування з низовими професіональними організаціями про під-
готовку до перевиборчої компанії. Протоколи оргбюро обкому союзу. Звіти 
низових профорганізацій. 
 
Р-4795, Сільськогосподарська артіль (Колгосп) ім. Кирова 
с. Ровове Октябрського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 11 
категорія 3 
На державному зберіганні з 09.09.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944 р., 1951 р., 1953 р., 10 од. зб. 
Виробничі плани, протоколи засідань правління і загальних зборів членів 
колгоспу, річні звіти. 
 
Р-4796, Відділ робочого постачання (ВРП) 
Одеського деревообробного комбінату тресту «Укрдревдеталь» 
1944-01.07.1948 рр. 
тип 17 
категорія 3 
На державному зберіганні з 15.08.1948 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1948 рр., 23 од. зб. 
Накази по ВРП. Плани і річні звіти. Особові справи робітників відділу ро-
бочого постачання. 
 
Р-4797, Військово-польових будівельних робіт 
Наркомату оборони СРСР 
Діюча армія м. Одеса 
04.11.1941-1945 рр. 
тип 4 
категорія 3 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 137 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 40 од. зб. 
Копії наказів, циркулярів, розпоряджень наркомату оборони, московського 
військового округу, військово-будівельних дільниць. Списки рядового скла-
ду. 
 
Опис № 2 – 1941-1944 рр., 97 од. зб. 
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Листування про службу зв’язку, забезпечення інженерного озброєння, особо-
вому складу та іншим питанням. 
 
Р-4798, Одеський обласний комітет професійного союзу робітників дошкільних 
установ і дитячих будинків м. Одеса 
1944-1947 рр. 
тип 26 
категорія 2 
На державному зберіганні з 29.03.1949 р. 
Всього: 59 од. зб., 1944-1947 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1947 рр., 18 од. зб. 
Копії директив ЦК профспілки. Протоколи засідань президію. 
 
Опис № 2 – 1944-1947 рр., 41 од. зб. 
Документи тимчасового терміну зберігання. 
 
Р-4799, Виконком Молдавської районної ради робочих, селянських і червоноа-
рмійських депутатів міста Одеси (Райвиконком) м. Одеса 
1919-1920 рр. 
 
Виконком Привокзальної районної ради робочих, селянських і червоноармійсь-
ких депутатів міста Одеси 
1920-31.01.1924 рр. 
 
Виконком Іллічівської районної ради робочих, селянських і червоноармійсь-
ких депутатів міста Одеси 
17.03.1934-24.12.1939 рр. 
 
Виконком Іллічівської районної ради депутатів трудящих міста Одеси 
24.12.1939-17.10.1941 рр., 10.04.1944 р.- 
тип 2 
категорія 1 
На державному зберіганні з 1939 р. 
Всього: 1437 од. зб., 1929-1970 рр. 
 
Опис № 1 – 1929-1930 рр., 143 од. зб. 
Плани роботи і протоколи пленумів, президію райвиконкому. Звіти про роботу 
райвиконкому. Анкети і характеристики на членів і кандидатів райвиконкому. 
 
Опис № 2 – 1929-1930 рр., 17 од. зб. 
Протоколи засідань пленумів і президію райвиконкому. 
 
Опис № 3 – 1929-1930 рр., 1 од. зб. 
Протоколи президію і фракцій Одеської міськради, Іллічівської райради. 
Списки членів і кандидатів райради. 
 
Опис № 4 – 1944-1970 рр., 1270 од. зб. 
Протоколи засідань райвиконкому, сесій та постійно діючих комісій. Рішен-
ня. Фінансові звіти. 
 
Опис № 5 – 1920 р., 6 од. зб. 
Рапорти чергових комендатури Молдавського і Михайлівського районів. Списки 
арештованих по Михайлівському району. Посвідчення і мандати видані співро-
бітникам міліції. 
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Р-4800, Шляховий комітет професійної спілки будівельних робітників  
будівництва залізничного транспорту та метрополітенів Одеської залізниці 
м. Одеса 
1944-1948 рр. 
тип 26 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.12.1948 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1948 рр., 37 од. зб. 
Протоколи засідань пленумів, президії та низових профспілкових організацій 
по соцзмаганню, раціоналізації, винахідництву та технічної безпеки. Особи-
сті справи робітників шляхового комітету.  
 
 
Р-4801, Одеська обласна контора управління з повернення устаткування, май-
на та цінностей, вивезених окупантами при Раді Народних комісарів УРСР  
м. Одеса 
15.12.1944-31.05.1947 рр. 
з 1946 р. – при Раді Міністрів УРСР  
тип 1 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1947 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1947 рр., 84 од. зб. 
Накази по конторі. Акти, описи та листування про збитки, які нанесли оку-
панти. Доручення на отримання вантажів. 
 
Р-4802, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Боротьба за врожай» 
с. Гуляївка, Березівського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.09.1965 р. 
  
Опис № 1 – 1946-1950 рр., 10 од. зб. 
Протоколи засідань правління та загальних зборів членів колгоспу. Річні 
звіти. 
 
Р-4805, Березівський районний відділ культури виконкому Березівської рай-
онної Ради депутатів трудящих 
с. Березівка, Березівського району, Одеської області 
10.06.1953 р.- 
з 1962 р. – м. Березівка 
тип 19 
3 категорія фондів 
На державному зберіганні з 09.09.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1958 рр., 5 од. зб. 
Плани роботи відділу. Кошториси та штатний розпис. Річні фінансові звіти. 
 
Р-4806, Березівський державний агролісомеліоративний розсадник Одеської 
міжобласної контори «Агроліснасін» 
м. Березівка, Березівського району, Одеської області 
[ ] рр. 
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тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.09.1965 р. 
  
Опис № 1 – 1948 - 1953 рр., 18 од. зб. 
Положення про розсадник. Виробничі фінансові плани. Річні звіти. Статисти-
чні звіти. 
 
Р-4807, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «10 років Жовтня» 
с. Вікторівка, Березівського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 10 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.09.1965 р. 
  
Опис № 1 – 1944-1946 рр., 3 од. зб. 
Протоколи засідань правління та загальних зборів членів колгоспу. Річні 
звіти. 
 
Р-4808, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «КІМ» 
с. Арчепитівка, Бобріковська сільрада, Любашівського району, Одеської об-
ласті 
[ ] рр. 
тип 10 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.09.1965 р. 
  
Опис № 1 – 1944 -1956 рр., 32 од. зб. 
Протоколи засідань правління та загальних зборів членів колгоспу. Річні 
звіти. Виробничі плани. 
 
 
Р-4809, Виконком Ворошилівської районної ради робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів м. Одеси (Райвиконком) 
м. Одеса 
[1932] – 24.12.1939 рр. 
Виконком Ворошилівської районної ради депутатів трудящих м. Одеси (райви-
конком) 
м. Одеса 
24.12.1939-17.10.1941 рр. 
Виконком Ворошилівської районної ради депутатів трудящих м. Одеси (райви-
конком) 
м. Одеса 
10.04.1944-12.06.1958 рр. 
Виконком Центральної районної ради депутатів трудящих м. Одеси (райвикон-
ком) 
м. Одеса 
12.06.1958р.- 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1944 р. 
Всього: 1231 од. зб., 1936-1966 рр. 
  
Опис № 1 – 1936 -1937 рр., 8 од. зб. 
Накази райвиконкому. Протоколи засідань сесій райвиконкому. 
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Опис № 2 – 1944-1966 рр., 1223 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому та сесій і рішення до них. Звіти про роботу 
виконкому. Плани роботи виконкому. Протоколи засідань постійних комісій та 
виборчкомів. Квартальні плани роботи. Штатний розпис. Кошториси витрат. 
Річні фінансові звіти. 
 
Р-4810, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна 
с. Сталіна, Любашівська сільрада, Любашівського району, Одеської області 
[ ] – 31.07.1950 рр. 
тип 10 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.09.1965 р. 
  
Опис № 1 – 1944 -1950 рр., 20 од. зб. 
Протоколи засідань правління та загальних зборів членів колгоспу. Річні 
звіти. Виробничі плани. 
 
 
Р-4811, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Більшовик» 
с. Миколаївка, Любашівського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 10 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.09.1965 р. 
  
Опис № 1 – 1944 -1950 рр., 14 од. зб. 
Протоколи засідань правління та загальних зборів членів колгоспу. Річні 
звіти. Виробничі плани. 
 
 
Р-4812, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нейфельд» 
с. Нове, Березівського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 10 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.09.1965 р. 
  
Опис № 1 – 1945 -1946 рр., 2 од. зб. 
Річні звіти. Виробничі плани. 
 
Р-4813, Виконком Сталінської районної ради робітничих, селянських та чер-
воноармійських депутатів м. Одеси (Райвиконком) 
м. Одеса 
17.03.1934 – 24.12.1939 рр. 
Виконком Сталінської районної ради депутатів трудящих м. Одеси (райвикон-
ком) 
м. Одеса 
24.12.1939-17.11.1941 рр. 
Виконком Сталінської районної ради депутатів трудящих м. Одеси (райвикон-
ком) 
м. Одеса 
10.04.1944-12.06.1958 рр. 
Виконком Жовтневої районної ради депутатів трудящих м. Одеси (райвиконком) 
м. Одеса 
17.11.1961 р.- 
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тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1939 р. 
Всього: 787 од. зб., 1929 - 1967 рр. 
 
Опис № 1 – 1929-1930 рр., 99 од. зб. 
Плани роботи. Звіти про діяльність райвиконкому. Протоколи засідань плену-
му та президії. Списки членів та кандидатів райвиконкому. 
Опис № 2 – 1929 р., 11 од. зб. 
Списки та анкети кандидатів в члени райвиконкому. 
Опис № 3 – 1930-1934 рр., 2 од. зб. 
Протоколи засідань оргбюро та президії райвиконкому. 
Опис № 4 - 1941-1966 рр., 615 од. зб. 
Протоколи засідань райвиконкому, сесій та постійно діючих комісій (прото-
коли, рішення, плани, звіти). Журнали реєстрації рішень, прийнятих викон-
комом. Документи виборчкомів. 
Опис № 5 – 1959-1963 рр., 53 од. зб. 
Документи по виборам у Верховну Раду СРСР та місцеві органи. 
Опис № 6 – 1963-1967 рр., 7 од. зб. 
Інформації Одеського облвиконкому про контроль за виконанням законодавства 
про культи по Жовтневому району м. Одеси. Номенклатура справ. Акт на зни-
щування документів райвиконкому м. Одеси. 
 
Р-4814, Завадовський сільськогосподарський технікум Народного комісаріату 
хліборобства УРСР 
с. Завадовка, Березівського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 21 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.09.1965 р. 
  
Опис № 1 – 1945 -1947 рр., 9 од. зб. 
Акти про збитки, які були нанесені технікуму окупантами. Листування з обл-
планом та облвиконкомом про відновлення технікуму. Плани політично-
виховної роботи, учбової практики та методичної комісії. Списки студентів. 
 
 
Р-4815, Виконком Пересипської районної ради робітничих, селянських та чер-
воноармійських депутатів м. Одеси (Райвиконком) 
м. Одеса 
1920 – 17.03.1934 рр. 
Виконком Ленінської районної ради робітничих, селянських та червоноармій-
ських депутатів м. Одеси (Райвиконком) 
м. Одеса 
17.03.1934 – 24.12.1939 рр. 
Виконком Ленінської районної ради депутатів трудящих м. Одеси (райвикон-
ком) 
м. Одеса 
24.12.1939 – 17.10.1941 рр. 
Виконком Ленінської районної ради депутатів трудящих м. Одеси (райвикон-
ком) 
м. Одеса 
10.04.1944 р.- 
тип 2 
1 категорія фонду 
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На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього: 1161 од. зб., 1929 - 1973 рр. 
 
Опис № 1 – 1929-1930 рр., 110 од. зб. 
План проведення 20-річного ювілею революції 1905 р. Протоколи засідань 
пленуму та президії райвиконкому. 
Опис № 2 – 1926-1934 рр., 5 од. зб. 
Списки осіб, які позбавлені виборчого права. 
Опис № 3 – 1934 - 1970 рр., 1041 од. зб. 
Плани роботи райвиконкому. Протоколи, постанови райвиконкому та сесій. Фі-
нансові звіти райвиконкому. Протоколи виборчих комісій та голосування. До-
кументи постійних комісій окружної ради. Журнали реєстрації рішень. Плани 
та звіти. Штатний розпис. 
Опис № 4 – 1965-1973 рр., 5 од. зб. 
Акти про знищення справ тимчасового зберігання. 
 
 
Р-4816, Одеський обласний комітет професійної спілки робітників громадсь-
кого харчування  
м. Одеса 
1944-1947 рр. 
тип 26 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 05.01.1949 р. 
Всього: 12 од. зб., 1944 - 1947 рр. 
 
Опис № 1 – 1945-1947 рр., 8 од. зб. 
Протоколи засідань пленумів, президії. Звіти про роботу обкому. Соціаліс-
тичні договори підприємств громадського харчування та підсумки по їх пере-
віркам. Відомості на видачу заробітної платні робітникам обкому. 
Опис № 2 – 1944-1947 рр., 4 од. зб. 
Статистичні звіти місцевих комітетів. 
 
 
Р-4817, Одеський обласний комітет професійної спілки робітників житлового 
господарства  
м. Одеса 
1944- 01.07.1948 рр. 
тип 26 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 12.01.1949 р. 
Всього: 77 од. зб., 1944 - 1949 рр. 
 
Опис № 1 – 1944 - 1948 рр., 12 од. зб. 
Протоколи засідань президії. Звіти про роботу обкому. Копії директив ЦК 
профспілки. Списки членів профспілки. 
Опис № 2 – 1944-1947 рр., 54 од. зб. 
Статистичні звіти місцевих комітетів. Відомості на видачу заробітної плат-
ні робітникам обкому та особисті рахунки співробітників. 
Опис № 3 – 1945-1948 рр., 11 од. зб. 
Протоколи засідань президії та пленумів. Звіти про роботу обкому. 
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Р-4818, Одеське відділення Всесоюзної імпортної контори «М’ясомолімпорт» 
Головного управління збуту продукції м’ясної та молочної промисловості 
«Главм’ясомолзбут» 
м. Одеса 
09.03.1945-1947 рр. 
тип 17 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.10.1949 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1947 рр., 16 од. зб. 
Накази по одеському відділенню. Звіти про діяльність. Баланси та штатний 
розпис. Особисті рахунки та відомості на зарплату. 
 
 
Р-4819, Одеська обласна контора по збуту м’ясної продукції Українського 
республіканського об’єднання м’ясної промисловості «Укрм’ясо» 
м. Одеса 
27.02.1932-жовтень 1941 рр. 
Одеська обласна контора Головного управління по збуту м’ясних та молочних 
продуктів «Главм’ясомолзбут» 
м. Одеса 
19.04.1944-1949 рр. 
тип 17 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 22.10.1949 р. 
Всього: 77 од. зб., 1932-1949 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 63 од. зб. 
Накази та розпорядження по конторі. Відомості про діяльність контори та 
річні фінансові звіти. Списки особового складу контори. Особисті рахунки 
робітників та службовців. Протоколи виробничих нарад.  
Опис № 2 – 1949 р., 11 од. зб. 
Накази по конторі. Річний фінансовий звіт та ліквідаційний баланс. 
Опис № 4 – 1945-1948 рр., 1 од. зб. 
Стенограми нарад. Плани по торгівельному відділу. Матеріали про ліквідацію 
бази. 
Опис № 5 – 1932 р., 2 од. зб. 
Плани та звіти по постачанню для Червоної армії. 
 
Р-4820, Одеська промислова кооперативна артіль «Галантерея» 
м. Одеса 
1944-1949 рр. 
тип 10 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 22.10.1949 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 16 од. зб. 
Звіти про роботу артілі. Накази по артілі. Статут артілі. Протоколи засі-
дань правління та загальних зборів членів артілі. Копії циркулярів облме-
талпромспілки. Особисті рахунки робітників та службовців. 
 
Р-4821, Одеський обласний комітет профспілки робітників підприємств мета-
левих виробів 
м. Одеса 
1944-1948 рр. 
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тип 10 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 24.01.1949 р. 
Всього: 48 од. зб., 1944-1948 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1948 рр., 20 од. зб. 
Накази по обкому спілки. Плани та звіти про роботу обкому. Протоколи засі-
дань президії та пленумів. Відомості на виплату зарплати. 
Опис № 2 – 1944-1948 рр., 28 од. зб. 
Звіти по соцстраху, профбюджету та раціоналізації. Плани та листування з 
підприємствами по поліпшенню техніки безпеки та охорони праці. 
 
Р-4822, Український республіканський комітет професійної спілки робітників 
садівницьких та винних радянських господарств 
м. Одеса 
1945- жовтень 1948 рр. 
тип 10 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.01.1949 р. 
Всього: 24 од. зб., 1945 - 1948 рр. 
 
Опис № 1 – 1945 - 1948 рр., 22 од. зб. 
Протоколи президії. Звіти про роботу спілки. 
Опис № 2 – 1945-1948 рр., 2 од. зб. 
Листування про соцзмагання та стахановський рух. 
 
Р-4823, Одеська контора Головного управління метало-технічного постачання 
«Главпостач» Міністерства охорони здоров’я СРСР 
м. Одеса 
04.12.1944-1949 рр. 
тип 17 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1949 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1949 рр., 42 од. зб. 
Накази по Одеській конторі. Плани, положення, кошториси, штатний розпис 
контори. Звіти про діяльність контори. Копії наказів Наркомату та Мініс-
терства охорони здоров’я. Особисті справи співробітників. 
 
Р-4824, Одеська зуболікарська школа Одеського обласного відділу охорони 
здоров’я  
м. Одеса 
[ ] – 01.11.1949 рр. 
тип 22 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 21.11.1949 р. 
Всього: 1111 од. зб., 1944-1949 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 38 од. зб. 
Накази та звіти по школі. Журнали обліку успішності та екзаменаційні відо-
мості. Відомості на видачу заробітної платні. 
Опис № 2 – 1944-1949 рр., 1064 од. зб. 
Особисті справи учнів. 
Опис № 4 – 1946-1949 рр., 9 од. зб. 
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Накази по школі. Накази державної екзаменаційної комісії. Книга регістра-
ції дипломів, виданих після закінчення школи. 
 
 
Р-4826, Військово-санітарний підвідділ Одеського губернського комісаріату 
по військовим справам 
м. Одеса 
1919-01.08.1925 рр. 
тип 3 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього: 18 од. зб., 1919-1925 рр. 
 
Опис № 1 – 1921-1925 рр., 10 од. зб. 
Накази по підвідділу. Вимогливі відомості. Списки господарчої команди 458 
стрілецького полку. Звіт гарнізону. Відомості про штати, їдоків підвідділу 
та підпорядкованих йому установ. Накази по гарнізонному дизенфіційнному 
відділу. 
Опис № 2 – 1919-1922 рр., 8 од. зб. 
Накази по військовим частинам. Звіти і відомості про рух хворих в Одеських 
госпіталях. 
 
Р-4829, Дитячий садок Одеської обласної каси взаємного страхування та вза-
ємодопомоги промислової кооперації «Облпромстрахкаса» Одеського району 
Одеської області 
с. Холодна Балка, Гніляковська сільська рада, Одеського району, Одеської 
області 
[1948-1952] рр. 
тип 21 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 31.12.1960 р. 
 
Опис № 1 – 1948-1952 рр., 4 од. зб. 
Особисті рахунки робітників та службовців. 
 
Р-4830, Одеська обласна контора по упакуванню та перевезенню швидкопсувних 
вантажів (Облкооптранс) Всеукраїнського об’єднання транспортного складо-
тарного господарства Вукооптранс 
м. Одеса 
[ ] рр. 
Одеське обласне галузеве складо-тарне транспортне об’єднання «Облкооп-
транс», м. Одеса  
1933 р.- 
тип 13 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1940 р. 
 
Опис № 1 – 1931-1936 рр., 48 од. зб. 
Протоколи адміністративних нарад по конторі. Особисті картки та списки ро-
бітників та службовців. Копії розпоряджень облпотребспілки. 
 
 
Р-4833, Одеська обласна контора по заготовлянню вовни Всесоюзного держав-
ного об’єднання «Союззаготвовна» 
м. Одеса 
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[ ] рр. 
тип 17 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1940 р. 
 
Опис № 1 – 1932-1936 рр., 36 од. зб. 
Накази по Одеській обласній конторі. Протоколи виробничих нарад по конто-
рі. Списки робітників та службовців. Копії розпоряджень та інструкцій «Со-
юззаготвовна». 
 
Р-4834, Заводський комітет професійної спілки робітників смакової та хар-
чової промисловості Одеського державного пивоварного заводу №1 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 10 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 – 1924-1928 рр., 7 од. зб. 
Протоколи загальних нарад по конторі та комісій по охороні праці. Списки 
робітників та службовців.  
 
Р-4835, Одеське міське управління ванного підприємства Одеського міського 
відділу комунального підприємства 
м. Одеса 
[ ] рр. 
Одеське міське управління банно-ванного тресту Одеського міського відділу 
комунального підприємства 
1931 р.- 
тип 18 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1940 р. 
 
Опис № 1 – 1931-1936 рр., 32 од. зб. 
Протоколи адміністративно-технічних нарад. Списки, анкети та особисті 
справи робітників та службовців. 
 
 
Р-4836, Одеський Перший Державний Комсомольський Театр Робітничої Молоді 
«ТРАМ» Одеського обласного відділу мистецтв 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 19 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1940 р. 
 
Опис № 1 – 1933-1935 рр., 7 од. зб. 
Накази по театру. Відомості на видачу заробітної платні. Анкети та особис-
ті справи робітників та службовців. 
 
Р-4837, Управління комунальними установами Ворошиловського району м. Одеси 
виконавчого комітету ради робітничих, селянських та червоноармійських де-
путатів Ворошиловського району  
м. Одеса 
[ ] рр. 
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тип 18 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1940 р. 
 
Опис № 1 – 1936-1937 рр., 6 од. зб. 
Накази по управлінню. Списки особового складу. 
 
 
Р-4839, Центральний адресний стіл Одеської міської радянської робітниче-
селянської міліції 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 6 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.04.1938 р. 
 
Опис № 1 – 1920-1921 рр., 4 од. зб. 
Рапорти співробітників про звільнення та переміщення по службі. Вимогливі 
відомості на виплату заробітної платні. Списки співробітників адресного 
столу. 
 
Р-4841, Городно-тваринницьке радянське господарство (радгосп) Одеського 
відділу державного політичного управління «ДПУ». 
м. Одеса 
[1932-1936] рр. 
з 1934 р. – Одеського обласного управління Наркомату внутрішніх справ УРСР 
«УНКВС» с. Барабой Виконавчого комітету Одеської міської ради робітничих, 
селянських та червоноармійських депутатів 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1940 р. 
 
Опис № 1 – 1932-1936 рр., 21 од. зб. 
Накази та розпорядження по радгоспу. Протоколи загальних зборів робітників 
радгоспу. Алфавітний список та особова картотека робітників та службовців. 
Відомості на виплату заробітної платні. 
 
Р-4842, Одеська мистецька професійна школа Одеської окружної інспектури 
народної освіти 
м. Одеса 
[ ] рр. 
з 1931 р. – Одеського міського відділу народної освіти 
тип 21 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1939 р. 
 
Опис № 1 – 1924-1934 рр., 112 од. зб. 
Накази по школі. Протоколи засідань приймальної комісії та викладацького 
складу. Особисті справи учнів. 
 
 
Р-4843, Одеська фельдшерсько-акушерська школа Народного комісаріату про-
світи УРСР 
м. Одеса 
[1935] – жовтень 1941 рр. 
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тип 21 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 21.11.1949 р. 
Всього: 242 од. зб., 1935-1941 рр. 
 
Опис № 1 – 1936-1940 рр., 222 од. зб. 
Особисті справи учнів. 
Опис № 2 – 1935-1941 рр., 20 од. зб. 
Накази по школі. Протоколи засідань кваліфікаційної комісії. Списки та ві-
домості з оцінками учнів та випускників. Книга реєстрації виданих дипло-
мів. 
 
Р-4844, Міське управління контингентів та забірних документів Одеського 
міського виконавчого комітету ради робітничих, селянських та червоноармій-
ських депутатів 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1939 р. 
 
Опис № 1 – 1932-1934 рр., 17 од. зб. 
Накази по управлінню. Протоколи виробничих нарад робітників управління. 
Довідки та посвідчення робітників управління. 
 
Р-4845, Червоно-Повстанчеська районна судово-земельна комісія (райсудзем-
комісія) виконкому Червоно-Повстанчеської районної ради робітничих, селян-
ських та червоноармійських депутатів 
с. Біляївка, Червоно-Повстанчеського району Одеського округу Одеської гу-
бернії 
07.03.1923-[ 1930 ] рр. 
з липня 1925 р. - Червоно-Повстанчеського району Одеського округу 
тип 5 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1930 р.  
Всього:790 од. зб., 1923-1929 рр. 
 
Опис № 1 – 1924-1929 рр., 692 од. зб. 
Розпорядження, циркуляри, інструкції Одеської окружної земельної комісії. 
Позивні справи громадян сіл району. 
Опис № 2 – 1923 р., 98 од. зб. 
Позивні справи громадян. 
 
Р-4846, Неповна середня школа № 107  
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 21 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1941 р. 
 
Опис № 1 – 1938-1941 рр., 3 од. зб. 
Особисті справи та свідоцтва про народження учнів. 
 
 
Р-4848, Одеська середня школа № 112  
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м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 21 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1941 р. 
 
Опис № 1 – 1938-1941 рр., 16 од. зб. 
Особисті справи викладачів. 
 
 
Р-4849, Одеська середня школа № 121 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 21 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1941 р. 
 
Опис № 1 – 1938-1941 рр., 3 од. зб. 
Свідоцтва про народження учнів та трудові книжки викладачів. 
 
 
Р-4851, Одеська губернська центральна бібліотека Одеського губернського 
відділу політичної просвіти «Губполітпросвіта» 
м. Одеса 
[ ] рр. 
Одеська окружна центральна робітниче-селянська бібліотека ім. Жовтневої 
революції Одеського окружного відділу політичної просвіти «Окрполітпросві-
та» 
[серпень 1925 р.]-  
тип 21 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 – 1924-1928 рр., 8 од. зб. 
Накази по бібліотеці. Протоколи засідань президії дитячих бібліотек, нарад 
завідуючих відділів. Звіт про діяльність бібліотечної мережі. Списки та 
копії довідок співробітників. 
 
 
Р-4852, Начальник Одеської районної залізничної робітниче-селянської мілі-
ції Південно-Західної залізниці 
м. Одеса 
1919-жовтень 1941 р. 
тип 13 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.04.1938 р. 
 
Опис № 1 – 1920 р., 32 од. зб. 
Накази начальника залізничної міліції. Відомості на замовлення продуктів, 
грошового постачання. Листування про особистий склад. Копії наказів, роз-
поряджень та директив лінійного управління міліції, головного управління 
міліції та Одеської губернської міліції. 
 
Р-4855, Планова комісія виконкому Жовтневої райради депутатів трудящих 
(райплан) 
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с. Жовтень, Жовтневого району, Одеської області  
09.02.1932-07.08.1941 рр., 02.04.1944 р. - 
тип 8 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.09.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1948 рр., 6 од. зб. 
Плани відновлення та розвиток сільського господарства в колгоспах району. 
Протоколи засідань районної планової комісії. Листування з облпланом про 
складання народно-господарчого плану. 
 
Р-4856, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний щлях» 
с. Казачий Роздол, Демідовська сільрада, Любашівського району, Одеської 
області 
[ ] – 02.08.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.09.1965 р. 
  
Опис № 1 – 1944 -1950 рр., 24 од. зб. 
Річні звіти. Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу. 
 
Р-4857, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського 
с. Казачий Яр, Демідовська сільрада, Любашівського району, Одеської облас-
ті 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.09.1965 р. 
  
Опис № 1 – 1944 -1953 рр., 32 од. зб. 
Річні звіти. Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу. 
 
Р-4858, Рибальська артіль ім. П.П.Шмідта (рибколгосп) 
с. Великий Фонтан Виконкому Одеської міської ради робітничих, селянських 
та червоноармійських депутатів 
12.01.1931-17.10.1941 рр., 10.04.1944 р.- 
з 1937 р. – Одеського району Одеської області 
з 1939 р. – Приморського району м. Одеси 
з 1958 р. – Приморського району м. Одеси 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1939 р. 
Всього: 74 од. зб., 1931-1956 рр. 
  
Опис № 1 – 1931 -1933 рр., 13 од. зб. 
Протоколи засідань правління та загальних зборів членів артілі. 
Опис № 2 – 1939-1959 рр., 61 од. зб. 
Виробничі плани та кошториси. Протоколи засідань правління та загальних 
зборів членів артілі. Річні звіти по основній діяльності. 
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Р-4859, Одеська професійно-технічна школа № 4 Одеського губернського комі-
тету професійної освіти 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 21 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 – 1920-1921 рр., 2 од. зб. 
Учбові плани та розклад уроків. Списки вихованців школи. 
 
Р-4861, Об’єднаний фонд «Заклади зв’язку Одещини» 
1917-1926 рр. 
тип 14 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні [ ] рр. 
Всього: 599 од. зб., 1917-1927 рр. 
 
Опис № 1 - 1917-1927 рр., 251 од. зб. 
Накази, циркуляри Наркомату пошти та телеграфу РСФСР та УРСР, Південно-
Західного управління зв’язку Одеського поштово-телеграфного округу зв’язку 
Одеської окружної поштово-телеграфної контори. Справи про закриття діяль-
ності та ліквідації поштово-телеграфних відділень та контор. Відомості на 
видачу заробітної платні. Листування по особистому складу. 
Опис № 2 - 1917-1925 рр., 348 од. зб. 
Особисті справи співробітників. 
 
Р-4862, Одеська школа фабрично-заводського учнівства (ФЗУ) Одеської міжра-
йонної хімічної промислово-кооперативної спілки «Міжрайхімспілка» 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 21 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1936 р. 
 
Опис № 1 – 1931-1933 рр., 3 од. зб. 
Накази по школі. Відомості успішності учнів. 
 
Р-4863, Одеська школа фабрично-заводського учнівства (ФЗУ) Головного уп-
равління шосейних та ґрунтових доріг та автотранспорту «Головдоруправлін-
ня» 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 21 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1936 р. 
Всього: 21 од. зб., 1931-1933 рр. 
 
Опис № 1 – 1931-1933 рр., 11 од. зб. 
Розпорядження, циркуляри Головного шляхового управління, наркомату фінан-
сів СРСР. Правила внутрішнього розпорядку школи. Списки та відомості на 
виплату заробітної платні викладачам і учням. 
Опис № 2 – 1932-1933 рр., 10 од. зб. 
Накази, звіти та списки учнів. 
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Р-4864, Одеська школа машинопису та стенографії Одеського міського відділу 
народної освіти 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 21 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1940 р. 
 
Опис № 1 – 1936-1939 рр., 23 од. зб. 
Накази по школі. Протоколи засідань приймальної та залікової комісії. 
 
 
Р-4865, Одеська електротехнічна професійна школа Одеської окружної інспек-
тури професійної освіти 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 21 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 – 1923-1930 рр., 339 од. зб. 
Накази по школі. Циркуляри та розпорядження окрнаросвіти. Протоколи засі-
дань приймальної комісії, педагогічної ради, комісії соціального забезпе-
чення. Особисті справи службовців та учнів. 
 
Р-4867, Одеське відділення державного видавництва РСФСР 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 21 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 – 1925-1930 рр., 9 од. зб. 
Накази, циркуляри та інструкції державного видавництва РСФСР. Колективні 
договору. Протоколи нарад співробітників. Копії довідок, посвідчень, дору-
чень. 
 
 
Р-4868, Чорноморська районна воднотранспортна каса Всесоюзного комітету 
професійної спілки робітників водного транспорту 
[ ] рр. 
тип 26 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього: 120 од. зб., 1922-1930 рр. 
 
Опис № 1 – 1922-1930 рр., 60 од. зб. 
Особисті справи пенсіонерів. 
Опис № 2 – 1922-1930 рр., 30 од. зб. 
Особисті справи пенсіонерів. 
Опис № 3 – 1922-1930 рр., 30 од. зб. 
Особисті справи пенсіонерів. 
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Р-4869, Одеський міський відділ благоустрою міського виконавчого комітету 
ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 2 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1936 р. 
 
Опис № 1 – 1932-1934 рр., 14 од. зб. 
Накази по відділу благоустрою. Статистичні відомості про стан комунального 
господарства. Другий 5-річний план відділу благоустрою. Списки співробіт-
ників. 
 
Р-4870, Центральний арештний дім Одеського міського управління радянської 
робітниче-селянської міліції 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 6 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.04.1938 р. 
 
Опис № 1 – 1921-1922 рр., 32 од. зб. 
Списки та справи арештованих, які знаходяться під вартою. 
 
 
Р-4873, Одеська будівельна контора Всесоюзного державного тресту «Хліббуд» 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 12 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1940 р. 
 
Опис № 1 – 1937 р., 3 од. зб. 
Циркуляри та накази тресту і одеського будівництва. 
 
Р-4874, Військово-історична комісія по збиранню та опрацюванню документів 
Південно-Західного та Румунського фронтів 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 4 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 21.02.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1918-1920 рр., 4 од. зб. 
Списки членів комісії. Листування з генеральним штабом, архівами штабів 
про перевезення в м. Одесу архівів з території колишніх Південно-Західного 
та Румунського фронтів. Стисла історія виникнення військово-історичної ко-
місії. 
 
 
Р-4875, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Маленкова 
с. Петрівка, Кодимського району, Одеської області 
[ 1955 ] – 20.07.1957 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) «40 років Жовтня» 
с. Петрівка, Кодимського району, Одеської області 
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20.07.1957 р.- 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 24.09.1965 р. 
  
Опис № 1 – 1955 -1966 рр., 40 од. зб. 
Річні звіти. Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу. Основні показники колгоспу. Соцзобов’язання. 
 
 
Р-4876, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нова Зоря» 
с. Гнілякове, виконкому Одеської міської ради робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів 
1930–16.09.1941 рр., 09.04.1944 р.- 
з 1937 р. - Одеського району, Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1936 р. 
Всього: 37 од. зб., 1931-1952 рр. 
  
Опис № 1 – 1931 -1934 рр., 11 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу.  
Опис № 2 – 1933-1934 рр., 3 од. зб. 
Протоколи засідань членів артілі. Особові рахунки. 
Опис № 3 – 1944-1952 рр., 23 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти. Книги обліку прибутків та витрат. 
 
Р-4878, Одеська лічильна фабрика № 1 Всеукраїнського союзу промислово-
кредитних та промислово-кооперативних об’єднань 
м. Одеса 
01.10.1930-1931 рр. 
тип 8 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1936 р. 
 
Опис № 1 – 1930-1931 рр., 37 од. зб. 
Статут фабрики. Плани роботи. Трудові списки робітників. 
 
 
Р-4879, Одеське обласне промислово-кооперативне товариство художників 
(Одесхудожник) 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 19 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1940 р. 
 
Опис № 1 – 1932-1937 рр., 16 од. зб. 
Статут та накази по товариству. Списки робітників та службовців. 
 
Р-4880, Одеське виробниче складське сировинне кооперативне товариство 
«Харчепромкустарь» 
м. Одеса 
[1927-1932] рр. 
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тип 11 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 – 1927-1929 рр., 1 од. зб. 
Протоколи засідань правління та загальних зборів членів товариства. Списки 
членів товариства. 
 
 
Р-4881, Одеське районне кооперативне товариство мисливців та рибалок 
м. Одеса 
07.04.1932-08.12.1933 рр. 
тип 24 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1936 р. 
 
Опис № 1 – 1932-1933 рр., 2 од. зб. 
Накази по товариству. Списки, анкети, копії довідок співробітників. 
 
Р-4883, Одеська обласна контора Всеукраїнської експортної заготівельної 
контори «Всеукрзаготекспорт» 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 17 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1939 р. 
 
Опис № 1 – 1932-1933 рр., 32 од. зб. 
Накази одеської обласної контори. Інструкції по збиранню сировини. 
 
Р-4884, Одеський хімічний завод заготівельно-постачальних та виробничих 
підприємств постачання товариства підтримки авіації та хімії УРСР «Поста-
чосоавіахім» 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 11 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1941 р. 
 
Опис № 1 – 1930-1934 рр., 31 од. зб. 
Накази по заводу. Протоколи загальних зборів. Відомості на видачу заробіт-
ної платні. Списки робітників та службовців. Звіти заводу. 
 
 
Р-4885, Одеське районне різно-промислове постачально-збутово-складське ко-
оперативне товариство 
м. Одеса 
1930-1932 рр. 
тип 17 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1936 р. 
 
Опис № 1 – 1931 р., 4 од. зб. 
Протоколи засідань правління товариства. Відомості на видачу заробітної 
платні членам товариства. 
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Р-4886, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 8-го Березня 
с. Велика Софіївка, Любашівська сільрада, Любашівського району, Одеської 
області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.09.1965 р. 
  
Опис № 1 – 1944 -1950 рр., 17 од. зб. 
Річні звіти. Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу. Виробничі плани. 
 
Р-4887, Виконком Савранської сільської ради робітничих, селянських та чер-
воноармійських депутатів (райвиконком) 
с. Саврань, Савранського району, Балтського округу, Одеської губернії 
07.03.1923-лютий 1931 рр., лютий 1931-24.12.1939 рр. 
з 12.10.1924 р. – Савранського району Першотравневого округу, Одеської гу-
бернії 
з липня 1925 р. - Савранського району Першотравневого округу  
з 1933 р. – Савранського району, Одеської області 
Виконком Савранської сільської ради депутатів трудящих (райвиконком) 
с. Саврань, Савранського району, Одеської області 
24.12.1939-30.07.1941 рр., 27.03.1944-04.01.1963 рр., 16.12.1966 р.- 
з 1957 р. – смт Саврань, Савранського району, Одеської області 
тип 1 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього: 351 од. зб., 1924-1970 рр. 
 
Опис № 1 – 1924-1930 рр., 45 од. зб. 
Циркуляри окрвиконкому. Протоколи засідань райвиконкому, сільрад, комісій 
про чищення штатів. Списки осіб, які були позбавлені виборчих прав. 
 
Опис № 2 – 1944-1970 рр., 306 од. зб. 
Акти збитків, які нанесли німецько-фашистські окупанти району. Протоколи 
засідань райвиконкому, сесій та об’єднаних нарад райвиконкомів та райкомів 
партії. Протоколи, рішення, плани роботи постійних комісій. Журнали реєст-
рації рішень та розпоряджень райради. Квартальні плани роботи. Кошториси 
витрат. Штатний розпис. Річні звіти. Документи виборчкомів. 
 
Р-4888, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка 
с. Антонівка, Жовтневого району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1965 р. 
  
Опис № 1 – 1944 -1950 рр., 7 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річний звіт за 
1947 р. 
 
Р-4889, Одеське окружне відділення карного розшуку 
м. Одеса 
07.03.1923-[ 1930] рр.  
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тип 6 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1930 р. 
  
Опис № 1 – 1921 -1923 рр., 67 од. зб. 
Особисті справи співробітників. 
 
Р-4890, Яське волосне правління 
с. Яськи, Одеського повіту, Одеської губернії 
[ 1918] – 04.04.1919 рр. 
тип 1 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1930 р. 
  
Опис № 1 – 1918 -1919 рр., 1 од. зб. 
Листування з Одеським повітовим відділом з питання військової повинності. 
Про призивання новобранців та списки військовозобов’язаних. 
 
Р-4891, Уповноважений по заготовлянню не зернового фуражу Південного райо-
ну України Міністерства харчування Української держави, м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 17 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1922 р. 
  
Опис № 1 – 1918 р., 14 од. зб. 
Особисті справи співробітників. 
 
Р-4893, Одеське управління граверних розробок Одеського міського тресту 
будівельних матеріалів «Місбудматеріал»  
с. Люстдорф Виконкому Одеської міської ради робітничих, селянських та чер-
воноармійських депутатів 
1930-жовтень 1941 рр. 
з 1937 р. – Одеського району, Одеської області 
тип 12 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1940 р. 
  
Опис № 1 – 1930-1935 рр., 21 од. зб. 
Накази по управлінню. Протоколи адміністративно-технічних нарад. Списки 
робітників та службовців. 
 
Р-4894, Одеська станція юних техніків Одеського обласного відділу народної 
освіти 
м. Одеса 
28.11.1939-1939 рр. 
Одеська обласна станція юних техніко ім. АН УРСР Одеського обласного від-
ділу народної освіти 
м. Одеса 
1939-жовтень 1941 рр., 16.10.1944 р.- 
тип 21 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 02.04.1969 р. 
  
Опис № 1 – 1935-1981 рр., 251 од. зб. 
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Накази Міністерства освіти УРСР та Одеського обл. відділу народної освіти. 
Плани роботи. Документи про проведення масових технічних конкурсів шкіл 
області. Методичні розробки, фотоальбоми, вирізки з газет, довідки, інфор-
мації, списки учасників. Річні звіти про роботу станції, методичні звіти, 
доповіді. Дослідницькі роботи учнів по хімії, математиці, будівельній 
справі, електроніці та автоматиці. 
 
Р-4895, Одеський залізничний військово-продовольчий пункт 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 3 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 22.02.1967 р. 
  
Опис № 1 – 1920-1922 рр., 8 од. зб. 
Накази по пункту. Списки співробітників. Відомості на видачу грошей війсь-
ковослужбовцям. 
 
Р-4896, 9-а будівельна ділянка Одеського міського ремонтно-будівельного 
тресту «Рембудтресту» 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 12 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1940 р. 
  
Опис № 1 – 1936 р., 6 од. зб. 
Накази по ділянці. Особові картки робітників та службовців. 
 
Р-4897, Сільськогосподарська трудова комуна «Перемога» 
с. Нерубайське Виконкому Одеської міської ради робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів 
[1932-1932] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1936 р. 
  
Опис № 1 – 1932 р., 1 од. зб. 
Протоколи засідань правління та загальних зборів. 
 
 
Р-4898, Одеський обласний скотарський трест «Союзскотаротрест» 
Всесоюзного державного об’єднання союзних трестів м’ясного скотарства «Со-
юзскотароб’єднання» 
м. Одеса 
лютий 1932-22.02.1934 рр. 
тип 11 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1935 р. 
  
Опис № 1 – 1930-1934 рр., 169 од. зб. 
Циркуляри, накази та інструкції всесоюзного об’єднання. Накази та протоко-
ли засідань тресту. Протокол засідання балансової комісії по затвердженню 
річного звіту радгоспу «Перебудова». Особисті справи співробітників. 
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Р-4899, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний сівач» 
с. Алтестове 
[ ] рр. 
з 1930 р – Виконкому Одеської міської ради робітничих, селянських та чер-
воноармійських депутатів. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1936 р. 
  
Опис № 1 – 1933 р., 1 од. зб. 
Протоколи загальних зборів членів колгоспу. 
 
Р-4900, Граденицька садовиноградна кредитно-кооперативна спілка «Сільвин-
сад» 
с. Градениці, Червоно-Повстанчеського району, Одеського округу 
[липень 1925-1928] рр. 
тип 10 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1930 р. 
  
Опис № 1 – 1925-1928 рр., 7 од. зб. 
Протоколи загальних зборів спілки. Списки членів спілки. 
 
Р-4901, Кооперативна промислово сільськогосподарська артіль (промколгосп) 
«Ударна п’ятирічка» 
с. Холодна Балка, Одеського району, Одеського округу 
 [1929-1952] рр. 
з 1930 р – Виконкому Одеської міської ради робітничих, селянських та чер-
воноармійських депутатів 
з 1937 р. – Одеського району, Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 12.12.1940 р. 
Всього: 35 од. зб., 1932-1952 рр. 
  
Опис № 1 – 1932-1934 рр., 8 од. зб. 
Виробничо-фінансові плани та звіти про їх виконання. Протоколи засідань 
правління та загальних зборів членів промислового колгоспу. Копії цирку-
лярів земвідділу. 
Опис № 3 – 1944-1952 рр., 27 од. зб. 
Промфінплани та звіти про їх виконання. Протоколи засідань правління та 
загальних зборів членів промислового колгоспу. Соцдоговори та документи по 
підсумкам перевірки. 
 
Р-4902, Одеська обласна контора по заготовлянню овочів та сільськогоспо-
дарських продуктів Ленінградської спілки споживчих товариств 
м. Одеса 
[1932] рр.- 
тип 10 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1936 р. 
 
Опис № 1 – 1932-1933 рр., 6 од. зб. 
Розпорядження по Ленінградській спілці та Одеській конторі. Протоколи ви-
робничих нарад. Списки робітників та службовців. 
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Р-4903, Одеський обласний відділ народної освіти Виконкому Одеської облас-
ної ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів 
м. Одеса 
1932-жовтень 1941 рр., 15.04.1944-18.08.1988 рр. 
з 24.12.1939р. – Виконкому Одеської обласної ради депутатів трудящих 
 
Одеське обласне управління народної освіти 
18.08.1988-15.04.1992 рр. 
 
Обласне управління освіти при Одеській обласній держадміністрації 
15.04.1992 р. - 
з 1999 р. – Міністерства освіти та науки України 
Ліквідовано 21.07.2005 р. 
тип 21 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.11.1968 р. 
Всього: 3142 од. зб., 1944-2005 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-2005 рр., 2668 од. зб. 
Канцелярія. Дошкільний відділ. Шкільний відділ. Планово-фінансовий відділ. 
Бухгалтерія. Відділ кадрів. Інженерна група. Місцевий комітет профспілки. 
Планово-економічний відділ. Відділ загальної середньої освіти. Сектор бух-
галтерського обліку та звітності. Сектор кадрів. Профком. Сектор дошкіль-
ного виховання. 
Опис № 2 – 1944-1988 рр., 126 од. зб. 
Накази, циркуляри, постанови Міністерства освіти, Одеського облвиконкому, 
райкому КПУ, облоно. Доповідна записка, реєстри, відомості про збитки, які 
нанесли німецько-румунські окупанти. Річний звіт Одеської середньої спец-
школи ВВС. Акти передавання Одеської спецшколи ВВС Міністерству Військово-
Морського флоту СРСР. Номенклатура справ секретного діловодства. Інформа-
ції про виконання постанов про поліпшення військово-патріотичного вихован-
ня учнів. Доповідна записка про поліпшення науково-атестаційного виховання 
учнів, про виконання рішень по будівництву та експлуатації дитячих дошкі-
льних закладів. Інформації про підготовку до спартакіади народів СРСР та 
до 22-х Олімпійських ігор. План капітальних робіт по народній освіті. Ін-
формації та листування по роботі вечірніх шкіл, шкіл робітничої та сільсь-
кої молоді по ліквідації неграмотності в Одеській області. Інформації та 
листування з Міністерством освіти УРСР про попередження нещасних випадків 
з учнями шкіл.  
Опис № 3 – 1944-1967 рр., 95 од. зб. 
Бухгалтерія. Канцелярія. Плановий відділ. Відділ кадрів. Шкільний відділ. 
Дошкільний відділ. Місцевий комітет профспілки. Відділ інтернатських від-
ділень. 
Опис № 4 – 1952-1974 рр., 184 од. зб. 
Зведені річні статистичні звіти облоно та районо про роботу початкових, 
середніх та восьмирічних шкіл. Зведені річні статистичні звіти про улашту-
вання дітей та підлітків, які залишилися без опікування батьків. 
Опис № 5 – 1966-1972 рр., 38 од. зб. 
Місцевий комітет профспілки. 
Опис № 6 – 1945-2005 рр., 31 од. зб. 
Інвентарні журнали обліку секретних справ та видань. Акти на знищення сек-
ретних справ, приймання на державне зберігання, передавання на утилізацію. 
Описи секретних справ, номенклатури.  
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Р-4904, Одеський обласний відділ тяжкої промисловості (Облтяжпром) Одесь-
кого обласного виконавчого комітету ради робітничих, селянських та черво-
ноармійських депутатів 
м. Одеса 
1932-жовтень 1941рр. 
тип 2 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Опис № 1 – 1933-1934 рр., 13 од. зб. 
Накази по обласному управлінню. Листування с заводами про виконання вироб-
ничих планів. Списки адміністративно-технічного персоналу заводів. 
 
Р-4905, Одеський обласний дорожній відділ Виконкому Одеської обласної ради 
робітничих, селянських та червоноармійських депутатів 
м. Одеса 
[1932] – жовтень 1941 рр., 17.04.1944-18.07.1953 рр. 
з 24.12.1939 р. – Виконкому Одеської обласної ради депутатів трудящих 
 
Відділ дорожньо-транспортного господарства виконкому Одеської обласної ра-
ди депутатів трудящих 
м. Одеса 
18.07.1953-05.03.1963 рр. 
Обласне управління будівництва та експлуатації шосейних доріг виконкому 
Одеської обласної ради депутатів трудящих 
м. Одеса 
06.03.1963-25.11.1974 рр. 
 
Одеське обласне виробниче управління будівництва та експлуатації автомобі-
льних доріг (Облдорстрой) Виконкому Одеської обласної ради депутатів тру-
дящих Міністерства будівництва та експлуатації автомобільних доріг УРСР 
м. Одеса 
25.11.1974-01.01.1988 рр. 
Одеське обласне виробниче об’єднання будівництва, ремонту і експлуатації 
автомобільних доріг (Виробниче об’єднання «Облавтодор») 
м. Одеса 
01.01.1988–30.12.1992 рр. 
 
Одеське обласне виробниче управління будівництва, ремонту і експлуатації 
автомобільних доріг 
30.12.1992-01.08.1995 рр. 
з 1994 р. – Українська державна корпорація по будівництву, ремонту і утри-
манню автомобільних доріг «Укравтодор» 
 
Одеське обласне управління по будівництву, ремонту і експлуатації автомо-
більних доріг 
01.08.1995-2000 рр. 
Ліквідовано 20.12.2000 р. 
тип 2 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 02.04.1969 р. 
 
Опис № 1 – 1944-2000 рр., 873 од. зб. 
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Плани по труду та заробітній платні. П’ятирічні плани. Штатний розпис, ко-
шториси адміністративних витрат, фінгоспвитрати. Накази Міністерства авто-
транспорту та шосейних доріг. Річні звіти про діяльність облдорвідділу з 
пояснювальними записками, про будівництво доріг республіканського та міс-
цевого значення. Звіти про озеленіння доріг, упровадження нової техніки, 
техніки безпеки, соціалістичному змаганні. Титульні списки на будівництво 
доріг та мостів. Листування з головним дорожнім управлінням по питанням 
капітального будівництва доріг. Плани по ремонту доріг, по труду, озеле-
ніння та благоустрою доріг. Накази по основній діяльності. Доповіді, дові-
дки, інформації, звіти про стан доріг, про упровадження нової техніки, ав-
томатизації і механізації, техніки безпеки. Про хід виконання заходів по 
підвищенню культури виробництва. Документи про соцзмагання.  
Планово-економічний відділ, канцелярія, виробничо-технічний відділ, відділ 
головного механіка, бухгалтерія, відділ кадрів, фінансовий відділ, відділ 
праці та заробітної платні, відділ бухгалтерського обліку, місцевий проф-
спілковий комітет. Документи з ліквідації. 
 
 
Р-4906, Гильдендорфська волосна земська управа 
с. Гильдендорф, Гильдендорфської волості, Одеського повіту, Херсонської 
губернії 
[ 1805-1919] рр. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.02.1939 р. 
 
Опис № 1 – 1918-1919 рр., 8 од. зб. 
Листування з сівби та збирання урожаю. Листування про вибори посадових 
осіб та військову повинність. 
 
 
Р-4907, Одеська обласна рада добровільного спортивного товариства «Черво-
ний прапор» Одеського обласного комітету професійної спілки робітників те-
кстильної та легкої промисловості 
м. Одеса 
01.04.1957-30.10.1957 рр. 
тип 24 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 05.03. 1958 р. 
 
Опис № 1 – 1957 р., 6 од. зб. 
Розпорядження та протоколи 1-го пленуму. Штатний розпис. Особисті рахунки 
робітників ради. Опис № 2, яка виділена в утиль. 
 
Р-4908, Одеська міжобласна контора Головного управління постачання «Гла-
вбудпост» 
м. Одеса 
[ 1955] - 1958 рр. 
тип 17 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 28.02.1958 р. 
 
Опис № 1 – 1955-1958 рр., 2 од. зб. 
Відбірний список та накази на знищення архівних матеріалів. Накази та ди-
рективи по збереженню державної тайни, веденню діловодства. 
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Р-4909, Олександрівський селянський комітет незаможних селян (сельКНС) 
с. Олександрівка, Овідіопольського району, Одеського округу 
[ 1926] – 08.03.1933 рр. 
з 1930 р. – Виконкому Одеської міської ради робітничих, селянських та чер-
воноармійських депутатів 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1935 р. 
 
Опис № 1 – 1926-1930 рр., 11 од. зб. 
Протоколи загальних зборів членів КНС. Звіт про роботу та списки членів 
КНС. 
 
Р-4910, Велико-Фестерівський сільський комітет незаможних селян  
с. Велика Фестерівка, Фестерівської волості, Одеського повіту, Одеської 
губернії 
лютий 1920-07.03.1923 рр. 
Уваровський сільський комітет незаможних селян 
с. Велика Фестерівка, Мангеймського району, Одеського округу, Одеської гу-
бернії 
07.03.1923-08.05.1933 рр. 
з 1924 р. – Фрідріх-Енгельсовського району, Одеського округу, Одеської гу-
бернії 
з липня 1925 р. - Фрідріх-Енгельсовського району, Одеського округу 
з 1931 р. - Фрідріх-Енгельсовського району УРСР 
з 1932 р. – Зельцського району, Одеської області  
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1935 р. 
 
Опис № 1 – 1920-1922 рр., 1 од. зб. 
Відомості про подавання допомоги членам сільського комітету незаможних се-
лян. 
 
 
Р-4911, Одеська міжобласна контора Головного управління матеріально-
технічного забезпечення «Укрмісцзаб» 
м. Одеса 
[1955] – 1958 рр. 
тип 17 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 22.02.1958 р. 
 
Опис № 1 – 1958 р., 1 од. зб. 
Відбірний список на документи, які виділені в утіль. 
 
Р-4912, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «9-го січня» 
с. Санжейка Виконкому Одеської міської ради робітничих, селянських та чер-
воноармійських депутатів 
1930-16.09.1941 рр., 13.04.1944 р.- 
з 1937 р – Овідіопольського району, Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
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На державному зберіганні з 12.12.1940 р. 
Всього: 45 од. зб., 1931-1954 рр. 
  
Опис № 1 – 1931-1932 рр., 10 од. зб. 
Протоколи засідань правління та загальних зборів членів артілі. Списки 
членів артілі. 
Опис № 2 – 1944-1954 рр., 35 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи засідань правління та загальних 
зборів членів артілі. 
 
Р-4913, Одеська міжобласна контора Головного управління матеріально-
технічного забезпечення «Укрголовбудзаб» 
м. Одеса 
[1955] – 1958 рр. 
тип 17 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 04.03.1958 р. 
 
Опис № 1 – 1958 р., 1 од. зб. 
Відбірний список на документи, які виділені в утіль.  
 
Р-4915, Одеська професійно-технічна школа № 2 ім. Карла Маркса Одеського 
губернського відділу професійної освіти 
м. Одеса 
[ ] рр. 
з 1923-1925 рр. – Одеського губернського відділу народної освіти 
з 1926-1927 рр. – Одеської окружної інспектури народної освіти 
з 1928 р. – Одеського окружного відділу професійної освіти 
тип 21 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 – 1922-1930 рр., 142 од. зб. 
Протоколи засідань приймальної та екзаменаційної комісій, батьківського 
комітету, шкільної та педагогічної ради. Відомості обліку про успішність. 
Списки учнів, які закінчили школу. Особисті справи учнів. 
 
 
Р-4916, Виконком Роксоланської сільської ради робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів (райвиконком) 
с. Роксолани, Овідіопольського району, Одеського округу, Одеської губернії 
1923-24.12.1939 рр. 
з 1925 р. - Овідіопольського району Одеського округу  
з 1930 р. – Виконкому Одеської міської ради робітничих, селянських та чер-
воноармійських депутатів (райвиконком) 
з 1937 р. - Овідіопольського району Одеської області 
Виконком Роксоланської сільської ради депутатів трудящих 
с. Роксолани, Овідіопольського району, Одеської області 
24.12.1993-17.09.1941 рр., 13.04.1944 р.- 
з січня 1963 р. – Біляївського району, Одеської області 
з січня 1967 р. – Овідіопольського району, Одеської області 
тип 1 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1935 р. 
Всього: 255 од. зб., 1923-1966 рр. 
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Опис № 1 – 1923-1933 рр., 93 од. зб. 
Протоколи засідань президії сільради. 
Опис № 2 – 1923-1934 рр., 23 од. зб. 
Копії наказів та циркулярів райвиконкому. Протоколи засідань сільради та 
загальних зборів мешканців сіл. 
Опис № 3 – 1924 р., 1 од. зб. 
Листування з райвиконкомами про боротьбу з дезертирством. Списки членів 
сільради. 
Опис № 4 – 1944-1954 рр., 72 од. зб. 
Плани роботи сільради. Протоколи засідань сільради та сесій. Бюджет сіль-
ради та матеріали до нього. Копії протоколів та наказів райвиконкому. 
Опис № 5 – 1954-1966 рр., 66 од. зб. 
Плани роботи сільради. Протоколи засідань виконкому та сесій. Бюджети 
сільради. Книги обліку прибутків та витрат по бюджету. Кошториси витрат по 
бюджету. 
 
Р-4917, Одеська обласна контора по організованому набору робітничої сили 
Міністерства трудових резервів СРСР 
м. Одеса 
21.05.1947-04.03.1950 рр. 
тип 7 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 05.06.1950 р. 
Всього: 106 од. зб., 1947-1950 рр. 
 
Опис № 1 – 1947-1950 рр., 100 од. зб. 
Накази по Одеській обласній конторі. Річні звіти по виконанню плану набору 
робітничої сили. Протоколи нарад співробітників. Кошториси та штатний роз-
пис. Особові рахунки та особисті справи співробітників. 
Опис № 2 – 1947-1949 рр., 6 од. зб. 
Річні фінансові звіти. Матеріали по особовому складу. 
 
 
Р-4919, Виконком Барабойської сільської ради робітничих, селянських та че-
рвоноармійських депутатів (райвиконком) 
с. Барабой, Овідіопольського району, Одеського округу, Одеської губернії 
1923-24.12.1939 рр. 
з липня 1925 р. – Овідіопольського району Одеського округу  
з 1930 р. – Виконкому Одеської міської ради робітничих, селянських та чер-
воноармійських депутатів (райвиконком) 
 з 1937 р. - Овідіопольського району Одеської області 
Виконком Барабойської сільскої ради депутатів трудящих 
с. Барабой, Овідіопольського району, Одеської області 
24.12.1939-18.09.1941 рр., 13.04.1944 р.- 
з січня 1963 р. – Біляївського району, Одеської області 
з січня 1967 р. – Овідіопольського району, Одеської області 
тип 1 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1939 р. 
Всього: 145 од. зб., 1924-1968 рр. 
 
Опис № 1 – 1924-1929 рр., 38 од. зб. 
Протоколи засідань президії сільради. Списки членів сільради. 
Опис № 2 – 1924 р., 1 од. зб. 
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Листування з райвиконкомом про нарахування податків. 
Опис № 3 – 1944-1968 рр., 106 од. зб. 
Протоколи засідань сільради, сесій, виконкому. Бюджети, кошториси, річні 
фінансові звіти. Книга обліку прибутків та витрат. Касові книги. 
 
 
Р-4920, Одеські курси техніків-конструкторів Всеукраїнського товариства 
робітників винахідників «УТРВина» 
м. Одеса 
1928-1932 рр. 
тип 7 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1939 р. 
 
Опис № 1 – 1928-1932 рр., 9 од. зб. 
Накази по курсам. Положення про курси. Робітничі плани по математиці, лі-
тературі, технології. Протоколи організаційного засідання та курсової ра-
ди. Відомості на виплату заробітної платні співробітникам. Успіхи учнів та 
списки учнів. 
 
 
Р-4921, Робітничий факультет при Одеському учбово-виробничому комбінаті 
хлібопечення (Рабфак) 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 21  
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1941 р. 
 
Опис № 1 – 1931-1938 рр., 33 од. зб. 
Особисті справи учнів. Накази по робфаку. 
 
 
Р-4922, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Димитрова 
с. Ясенове друге, Ясенівська сільрада, Любашівського району, Одеської об-
ласті 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 08.09.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 21 од. зб. 
Протоколи засідань правління та загальних зборів членів артілі. Виробничі 
плани. Річні звіти. 
 
Р-4923, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «13-й з’їзд ВКП(б)У» 
с. Єрмаковка, Демидовська сільрада, Любашівського району, Одеської області 
[ ] – 02.08.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.09.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 21 од. зб. 
Протоколи засідань правління та загальних зборів членів артілі. Виробничі 
плани. Річні звіти. 
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Р-4924, Одеська міжобласна контора Головного управління забезпечення «Гла-
впостачбуд» 
м. Одеса 
1946 – 1948 рр. 
тип 17 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 08.05.1959 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1948 рр., 1 од. зб. 
Накази по конторі. 
 
Р-4925, Одеський статистичний технікум Центрального статистичного управ-
ління СРСР 
м. Одеса 
1944-1956 рр. 
тип 21 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.03.1958 р. 
Всього: 819 од. зб., 1944-1956 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1956 рр., 105 од. зб. 
Накази по технікуму. Учбові плани. Звіти про роботу. Річні фінансові зві-
ти. Статистичні відомості по підготовці спеціалістів. Штатний розпис та 
кошториси. Протоколи засідань приймальної комісії, педагогічної ради, пре-
дметно-циклової комісії, державної кваліфікаційної комісії. Списки учнів, 
екзаменаційні відомості. Особові рахунки та відомості на виплату заробіт-
ної платні робітникам та службовцям. Журнали реєстрації дипломів. 
Опис № 3 – 1946-1956 рр., 699 од. зб. 
Особові справи учнів. 
Опис № 4 – 1945-1956 рр., 15 од. зб. 
Особові справи викладачів та службовців. 
 
Р-4926, Одеська міжобласна контора Головного управління [по забеспеченню 
підприємств рибної промисловості матеріалами та обладнанням] «Главрибпо-
стач» 
м. Одеса 
17.10.1944 – 04.01.1955 рр. 
тип 17 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 29.03.1958 р. 
Всього: 217 од. зб., 1944-1955 рр. 
 
Опис № 1 – 1954 р., 1 од. зб. 
Відбірні списки на документи, які не підлягають подальшому зберіганню. 
Опис № 2 – 1944-1954 рр. 
Накази та розпорядження по конторі. Виробничі плани. Річні звіти про гос-
подарську та фінансову діяльність. Кошториси та штатний розпис. Списки 
особового складу, особові рахунки та відомості на виплату заробітної плат-
ні робітникам та службовцям. Протоколи службово-виробничих нарад. Матеріа-
ли про ліквідацію контори.  
Опис № 3 – 1944-1955 рр., 163 од. зб. 
Особові справи співробітників контори. 
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Р-4927, Одеська міжобласна контора Головного управління «Главзахідрибпо-
стач» 
м. Одеса 
22.06.1946 – 25.02.1949 рр. 
тип 17 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 29.03.1958 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1949 рр., 9 од. зб. 
Накази по конторі. Плани та звіти про діяльність контори. Кошториси та 
штатний розпис. 
 
Р-4928, Одеська міжобласна контора Головного управління «Главсхідрибпо-
стач» 
м. Одеса 
04.06.1946 – 25.02.1949 рр. 
тип 17 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 29.03.1958 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1949 рр., 13 од. зб. 
Накази по конторі. Звіти з господарської діяльності. Списки і характерис-
тики на робітників контори.  
 
Р-4929, Одеська міжобласна контора Українського головного управління мате-
ріально-технічного постачання «Укрголовпродснаб», м. Одеса 
22.10.1953-14.12.1957 рр. 
тип 17 
кат.2 
На державному зберіганні з 02.04.1958 р. 
Всього: 77 од. зб., 1953-1957 рр. 
 
Опис № 1 – 1953-1957 рр., 19 од. зб.  
Накази, звіти змети і штатний розклад. Особові рахунки робочих і службов-
ців. 
Опис № 2 – 1953-1957 рр., 58 од. зб. 
Особові справи робочих і службовців. 
 
Р-4930, Одеська міська комісія по обліку та поверненню майна, конфіскова-
ного радянської владою у місцевої буржуазії 
м. Одеса 
1919-1920 рр. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1922 р. 
  
Опис № 1 – 1919-1920 рр., 6 од. зб. 
Протоколи засідань міської комісії. Заяви місцевої буржуазії про повернен-
ня майна, конфіскованого радянською владою. Акти про повернення майна.  
Накази по міжвідомчій реквізиційної комісії міста Одеси. 
 
 
Р-4931, Залізничний загін добровільної армії Одеського району 
м. Одеса 
1918-березень 1919 рр. 
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тип 3 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1925 р. 
  
Опис № 1 – 1918-1919 рр., 1 од. зб. 
Накази по загону. Списки офіцерів. 
 
Р-4932, Штаб командуючого частинами російської добровольчої армії  
м. Одеса 
1918-січень 1919 рр. 
Штаб Одеського корпусу російської добровольчої армії  
м. Одеса 
1919 р. 
Штаб командуючого військами добровольчої армії Одеського району 
м. Одеса 
1919 р. 
Штаб командуючого військами добровольчої армії Південно-Західного краю 
м. Одеса 
лютий 1919 р. 
тип 3 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1922 р. 
  
Опис № 1 – 1918-1919 р., 4 од. зб. 
Накази по штабу. Списки офіцерів царської армії. Копії наказів по Одесько-
му комендантському управлінню. Акти ревізій та передавання справ каси 
Чрезкомпостача, проведених на підставі наказу начальника загону доброволь-
чої армії Туган-Барановського. 
 
 
Р-4933, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «П’ятирічка в чотири роки» 
с. Любашівка, Любашівського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.09.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1953 рр., 29 од. зб. 
Протоколи засідань правління та загальних зборів членів артілі. Виробничі 
плани. Річні звіти. 
 
 
Р-4934, Одеське агентство Головного управління «Главпаперпостач» 
м. Одеса 
20.02.1945 – 1947 рр. 
тип 17 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 02.04.1958 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1947 рр., 4 од. зб. 
Накази по агентству. Кошториси та штатний розпис.  
 
Р-4936, Військовий комісаріат Кагановичського району (Райвійськомат) 
м. Одеса 
07.03.1923-жовтень 1941 рр. 



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  737 

тип 3 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.04.1958 р. 
 
Опис № 1 – 1940-1941 рр., 1 од. зб. 
Протоколи та матеріали медичної комісії. 
 
 
Р-4937, Одеська контора Всесоюзного заготівельно-постачального тресту «Со-
юззаготпостач» 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 17 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1940 р. 
 
Опис № 1 – 1935-1937 рр., 5 од. зб. 
Копії розпоряджень Всесоюзного тресту та Одеської міськради.  
 
Р-4938, Одеський енергокомбінат «Головпівдененерго» Наркомату електростан-
цій СРСР  
м. Одеса 
1932-жовтень 1941 рр., квітень 1944-червень 1951 рр. 
з 1946 р. – Міністерства електростанцій СРСР 
 
Районне енергетичне управління «Одесаенерго» 
липень 1951-1976 рр. 
 
з червня 1957 р. – Раднаргоспу Одеського економічного адміністративного 
району 
з січня 1963 р. – Міністерства енергетики та електрифікації УРСР м. Одеса 
 
Виробниче енергетичне об’єднання «Одесаенерго» Міністерства енергетики та 
електрифікації УРСР, м. Одеса 
1976-1995 рр. 
 
Державна акціонерна енергопостачальна компанія «Одесаобленерго» 
1995-1998 рр. 
 
Відкрите акціонерне товариство «Енергопостачальна компанія «Одесаобленер-
го» 
1998-2000 рр. 
 
Комунальне підприємство «Одеські теплові мережі» 
2000-2003 рр. 
Ліквідовано 
2003 р. 
тип 11 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1939 р. 
Всього: 1624 од. зб., 1933-1994 рр. 
 
Опис № 1 – 1933-1938 рр., 16 од. зб. 
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Накази по комбінату. Листування про причину аварій на станціях. Списки та 
характеристики особового складу. Матеріали 2-ї науково-технічної конферен-
ції енергетиків м. Одеси з економії електроенергії. 
Опис № 2 – 1944-1946 рр., 15 од. зб. 
Листування з Головпівдененерго та Наркоматом електростанцій СРСР з віднов-
лювальних робіт електростанцій. 
Опис № 3 – 1940-1994 рр., 1574 од. зб. 
Техпрофінплани. Акти про збитки, які нанесені німецько-фашистськими окупа-
нтами енергокомбінату. Матеріали по соцзмаганню. Плани та звіти про упро-
вадження нової техніки. Раціоналізаторські пропонування, відгуки та прото-
коли технічних нарад. Річні звіти з основної діяльності та капітальним ук-
ладенням. Розпорядження РЕУ. Річні контрольні цифри та ліміти. Річні плани 
підвідомчих підприємств. Річні титульні списки на капітальне будівництво. 
Канцелярія. Планово-економічний відділ. Виробничо-технічний відділ. Відділ 
капітального будівництва. Інженер по капітальному будівництву. Старший ін-
женер з техніки безпеки. Служба експлуатації. Служба експлуатації з групи 
надійності. Служба перспективного розвитку. Відділ кадрів. Бухгалтерія. 
Адміністративно-господарчий відділ. Проектно-конструкторське бюро. Відділ 
праці та заробітної платні. Служба енергонагляду. Профком. 
Опис № 4 – 1961-1972 рр., 19 од. зб. 
Профспілковий комітет. 
 
Р-4939, Військовий комісаріат Сталінського району (Райвійськомат) 
м. Одеса 
07.03.1923-жовтень 1941 рр. 
тип 3 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.04.1958 р. 
 
Опис № 1 –1941 р., 1 од. зб. 
Мобілізаційні картки на військовозобов’язаних. 
 
 
Р-4940, Березівський районний військовий комісаріат (Райвійськомат) 
с. Березівка, Березівського району, Одеського округу, Одеського повіту 
07.03.1923-10.08.1941 рр. 
з липня 1925 р. – Березівського району, Одеського округу 
з 1931 р. – Березівського району УРСР 
з 1932 р. – Березівського району, Одеської області 
тип 3 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.04.1958 р. 
 
Опис № 1 –1941 р., 2 од. зб. 
Книги обліку військовозобов’язаних. 
 
 
Р-4941, Велико-Буяликський районний військовий комісаріат (Райвійськомат) 
с. Великий Буялик, Велико-Буяликськогог району, Одеського округу 
17.01.1927-30.11.1927 рр. 
Благоєвський районний військовий комісаріат (Райвійськомат) 
с. Благоєве, Благоєвського району, Одеського округу 
30.11.1927-1939 р. 
з 1932 р. – Благоєвського району, Одеської області 
тип 3 
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3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.04.1958 р. 
 
Опис № 1 –1939 р., 1 од. зб. 
Аркуші військової присяги. 
 
 
Р-4944, Чернянський районний військовий комісаріат (Райвійськомат) 
с. Чорне, Чернянського району, Одеської області 
серпень 1940-жовтень 1941 рр. 
тип 3 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.04.1958 р. 
 
Опис № 1 –1939-1941 рр., 10 од. зб. 
Протоколи медичної комісії. Аркуші військової присяги. Журнал реєстрації 
військових квитків. Відомості на видачу грошового утримування військовос-
лужбовців та вільнонайманих. 
 
 
Р-4945, Ширяївський районний військовий комісаріат (Райвійськомат) 
с. Ширяїве, Ширяївського району, Одеської області 
17.02.1935-06.08. 1941 рр. 
тип 3 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.04.1958 р. 
Всього: 8 од. зб., 1935-1941 рр. 
 
Опис № 1 –1940-1941 рр., 5 од. зб. 
Протоколи огляду військовозобов’язаний запасу. Списки призовників. 
Опис № 2 – 1935-1936 рр., 3 од. зб. 
Особові справи осіб, покликаних до лав Червоної Армії. 
 
 
Р-4946, Яновський районний військовий комісаріат (Райвійськомат) 
с. Яновка, Яновського району, Одеського округу, Одеського повіту 
07.03.1923-1925 рр. 
 
Тарасо-Шевченковський районний військовий комісаріат (Райвійськомат) 
с. Яновка, Тарасо-Шевченковського району, Одеського округу 
1925-17.02.1935 рр.  
 
Яновський районний військовий комісаріат (Райвійськомат) 
с. Яновка, Яновського району, Одеської області 
17.02.1935-10.08.1941 рр. 
тип 3 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.04.1958 р. 
 
Опис № 1 –1936-1941 рр., 4 од. зб. 
Книги обліку військовозобов’язаних. 
Акти про видачу військових квитків. Відомості на видачу грошового утриму-
вання особового складу. 
 
Р-4947, Гроссулівський районний військовий комісаріат (Райвійськомат) 
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с. Гроссулове, Гроссулівського району, Одеської області 
17.03.1923-07.08. 1941 рр. 
тип 3 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.04.1958 р. 
 
Опис № 1 –1939-1940 рр., 3 од. зб. 
Накази по райвійськкомату. Відомості на видачу заробітної платні та харчів 
співробітникам райвійськкомату. 
 
Р-4948, Одеська група контролерів з сільського господарства 
Міністерства Держконтролю СРСР 
м. Одеса 
08.07.1953-18.12.1957 рр. 
з 10 березня 1955 р. – Міністерства Держконтролю УРСР 
тип 2 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.04.1958 р. 
Всього: 135 од. зб., 1953-1958 рр. 
 
Опис № 1 – 1953-1957 рр., 131 од. зб. 
Розпорядження по групі контролю. Звіти про діяльність. Протоколи службових 
нарад. Матеріали перевірок закладів. Кошториси та штатний розпис. Особові 
рахунки та листування про особовий склад. Опис №2 од. зб., які були виді-
лені в утиль. 
Опис № 3 – 1953-1958 рр, 4 од. зб. 
Накази Міністерства Держконтролю. Матеріали перевірок збереженості хліба 
на базах. Доповідні записки та акти перевірок секретного діловодства по 
сільському господарству. Акти на відбір та знищення документів секретного 
діловодства по сільському господарству. 
 
Р-4949, Український державний трест консервної промисловості «Укрконсер-
втрест» Народного комісаріату внутрішньої та зовнішньої торгівлі УРСР 
м. Одеса 
1925-1941 рр. 
з 1931 р. – Головного управління консервної промисловості УРСР м. Одеса 
 
Одеський міжобласний консервний трест Головного управління консервної про-
мисловості УРСР 
м. Одеса 
12.04.1944-31.10.1956 рр. 
тип 17 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 21.08.1933 р. 
Всього: 1764 од. зб., 1930-1958 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1958 рр., 993 од. зб. 
Накази та розпорядження по тресту. Матеріали про збитки, які нанесли оку-
панти підприємствам тресту. Матеріали по відновленню консервної промисло-
вості. Листування про розподіл імпортного обладнання. протоколи технічних 
нарад. Титульні списки, ліміти, звіти про капітальне будівництво. Матеріа-
ли з винахідництва, раціоналізації, техніки безпеки та охороні праці. 
Матеріали по соцзмаганню. Плани по труду та виробництву. Промфінплани та 
звіти тресту та його підприємств. Хімічно-технічні звіти. Кошториси та 
Штатний розпис. Матеріали по атестації робітників та службовців, роботі з 
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кадрами. Списки спеціалістів та особові рахунки робітників та службовців. 
Статут тресту.  
Опис № 3 – 1944-1955 рр., 751 од. зб. 
Особові справи робітників та службовців. 
Опис № 4 – 1954 р., 1 од. зб. 
Накази по тресту про державний план розвитку промисловості продовольчих 
товарів. 
Опис № 5 – 1939 р., 1 од. зб. 
Річний звіт тресту. 
Опис № 6 – 1930-1932 рр., 18 од. зб. 
Постанови, накази, циркуляри Укрконсервтресту. Протоколи бюро спец-
планування при ВСНГ УРСР, Союзконсервтресту. Списки робітників та службов-
ців тресту. 
 
Р-4950, Одеське управління ремонту індоєвропейської телеграфної лінії Ін-
доєвропейського телеграфного товариства 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 14 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1941 р. 
Опис № 1 – 1879-1931 рр., 29 од. зб. 
Циркуляри, директиви, розпорядження управління Індоєвропейського товарист-
ва. Листування з управлінням Державного майна про надавання земельних ді-
лянок товариству. Списки, особові справи, посвідчення співробітників. Лис-
тування про особовий склад. 
 
 
Р-4951, Одеська заготівельно-збутова контора Одеського міжобласного консе-
рвного тресту 
м. Одеса 
1945-1956 рр. 
тип 17 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.05.1958 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1956 рр., 68 од. зб. 
Накази по конторі. Плани заготовок та споживання сировини. Кошториси та 
штатний розпис. Звіти про виконання плану. Протоколи нарад передовиків 
сільського господарства. Картотека особових рахунків робітників та службо-
вців. 
 
Р-4952, Одеська обласна рада кооперативних з’їздів Головного комітету по 
кооперативним справам 
м. Одеса 
20.03.1919 р.- 
тип 10 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 – 1919-1920 рр., 2 од. зб. 
Протоколи засідань правління та пленуму Одеської обласної ради  
кооперативних з’їздів. 
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Р-4953, Комуністична фракція при Комінтернівському районному професійному 
секретаріаті 
с. Комінтерівське, Комінтернівського району, Одеського округу 
[ ] рр. 
тип 25 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 – 1926 р., 1 од. зб. 
Протоколи засідань комуністичної фракції. 
 
Р-4954, Одеська обласна спілка промислово-кооперативних артілей по вигото-
вленню металевих виробів та їх ремонту (Облметалпромспілка) 
м. Одеса 
1932-жовтень 1941 рр., 15.07.1944-13.09.1956 рр. 
тип 10 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 30.06.1959 р. 
Всього: 291 од. зб., 1941-1956 рр. 
 
Опис № 1 – 1941 р., 1 од. зб. 
Протоколи засідань президії облметалпромспілки та листування з ним. 
Опис № 2 – 1944-1956 рр., 279 од. зб. 
Накази по облметалпромспілки. Статут. 5-річні плани роботи та по кадрам. 
Матеріали по раціоналізації, техніки-безпеки, охороні праці. Звіти про ви-
конання планів, культурно-масовій роботі, фінансові, соціалістичному зма-
ганні. Кошториси, штатний розпис. Списки, особові справи та відомості на 
заробітну платню. 
Опис № 3 – 1944-1956 рр., 11 од. зб. 
Особисті справи робітників та службовців. 
 
Р-4955, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «7-й з’їзд Рад» 
с. Бобрик другий, Бобрикська сільрада, Любашівського району, Одеської об-
ласті 
[ ] – 04.08.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.09.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 15 од. зб. 
Протоколи засідань правління та загальних зборів членів артілі. Річні зві-
ти. 
 
 
 
Р-4956, Закритий кооператив Одеського обласного відділу державного полі-
тичного управління «ДПУ» 
м. Одеса 
1931-10.06.1934 рр. 
Закритий кооператив Одеського обласного управління міліції 
м. Одеса 
10.06.1934-1935 рр. 
тип 6 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1939 р. 
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Всього: 27 од. зб., 1931-1935 рр. 
 
Опис № 1 – 1931-1934 рр., 18 од. зб. 
Циркуляри та розпорядження ДПУ УРСР. Протоколи виробничих нарад робітників 
їдальні, майстерень, раціоналізаторського бюро, правління, комісії по 
злиттю кооперативів ДПУ та міліції. Матеріали по реорганізації закритого 
кооперативу. 
Опис № 2 – 1934-1935 рр., 9 од. зб. 
Накази, циркуляри та розпорядження управління НКВС УРСР. Протоколи засі-
дань правління та адміністративних нарад. Листування з раймагами про зни-
щення закритих кооперативів. Матеріали до складання річного звіту. Списки 
робітників закритого кооперативу та міліції. 
 
Р-4957, Воскресенська волосна земська управа 
с. Воскресенське, Одеського повіту, Херсонської губернії 
[ ] рр. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 – 1917-1918 рр., 1 од. зб. 
Протоколи волосного земського зібрання. 
 
Р-4958, Одеський шкіряний завод № 1 дирекції індустрії Губернаторства Тра-
нсністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Всього: 56 од. зб., 1942-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 45 од. зб. 
Розпорядження примарії. Інструкції, циркуляри дирекції. Відомості на вида-
чу заробітної платні робітникам та службовцям заводу. 
опис № 2 – 1942-1944 рр., 11 од. зб. 
Списки та відомості на видачу заробітної платні робітникам заводу. 
 
Р-4959, Управління морського флоту Чорного моря Всесоюзного об’єднання 
морського торгівельного флоту по внутрішньому плаванню «Морфлот» 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 13 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1939 р. 
 
Опис № 1 – 1933-1934 рр., 17 од. зб. 
Накази, постанови, інструкції Раднаркому СРСР, спец-бюро Чорноморського 
басейну. Листування з органами ОДПУ, морськими агентствами про військові 
перевезення, чищення апарату плавскладу. Списки співробітників управління 
морфлоту. 
 
 
Р-4960, Чорноморський обласний відділ просвіти водного транспорту Центра-
льного управління просвіти водного транспорту 
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м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 13 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 – 1933-1934 рр., 2 од. зб. 
Листування з Херсонським морським технікумом про особовий склад відділу. 
 
Р-4961, Чорноморське відділення Центрального науково-дослідного інституту 
водного транспорту «ЦНДІВТ» 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 20 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1939 р. 
 
Опис № 1 – 1932-1934 рр., 4 од. зб. 
Листування про проектування теплохода «Керчь-Тамань». 
 
Р-4962, Любопільське сільське правління Антоно-Кодинцевської волосної зем-
ської управи 
с. Любопіль, Антоно-Кодинцевської волості, Одеського повіту, Одеської гу-
бернії 
24.08.1919-07.02.1920 рр. 
тип 1 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 12.12.1940 р. 
 
Опис № 1 – 1919 р., 1 од. зб. 
Листування з Антоно-Кодинцевською волосною управою та державною охороною 
сільських старост про прийняття справ колишньої сільради. Документи про 
надсилання відомостей з економії, вертанні в економії поміщиків, постачан-
ні в земську управу казенного майна, залишеного більшовиками. Розпоряджен-
ня Антоно-Кодинцевського волвиконкому про закопування у землю полеглих 
тварин, для охорони населення від епідеміологічних захворювань. Матеріали 
про отримання в трудових коопераціях для населення мануфактури без дозволу 
волвиконкому не видавати зерно та харчі.  
 
 
Р-4963, Транспортна споживче товариство водників 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 13 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1939 р. 
 
Опис № 1 – 1931-1933 рр., 16 од. зб. 
Директиви та розпорядження центрсоюзу та вукоопспілки. Листування з 
центрсоюзом і вукоопспілкою про постачання, хлібозаготівлі, адміністратив-
но-господарських питаннях. Список начскладу. 
 
 
Р-4964, Інспектор секретно-шифрувального відділу Чорного та Азовського мо-
рів Народного комісаріату водного транспорту СРСР «Наркомвод» 
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м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 13 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1940 р. 
 
Опис № 1 – 1933-1934 рр., 9 од. зб. 
Копії інструкцій Наркомводу. Протоколи нарад відділу та відділень. Списки 
робітників відділу. 
 
Р-4965, Чорноморське відділення Державного інституту проектування та роз-
відувань на водному транспорті «Гіпроводтранс» 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 13 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1940 р. 
 
Опис № 1 – 1933-1934 рр., 8 од. зб. 
Протоколи нарад бюро з механізації водного будівництва, розглядання техні-
чних проектів. Характеристики відповідальних робітників відділення. 
 
Р-4966, Чорноморсько-Азовська фрахтова контора Всесоюзного об’єднання по 
фрахтуванню іноземних суден «Союзфрахт» 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 13 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1940 р. 
 
Опис № 1 – 1924-1933 рр., 11 од. зб. 
Циркуляри та розпорядження Наркомзовнішторгу. Списки співробітників конто-
ри. Листування з Радфрахттрансом про фрахтування вантажів, знижування со-
бівартості з фрахтування. 
 
 
Р-4967, Управління Чорноморсько-Азовського відділу добровільного флоту 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 13 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 – 1922-1926 рр., 7 од. зб. 
Протоколи засідань губернської комісії з чищення радянських закладів, бо-
ротьбі з хабарництвом. Списки співробітників управління, Чорноморсько-
Азовського відділу добровільного флоту. Листування з фрахтовими бюро про 
стан та роботу добровільного флоту, особового складу. 
 
 
Р-4968, Гофнунгстальске сільське правління Цебріковської волосної земської 
управи 
с. Гофнунгсталь, Цебріковської волості, Тираспольського повіту, Херсонсь-
кої губернії 
[1918]-04.04.1919 рр. 
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тип 1 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 – 1918 р., 1 од. зб. 
Розпорядження Цебріковської волосної земської управи. 
 
 
Р-4970, Одеський механічний завод дирекції індустрії Губернаторства Транс-
ністрії 
м. Одеса 
1941-1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1945 р. 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 51 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам. Особові рахунки робітни-
ків та службовців. Прохання про прийняття на роботу.  
 
 
Р-4972, Одеська автомобільна база Всеукраїнського управління автомобільно-
го транспорту «Укррадгосптранс» 
м. Одеса 
1944-01.07.1958 рр. 
тип 13 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 22.08.1958 р. 
Всього: 58 од. зб., 1944-1958 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1958 рр., 35 од. зб. 
Накази по автобазі. Кошториси, штатний розпис. Річні фінансові звіти. Осо-
бові рахунки робітників та службовців. Опис № 3 справ, які виділені в 
утиль. 
Опис № 2 – 1944-1958 рр., 23 од. зб. 
Особові справи робітників та службовців. 
 
Р-4973, Одеський завод Одеського обласного відділу місцевої промисловості 
м. Одеса 
1932-жовтень 1941 рр. 
Одеський помпово-компресорний завод ім. І.В.Сталіна Наркомату мінометного 
озброєння СРСР 
м. Одеса 
23.04.1944-24.05.1946 рр. 
 
Одеський завод холодильного машинобудування ім. І.В.Сталіна Міністерства 
мінометного озброєння СРСР 
24.05.1946-28.11.1961 рр. 
з 1952 р. – Головного управління хімічного машинобудування Міністерства 
машино та приладобудування СРСР 
з 05.06.1957 р. – Управління машинобудування та хімічної промисловості Ра-
днаргоспу Одеського економічного району м. Одеса 
 
Одеський завод холодильного машинобудування Управління машинобудівної та 
холодильної промисловості Раднаргоспу економічного району м. Одеса 
28.11.1961-30.06.1972 рр. 
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з 01.01.1963 р. – Чорноморський економічний район 
з 08.01.1966 р. – Головного управління компресорного та холодильного маши-
нобудування Міністерства хімічного та нафтового машинобудування СРСР 
 
Науково-виробниче об’єднання «Холодмаш» Головного управління компресорного 
та холодильного машинобудування Міністерства хімічного і нафтового машино-
будування СРСР 
30.06.1972 14.04.1977 рр. 
 
Виробниче об’єднання «Одесхолодмаш»  
14.04.1977-31.03.1992 рр. 
 
Орендне науково-виробниче об’єднання «Одесхолод» Міністерства важкого ма-
шинобудування 
31.03.1992-09.09.1996 рр. 
 
Відкрите акціонерне товариство «Одеське виробниче об’єднання «Холодмаш» 
09.09.1996-19.04.2011 рр. 
Публічне акціонерне товариство «Одеське виробниче об’єднання «Холодмаш» 
19.04.2011 р.- 
тип 11 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.07.1958 р. 
Всього: 543 од. зб., 1944-2012 рр. 
 
Опис № 1 – 1945-1972 рр., 33 од. зб. 
Накази по заводу. Річний звіт про роботу спецчастини заводу. Номенклатура 
справ. Акти на знищення справ. Креслення генерального плану заводу. 
Опис № 2 – 1944-1973 рр., 428 од. зб. 
Адміністративно-господарчий відділ. Плановий відділ. Технічний відділ. Бу-
хгалтерія. Бюро раціоналізації та винахідництва. Бюро по техніки-безпеки. 
Відділ труда та заробітної платні. Відділ капітального будівництва. Відділ 
головного технолога. Відділ кадрів. Річні звіти. Планово-економічний від-
діл. Відділ організації труда та заробітної платні. Заводський комітет. 
Відділ підготовки виробництва. Група економічного аналізу. Відділ наукової 
організації праці. 
Опис № 3 – 1950-1964 рр., 46 од. зб. 
Заводський комітет. 
Опис № 4 – 1940-1941 рр., 13 од. зб. 
Листування по виконанню спеціальних заказів та по мобілізаційній роботі у 
військовий час. ПВО. Спеціальні закази. Журнали реєстрації секретного лис-
тування та розносні книги. Матеріальне постачання. Планування та звітність 
по КВД. КВД по цивільній продукції та спеціальній продукції.  
Опис № 5 дск – 1973-2012 рр., 23 од. зб. 
Акти на знищення справ, журналів, обліку журналів, номенклатури справ. Акт 
ліквідації. 
 
Р-4976, Старший інспектор головного управління з справ промислової та спо-
живчої кооперації при Раді Міністрів СРСР по Одеській області 
м. Одеса 
07.03.1947-липень 1950 рр. 
тип 10 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 01.07.1950 р. 
Всього: 38 од. зб., 1947-1950 рр. 
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Опис № 1 – 1947-1950 рр., 29 од. зб. 
Накази, плани та звіти старшого інспектора. Відомості на видачу заробітної 
платні. 
Опис № 2 – 1947-1950 рр., 9 од. зб. 
Акти та листування про перевірку виконання постанов Ради Міністрів СРСР. 
 
Р-4977, Одеський окружний кооперативний комітет (Окркооперком) Одеського 
окружного виконавчого комітету ради робітничих, селянських та червоноар-
мійських депутатів 
м. Одеса 
07.03.1923-15.09.1930 рр. 
тип 10 
2 категорій фонду 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього: 911 од. зб., 1926-1930 рр.  
 
Опис № 1 – 1923-1930 рр., 811 од. зб. 
Статути артілей. Списки та виписки з протоколів Окркооперкому. 
Опис № 2 – 1926-1929 рр., 34 од. зб. 
Списки артілей. Статути. Листування про роботу артілей. 
Опис № 3 – 1926-1930 рр., 66 од. зб. 
Статути артілей. 
 
Р-4978, Товариство з спільної обробки землі «Перемога волі» (ТСОЗ) 
с. Куяльник, Одеського району, Одеського округу 
[ ] рр. 
з 22.09.1930 р. – Виконкому Одеської міської ради робітничих, селянських 
та червоноармійських депутатів 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1936 р. 
 
Опис № 1 – 1930 р., 2 од. зб. 
Протоколи засідань правління товариства. Акти про вилучення майна у кула-
ків. 
 

5089 Р-4980, Риболовецька артіль (рибоколгосп) ім. Т.Г.Шевченко 
с.Григорівка, Одеського району, Одеського округу. Виконкому Одеської 
міської ради робочих, селянських та червоноармійських депутатів. 
1930-25.08.1941, 05.04.1944 рр. 
з 1937 р. Одеського району, Одеської області. 
з 1963 р. Комінтернівського району. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 1936 р. 
Всього: 24 од. зб. 1930-1953 рр. 
Опис № 1 – 1930-1953 рр., 15 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Циркуляри 
Укррибакколгоспцентру. План вилову риби. Відомості про особовий склад 
рибоколгоспу. 
Опис № 2 – 1946-1953 рр., 9 од. зб. 
Виробничі плани та річні звіти. 
 
Р-4981, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Третій рішучій». 
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с. Нерубайське, Виконкому Одеської міської ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів. 
1931-16.10.1941, 09.04.1944-липень 1950 рр. 
з 1937 р.- Одеського району, Одеської області 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 1936 р. 
Всього: 31 од. зб. 1931-1950 рр. 
Опис № 1 - 1931-1933 рр., 19 од. зб. 
Циркуляри, зведений план та листування з Одеською колгоспспілкою про 
підготовку до посівної кампанії, Організації політосвіти серед колго-
спників та ін. Протоколи засідань правління та загальних зборів чле-
нів артілі. 
Опис № 1 - 1944-1950 рр., 12 од. зб. 
Виробничо-фінансові плани. Протоколи засідань правління колгоспу та 
загальних зборів. Річні фінансові звіти. 
 
Р-4982, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Литвинова. 
с. Боково Любашівського району, Одеської області.  
[ ]-02.08.1950 рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 10.09.1965 р. 
Опис № 1 - 1944-1950 рр., 18 од. зб. 
Річний звіти. Протоколи загальних зборів та засідань членів правлін-
ня. 
 
Р-4983, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 11-ї річниці Жовт-
невої революції. 
с. Бузинове, Тарасо-Шевченківського району, Одеського округу. 
1929-1932 рр. 
в 1931 р. Тарасо-Шевченківського району, УРСР.  
з 1932 р. Роздільнянського району, Одеської області. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 1936 р. 
Опис № 1 - 1929-1932 рр., 9 од. зб. 
Плани роботи колгоспу та облік трудоднів. Копії циркулярів Роздільня-
нської райколгоспспілки.  
 
Р-4984, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жовтневої революції 
с. Фонтанка Одеського району, Одеського округу.  
1930-16.10.1941, 09.04.1944-1956 рр. 
з 22.09.1930 р. Виконкому Одеської міської ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів. 
з 1937 р. Одеського району, Одеської області. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 1936 р. 
Всього: 30 од. зб. 1931-1956 рр. 
Опис № 1 - 1931-1932 рр., 3 од. зб. 
Протоколи загальних зборів членів колгоспу. Річні звіти та списки 
членів артілі.  
Опис № 2 - 1945-1956 рр., 27 од. зб. 
Виробничі плани. та засідань правління. Протоколи правління колгоспу 
та загальних зборів членів колгоспу. Річні звіти. 
 
Р-4985, Робочий комітет професійної спілки працівників землі та лісо-
рільничого радянського господарства (радгоспу) «Ламзакі» . 
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ст. Раухівка, Демідовської волості, Тираспольського повіту, Одеської 
губернії. 
1920-21.12.1922 рр. 
з травня 1921 р. Вознесенського повіту, Одеської губернії. 
 
Робочий комітет професійної спілки працівників землі та лісу рільни-
чого радянського господарства ім. Т.Г.Шевченко 
ст. Раухівка, Демідовської волості, Вознесенського повіту, Одеської 
губернії. 
21.12.1922 р. 
з 1923 р. – Березівського району, Одеського округу, Одеської губер-
нії. 
т.26, кат.3. 
На державному зберіганні з 30.07.1930 р. 
Опис № 1 - 1921-1926 рр., 2 од. зб. 
Протоколи загальних зборів працівників та службовців радгоспу. 
 
Р-4986, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова. 
с. Дальник 2-й Виконкому Одеської міської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів.  
1931-1940 рр. 
з 1937 р. Одеського району, Одеської області. 
 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 1936 р. 
Опис № 1 – 1931 р., 5 од. зб. 
Протоколи засідань правління та загальних зборів членів артілі. Копії 
циркулярів, постанов, інструкцій Одеської колгоспспілки. 
 
Р-4988, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Балановського. 
с. Ново-Скосарівка, Андре-Іванівського району, Одеського округу.  
1930-09.08.1941, 30.03.1944-1946 рр.  
з 1931 р. Андре-Іванівського району, УРСР. 
з 1932 р. Андре-Іванівського району, Одеської області. 
з 1940 р. Андреєво-Іванівського району, Одеської області. 
 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Малєнкова. с. Ново-
Скосарівка, Андреєво-Іванівського району, Одеської області. 
1946-05.08.1950 рр. 
 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях до комунізму» с. Ново-
Скосарівка, Андреєво-Іванівського району, Одеської області. 
05.08.1950-1956 рр. 
 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Україна» 
с. Ново-Скосарівка, Андреєво-Іванівського району, Одеської області. 
1956 р.- 
з 1959 р. с. Скосарівка, Миколаївського району, Одеської області. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 1936 р. 
Всього: 23 од. зб. 1930-1959 рр. 
Опис № 1 – 1930-1934 рр., 3 од. зб. 
Протоколи засідань правління та загальних зборів членів артілі. Роз-
порядження сільради та райвиконкому. 
Опис № 2 – 1945-1959 рр., 20 од. зб. 
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Виробничо-фінансові плани. Протоколи засідань правління та загальних 
зборів членів колгоспу. 
 
 
Р-4989, Одеське управління об’єднання соляних промислів Одеського 
району (Одесрайсіль) Одеської губернської Ради народного господарст-
ва. . 
м.Одеса. 
1920-вересень 1922 рр. 
 
Одеський губернський трест хімічної та соляної промисловості. (Одес-
хімсільтрест), Одеської губернської Ради народного господарства. 
вересень 1922 р.- 
т.11, кат.2. 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього: 39 од. зб. 1920-1925 рр. 
Опис № 1 – 1920-1923 рр., 28 од. зб. 
Накази по управлінню. Виписки з протоколів засідань президії губрад-
наргоспу. Списки службовців управління та промислів. Матеріали місце-
вого комітету (протоколи). 
Опис № 2 – 1922-1925 рр., 11 од. зб. 
Протоколи засідань управління Всесоюзного соляного синдикату, прези-
дії Одеського губвиконкому. 
 
Р-4990, Одеський окружний трест хімічної і соляної промисловості 
(Одесхімсільтрест) Одеського окружного відділу місцевої промисловості 
м.Одеса. 
березень 1923-листопад 1930 рр. 
т.11, кат.2. 
На державному зберіганні з 1936 р. 
Всього: 78 од. зб. 1923-1930 рр. 
Опис № 1 – 1923-1930 рр., 42 од. зб. 
Накази і постанови по тресту. Протоколи засідань технічної ради, за-
гальних зборів співробітників тресту, міжрайонної контрольної комісії 
Річні звіти тресту. 
Опис № 2 – 1923-1930 рр., 11 од. зб. 
Накази по тресту. Протоколи виробничих комісій. Списки працівників та 
службовців тресту та його підприємств. Матеріали місцевого комітету. 
 
Р-4991, Управління Одеського обласного тресту хімічної, соляної та 
силікатної промисловості (Одесхімсільтрест), Українського хімічного 
тресту. 
м.Одеса. 
09.02.1932-жовтень 1941 рр. 
т.11, кат.2. 
На державному зберіганні з 1939 р. 
Всього: 94 од. зб. 1932-1936 рр. 
Опис № 1 – 1932-1936 рр., 51 од. зб. 
Накази по тресту. Плани і звіти по підприємствам тресту. 
Опис № 2 – 1932-1936 рр., 18 од. зб. 
Накази по тресту. П’ятирічний план тресту. Річні звіти заводів. 
Опис № 3 – 1932-1933 рр., 25 од. зб. 
Накази по тресту. Списки особового складу та листування по мобіліза-
ційній роботі та охороні підприємств. 
 



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  752 

 
Р-4992, Одеська районна інспектура державного бракеражу будівельних 
матеріалів мінерального походження «Держбудбракераж» Центральної ук-
раїнської контори держбракеражу «Держбудбракеражу». 
м.Одеса. 
[ ] рр. 
т.11, кат.2. 
На державному зберіганні з 1936 р. 
Опис № 1 – 1930-1935 рр., 79 од. зб. 
Розпорядження по районній інспекції. Протоколи засідань інспекторів 
по визначенню якості будівельних матеріалів. Заяви, посвідчення, ко-
пії довідок, списки співробітників інспектури та особові справи. 
 
Р-4995, Одеське промислово-виробниче, постачально-збутове кооператив-
не товариство [по виготовленню капелюшної гумки та ремінців для го-
динників] 
м.Одеса. 
[1932]-16.01.1935 рр. 
 
Одеське кооперативно-виробниче товариство [по виготовленню галанте-
рейних виробів] «Галширспожив». 
м. Одеса. 
16.01.1935-1936 рр. 
т.10, кат.2.  
На державному зберіганні з 1940 р. 
Всього: 48 од. зб. 1933-1936 рр. 
Опис № 1 – 1934-1935 рр., 12 од. зб. 
Накази по товариству. Протоколи засідань правління товариства, вироб-
ничих нарад та загальних зборів членів товариства. Списки та особові 
справи членів товариства. 
 
Опис № 2 – 1933-1935 рр., 12 од. зб. 
Накази по товариству. Протоколи засідань правління та списки членів 
товариства. 
Опис №3 – 1935-1936 рр., 24 од. зб. 
Листування по виробничим питанням та особовому складу. Протоколи за-
сідань правління, виробничих нарад та загальних зборів товариства. 
 
Р-4997,Фарботеркова майстерня Одеської міжобласної контори [по поста-
чанню на підприємства м’ясомолочної промисловості матеріалами і тех-
нікою]. 
м. Одеса. 
01.08.1948-31.12.1949 рр. 
т.11, кат.3. 
На державному зберіганні з 10.10.1958 р. 
Опис №1 – 1948-1949 рр., 2 од. зб. 
Накази по конторі та особисті рахунки робітників та службовців. 
 
Р-4998, Одеське промислово-кооперативне товариство «Промкустекспорт». 
м.Одеса.  
[ ] рр. 
т.10, кат.3. 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Опис №1 – 1933-1935 рр., 3 од. зб. 
Протоколи засіданні правління товариства. Списки членів товариства. 



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  753 

 
Р-5001, Об’єднане промислово-кооперативне товариство [по виготовленню 
карамелі та халви] «Одеський кустар». 
м. Одеса.  
[ ] рр. 
т.10, кат.3. 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Опис №1 – 1929-1930 рр., 3 од. зб. 
Протоколи засіданні правління та заяви членів товариства. 
 
Р-5012, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва. 
с. Володимирівка, 2-ї Гвоздавської сільради, Любашівського району 
Одеської області.  
[ ]-08.08.1950 рр. 
 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 10.09.1965 р. 
Опис № 1 - 1944-1949 рр., 10 од. зб. 
Акти перевірки роботи колгоспу. Річні звіти. Протоколи загальних збо-
рів та засідань членів правління колгоспу. 
 
Р-5013, Одеська обласна контора Всеукраїнського об’єднання по заготі-
влі, торгівлі та переробці плодів та овочів «Укрзаготплодоовоч». 
м. Одеса  
27.02.1932-10.1941 рр. 
т.10, кат.3. 
На державному зберіганні з 14.08.1935 р. 
Опис №1 – 1932-1938 рр., 79 од. зб. 
Накази та постанови контори. Протоколи засідань комфракції та адміні-
стративно-технічних нарад. Фінансові звіти та листування з підвідом-
чими організаціями. Баланси. Відомості про особовий склад. 
 
Р-5014, Одеська обласна контора [по постачанню підприємств будівель-
них матеріалів сировиною, обладнанням , технікою] Головного управлін-
ня постачання «Головпостач». 
м.Одеса.  
1944-01.11.1950 рр. 
т.10, кат.2. 
На державному зберіганні з 11.11.1950 р. 
Всього: 324 од. зб. 1944-1949 рр. 
Опис №1 – 1944-1949 рр., 23 од. зб. 
Накази по конторі. Плани та звіти про діяльність контори.  
Опис №2 – 1944-1949 рр., 292 од. зб. 
Особові справи службовців контори. 
Опис №3 – [ ]., 9 од. зб. 
Трудові книжки на службовців контори. 
 
Р-5015, Комісія сприяння Радянському Комітету захисту миру по збору 
підписів про заборону атомного озброєння, прийнятого на Сесії Постій-
ного Комітету Всесвітнього конгресу прибічників миру в місті Стокго-
льмі по місту Одесі та Одеській області 
м.Одеса.  
1950 р. 
т.24, кат.3. 
На державному зберіганні з 1951 р. 
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Всього: 222 од. зб., 1950 р. 
По місту Одесі 
Опис №1 – 1950 р., 14 од. зб. 
Підписи трудівників Водно-Транспортного району. 
Опис №2 – 1950 р., 40 од. зб. 
Підписи трудівників Ворошиловського району. 
Опис №3 – 1950 р., 22 од. зб. 
Підписи трудівників Іллічівського району. 
Опис №4 – 1950 р., 22 од. зб. 
Підписи трудівників Кагановичського району. 
Опис №5 – 1950 р., 7 од. зб. 
Підписи трудівників Сталінського району. 
По Одеській області 
Опис №6 – 1950 р., 3 од. зб. 
Підписи трудівників Ананьївського району. 
Опис №7 – 1950 р., 2 од. зб. 
Підписи трудівників Андреєво-Іванівського району. 
Опис №8 – 1950 р., 14 од. зб. 
Підписи трудівників Біляївського району. 
Опис №9 – 1950 р., 21 од. зб. 
Підписи трудівників Велико-Михайлівського району. 
Опис №11 – 1950 р., 17 од. зб. 
Підписи трудівників Гайворонського району. 
Опис №12 – 1950 р., 1 од. зб. 
Підписи трудівників Долинського району. 
Опис №13 – 1950 р., 2 од. зб. 
Підписи трудівників Жовтневого району. 
Опис №14 – 1950 р., 3 од. зб. 
Підписи трудівників Іванівського району. 
Опис №15 – 1950 р., 4 од. зб. 
Підписи трудівників Кодимського району. 
Опис №16 – 1950 р., 3 од. зб. 
Підписи трудівників Красно-Окнянського району. 
Опис №17 – 1950 р., 4 од. зб. 
Підписи трудівників Любашівського району. 
Опис №18 – 1950 р.,2 од. зб. 
Підписи трудівників Миколаївського району. 
Опис №19 – 1950 р.,4 од. зб. 
Підписи трудівників Овідіопольського району. 
Опис №20 – 1950 р.,2 од. зб. 
Підписи трудівників Одеського Приміського району. 
Опис №21 – 1950 р.,2 од. зб. 
Підписи трудівників Пісчанського району. 
Опис №22 – 1950 р.,3 од. зб. 
Підписи трудівників Роздільнянського району. 
Опис №23 – 1950 р.,9 од. зб. 
Підписи трудівників Тарутинського району. 
Опис №24 – 1950 р.,2 од. зб. 
Підписи трудівників Троїцького району. 
Опис №25 – 1950 р.,9 од. зб. 
Підписи трудівників Ульянівського району. 
Опис №26 – 1950 р.,2 од. зб. 
Підписи трудівників Фрунзівського району. 
Опис №27 – 1950 р.,1 од. зб. 
Підписи трудівників Ширяївського району. 
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Опис №29 – 1950 р.,7 од. зб. 
Підписи трудівників Савранського району. 
 
Р-5016, Червоно-Повстанський районний відділ зв’язку. 
с. Біляївка, Червоно-Повстанського району, Одеського округу, Одеської 
губернії. 
23.07.1923-жовтень 1941 рр. 
з червня 1925 р. Червоно-Повстанського району, Одеського округу. 
з 1931 р. Червоно-Повстанського району, УРСР. 
з 1932 р. Біляївського району Одеської області 
т.14, кат.3. 
На державному зберіганні з 1939 р. 
Опис №1 – 1932 р., 1 од. зб. 
Копії циркулярів Управління зв’язку України. 
 
Р-5017, Одеський газовий завод. Одеського тресту хімічної і коксової 
промисловості «Одесхімкокстрест». 
м. Одеса.  
1920-жовтень1941 рр. 
т.11, кат.2. 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Опис №1 – 1930-1937 рр., 20 од. зб. 
Протоколи технічних нарад. Доповіді про розвиток заводу у другій 
п’ятирічці. Копії наказів і директив по будівельному управлінню, Все-
союзному об’єднанню коксохімічної промисловості, Всесоюзному тресту. 
Документи по особовому складу. 
 
Р-5018, Одеська [окружна торговельно-заготовча] контора. Всесоюзного 
Державного синдикату рибної промисловості. 
м. Одеса.  
[ ] рр. 
т.10, кат.2. 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Опис №1 – 1924-1925 рр., 32 од. зб. 
Накази по конторі. Особові справи співробітників контори. 
 
Р-5019, Ново-Полтавський єврейський сільськогосподарський інститут 
Наркомату освіти УРСР. 
с. Ново-Полтавка, Ново-Бугського району, Миколаївського округу, Оде-
ської губернії.  
[ ] рр. 
т.21, кат.3. 
На державному зберіганні з 18.02.1948 р. 
Опис №1 – 1924-1933 рр., 463 од. зб. 
Накази по інституту. Особові справи студентів. 
 
Р-5021, Одеська школа фабрично-заводського учнівства [по підготовці 
слюсарів, токарів та ін.] (ФЗУ). Українського металотресту. 
м. Одеса. 
[ ] рр. 
т.11, кат.3. 
На державному зберіганні з 1936 р. 
Опис №1 – 1930-1931 рр., 9 од. зб. 
Накази по школі. Протоколи загальних зборів та списки учнів. 
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Р-5022, Одеська окружна державна нотаріальна контора. 
м. Одеса. 
[ ] -1930 рр. 
 
Одеська міжрайонна державна нотаріальна контора, м. Одеса 
1930 - [ ] рр. 
 
т.5, кат.3. 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Опис №1 – 1929-1931 рр., 27 од. зб. 
Договори купівлі-продажу домобудівель. 
 
Р-5023, Одеська обласна державна нотаріальна контора. 
м. Одеса. 
09.02.1932- жовтень 1941 рр. 
 
Одеська обласна державна нотаріальна контора 
квітень 1944 р.- 
т.5, кат.3. 
На державному зберіганні з 1941 р. 
Всього: 465 од. зб. 1932-1951 рр. 
 
Опис №1 – 1932-1941 рр., 101 од. зб. 
Договори купівлі-продажу домобудівель. Свідоцтва на право спадщини та 
заповіти. 
Опис №2 – 1944-1949 рр., 255 од. зб. 
Наряди справ по оформленню купівлі-продажу домобудівель, право спад-
щини, забудови, заповітів та ін. 
Опис №3 – 1950-1951 рр., 109 од. зб. 
Наряди справ по оформленню купівлі-продажу домобудівель, право спад-
щини, забудови, заповітів та ін. 
 
Р-5024, Одеська державна нотаріальна контора №1. 
м. Одеса. 
[ ] рр. 
т.5, кат.3. 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Опис №1 – 1923-1928 рр., 11 од. зб. 

Договори купівлі-продажу домобудівель. 
 
Р-5025, Одеська 2-а державна нотаріальна контора. 
м. Одеса. 
[ ] рр. 
т.5, кат.3. 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Опис №1 – 1926-1928 рр., 32 од. зб. 

Договори купівлі-продажу домобудівель. 
 
Р-5026, Одеська 3-я державна нотаріальна контора. 
м. Одеса. 
1925- жовтень 1941 рр. 
 
Одеська 3-я державна нотаріальна контора 
квітень 1944 р.- 
т.5, кат.3. 
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На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього: 108 од. зб. 1925-1952 рр. 
Опис №1 – 1925-1928 рр., 17 од. зб. 
Договори купівлі-продажу домобудівель. 
Опис №2 – 1945-1952 рр., 91 од. зб. 
Книги загального реєстру, наряди на договори та заповіти та ін. 
 
Р-5027, Дорожній комітет професійної спілки медичних працівників, ме-
дичного персоналу Одеської залізниці.  
м. Одеса. 
1944-27.07.1950 рр. 
т.26, кат.3. 
На державному зберіганні з 18.11.1950 р. 
Всього: 67 од. зб. 1944-1950 рр. 
Опис №1 – 1944-1950 рр., 35 од. зб. 
Протоколи дорожніх конференцій, та зборів низових профспілкових орга-
нізацій. Плани та звіти про роботу дорожнього комітету. 
Опис №2 – 1944-1950 рр., 22 од. зб. 
Звіти по соціальному страхуванню, кошториси та штатні розписи. Відо-
мість на видачу зарплатні. 
Опис №4 – 1947-1949 рр., 10 од. зб. 
Звіти по підсумкам соцзмагання. Листування з організаційних питань та 
ліквідації дорожнього комітету. Списки профспілкового активу. 
 
Р-5029, Закритий кооператив Одеського обласного управління міліції 
м. Одеса. 
[ ] рр. 
т.6, кат.3. 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Опис №1 – 1933-1934 рр., 18 од. зб. 
Розпорядження по кооперативу. Протоколи засідань правління та загаль-
них зборів працівників кооперативу. Списки працівників кооперативу. 
 
Р-5030, Одеське обласне управління народногосподарського обліку. Цен-
трального управління народногосподарського обліку при Держплані СРСР. 
м. Одеса. 
10.03.1932-жовтень 1941 рр. 
т.8, кат.1. 
На державному зберіганні з 1941 р. 
Всього: 149 од. зб. 1933-1941 рр. 
Опис №1 – 1933-1941 рр., 111 од. зб. 
Річні статистичні звіти заводів, фабрик, артілей. 
Опис №2 – 1933-1941 рр., 38 од. зб. 
Накази по управлінню. Річні звіти заводів, фабрик та інших підпри-
ємств. 
 
Р-5031, Одеська міська санітарна станція. Одеського міського відділу 
охорони здоров’я. 
м. Одеса. 
[ ] рр. 
т.22, кат.3. 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Опис №1 – 1930-1935 рр., 42 од. зб. 
Протоколи санітарно-технічних нарад. Доповідні записки лікарів про 
стан санітарної роботи та методах її поліпшення. Плани заходів по бо-
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ротьбі з епідемією інфекційних захворювань. Довідки, рапорти, заяви 
та списки співробітників санстанції. Доповіді про роботу санстанції. 
 
Р-5032, Одеський інститут консервної промисловості. Народного коміса-
ріату освіти СРСР. 
м. Одеса. 
[ ] рр. 
т.21, кат.3. 
На державному зберіганні з 1939 р. 
Опис №1 – 1928-1933 рр., 7 од. зб. 
Особові справи студентів. 
 
Р–5033, Савранський районний комітет незаможних селян (Рай КНС) 
с. Саврань, Савранського району, Балтського округу, Одеської губер-
нії. 
07.03.1923-лютий 1931рр. 
 
з 12.10.1924 р Савранського району, Первомайського округу, Одеської 
губернії. 

т.2 кат.3. 
На державному зберіганні з 1930р. 

Всього: 87 од. зб. 1923-1931 рр. 
Опис 1 - 1927-1931 рр.,26 од. зб.  
Протоколи засідань сільських КНС.  
Опис 2 - 1930 р.,20 од. зб.  
Протоколи засідань сільських КНС.  
Опис 3 – 1923-1929 рр.,41 од. зб.  
Протоколи засідань сільських КНС.  
 
Р–5034, Одеський міжобласний трест швацької промисловості. (Швацькп-
ром). Головного Українського управління швацької промисловості 
(Укршвацькпром). 
м. Одеса. 
31.12.1954-08.08.1958 рр. 
т.11, кат.2. 
На державному зберіганні з 10.10.1958 р. 
Всього: 132 од. зб. 1955-1958 рр. 
Опис №1 – 1955-1957 рр., 131 од. зб. 
Статут тресту. Накази по тресту. Річні плани, звіти про діяльність 
тресту, раціоналізації та винахідництва. Титульні списки і протоколи 
технічних нарад. Особові справи працівників тресту. 
Опис №3 – 1955-1958 рр., 1 од. зб. 
Внутрішні описи, акти відбору справ виділених для утилізації по 
Обллегпрому за 1948-1953 рр., акт прийому секретного діловодства від 
Одеського Обллегпрому. 
 
Р–5035, Одеський гальванотехнічний завод. Одеського обласного відділу 
місцевої промисловості «Облміськпром». 
м. Одеса. 
1944-1950 рр. 
т.11, кат.3. 
На державному зберіганні з 08.12.1950 р. 
Всього: 107 од. зб. 1944-1950 рр. 
Опис №1 – 1944-1950 рр., 23 од. зб. 
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Накази по заводу. Протоколи виробничих нарад. Списки та характеристи-
ка особистих рахунків робітників та службовців. Листування щодо раці-
оналізаторських заходів. 
Опис №2 – 1947-1950 рр., 84 од. зб. 
Документи тимчасового терміну зберігання. 
 
Р–5036, Одеська промислово-кооперативна артіль «Провідник-
Транспортник» [по переробці плодоовочевих культур їх упаковці , су-
проводу вантажів та такелажним роботам]. 
м. Одеса. 
23.01.1945-06.10.1949 рр. 
т.10, кат.3. 
На державному зберіганні з 30.11.1950 р. 
Всього: 61 од. зб. 1945-1949 рр. 
Опис №1 – 1945-1949 рр., 30 од. зб. 
Розпорядження по артілі. Штатний розпис, кошториси та статут артілі. 
Протоколи засідання правління та загальних зборів артілі. 
Опис №2 – 1945-1949 рр., 31 од. зб. 
Особові справи та списки особового складу. 
 
Р–5037, Одеська промислово-кооперативна завантажувальна артіль «Ван-
таження». 
м.Одеса. 
08.12.1945-1949 рр. 
т.10, кат.3. 
На державному зберіганні з 30.11.1950 р. 
Всього: 423 од. зб. 1945-1949 рр. 
Опис №1 – 1945-1949 рр., 17 од. зб. 
Розпорядження по артілі. Протоколи засідання правління та загальних 
зборів артілі. Статут артілі, штатні розписи та кошториси плани та 
звіти. 
Опис №2 – 1945-1949 рр., 405 од. зб. 
Особові справи та списки особового складу. 
Опис №3 – 1946-1949 рр., 1 од. зб. 
Норми та розцінки завантажувально-розвантажувальних робіт. Списки 
членів артілі та картотека особистих рахунків. Номенклатура справ. 
 
Р–5038, Одеська промислово-кооперативна завантажувально-такелажна і 
транспортно-експедиційна артіль «Трудовик». 
м.Одеса. 
1945-22.11.1950 рр. 
т.10, кат.3. 
На державному зберіганні з 28.11.1950 р. 
Всього: 580 од. зб. 1945-1950 рр. 
Опис №1 – 1948-1949 рр., 24 од. зб. 
Розпорядження по артілі. Статут артілі. Протоколи засідання правлін-
ня, виробничих та загальних зборів артілі. Плани та звіти артілі. 
Опис №2 – 1945-1950 рр., 554 од. зб. 
Особові справи працівників та службовців артілі. 
Опис №3 – 1948-1950 рр., 2 од. зб. 
Списки членів артілі та тимчасових робітників. Номенклатура справ, 
норми та розцінки. Протоколи виробничих нарад та розпорядження по ар-
тілі. 
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Р–5039, Одеський міський плановий відділ (Міськплан). Одеського місь-
кого виконавчого комітету ради робочих, селянських та червоноармійсь-
ких депутатів. 
м. Одеса. 
листопад 1930-жовтень 1941 рр. 
з 1939 р. Виконавчого комітету Одеської міської Ради депутатів трудя-
щих. 
 
Одеська міська планова комісія Виконкому Одеської міської Ради депу-
татів трудящих. 
квітень 1944 р.- 
т.8, кат.1. 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Всього: 487 од. зб. 1930-1967 рр. 
Опис №1 – 1930-1937 рр., 118 од. зб. 
Накази по міському плановому відділу. П’ятирічні плани засновані в 
місті Одесі. Протоколи нарад міськплану. 
Опис №2 – 1932-1934 рр., 47 од. зб. 
Матеріали до складання п’ятирічних планів. 
Опис №3 – 1932-1934 рр., 24 од. зб. 
Постанови президії міськплану. 
Опис №4 – 1946-1967 рр., 298 од. зб. 
Проекти і плани п’ятирічних, семирічних планів відновлення та розвит-
ку міського господарства по усім галузям, звіти про виконання планів 
та матеріали до них. Коньюктурні огляди по галузям народного госпо-
дарствам. Одеси та статистичні бюлетені. Титульні списки розпочатих 
будівництв. Протоколи нарад міськплану. Річні звіти про фінансово-
господарську діяльність. 
 
Р–5040, Дорожньо-транспортний відділ Одеського міського виконавчого 
комітету ради робочих, селянських та червоноармійських депутатів 
м. Одеса 
[ ] рр. 
т.13, кат.3. 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Опис №1 – 1931-1935 рр., 24 од. зб. 
Протоколи засідань дорожньо-транспортного відділу. Накази по дорож-
ньо-транспортного відділу. Анкети співробітників. 
 
Р–5041, Управління радгоспами. Виконавчого комітету Одеської міської 
ради робочих, селянських та червоноармійських депутатів. 
м. Одеса. 
[ ] рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Опис №1 – 1935-1937 рр., 20 од. зб. 
Накази по управлінню. Протоколи адміністративно-технічних нарад рад-
госпів. Фінансові звіти радгоспів. 
 
Р–5042, 4-й військово-топографічний загін Одеського військового окру-
гу. 
м. Одеса. 
1923-1932 рр. 
т.4, кат.3. 
На державному зберіганні з 1936 р. 
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Всього: 32 од. зб. 1924-1932 рр. 
Опис №1 – 1924-1932 рр., 12 од. зб. 
Накази по загону. Списки та листування про особовий склад. 
Опис №2 – 1925-1932 рр., 20 од. зб. 
Накази по загону. Списки та листування про особовий склад. 
 
Р–5043, Андре-Іванівський районний нотаріальний стіл. 
с. Андре-Іванівка, Андре-Іванівського району, Одеського округу. 
17.11.1927-05.08.1941 рр. 
в 1931 р. Андре-Іванівського району, УРСР. 
з 1932 р. Андре-Іванівського району, Одеської області. 
з 1940 р. с. Андреєво-Іванівка, Андреєво-Іванівського району, Одесь-
кої області. 
т.5, кат.3. 
На державному зберіганні з 1941 р. 
Опис №1 – 1938-1940 рр., 5 од. зб. 
Договори купівлі-продажу домобудівель. 
 
Р–5045, Червоно-Повстанчеський районний нотаріальний стіл. 
с. Біляївка, Червоно-Повстанчеського району, Одеського округу, Одесь-
кої губернії. 
07.03.1923-09.02.1932 рр. 
з липня 1925 р. Червоно-Повстанчеського району, Одеського округу. 
в 1931 р. Червоно-Повстанчеського району, УРСР. 
 
Біляївський районний нотаріальний стіл. с. Біляївка, Біляївського 
району, Одеської області. 
09.02.1932-19.08.1941 рр. 

з 20.02.1932 р. с. Біляївка, Виконкому Одеської міської ради робочих, се-
лянських та червоноармійських депутатів. 
з 17.02.1935 р. с. Біляївка, Біляївського району, Одеської області. 

т.5, кат.3. 
На державному зберіганні з 1941 р. 
Опис №1 – 1940 р., 1 од. зб. 
Договори купівлі-продажу домобудівель. 
 
Р–5046, Одеська обозно-ремонтна майстерня Українського військового 
округу. 
м. Одеса. 
[ ] рр. 
т.4, кат.3. 
На державному зберіганні з 1936 р. 
Опис №1 – 1928-1930 рр., 1 од. зб. 
Списки робітників та службовців майстерні. 
 
Р–5047, Революційний Військовий Трибунал Водного транспорту Чорного 
та Азовського морів та Одеських залізниць. 
м. Одеса. 
[ ] рр. 
т.4, кат.3. 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Опис №1 – 1921-1924 рр., 26 од. зб. 
Кримінальні та контрреволюційні судові справи. Справа про загибель 
пароплава «Камо», Колишнього «Марія». 
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Р–5048, Місцевий комітет професійної спілки робітників цегляної про-
мисловості та гравійних розробок Одеського обласного трестугорно-
будівельних матеріалів. 
м. Одеса. 
[ ] рр. 
т.26, кат.3. 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Опис №1 – 1933-1935 рр., 4 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та розціночно-конфліктної комісії. 
 
Р–5049, Одеське житлово-будівельне кооперативне товариство «Моряк». 
м.Одеса. 
1926-1940 рр. 
т.10, кат.3. 
На державному зберіганні з 1941 р. 
Опис №1 – 1926-1940 рр., 6 од. зб. 
Накази по товариству. Протоколи засідань правління та ліквідкому то-
вариства. 
 
Р–5051, Одеський кущ дорожнього об’єднання буфетів Південно-Західної 
залізниці. 
м.Одеса. 
[ ] рр. 
т.10, кат.3. 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Опис №1 – 1933-1935 рр., 6 од. зб. 
Накази, циркуляри і розпорядження дорожнього об’єднання буфетів, осо-
бисті карточки робочих куста. 
 
Р–5052, Одеська окружна спілка садових, городніх, виноградарських 
дрібних колективних об’єднань. «Одплодовинколгоспспілка» 
м. Одеса 
07.03.1923-листопад 1930 рр. 
т.10, кат.3. 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього: 55 од. зб. 1924-1930 рр. 
Опис №1 – 1924-1930 рр., 45 од. зб. 
Протоколи засідань правління спілки. Копії довідок та посвідчень 
співробітників. 
Опис №2 – 1927-1930 рр., 10 од. зб. 
Протоколи засідань правління спілки. Статут спілки. Плани роботи. 
Списки та анкети працівників та службовців. Матеріали місцевого комі-
тету. 
 
Р–5054, Одеський обласний комітет професійної спілки робітників шкі-
ряно-взуттєвої промисловості. 
м. Одеса. 
[ ] рр. 
т.26, кат.2. 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Опис №1 – 1934-1935 рр., 19 од. зб. 
Постанови, протоколи засідань пленуму, конференцій, загальних зборів 
низових організацій. Звіти про роботу обкому, бюджети обкому, відомо-
сті про кількість членів інженерно-технічних працівників низових ор-
ганізацій. Списки підприємств, які обслуговуються обкомом спілки. 
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Р–5056, Одеський державний театральний трест. Народного комісаріату 
освіти УРСР. 
м. Одеса. 
[ ] рр. 
т.21, кат.2. 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Опис №1 – 1931-1934 рр., 15 од. зб. 
Циркуляри Народного комісаріату освіти УРСР. Накази по театральному 
тресту. Протоколи адміністративно-технічних нарад співробітників тре-
сту і театрів. Статут театрального тресту. Звіт про роботу театрів. 
Списки і відомості на виплату зарплатні співробітникам тресту. 
 
Р–5057, Одеська районна спілка сільськогосподарської зернової коопе-
рації. «Райкоопзерно». 
м. Одеса. 
[ ] рр. 
т.10, кат.3. 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього: 26 од. зб. 1929-1930 рр. 
Опис №1 – 1929-1930 рр., 6 од. зб. 
Протоколи засідань правління спілки. Зведення і договори щодо контра-
ктації зернових культур. 
Опис №2 – 1929-1930 рр., 20 од. зб. 
Протоколи сільських зернових товариств. 
 
Р–5058, Одеська спілка сільськогосподарської кооперації. «Одплодкооп-
спілка». 
м. Одеса. 
[ ] рр. 
т.10, кат.3. 
На державному зберіганні з 1936 р. 
Опис №1 – 1929-1930 рр., 13 од. зб. 
Протоколи засідань правління. Доповідь про роботу спілки, списки кур-
сантів агрономічних курсів та співробітників. 
 
Р-5059, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона Україна». 
с. Демидівка, Демидівської сільради, Любашівського району Одеської 
області.  
[ ]-02.08.1950 рр. 
 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 10.09.1965 р. 
Опис № 1 - 1944-1950 рр., 14 од. зб. 
Протоколи загальних зборів і засідань членів правління колгоспу. Річ-
ні звіти. 
 
Р–5060, Велико-Фонтанське кущове об’єднання сільськогосподарських та 
городніх колективів Одеського району. «Одколгоспкуст». 
с. Дмитрівка, Великофонтанської сільради, Одеського району, Одеського 
округу. 
[ ] рр. 
т.10, кат.3. 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Опис №1 – 1929-1930 рр., 5 од. зб. 
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Циркуляри Окрзерноколгоспспілки. Протоколи загальних зборів сільсько-
господарських артілей. Списки співробітників куста та членів артілі. 
 
Р–5061, Революційний військовий трибунал 6-го стрілецького корпусу. 
м. Одеса. 
[ ] рр. 
т.3, кат.3. 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього: 26 од. зб. 1929-1930 рр. 
Опис №1 – 1922-1929 рр., 564 од. зб. 
Накази по трибуналу. Протоколи засідань виїзної сесії. Справи засу-
джених. Послужні списки, довідки, посвідчення, які видані співробіт-
никам. 
Опис №2 – 1925-1929 рр., 564 од. зб. 
Справи засуджених. Послужні списки, довідки співробітників трибуналу. 
 
Р–5063, Виконком Петровської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Петрівка, Ісаєвської волості, Ананьївського повіту, Одеської губе-
рнії 
лютий 1920-24.12.1939 рр. 
з 1921 р. Ісаєвської волості, Вознесенського повіту, Одеської губер-
нії. 
з 1923 р. Ісаєвського району, Первомайського округу, Одеської губер-
нії. 
з 1924 р. Ісаєвського району, Одеського округу, Одеської губернії. 
з липня 1925 р. Ісаєвського району, Одеського округу. 
з 1927 р. Андре-Іванівського району, Одеського округу. 
з 1931 р. Андре-Іванівського району, УРСР 
з 1932 р. Андре-Іванівського району, Одеської області. 
 
Виконком Петровської сільської ради депутатів трудящих (сільрада). 
с. Петрівка, Андре-Іванівського району, Одеської області. 24.12.1939-
10.08.1941, 31.03.1944 рр. 
з 1940 р. Андреєво-Іванівського району, Одеської області. 
з 1959 р. Миколаївського району, Одеської області. 
з 1963 р. Березівського району, Одеської області. 
з 1965 р. Миколаївського району, Одеської області. 
т.2, кат.1. 
На державному зберіганні з 1939 р. 
Всього: 168 од. зб. 1925-1970 рр. 
Опис № 1 - 1925-1934 рр., 12 од. зб. 
Протоколи сільради та загальних зборів виборців. Копії постанов, цир-
кулярів та протоколів окружного та районного виконкомів. 
Опис № 2 - 1944-1947 рр., 10 од. зб. 
Протоколи засідань сільради. Бюджети, книги обліку доходів та витрат 
сільради. Кошториси сільських установ. Звіти про виконання бюджету. 
Опис № 3 - 1948-1970 рр., 146 од. зб. 
Квартальні плани робіт. Протоколи засідань виконкому, сесій, виборчих 
комісій. Бюджети та звіти про їх виконання. Книги обліку доходів та 
витрат. Кошториси та штатні розписи. 
 
Р–5064, Чубаївський сільський комітет незаможних селян (Сіль КНС) 
с. Чубаївка, Одеського району, Одеського округу, Одеської губернії. 
травень 1920-08.03.1933 рр. 
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з липня 1925 р. Одеського району, Одеського округу. 
з 22.09.1930 р. Виконкому Одеської міської Ради депутатів трудящих. 
т.2, кат.3. 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Опис 1 - 1923-1932 рр.,26 од. зб.  
Протоколи засідань правління та загальних зборів членів СільКНС. 
 
Р–5066, Одеський виробничий комбінат. Головного управління постачання 
харчової промисловості 
м. Одеса. 
01.11.1944-17.02.1951 рр. 
т.11, кат.3. 
На державному зберіганні з 28.03.1951 р. 
Опис 1 - 1944-1951 рр.,46 од. зб. 
Накази по комбінату. Річні фінансові звіти. Протоколи виробничих на-
рад. Особові справи робітників та службовців. 
 
Р–5067, Одеський міський промисловий комбінат легкої промисловості 
(Міськлегпромкомбінат). Виконкому Одеської міської Ради депутатів 
трудящих. 
м. Одеса. 
01.08.1944-01.10.1945 рр. 
т.11, кат.3. 
На державному зберіганні з 08.09.1958 р. 
Опис 1 - 1944-1951 рр.,4 од. зб. 
Накази по Міськлегпромкомбінату. 
 
Р–5068, Одеський обласний комітет професійної спілки робітників сви-
нарницьких радгоспів. 
м.Одеса. 
1932-жовтень 1941 рр. 
т.26, кат.2. 
На державному зберіганні з 1941 р. 
Всього: 529 од. зб. 1932-1940 рр. 
Опис №1 – 1932-1940 рр., 520 од. зб. 
Директиви і постанови обкому спілки. Протоколи засідань президії. 
Звіт про діяльність обкому та його низових організацій. Списки членів 
спілки. 
Опис №1 – 1932-1935 рр., 9 од. зб. 
Копії директив ЦК спілки. Доповідні записки та інформації про роботу 
бригад ВЦРПС в радгоспах Одеської області. 
 
Р-5069, Одеське промислово-кустарно-кредитне товариство (Промкусткре-
дит). 
м. Одеса.  
[ ] рр. 
т.10, кат.3. 
На державному зберіганні з 1939 р. 
Всього: 22 од. зб. 1928-1931 рр. 
Опис №1 – 1928-1931 рр., 13 од. зб. 
Розпорядження по товариству. Протоколи засідань правління  
товариства. Звіт правління, штатні розписи. Списки працівників. 
Опис №2 – 1929-1930 рр., 9 од. зб. 
Протоколи засідань місцевого комітету, економічної комісії та загаль-
них зборів. 
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Р-5070, Одеське промислово-кредитне кооперативне товариство «Промкоо-
пкредит». 
м. Одеса.  
01.02.1930 р. 
т.10, кат.3. 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Опис №1 – 1930 р., 17 од. зб. 
Розпорядження правління та протоколи загальних зборів членів товарис-
тва, комісії по прийому у члени товариства. Список членів товариства. 
 
Р-5072, Управління коменданта міста Одеси та порту. 
м. Одеса.  
1919-1922 рр. 
т.3, кат.3. 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього: 307 од. зб. 1919-1922 рр. 
Опис № 1 – 1919-1922 рр., 52 од. зб. 
Накази по управлінню. Доповідь про діяльність комендатури. Відомості 
та листування про особовий склад. Листування про заарештованих та 
список військовослужбовців, затриманих Одеським комендантським управ-
лінням та міліцією. Накази коменданта міста і порту. 
Опис № 2 – 1920 р., 25 од. зб. 
Справи по звинуваченню у шпигунстві, бандитизмі, втечі з білогвардій-
цями та ін. 
Опис № 3 – 1920 р., 230 од. зб. 
Справи по звинуваченню у шпигунстві, бандитизмі та ін. Справа по зви-
нуваченню Яблоновського А.Б. в службі у білогвардійців. 
 
Р-5073, Біляївська волосна судово-земельна комісія Виконкому Біляїв-
ської волосної ради робочих, селянських та червоноармійських депута-
тів. 
с. Біляївка, Біляївської волості, Одеського повіту, Одеської губер-
нії.  
лютий 1920-03.05.1922 рр. 
Червоно-Повстанська волосна судово-земельна комісія Виконкому  
Червоно-Повстанської волосної ради робочих, селянських та червоноар-
мійських депутатів. 
с.Біляївка, Червоно-Повстанської волості, Одеського повіту, Одеської 
губернії. 
03.05.1922-07.03.1923 рр. 
т.5, кат.3. 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Опис №1 – 1923 р., 18 од. зб. 
Позовні справи громадян сіл волості. 
 
Р-5074, Одеська міська комісія у справах колишніх червоногвардійців 
та червоних партизан. Виконкому Одеської міської Ради робочих, селян-
ських та червоноармійських депутатів. 
м.Одеса. 
1929-1935 рр. 
т.4, кат.3. 
На державному зберіганні з 13.06.1941 р. 
Опис №1 – 1929-1935 рр., 5661 од. зб. 
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Протоколи засідань комісії. Списки, анкети та особові справи червоно-
гвардійців та червоних партизан. Алфавіт осіб, які пройшли по прото-
колам засідань комісії. 
 
Р-5082, Центральне правління спілки спілок портових робітників Чорно-
морсько-Азовсько-Донських, Кубанських, Дніпровських та Бугських пор-
тів, залізничних станцій та полустанків. 
м.Ростов на Дону. 
17.06.1917-березень 1920 рр. 
з березня 1918 р. м.Одеса. 
т.24, кат.3. 
На державному зберіганні з 31.10.1958 р. 
Опис №1 – 1917-1920 рр., 52 од. зб. 
Протоколи з’їздів портових робітників та загальних зборів вантажни-
ків. Листування з низовими профспілковими організаціями з організа-
ційних, виробничим та іншим питанням. Мандати делегатів з’їздів та 
членів правління. 
 
Р-5086, Одеське міжобласне відділення Українського державного тресту 
[з постачання комунально-житлового господарства матеріалами та облад-
нанням] «Укркомунпост». 
м. Одеса. 
квітень1944-грудень 1957 рр. 
т.11, кат.2. 
На державному зберіганні з 26.11.1958 р. 
Всього: 155 од. зб. 1944-1957 рр. 
Опис №1 – 1944-1957 рр., 53 од. зб. 
Накази по відділенню. Річні фінансові звіти. Положення про відділен-
ня. Кошториси та штатні розклади. Особисті рахунки робітників та слу-
жбовців. 
Опис №2 – 1944-1957 рр., 102 од. зб. 
Особові справи співробітників відділення. 
 
Р-5089 сч, Одеський обласний суд. Наркомату юстиції СРСР. 
м. Одеса. 
1932-жовтень 1941 рр. 
 
Одеський обласний суд. Наркомату юстиції СРСР. 
квітень 1944 р.- 
з 1946 р. Міністерства юстиції СРСР. 
т.5, кат.2. 
На державному зберіганні з 07.01.1959 р. 
Всього: 3169 од. зб. 1940-1993 рр. 
Опис №1 – 1940 р., 4 од. зб. 
Судові справи по звинуваченню в кримінальних злочинах. 
Опис №2 – 1944 р., 19 од. зб. 
Судові справи по звинуваченню в кримінальних злочинах. 
Опис №3 – 1945 р., 37 од. зб. 
Судові справи по звинуваченню в кримінальних злочинах. 
Опис №4 – 1946 р., 114 од. зб. 
Судові справи по звинуваченню в кримінальних злочинах. 
Опис №5 – 1947 р., 185 од. зб. 
Судові справи по звинуваченню в кримінальних злочинах. 
Опис №6 – 1948 р., 208 од. зб. 
Судові справи по звинуваченню в кримінальних злочинах. 
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Опис №7 – 1945 р., 4 од. зб. 
Судові шлюборозлучні справи. Рішення обласного суду по цивільним 
справам. 
Опис №8 – 1946 р., 5 од. зб. 
Судові шлюборозлучні справи. Рішення облсуду по цивільним справам. 
Опис №9 – 1947 р., 4 од. зб. 
Судові шлюборозлучні справи. Рішення облсуду по цивільним справам. 
Опис №10 – 1948 р., 6 од. зб. 
Судові шлюборозлучні справи. Рішення облсуду по цивільним справам. 
Опис №11 – 1944-1948 рр., 16 од. зб. 
Судові шлюборозлучні справи. Рішення облсуду по цивільним справам. 
Опис №12 дск – 1944-1993 рр., 256 дск од. зб. 
Річні звіти та доповіді про роботу обласного суду. Аналізи та уза-
гальнення по кримінальним справам. 
Опис №13 дск – 1954-1968 рр., 51 дск од. зб. 
Копії постанов, вироків. Протоколи оперативних нарад. Протоколи обла-
сних нарад суддів. Копії визначень Верховного суду УРСР. Копії визна-
чень та вироків обласного суду. 
Опис №14 – 1944-1981 рр., 2260 од. зб. 
Бухгалтерія. Загальна канцелярія. Канцелярія судової колегії у циві-
льних справах. Канцелярія судової колегії у кримінальних справах. 
Президія облсуду. Місцьком. 
 
Р-5090, Одеська торговельно-заготовча база. [для забезпечення продо-
вольством та промисловими товарами китобійну флотилію «Слава»]. Все-
союзної автономної секції риболовецької споживчої кооперації. 
м. Одеса. 
24.05.1947-30.12.1950 рр. 
т.10, кат.3. 
На державному зберіганні з 11.04.1951 р. 
Опис №1 – 1947-1950 рр., 7 од. зб. 
Накази по базі. Річні фінансові звіти, картотека особистих рахунків 
робітників та службовців. Ліквідаційний баланс на 1 січня 1951 року. 
 
Р-5091, Одеський риболовно-харчовий комбінат. Одеської торговельно-
заготовчої бази. 
м. Одеса. 
01.10.1947-30.12.1950 рр. 
т.10, кат.3. 
На державному зберіганні з 11.04.1951 р. 
Опис №1 – 1948-1950 рр., 9 од. зб. 
Накази по комбінату, протоколи виробничих нарад рибалок. Річні звіти 
про діяльність. Штатні розписи та особисті рахунки робітників та слу-
жбовців. 
 
Р-5093, Одеське міське управління сільського господарства. Одеської 
міської споживчої спілки. 
м. Одеса. 
[ ] рр. 
т.10, кат.3. 
На державному зберіганні з.1939 р. 
Опис №1 – 1933-1935 рр., 36 од. зб. 
Постанови, накази «Міськспоживспілки» та по управлінню. Протоколи за-
сідань зоотехнічних нарад, центральної балансової комісії. Списки 
співробітників. Звіти по тваринництву. 
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Р-5095, Одеська міжрайонна спеціальна спілка промислових кооперативів 
по заготівлі та переробці утилю «Міжрайпромутиль». 
м. Одеса. 
[ ] рр. 
т.10, кат.3. 
На державному зберіганні з.1939 р. 
Всього: 22 од. зб. 1931-1933 рр. 
Опис №1 – 1931-1933 рр., 15 од. зб. 
Протоколи засідань правління спілки. Накази по спілці. Штати та спис-
ки співробітників. 
Опис №2 – 1932-1933 рр., 7 од. зб. 
Накази та розпорядження. Плани заготівель утилю та звіт про його реа-
лізацію. Списки співробітників. 
 
Р-5096, Одеський [міський] трест [по підготовці кваліфікованих робо-
чих кадрів для промисловості] «Кадротрест». 
Одеського міського відділу місцевої промисловості. 
м. Одеса. 
11.09.1930-жовтень 1933 рр. 
т.11, кат.3. 
На державному зберіганні з.1935 р. 
 
Опис №1 – 1931-1932 рр., 28 од. зб. 
Накази по «Кадротресту» та центральній школі «Кадротресту». Звіт про 
роботу «Кадротресту». Акти обстеження школи «Кадротресту». Списки уч-
нів та осіб, які закінчили школи «Кадротресту». Розпорідження учбової 
частини заводів-шкіл №1 та №4 та учбового комбінату заводу «Червона 
Гвардія». 
 
Р-5097, Одеський обласний трест харчових кислот та агросоляної проми-
словості. 
Одеського обласного відділу місцевої промисловості. 
м. Одеса. 
13.06.1934 р.- 
т.11, кат.3. 
На державному зберіганні з.1939 р. 
Опис №1 – 1934-1935 рр., 5 од. зб. 
Протоколи нарад тресту та відділу місцевої промисловості. Накази по 
відділу місцевої промисловості та річний звіт заводу молочної кисло-
ти. 
 
Р-5098, Одеські курси землеустрою та меліорації при Одеському техні-
кумі землеустрою та меліорації. 
м. Одеса. 
1925-1926 рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з [ ] р. 
Опис №1 – 1925-1926 рр., 48 од. зб. 
Заяви, довіреності та тимчасові посвідчення про закінчення курсів. 
Особові справи курсантів та співробітників. 
 
Р-5099, Одеський обласний комітет Всеукраїнського товариства по оздо-
ровленню праці та побуту. «ВУТОПП». 
м. Одеса. 
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1932-жовтень1941 рр. 
т.24, кат.3. 
На державному зберіганні з 1941р. 
Опис №1 – 1932-1933 рр., 16 од. зб. 
Накази і циркуляри товариства. Протоколи засідань президії обласного 
комітету. Плани, звіти та кошториси комітету. 
 
Р-5100, Одеське відділення по бракеражу плодоовочевих продуктів. Все-
української контори державного бракеражу. 
м. Одеса. 
[ ] рр. 
т.10, кат.3. 
На державному зберіганні з 14.08.1935 р. 
Опис №1 – 1930 р., 4 од. зб. 
Протоколи адміністративно-технічних нарад та кваліфікаційної комісії, 
заяви та посвідчення співробітників. 
 
Р-5101, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний хлібороб». 
с. Грабово, Кодимського району Одеської області.  
[ ] рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 10.09.1965 р. 
Опис № 1 - 1944-1945 рр., 4 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи засідань в правління колгоспу. 
 
Р-5102, Одеський губернський виконавчий комітет професійної спілки 
службовців державних та громадських установ. 
м. Одеса. 
1917-1920 рр. 
т.26, кат.2. 
На державному зберіганні з 10.09.1965 р. 
Опис № 1 - 1917-1920 рр., 104 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому спілки, мандатної комісії та делегатсь-
ких зборів. Листування з надзвичайною комісією про звільнення з під 
арешту членів спілки. Список організацій та членів профспілки. 
 
Р-5103, Одеські [міські]поля зрошування. Виконкому Одеської міської 
Ради депутатів трудящих. 
м. Одеса. 
[ ] рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з [ ] рр. 
Опис № 1 – 1939 р., 8 од. зб. 
Плани та креслення одеських полів зрошування. 
 
Р-5104, Зельцський волосний комітет взаємодопомоги (ВолКВД). 
с. Зельци, Зельцьскої волості, Одеського повіту, Одеської губернії. 
1920-03.05.1922 рр. 
 
Карло-Лібкнеховський волосний комітет взаємодопомоги (ВолКВД).  
с. Зельци, Карло-Лібкнеховської волості, Одеського повіту, Одеської 
губернії. 
03.05.1922-07.03.1923 рр. 
т.24, кат.3. 
На державному зберіганні з 1930 р. 
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Опис № 1 -1922 р., 1 од. зб. 
Протоколи засідань президії ВолКВД та загальних зборів членів КВД. 
 
Р-5105, Одеський деревообробний комбінат «Перемога праці». Районної 
спілки кооперативних об’єднань інвалідів «Райкоопінвспілка». 
м. Одеса. 
1931-09.11.1932 рр. 
т.10, кат.3. 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Опис № 1 -1931-1932 рр., 9 од. зб. 
Розпорядження по комбінату. Протоколи засідань правління комбінату. 
Заяви, довідки та списки робітників та службовців комбінату та підві-
домчих комбінату установ. 
 
Р-5107, Товариство по спільній обробці землі (ТСОЗ). 
с. Гільдендорф, Одеського району, Одеського округу. 
1930-1931 рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 1939 р. 
Опис № 1 -1930-1931 рр., 2 од. зб. 
Протоколи засідань правління та загальних зборів членів товариства. 
 
Р-5109, Одеська повітова комісія у справах неповнолітніх правопоруш-
ників при Одеському губернському відділі народної освіти. 
м. Одеса. 
1920-07.03.1923 рр. 
т.21, кат.3. 
На державному зберіганні з 1931 р. 
Опис № 1 -1920-1922 рр., 39 од. зб. 
Особові справи неповнолітніх правопорушників. 
 
Р-5110, Одеська база по заготівлі кінського волосся. Сировинного уп-
равління Всесоюзного експортного об’єднання «Різнопромекспорт». 
м. Одеса. 
07.03.1923-1930 рр. 
т.17, кат.3. 
На державному зберіганні з 1931 р. 
Опис № 1 -1930 р., 5 од. зб. 
Інструкції, циркуляри «Різнопромекспорту». Накази по базі протоколи 
технічних нарад. Відомості на виплату заробітної платні та списки 
працівників бази. 
 
Р-5111, Житлово-будівельний відділ (житлобудвідділ) Виконкому Одесь-
кої міської Ради робочих, селянських та червоноармійських депутатів. 
м. Одеса. 
[ ]-1933 рр. 
Житловий відділ (міськжитловідділ) Виконкому Одеської міської Ради 
робочих, селянських та червоноармійських депутатів. 
1933-01.07.1934 рр. 
т.2, кат.3. 
На державному зберіганні з 1939 р. 
Опис № 1 -1931-1934 рр., 23 од. зб. 
Постанови президії міської Ради. Накази по житловому відділу. Списки 
співробітників відділу. 
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Р-5112, Сільськогосподарська артіль (колгосп) імені Петровського. 
с. Нерубайське, Виконкому Одеської міської Ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів.  
1931 р.- 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 1939 р. 
Опис № 1 - 1931 р., 5 од. зб. 
Листування з Одеською колгоспспілкою про організацію політичного нав-
чання серед членів артілі, результатів збирання хлопку та ін. 
 
Р-5114, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога». 
с. Куяльник, Виконкому Одеської міської Ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів.  
[ ] рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з1936 р. 
Опис № 1 - 1931 р., 2 од. зб. 
Розрахункові відомості членів артілі. 
 
 
Р-5119, Одеський трест муніципальних домів житлової секції Одеської 
міської Ради робочих, селянських та червоноармійських депутатів. 
м. Одеса.  
[ ] рр. 
т.11, кат.3. 
На державному зберіганні з1940 р. 
Опис № 1 – 1934-1936 рр., 15 од. зб. 
Накази по тресту. Протоколи виробничих нарад. Фінансові плани та зві-
ти. Особисті рахунки та списки робітників та службовців. 
 
Р-5120, Лузанівські пісчані розробки Одеського міського тресту буді-
вельних матеріалів «Міськбудматеріал». 
с. Лузанівка, Виконкому Одеської міської Ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів  
[ ] рр. 
т.12, кат.3. 
На державному зберіганні з1939 р. 
Опис № 1 – 1931-1935 рр., 13 од. зб. 
Накази по розробкам. Річні фінансові звіти. Відомості на виплату за-
робітної платні робітникам та службовцям. 
 
Р-5121, Одеський державний завод металевих виробів №9 ім. 
М.І.Калініна [з виробництва жерстяних банок, пресів, загибів, зака-
ток, паяльних апаратів] Одеського губернського тресту металообробної 
промисловості «Металотрест». 
м. Одеса.  
1924-1925 рр. 
 
Одеський державний завод №9 штампувальнихних, художньо-печатних виро-
бів по металу. Одеського окружного державного тресту металообробної 
промисловості «Металотрест». 
1926-1933 рр. 
з 1928 р. Українського державного тресту масового виробництва «Укр-
тремаса».  
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з 1930 р. Державного республіканського об’єднання металообробної про-
мисловості. «Укрмето». 
 
Одеський державний бляшанковий завод ім. М.І.Калініна Українського 
тресту консервної промисловості. 
1933- жовтень 1941 рр. 
т.11, кат.2. 
На державному зберіганні з1939 р. 
Опис № 1 – 1924-1937 рр., 26 од. зб. 
Протоколи технічного відділу заводу, комісії з перевірки соціалістич-
ного змагання, загальних зборів робітників та службовців. Накази по 
заводу інструкції щодо впровадження госпрозрахунку в цехах заводу. 
Списки та листування по особовому складу та з виробничих питань. По-
яснювальна записка про націоналізацію заводу. Проекти та схеми рекон-
струкції заводу. Копії наказів ВРНГ, Укрконсервтресту, Металотресту. 
 
Р-5123, Одеський 2-й державний завод [з виробництва масових металевих 
виробів] Одеського окружного тресту масового виробництва металевих 
виробів. 
м. Одеса.  
[ ] рр. 
т.11, кат.3. 
На державному зберіганні з1936 р. 
Опис № 1 – 1928-1929 рр., 6 од. зб. 
Трудові списки робітників та службовців. 
 
Р-5124, Одеський державний дротяно-гвоздильний завод № 4 ім. Іванова. 
Одеського окружного тресту масового виробництва металевих виробів. 
м. Одеса.  
[1930]- жовтень 1941 рр. 
з 1932 р. Одеського обласного тресту метизної промисловості «Облмети-
зтрест». 
 
Одеський метисний завод ім. А. Іванова Управління з виробництва зага-
льного машинобудівного нормування деталей та вузлів 
квітень 1944-10.04.1974 рр. 
з 1963 р. Управління загального машинобудування раднаргоспу Чорномор-
ського економічного району. 
з жовтня 1965 р. Головного Управління по виробництву нормалізованих 
загально машинобудівельних деталей та вузлів. Міністерства верстато-
будівної та інструментальної промисловості СРСР 
 
Одеський завод «Станконормаль» ім. А. Іванова. 
10.04.1974 р.- 
т.11, кат.3. 
На державному зберіганні з1936 р. 
Опис № 3 – 1944-1987 рр., 756 од. зб. 
Акти про збитки, нанесені заводу німецько-фашистськими загарбниками. 
Листування про відновлення заводу, виробничо-господарську діяльність, 
соціалістичне змагання. Кошториси, штатні розписи та титульні списки 
на капітальне будівництво. Протоколи загальних зборів, засідань ради 
раціоналізаторів, технічних нарад. Промфінплани. Річні фінансові зві-
ти, про основну діяльність, капітальні вкладення, раціоналізаторські 
пропозиції. Річні та перспективні плани та розвитку заводу. Річні 
звіти з основної діяльності, по праці, по роботі з кадрами, про впро-
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вадження рацпропозицій. Канцелярія. Планово-економічний відділ, бух-
галтерія. Відділ праці і зарплатні. Технічний відділ. Виробничий від-
діл. Відділ кадрів. БР і З. Завком. НТО. Відділ технічної безпеки, 
відділ технічного контролю. Відділ капітального будівництва. Бюро ра-
ціоналізації та винахідливості. Старший інженер з охорони праці та 
техніки безпеки. Профком. 
 
Р–5125, Троїцький районний комітет незаможних селян. (Рай КНС) 
с. Троїцьке, Троїцького району, Балтського округу, Одеської губернії. 
07.03.1923-08.03.1933 рр. 
з 12.10.1924 р. Троїцького району, Одеського округу, Одеської губер-
нії. 
з липня 1925 р. Троїцького району, Одеського округу. 
в 1931 р. Троїцького району, УРСР. 
з 1932 р. Троїцького району, Одеської області. 
т.2, кат.3. 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Опис 1 - 1930-1933 рр.,7 од. зб.  
Звіти про роботу сільських комітетів незаможних селян. Протоколи за-
сідань президії та загальних зборів членів комітету незаможних селян 
Списки розкуркулених осіб. 
 
Р–5126, Одеська міжобласна контора Українського головного управління 
по заготівлі та обробці вторинної сировини «Укрголоввторсировина». 
м. Одеса.  
07.05.1944-31.12.1958 рр. 
т.11, кат.3. 
На державному зберіганні з 08.01.1959 р. 
Всього: 216 од. зб. 1944-1958 рр. 
Опис 1 - 1958 р.,1 од. зб.  
Відомості про військовозобов’язаних. Особова справа. Відбірні списки 
та акти на знищення секретних документів. 
Опис 2 - 1944-1958 рр.,215 од. зб. 
Накази по конторі. Річні фінансові звіти. Особові справи. Відомості 
на зарплатню. 
 
Р–5127, Виборча комісія по виборам до Верховної Ради УРСР по Одеській 
області. 
м. Одеса. 
[ ] рр. 
т.1, кат.3. 
На державному зберіганні з 1938 р. 
Всього: 61 од. зб. 1938-1963 рр. 
Опис 1а - 1938 р.,1 од. зб.  
Протоколи голосування дільничих виборчих комісій по Гайворонському 
виборчому округу № 104 Гайворонського району. 
Опис 1 - 1947 р.,32 од. зб. 
Протоколи голосування дільничих виборчих комісій по Голованівському 
виборчому округу № 212 Ольшанського району, Голованівському виборчому 
округу № 213 Грушковського району, Любашівському виборчому округу № 
214 Любашівського та Пісчанського районів. Балтському виборчому окру-
гу № 215 Балтського і Кодимського районів, Котовському виборчому ок-
ругу № 216 Котовського і Ананьївського районів та місту Котовську. 
Долинському виборчому округу № 217 Долинського, Троїцького, Чернянсь-
кого та Красноокнянського районів. Андреєво-Іванівському виборчому 
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округу № 218 Андреєво-Іванівського, Врадієвського, Миколаївського та 
Ширяєвського районів. Березівському виборчому округу № 220 Березівсь-
кого, Мостовського та Комінтернівського районів. Цебриковському вибо-
рчому округу № 221 Цебриковського, Октябрьського, Фрунзівського та 
Великомихайлівського районів. Роздільнянському виборчому округу № 222 
Біляївського району. Ленінському виборчому округу № 223 Ленінського 
району міста Одеси. Сталінському виборчому округу № 224 Сталінського 
району міста Одеси. Кагановичському виборчому округу № 226 Каганович-
ського району міста Одеси. Іллічівському виборчому округу № 227 Іллі-
чівського району міста Одеси. Воднотранспортному виборчому округу № 
228 Воднотранспортного району міста Одеси. Одеському сільському вибо-
рчому округу № 229 Овідіопольського та Іванівського районів. 
Опис 2 - 1951 р.,14 од. зб. 
Протоколи голосування дільничих виборчих комісій по Любашівському ви-
борчому округу № 231 Пісчанського району. Котовському виборчому окру-
гу № 233 Ананьївського району та місту Котовську. Долинському вибор-
чому округу № 234 Чернянського та Красноокнянського районів. Березів-
ському виборчому округу № 237 Комінтернівського району. Цебриковсько-
го виборчого округу № 238 Цебриковського, Жовтневого, Фрунзівського, 
Великомихайлівського, Біляївського районів. Ленінському виборчому ок-
ругу № 240 Ленінського району міста Одеси. Кагановичському виборчому 
округу № 243 Кагановичського району міста Одеси. Воднотранспортному 
виборчому округу № 245 Воднотранспортного району міста Одеси. 
Опис 3 - 1955 р.,5 од. зб. 
Протоколи окружної виборчої комісії по реєстрації кандидатів в депу-
тати Верховної Ради УРСР, голосування дільничих виборчих комісій по 
виборам до Верховної Ради УРСР по Котовському виборчому округу № 211 
міста Котовська. Великомихайлівському виборчому округу № 215 Вели-
комихайлівського району. Кагановичському виборчому округу № 219 Кага-
новичського району міста Одеси. Воднотранспортному виборчому округу № 
221 Воднотранспортного району міста Одеси. 
Опис 4 - 1957 р.,2 од. зб. 
Протоколи окружної виборчої комісії по реєстрації кандидатів в депу-
тати Верховної Ради УРСР, голосування дільничих виборчих комісій по 
Кагановичському виборчому округу № 219 Кагановичського району міста 
Одеси. 
Опис 5 - 1959 р.,6 од. зб. 
Протоколи голосування дільничих виборчих комісій по Приморському ви-
борчому округу № 227 Приморського району міста Одеси. Одеському 
Центральному виборчому округу № 228 Центрального району міста Одеси. 
Балтському виборчому округу № 233 Кодимського і Балтського районів. 
Великомихайлівському виборчому округу № 236 Великомихайлівського рай-
ону. Котовському виборчому округу № 238 міста Котовська. 
Опис 6 - 1963 р.,1 од. зб. 
Протоколи голосування дільничих виборчих комісій по Александрівському 
виборчому округу № 304 Котовського району. 
 
Р–5128, Одеська центральна міжвідомча комісія по концентрації та роз-
робці революційних архівів. Одеського губернського відділу народної 
освіти. 
м. Одеса. 
26.04.1920-січень 1922 рр. 
т.21, кат.3. 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Опис 1 – 1920-1921 рр.,8 од. зб. 
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Інструкції та положення про комісії. Журнали засідань комісії. Звіт 
про діяльність комісії. Схема внутрішньої організації музею революції 
в м. Одесі. 
 
Р–5129, Одеська міжрайонна спеціальна спілка промислових кооперативів 
різних промислів «Різнопромспілка» 
м. Одеса. 
1930-1931 рр. 
 
Одеська обласна різно-промислова спілка промислової кооперації (облп-
ромспілка) 
січень 1932-жовтень 1941 рр. 
 
Одеської обласної Ради промислової кооперації «Облппромрада» 
26.09.1944-01.05.1957 рр. 
т.10, кат.3. 
На державному зберіганні з 1939 р. 
Всього: 235 од. зб. 1930-1957 рр. 
Опис 1 – 1930-1932 рр.,31 од. зб. 
Циркуляри та протоколи організаційного бюро міжрайонної промспілки та 
артілей. Списки робітників артілей. 
Опис 2 – 1944-1957 рр.,204 од. зб. 
Накази по облрізнопромспілці. Протоколи засідань пленумів і президій. 
Плани виробничі, по труду і фінансові. Матеріали по соцзмаганню. Ста-
тут облрізнопромспілки. Річні звіти по оргмасовій роботі, по виробни-
цтву, фінансові. Кошториси та штатні розклади. Коньюктурні огляди. 
Списки, особисті рахунки та особові справи робітників облрізноп-
ромспілки. 
 
Р–5131, Одеський міський та повітовий військовий комісаріат 
м. Одеса. 
1919-07.03.1923 рр. 
т.3, кат.3. 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього: 235 од. зб. 1919-1921 рр. 
Опис 1 – 1919-1921 рр.,57 од. зб. 
Накази міського та повітового військових комісаріатів. Листування з 
волосними комісаріатами про видачу грошових коштів на їх утримання. 
Вимогливі відомості на зарплатню. 
Опис 2 – 1919-1920 рр.,5 од. зб. 
Накази по Одеському міському та повітовому військкоматах. Списки пра-
цівників міськвійськкомату. 
 
Р–5132, Одеський окружний відділ професійної спілки працівників полі-
графічного виробництва. 
м. Одеса. 
07.03.1923-листопад 1930рр. 
т.26, кат.2. 
На державному зберіганні з 31.10.1939 р. 
Опис 1 – 1925-1929 рр.,49 од. зб. 
Протоколи засідань завкомів та загальних зборів членів спілки. 
 
Р–5133, Одеська міжрайонна гідромеліоративна контора. Українського 
меліоративного тресту 
м. Одеса. 
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[ ] рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 1936 р. 
Опис 1 – 1929-1931 рр.,19 од. зб. 
Накази і розпорядження тресту. Накази по конторі. Кошториси на облаш-
тування греблі. 
 
Р–5134, Редакція єврейської газети «Комуністише штімме» 
м. Одеса. 
[ ] рр. 
т.28, кат.3. 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Опис 1 – 1921 р.,1 од. зб. 
Відомості на виплату зарплатні співробітникам газети. 
 
Р–5135, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна 
с. Гниляково, Одеського району Одеського округу. 
1930-16.09.1941 рр., 09.04.1944-1956 рр. 
Виконкому Одеської міської Ради робочих, селянських та червоноармій-
ських депутатів. 
з 1937 р. Одеського району, Одеської області. 
 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з1939 р. 
Всього: 45 од. зб. 1930-1956 рр. 
Опис № 1 – 1930-1933 рр., 10 од. зб. 
Копії циркулярів Одеської колгоспної спілки. Виробничо-фінансові пла-
ни. 
Опис № 2 – 1944-1956 рр., 35 од. зб. 
Державний план розвитку сільського господарства та виробничий план. 
Протоколи засідань правління та загальних зборів членів колгоспу. Рі-
чні звіти. 
 
Р–5136, Виконавчий комітет Ради робочих, селянських та червоноармій-
ських депутатів Слобідського району міста Одеси 
м. Одеса 
1919 р.- 
т.2, кат.3. 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Опис № 1 – 1919-1921 рр., 27 од. зб. 
Постанови, циркуляри, інструкції губ ревкому. Протоколи засідань пре-
зидії райвиконкому. Відомості на видачу зарплатні та списки службов-
ців. 
 
Р–5137, Одеський лісопильний завод «Перемога праці». Одеської облас-
ної кооперативно-інвалідної спілки «Облкоопінспілка» 
м. Одеса 
01.11.1932 р.- 
т.10, кат.3. 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Опис № 1 – 1933-1935 рр., 13 од. зб. 
Накази по заводу. Протоколи засідань правління заводу, загальних збо-
рів, виробничих нарад. Основні показники промислового плану та звіти. 
Копії циркулярів «Облкоопінспілки». 
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Р–5138, Одеське відділення спілки ремісничої та землеробської праці 
серед євреїв «ОРП» 
м. Одеса 
1919-червень 1923 рр. 
 
Уповноважений центрального правління спілки ремісничої та землеробсь-
кої праці серед євреїв «ОРП» 
червень 1923-липень 1929 рр. 
 
Одеське бюро центрального правління спілки ремісничої та землеробсь-
кої праці серед євреїв «ОРП-Фербанд» 
липень 1929-1938 рр. 
т.10, кат.3. 
На державному зберіганні з1940 р. 
Всього: 1293 од. зб. 1920-1937 рр. 
Опис № 1 – 1920-1931 рр., 119 од. зб. 
Протоколи засідань правління. Звіти про діяльність. Акти, особисті 
картки, списки членів відділення. Листування про переселенців, облаш-
туванні шкіл в колоніях. 
Опис № 2 – 1919-1935 рр., 192 од. зб. 
Циркуляри ЦК Спілки в Москві та Центрального правління в Берліні. 
Протоколи засідань комісії ОРПа по залученню єврейської молоді до 
професійно-технічних шкіл, членів правління спілки, загальних зборів 
співробітників, комісії по розподілу швацьких машин та будівництва 
шкіл в єврейських колоніях. Звіти та баланси спілки, товариств та ар-
тілей. Відомості про роботу сільськогосподарських колективів, арті-
лей, отримання імпортних машин спілкою та окремими особами. Списки та 
відомості на зарплатню. 
Опис № 3 – 1927-1937 рр., 982 од. зб. 
Особові справи співробітників. 
 
Р–5139, Міський відділ постачання (міськпост). Одеського міського ви-
конавчий комітет Ради робочих, селянських та червоноармійських депу-
татів 
м. Одеса 
[ ] рр. 
т.2, кат.3. 
На державному зберіганні з1939 р. 
Опис № 1 – 1931-1934 рр., 19 од. зб. 
Накази по міськпост. Протоколи нарад відділу постачання. 
 
Р–5140, 3-я будівельна ділянка. Одеського міського ремонтно-
будівельного тресту «Рембудтрест» 
м. Одеса 
[ ] рр. 
т.12, кат.3. 
На державному зберіганні з1941 р. 
Опис № 1 – 1936-1937 рр., 9 од. зб. 
Копії циркулярів, положень та інструкцій рембудтресту. Протоколи ви-
робничих нарад працівників ремонтної ділянки. Особисті рахунки та 
списки особового складу будівельної ділянки. 
 
Р–5141, Одеське міське управління кооперативного тваринництва 
м. Одеса 
[ ] рр. 
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т.10, кат.3. 
На державному зберіганні з1936 р. 
Опис № 1 – 1932-1933 рр., 9 од. зб. 
Накази по управлінню та молочним фермам. Протоколи засідань виробни-
чих та технічних нарад. Штати, анкети, списки та картки обліку особо-
вого складу. 
 
Р–5142, Одеське міське управління кооперативного городнього 
об’єднання «Міськкоопгородництво» 
м. Одеса 
[ ] рр. 
т.10, кат.3. 
На державному зберіганні з1936 р. 
Опис № 1 – 1930-1933 рр., 28 од. зб. 
Накази по управлінню. Протоколи засідань виробничо-технічних нарад. 
Картотека особистих рахунків працівників управління. 
 
Р–5144, Одеське [міське] управління газової мережі. Комунальної сек-
ції Одеського виконкому ради робочих, селянських та червоноармійських 
депутатів. 
м. Одеса 
[ ] рр. 
т.18, кат.3. 
На державному зберіганні з1939 р. 
Опис № 1 – 1932-1933 рр., 8 од. зб. 
Накази по управлінню.  
 
Р–5144, Одеське [окружне] відділення Українського пайового товариства 
народного харчування «Укрнархарч». 
м. Одеса 
[ ] рр. 
т.18, кат.3. 
На державному зберіганні з1939 р. 
Опис № 1 – 1925-1926 рр., 3 од. зб. 
Накази і розпорядження по Одеському відділенню. 
 
Р–5147, Одеські державні курси по підготовці та перепідготовці праці-
вників розумової праці Народного комісаріату освіти УРСР 
м. Одеса 
[ ] рр. 
т.21, кат.3. 
На державному зберіганні з1936 р. 
Опис № 1 – 1928-1932 рр., 12 од. зб. 
Протоколи засідань методичного бюро. Програми лекцій та положення про 
курси. Списки викладачів, слухачів та особові справи службовців. 
 
Р–5147, Одеське міське управління приміськими кооперативними госпо-
дарствами «Агрокомбінат» Одеського центрального робочого кооперативу 
м. Одеса 
[ ] рр. 
т.10, кат.3. 
На державному зберіганні з1936 р. 
 
Опис № 1 – 1930-1932 рр., 59 од. зб. 



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  780 

Накази по агрокомбінату. Списки, відомості на заробітну платню, анке-
ти особисті картки та трудові книжки особового складу. 

 
Р-5151, Троїцька будівельна база Одеського відділення акціонерного товари-
ства «Установка» [по підготовці робітничої і організаторської сили та 
установкам праці на підприємствах методом центрального інституту праці] 
(ЦІП) 
с. Троїцьке, Троїцького району, Одеської області 
[1930-1931] рр. 
тип 12 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1936 р. 
 
Опис № 1 – 1930-1931 рр., 8 од. зб. 
Протоколи, договори та листування про особовий склад. 
 
 
Р-5153, Березівське відділення Одеського союзу сільськогосподарських коо-
перативних об’єднань «Одессільгоспсоюз» 
с. Березівка, Березівського району, Одеського округу 
[ ] рр. 
тип 10 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1936 р. 
 
Опис № 1 – 1922-1927 рр., 47 од. зб. 
Доповіді про роботу відділення та сільгосппідприємств, торгівельних това-
риств. Зведені звіти по хлібозаготівлі, рух товарів та матеріалів. Прото-
коли ради колективізаторів Березівського району, з’їзду уповноважених 
сільськогосподарських, кредитно-кооперативних товариств та колгоспів. 
Справи та анкети колгоспів. Листування про заготовляння зерна, торгівель-
но-виробничих питань. Списки, відомості на видачу заробітної платні та про 
особовий склад. Копії циркулярів, інструкцій, розпоряджень «Одессільгосп-
союзу». 
 
Р-5154, Одеський міський ремонтно-будівний трест [житловий] Виконкому Оде-
ської міської ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів 
19.03.1936-жовтень 1941 рр. 
з 24.12.1939 р. – Виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих 
м. Одеса 
Одеський міський ремонтно-будівний трест Виконкому Одеської міської ради 
депутатів трудящих 
м. Одеса 
[ 1956 ] р.- 
тип 12 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1941 р. 
Опис № 1 – 1936-1937 рр., 4 од. зб. 
Накази по тресту. Річні звіти ділянок. Копії довідок та посвідчень співро-
бітників тресту. 
 
Р-5155, Одеська фахова середня школа військово-повітряних сил Народного 
комісаріату освіти УРСР 
1944-1951 рр.,  
тип 21 
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3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 30.10.1951 р. 
Всього: 115 од. зб., 1944-1951 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1951 рр., 111 од. зб. 
Накази по школі. Протоколи педагогічної ради. Кошториси та штатний розпис. 
Особові справи викладачів.  
Опис № 2 – 1944-1951 рр., 4 од. зб. 
Копії наказів по школі. Арматурні картки командно-обслуговуючого персона-
лу. Акти ревізії фінансово-господарчої діяльності. Акти приймання-
передавання майна та перевірки на списування зношення майна. 
 
 
Р-5156, Одеський державний промисловий комбінат відділу місцевої промисло-
вості Одеського міського виконавчого комітету ради робітничих, селянських 
та червоноармійських депутатів 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 11 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1931 р. 
 
Опис № 1 – 1930-1931 рр., 15 од. зб. 
Накази по комбінату. Плани, звіти та баланси підвідомчих установ. Відомос-
ті на видачу заробітної платні. 
 
Р-5157, Одеські десятимісячні курси виробничо-технічних знань Одеського 
промислового комбінату державної робітничої освіти 
м. Одеса 
березень 1931 р.- 
тип 21 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1936 р. 
 
Опис № 1 – 1931-1932 рр., 4 од. зб. 
Протоколи педагогічних рад. Програми та учбові плани. Списки курсантів. 
 
Р-5158, Овідіопольське районне товариство взаємодопомоги (ТВД) Овідіополь-
ського відділу соціального забезпечення 
с. Овідіополь, Овідіопольського району, Одеського округу, Одеської губер-
нії 
23.01.1925-1930 рр. 
з 1925 р. – Овідіопольського району, Одеського округу 
тип 24 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 – 1926-1927 рр., 5 од. зб. 
Циркуляри районного товариства взаємодопомоги. Протоколи сільських това-
риств взаємодопомоги. 
 
Р-5161, Городницько-тваринницьке радянське господарство № 1 (радгосп) Від-
ділу робітничого постачання управління Чорноморського пароплавства с. Оле-
ксандрівка Виконкому Одеського міського виконавчого комітету ради робітни-
чих, селянських та червоноармійських депутатів 
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 [ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1940 р. 
 
Опис № 1 – 1932-1936 рр., 8 од. зб. 
Накази та розпорядження. Протоколи виробничих нарад. Виробничо-фінансові 
плани. Креслення проекту будівлі радгоспу. Картки обліку та списки особо-
вого складу. 
 
 
Р-5162, Одеська обласна контора Всесоюзного державного тресту по постачан-
ню підприємствам цукрової промисловості матеріалами та обладнанням «Со-
юзцукорремпостач» 
м. Одеса 
1932-жовтень 1941 г. 
тип 17 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1941 р. 
Всього: 14 од. зб. 
 
Опис № 1 – 1935-1937 рр., 9 од. зб. 
Накази по конторі. Звіти про діяльність контори. Списки та особові справи. 
Опис № 2 – 1932-1937 рр., 5 од. зб. 
Накази по конторі. Довідки та посвідчення співробітників. 
  
Р-5163, Чорноморська школа фабрично-заводського та сільськогосподарського 
учнівства Українського головного управління смакової промисловості «Укрго-
ловвино» 
с. Чорноморка, Чорноморської райради, Одеського району, Одеської області 
01.01.1946-10.09.1951 рр. 
тип 21  
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.12.1951 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1951 рр., 199 од. зб. 
Накази по школі. Протоколи екзаменаційної комісії. Особові справи учнів та 
адміністративно-викладацького персоналу. Акти передавання та приймання 
школи директорами. Особові рахунки робітників школи. Обігові відомості по 
заробітній платні. Описи № 2 та № 3, справи яких виділені в утиль. 
 
 
Р-5165, Чубаївське сільське товариство взаємодопомоги (ТВД) Одеського рай-
онного відділу соціального забезпечення 
с. Чубаївка, Одеського району, Одеського округу, Одеської губернії 
[1927-1929] рр. 
тип 24 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 – 1927-1929 рр., 1 од. зб. 
Протоколи сільських товариств взаємодопомоги. 
 
 
Р-5166, Ново-Дофінівський сільський комітет незаможних селян (сіль КНС) 
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с. Нова Дофінівка, Одеського району, Одеського округу, Одеської губернії 
травень 1920-березень 1933 рр. 
з липня 1925 р. – Одеського району, Одеського округу 
з 1930 р. – Виконкому Одеської міської ради робітничих, селянських та чер-
воноармійських депутатів 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1936 р. 
 
Опис № 1 – 1929-1930 рр., 2 од. зб. 
Циркуляри районного комітету незаможних селян. Протоколи засідань президії 
сільських КНС. 
 
Р-5167, Протопопівський сільський комітет незаможних селян (сіль КНС) 
с. Протопопівка, Одеського району, Одеського округу, Одеської губернії 
травень 1920-08.03. 1933 рр. 
з 1930 р. – Виконкому Одеської міської ради робітничих, селянських та чер-
воноармійських депутатів 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1936 р. 
 
Опис № 1 –1927-1930 рр., 2 од. зб. 
Протоколи загальних зборів членів КНС. 
 
 
Р-5167, Августовський сільський комітет незаможних селян (сіль КНС) 
с. Августовка, Ільїнської волості, Одеського повіту, Одеської губернії 
09.05. 1920-08.03. 1933 рр. 
з 1921 р. – Усатовської волості, Одеського повіту, Одеської губернії 
з 1923 р. – Ленінського району, Одеського округу, Одеської губернії 
з липня 1925 р. – Ленінського району, Одеського округу 
з 1930 р. – Одеського району, Одеського округу 
з 22.09.1930 р. – с. Августовка Виконкому Одеської міської ради робітни-
чих, селянських та червоноармійських депутатів 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1936 р. 
 
Опис № 1 –1921-1933 рр., 9 од. зб. 
Протоколи засідань сільських КНС. Розпорядження по КНС. 
 
 
Р-5169, Одеський губернський союз робітничої кооперації (Губробкооп) 
м. Одеса 
1920-1925 рр. 
тип 10 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 – 1920-1924 рр., 11 од. зб. 
Статут та циркуляри Губробкоопа. Доповіді, плани роботи, звіти про діяль-
ність Губробкоопа. Протоколи засідань правління. Списки співробітників. 
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Р-5170, Одеський обласний учбово-курсовий комбінат головного управління 
учбовими закладами Наркомату важкої промисловості 
м. Одеси 
23.04.1933-26.11.1933 рр. 
тип 21 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1939 р. 
 
Опис № 1 – 1933-1934 рр., 13 од. зб. 
Інструкції та розпорядження головного управління учбовими закладами Нар-
комважпрому. Накази по учбовому комбінату. Протоколи засідань кваліфіка-
ційної комісії. Звіти викладачів філіалу. Річний фінансовий звіт за 1933 
р. Списки та анкети викладачів та студентів. 
 
Р-5171, Каменоватський сільський комітет незаможних селян (сіль КНС) 
с. Каменоватка, Савранського району, Балтського округу, Одеської губернії 
[ ]-08.03. 1933 рр. 
з 12.10.1924 р. – Савранського району, Першотравневого округу, Одеської 
губернії 
з липня 1925 р. – Савранського району, Першотравневого округу 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1937 р. 
 
Опис № 1 –1924-1929 рр., 2 од. зб. 
Протоколи зборів членів сільських КНС. Відомості та звіти про роботу КНС. 
Списки членів КНС. 
 
 
Р-5172, Одеський державний лісопильний завод № 2 Вищої ради народного гос-
подарства 
м. Одеса 
1920-[ ] рр. 
тип 11 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 – 1922-1923 рр., 3 од. зб. 
Табеля робітничих заводу. 
 
 
Р-5173, Виноробне радянське господарство (радгосп) Українського державного 
садово-виноградного, виноробного та бджільницького тресту «Укрсадвинтрест» 
м. Овідіополь виконкому Одеської міської ради робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів 
 [ 1933-16.09.1941] рр. 
з 1937 р. – Овідіопольського району, Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1941 р. 
 
Опис № 1 – 1933-1934 рр., 3 од. зб. 
Накази та циркуляри Укрсадвинтресту. 
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Р-5174, Любашівський заготівельний пункт Одеської обласної філії Всеукра-
їнської контори по заготовлянню та експорту лікарських трав «Союззаготекс-
порт) 
с. Любашівка, Любашівського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 17 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1936 р. 
 
Опис № 1 – 1932-1933 рр., 4 од. зб. 
Копії наказів, постанов та інструкцій Одеської обласної філії. Відомості 
на видачу заробітної платні робітникам заготівельного пункту. 
 
Р-5175, Представник ради в справах колгоспів при уряді СРСР по Одеській 
області 
м. Одеса 
1947-1953 рр. 
тип 16 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.05.1964 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1953 рр., 63 од. зб. 
Директиви та розпорядження голови ради. Звіти про роботу ради. Протоколи 
виробничих нарад. Матеріали перевірок колгоспів. 
Листування про виконання соціалістичних зобов’язань по високим врожаям, 
набору робітничої сили та мобілізації молоді в школи ФЗН, заходах про по-
ліпшення організації оплати труда в колгоспах, укріплення виробничих бри-
гад, підготовки керівницьких колгоспних кадрів, розвитку громадського тва-
ринництва. Матеріали перевірки передового досвіду в колгоспах. 
 
Р5177, Одеський будинок відпочинку робітників споживчої кооперації Центра-
льного комітету професійного союзу робітників споживчої кооперації 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 10 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з [ 1939] р. 
 
Опис № 1 – 1939 р., 8 од. зб. 
Накази по будинку відпочинку. Звіти та листування про роботу будинку від-
починку. 
Р-5178, Міське управління будівництва палацу піонерів Одеського міського 
виконавчого комітету ради робітничих, селянських та червоноармійських де-
путатів 
м. Одеса 
10.08.1935-[ ] рр. 
тип 12 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1939 р. 
 
Опис № 1 – 1935-1936 рр., 3 од. зб. 
Постанова обласного та міського виконавчих комітетів про будівництво пала-
цу піонерів. Протоколи нарад та доповідні записки технічних нарад і комі-
сій сприяння будівництву палацу піонерів. Матеріали про хід будівництва 
палацу піонерів. 
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Р-5179, Одеський обласний комітет професійної спілки робітників рибної 
промисловості 
м. Одеса 
1934-жовтень 1941 рр. 
тип 26 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1941 р. 
Всього: 135 од. зб., 1934-1941 рр. 
 
 
Опис № 1 – 1934-1941 рр., 126 од. зб. 
Протоколи засідань пленуму та президії. Звіт про використання бюджету. 
Опис № 2 – 1934-1940 рр., 9 од. зб. 
Протоколи засідань президії. 
 
Р-5180, Одеська 46-а районна комісія з націоналізації земель Всеукраїнсь-
кої Центральної комісії з націоналізації земель для промислових та науко-
вих цілей 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 15 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 – 1923-1924 рр., 8 од. зб. 
Протоколи засідань 46-ї комісії. Списки співробітників. 
 
 
Р-5182, Березівське відділення Одеської кредитної спілки кооперативів (Со-
юзкредит) 
м. Березівка, Одеського повіту, Херсонської губернії 
[ ] рр. 
з 1919 р. – Одеського повіту, Одеської губернії 
тип 10 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 – 1918-1919 рр., 3 од. зб. 
Протоколи засідань Березівського відділення, ради «Союзкредиту», правління 
кооперативів. Відомості на виплату заробітної платні. 
 
 
Р-5183, Одеська районна контора Української Центральної спілки сільського-
сподарської кооперації 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 10 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з [ 1936] р. 
 
Опис № 1 – 1931-1932 рр., 3 од. зб. 
Накази по конторі. Списки співробітників контори. 
 
Р-5184, Велико-Буяликський сільський комітет незаможних селян (сіль КНС) 
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с. Великий Буялик, Велико-Буяликської волості, Одеського повіту, Одеської 
губернії 
09.05.1920-30.11.1927 рр. 
з серпня 1920 р. – Северинівської волості, Одеського повіту, Одеської гу-
бернії 
з 1922 р. – Ленінської волості, Одеського повіту, Одеської губернії 
з березня 1923 р. - Ленінського району, Одеського округу, Одеської губер-
нії 
з липня 1925 р. – Ленінського району, Одеського округу 
з 17.01.1927 р. – Велико-Буяликського району, Одеського округу  
Благоївський сільський комітет незаможних селян 
с. Благоєве, Благоєвського району, Одеського округу 
30.11.1927-03.03.1933 рр. 
з 1932 р. – Благоєвського району, Одеської області 
тип 25 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1936 р. 
 
Опис № 1 –1925-1930 рр., 4 од. зб. 
Циркуляри Окр КНС та сільськогосподарської спілки. Заяви на прийняття до 
КНС. Протоколи засідань районних КНС.  
 
Р-5185, Одеське міське управління державних підприємств поліграфічного, 
шпалерного та конвертного виробництв (Одесполіграф) Одеського міського 
відділу місцевої промисловості 
м. Одеса 
[ ] рр. 
з 1931 по 1936 рр. – Українського об’єднання поліграфічної промисловості 
з 1936 р. – Українського тресту поліграфічної та канцелярської промислово-
сті м. Одеса 
тип 28 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1941 р. 
Всього: 11 од. зб., 1923-1936 рр. 
 
Опис № 1 – 1926-1936 рр., 7 од. зб. 
Накази по управлінню. Річний звіт. Списки та особові справи співробітни-
ків. 
Опис № 2 – 1923-1929 рр., 4 од. зб. 
Накази по управлінню. Акти ревізій «Одесполіграфа». Протоколи технічних 
нарад. 
 
Р-5188, Одеська державна поліклініка № 3 Одеського окружного відділу охо-
рони здоров’я  
м. Одеса 
[ ] рр. 
з 1932 р. – Одеського міського відділу охорони здоров’я 
Одеська міська поліклініка Одеського міського відділу охорони здоров’я 
[ ] рр. 
 
тип 22 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1939 р. 
 
Опис № 1 – 1923-1936 рр., 13 од. зб. 
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Накази по поліклініки. Фінансові та статистичні звіти про діяльність полі-
клініки. Особові рахунки робітників та службовців. Відомості на видачу за-
робітної платні. 
 
Р-5190, Одеська міська дезинфекційна станція [Одеського міського відділу 
охорони здоров’я] 
м. Одеса 
[ ]- жовтень 1941 рр. 
тип 22 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1941 р. 
 
Опис № 1 – 1940-1941 рр., 2 од. зб. 
Книга особового складу. Списки співробітників станції. 
 
Р-5191, Одеський обласний комітет професійної спілки робітників земельних 
органів 
м. Одеса 
1932-[ ] рр. 
тип 26 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 22.03.1941 р. 
 
Опис № 1 – 1936-1939 рр., 106 од. зб. 
Постанови, інструкції ВЦСПС. Директиви ЦК спілки. Протоколи засідань пре-
зидії ЦК спілки, обкому, низових організацій. Звіти про вибори низових ор-
ганізацій. План роботи обкому спілки. Статистичний облік стахановців та 
членів спілки. Списки неграмотних та малограмотних з низових організацій. 
Листування з низовими організаціями про охорону праці, про побутові умови 
спеціалістів. Матеріали про соціалістичне змагання. 
 
Р-5192, Одеська паперово-обробна фабрика Одеського міського товариства 
«Допомога» 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 11 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1936 р. 
 
Опис № 1 – 1932-1933 рр., 4 од. зб. 
Накази по фабриці. Річний звіт за 1932 р. Відомості на видачу заробітної 
платні. Списки робітників та службовців. 
 
р-5193, Місцевий комітет професійної спілки робітників мистецтва Одеського 
державного драматичного театру ім. О.В.Іванова 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 26 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 – 1927-1928 рр., 3 од. зб. 
Протоколи засідань культурної та розціночно-конфліктної комісії. 
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Р-5194, Одеська міжрайонна станція по боротьбі з шкідниками сільського го-
сподарства Всеукраїнської контори всесоюзного акціонерного товариства по 
боротьбі з шкідниками сільського та лісового господарств 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з [1936] р. 
 
Опис № 1 – 1931 р., 3 од. зб. 
Накази по станції. Інструкції по боротьбі з шкідниками. 
 
 
Р-5195, Управління будівництва військового містечка ім. Червонопрапорної 
51-ї Перекопської девізії Одеського міського тресту комунального будівниц-
тва 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 12 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1936 р. 
 
Опис № 1 – 1931-1933 рр., 8 од. зб. 
Накази по будівництву. Відомості на виплату заробітної платні робітникам 
та службовцям. 
 
Р-5197, Нейбургська будівельна база Одеського відділення акціонерного то-
вариства «Установка» 
с. Нейбург, Спартаковського району, Одеського округу 
04.12.1930-[ ] рр. 
з 1931 р. – Спартаковського району УРСР[ ] 
тип 12 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1936 р. 
 
Опис № 1 – 1931 р., 2 од. зб. 
Накази по базі. Облікові картки курсантів. 
 
Р-5199, Одеська міська інспектура народно-господарчого обліку Одеського 
обласного управління народно-господарчого обліку 
м. Одеса 
10.03.1932-жовтень 1941 р. 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1941 р. 
 
Опис № 1 – 1933-1941 рр., 68 од. зб. 
Звіти про промисловість м. Одеси та Пригороднього району. Відомості про 
стан промисловості, транспорту, зв’язку. Списки робітників управління. Рі-
чні звіти промислово-кооперативних артілей. 
 
Р-5200, Одеський повітовий відділ комунального господарства Одеського ви-
конавчого комітету ради робітничих, селянських та червоноармійських депу-
татів 
м. Одеса 
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1919-07.03.1923 рр. 
тип 18 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з [ 1930] р. 
 
Опис № 1 – 1922-1923 рр., 11 од. зб. 
Декрети, накази, постанови, циркуляри, інструкції ради народних комісарів, 
ВУЦІКу, губвідділу, головного управління комунального господарства Украї-
ни. Доповідні записки, відомості та листування житлової комісії про надан-
ня житлової площі для інтернатів, міських установ. Списки співробітників, 
анкети, посвідчення. Протокол засідання житлової комісії. 
 
 
Р-5201, Одеська міжобласна контора по заготовлянню та збуту промислових та 
продовольчих товарів Всесоюзної оптової закупівельно-збутової контори «Со-
юззакупторг» 
[ ] рр. 
тип 17 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1936 р. 
 
Опис № 1 – 1932-1933 рр., 6 од. зб. 
Накази, постанови Ради праці та оборони, директорату комітету торгів при 
Наркоматі збуту, головного управління державної торгівлі. Протоколи засі-
дань оперативних робітників закупівельно-збутової контори. Список співро-
бітників. 
 
 
Р-5204, Одеська професійно-технічна школа-інтернат «Кустрем» № 1  
[з підготування спеціалістів дамсько-кравецької, капелюшної, заготівельно-
шевської, іграшкової та шкіряно-футлярної спеціальності] Одеського губерн-
ського комітету фахової наукової та професійно-технічної освіти  
м. Одеса 
1920-[ ] рр. 
тип 21 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 – 1920-1922 рр., 3 од. зб. 
Протоколи засідань педагогічної ради школи. Особові картки співробітників. 
 
 
Р-5205, Управління будинками пролетарського студентства комунальної секції 
виконкому Одеської міської ради робітничих, селянських та червоноармійсь-
ких депутатів 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 18 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1932 р. 
 
Опис № 1 – 1928-1931 рр., 4 од. зб. 
Накази по управлінню. Протоколи засідань адміністративно-технічного персо-
налу управління. Списки, довідки, посвідчення робітників та службовців. 
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Р-5206, Одеська районна будівельна контора Українського державного тресту 
сільськогосподарського будівництва Укрсільдержбуд» 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 12 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1932 р. 
 
Опис № 1 –1931 р., 1 од. зб. 
Список, копії довідок, посвідчення співробітників контори. 
 
Р-5207, Одеська бісквітна фабрика Українського кондитерського тресту м. 
Одеса 
[ ] рр. 
тип 11 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1936 р. 
 
Опис № 1 –1931-1933 рр., 3 од. зб. 
Накази та розпорядження по фабриці. Особові картки робітників фабрики. 
 
Р-5208, Одеська окружна малярійна станція Одеського окружного відділу охо-
рони здоров’я  
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 22 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1939 р. 
 
Опис № 1 –1926-1929 рр., 3 од. зб. 
Звіти та плани роботи станції. 
 
Р-5209, Виконком 2-ї Миколаївської волосної ради робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів (Волвиконком)  
с. Миколаївка-2, 2-а Миколаївської волості, Вознесенського повіту, Одесь-
кої губернії  
1920-07.03.1923 рр. 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 –1920-1922 рр., 14 од. зб. 
Накази волвиконкому. Протоколи засідань волвиконкому. Листування з повіто-
вим відділом народної освіти про забезпечення шкіл учбовими посібниками та 
про особистий склад. Списки платників податків. 
 
Р-5210, Лінійний суд Південно-Західної залізниці Наркомату юстиції СРСР  
м. Одеса 
27.11.1930 - 1936 рр. 
Лінійний суд Одеської залізниці Наркомату юстиції СРСР  
м. Одеса 
жовтень 1936 – жовтень 1941 рр., квітень 1944-жовтень 1953 рр. 
з 1946р. – Міністерство юстиції СРСР 
м. Одеса 
тип 5 
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2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.02.1959 р. 
Всього: 2119 од. зб., 1935 – 1953 рр. 
 
Опис № 1 –1935-1953 рр., 1801 од. зб. 
Судові справи по звинуваченню у карному злочинстві.  
Опис № 2 – 1944 – 1953 рр., 10 од. зб. 
Накази по лінійному суду. 
Опис № 3 – 1937 – 1941 рр., 7 до. зб.  
Накази по лінійному суду. 
Опис № 4 – 1935 – 1941 рр., 280 од. зб. 
Судові справи по обвинуваченню в карній відповідальності. 
Опис № 5 – 1945 – 1953 рр., 9 од. зб. 
Матеріали узагальнень та копій подавань керівництву залізниці по карним 
справам. 
Опис № 6 – 1936 – 1941 рр., 12 од. зб. 
Статистичні звіти по карним справам Лінійного суду Одеської залізниці. Ко-
пії вироків по спец справам. Копії ухвалень спец колегії Лінійного 
 суду Одеської залізниці. Копії ухвалень залізничної колегії верховного 
суду СРСР. Протоколи оперативних нарад. Опис справ для зберігання в період 
Великої Вітчизняної війни за 1934 – 1931 рр. 
 
 
Р-5211, Управління комунальними підприємствами Сталінського району м. Оде-
си виконкому Сталінської районної ради робітничих, селянських та червоноа-
рмійських депутатів 
м. Одеса 
1930 – жовтень 1941 рр. 
тип 18 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1939 р. 
 
Опис № 1 –1930 рр., - 7 од. зб. 
Накази по управлінню. Відомості про націоналізований та денаціоналізований 
житловий фонд.  
  
Р-5212, Виконком Фестерівської сільської ради робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Велика Фестерівка, Фестерівської волості, Одеського повіту, Одеської 
губернії 
лютий 1920 – 07.03.1923 рр. 
Виконком Уваровської сільської ради робітничих, селянських та червоноар-
мійських депутатів (сільрада) 
с. Велика Фестерівка, Мангеймського району, Одеського округу, Одеської гу-
бернії 
07.03.1923 – 24.12.1929 рр. 
З 1924 року – Фрідріх-Енгельсовського району, Одеського округу, Одеської 
губернії 
З липня 1925 року - Фрідріх-Енгельсовського району, Одеського округу 
З 1931 року - Фрідріх-Енгельсовського району УРСР 
З 1932 року – Зельцского району, Одеської області 
Виконком Уваровської сільської ради депутатів трудящих.(сільрада) 
с. Єгорівка, Біляївського району, Одеської області 
24.12.1939 – 20.08.1941 рр., 07.04.1944-1948 рр. 
Виконком Єгоровської сільської ради депутатів трудящих.(сільрада) 
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с. Єгорівка, Біляївського району, Одеської області 
1948 р.-  
З 1959 року – Роздільнянського району, Одеської області 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1939 р. 
Всього: 157 од. зб. 1924 - 1977 рр. 
 
Опис № 1 –1924 - 1929 рр., - 4 од. зб. 
Протоколи засідань сільради та сільвибіркому. Списки членів сільради та 
осіб які позбавлені виборчих прав. 
Опис № 2 –1945 - 1977 рр., - 153 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому сільради, сесій. Плани роботи. Бюджети та ко-
шториси. Книги обліку прибутків та витрат бюджету. Річні фінансові звіти, 
звіти про виконання бюджету. Матеріали про соцзмагання. Матеріали переві-
рок. Інформація про роботу виконкому, постійних комісій і виборчих комі-
сій.  
 
Р-5213, Одеська міська проектно-раціоналізаторська контора.(рацпроект) 
Одеського міського відділу місцевої промисловості. 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 11 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1939 р. 
 
Опис № 1 – 1932 - 1933 рр., - 2 од. зб. 
Накази по конторі.  
 
Р-5215, Одеський дачний трест житлово-будівничого відділу Одеського місь-
кого виконавчого комітету ради робітничих, селянських та червоноармійських 
депутатів. 
м. Одеса 
[ ] рр. 
Одеський дачний трест Одеського міського житлового управління 
11.04.1944-10.05.1946 рр. 
з 10.04.1946 року – Одеського міського комунального відділу. 
 
Управління дачним житловим фондом. 
10.05.1946-17.04.1947 рр. 
 
Дачний трест. 
17.04.1947-20.08.1955 рр. 
Управління дачами та пляжами 
20.08.1955-1.05.1965 рр. 
Комбінат благоустрою дач та пляжів  
13.05.1965 р.- 
тип 12 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1939 р. 
Всього: 252 од. зб. 1919 – 1966 рр. 
 
Опис № 1 – 1926 - 1938 рр., - 8 од. зб. 
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Річний звіт тресту. Список денаціоналізованих дач. Протоколи виробничих та 
адміністративно-технічних нарад, засідань комісії з розподілу житлового 
фонду. Копії постанов міської ради. 
Опис № 2 – 1919 - 1966 рр., - 244 од. зб. 
Справи про володіння дачами. 
 
Р-5216, Константинівська сільськогосподарська трудова артіль «Об’єднання 
праці» 
х. Дикого, Куртовської волості, Одеського повіту, Одеської губернії 
[ ] рр. 
тип 10 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 – 1921 - 1922 рр., - 2 од. зб. 
Постанови ради артілі. 
 
Р-5217, Одеська обласна лісо - агрономічна та меліоративна контора Україн-
ського державного тресту агро-лісо-меліорація «Украгроліс» 
м. Одеса 
1932-жовтень 1941 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1939 р. 
 
Опис № 1 – 1932 р., 1 од. зб. 
Списки службовців обласної та їх підвідомчих установ. 
 
 
Р-5218, Одеське 3-є торгове відділення Українського тресту канцелярської 
та поліграфічної промисловості 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 28 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1939 р. 
 
Опис № 1 – 1936 р., 1 од. зб. 
Накази по відділенню. 
 
 
Р-5220, Перше об’єднання промислово-кооперативного товариства «Одеський 
кустар» 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 10 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1939 р. 
 
Опис № 1 – 1929 р., 1 од. зб. 
Протоколи загальних зборів членів артілі. 
 
Р-5223, Затишанська база Одеського окружного кооперативного товариства 
с. Затишшя, Захар’ївського району, Одеського округу 
1927-15.09.1930 рр. 
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тип 10 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1939 р. 

 
Опис № 1 – 1927-1929 рр., 2 од. зб. 
Списки та копії довідок робітників бази. 
 
Р-5225, Одеська контора Всесоюзного державного об’єднання по торгівлі з 
країнами Близького Сходу «Східдержторг» Народного комісаріату зовнішньої 
торгівлі СРСР 
м. Одеса 
1929-1931 рр. 
тип 17 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 31.12.1940 р. 
 
Опис № 1 – 1929-1931 рр., 26 од. зб. 
Плани та листування по експорту та імпорту. Протоколи оперативних нарад та 
загальних зборів робітників контори. Штатний розпис. Списки та листування 
з особового складу. 
 
Р-5226, Виконком Ананьївської повітової ради робітничих, селянських та че-
рвоноармійських депутатів (повітвиконком) 
с. Ананьїв, Ананьївського повіту, Одеської губернії 
лютий 1920-21.02.1921 рр. 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 15.02.1949 р. 
 
Опис № 1 – 1920 р., 2 од. зб. 
Постанови Завадівського волвиконкому. 
 
Р-5227, Одеський універсальний магазин (універмаг) союзу з постачання та 
збуту шкіри «Союзшкірпостачсбут) 
м. Одеса 
03.07.1932-жовтень 1941 рр. 
тип 17 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1939 р. 
 
Опис № 1 – 1932-1935 рр., 4 од. зб. 
Накази по універмагу. Списки та довідки робітників універмагу. 
 
Р-5228, Одеський завод хімічних реактивів Одеського тресту хімічної та со-
ляної промисловості «Одесхімсільтрест» 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 11 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1939 р. 
 
Опис № 1 – 1930-1932 рр., 23 од. зб. 
Накази по заводу. Списки та анкети робітників і службовців. Протоколи на-
рад, доповідна записка та листування з питання про розширення заводу. Ко-
пії наказів та директив тресту. 
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Р-5229, Благодатневський сільський комітет незаможних селян (сіль КНС) 
с. Благодатне, Антоно-Кодинцевської волості, Одеського повіту, Одеської 
губернії 
09.05.1920-1925 рр. 
з 1922 р. – Комінтернівської волості 
з 1923 р. - Комінтернівського району, Одеського округу, Одеської губернії 
Баденський сільський комітет незаможних селян 
с. Баден, Фрідріх-Енгельсовського району, Одеського округу  
1925-08.03.1933 рр. 
з 1931 р. – Фрідріх-Енгельсовського району УРСР 
з 1932 р. – Зельцського району Одеської області 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1935 р. 
 
Опис № 1 –1922 р., 1 од. зб. 
Списки членів комітету незаможних селян. Відомості про їх майновий стан. 
 
Р-5230, Ананьївський повітовий відділ народної освіти виконкому Ананьївсь-
кої повітової ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів  
м. Ананіїв, Ананьївського повіту, Одеської губернії 
1920-лютий 1921 рр. 
тип 21 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 – 1920-1921 рр., 3 од. зб. 
Протоколи з’їзду викладачів. Звіти, доповіді та відомості про діяльність 
волосних відділів народної освіти. Листування з відділами народної освіти 
з питань особового складу. 
 
Р-5232, Одеська обласна транзитно-тарифно-претензійна контора [ по переро-
бці та перевезенню швидкопсувних товарів: лимонів, апельсинів] Одеської 
обласної спілки споживчої кооперації 
м. Одеса 
01.10.1933-20.08. 1936 рр. 
тип 10 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1940 р. 
 
Опис № 1 –1935-1936 рр., 8 од. зб. 
Накази по транзитно-тарної конторі. Копії довідок, посвідчень та списки 
співробітників. 
 
Р-5234, Науково - експериментальна виробнича майстерня точної апаратури 
Одеського Державного Університету 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 20 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 29.12.1939 р. 
 
Опис № 1 – 1934-1938 рр., 95 од. зб. 
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Основи до наказів. Договори, акти та листування з установами про ремонт та 
виготовлення приборів. Виробного-фінансові плани майстерні. Річні фінансо-
ві звіти. Особові справи співробітників. 
 
 
Р-5235, Управління військово-морського контролю Народного комісаріату 
Держконтролю УРСР 
м. Одеса 
1919 р.- 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1922 р. 
 
Опис № 1 – 1920 р., 1 од. зб. 
Копії посвідчень співробітників. 
 
Р-5236, Одеські судноремонтні майстерні № 1 Управління Державного Чорно-
морсько-Азовського пароплавства 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 13 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 – 1923 р., 1 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям. 
 
Р-5237, Савранська районна комісія по виявленню колишніх червоногвардійців 
та червоних партизан Виконкому Савранської районної ради робітничих, селя-
нських та червоноармійських депутатів 
с. Саврань, Савранського району, Першотравневого округу 
1930-1931 рр.,1933-1935 рр. 
з 1933 р. – Саранського району, Одеської області 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1939 р. 
 
Опис № 1 – 1930-1935 рр., 46 од. зб. 
Протоколи засідань комісії з перевірки колишніх червоних партизан. Списки 
та особові справи червоних партизан (маються документи в особових справах 
з 1923 р.) 
 
Р-5238, Куртовський волосний військовий комісаріат (Волвійськомат) 
с. Куртовка, Куртовської волості, Одеського повіту, Одеської губернії 
1919-21.01.1921 рр. 
Буденівський волосний військовий комісаріат (Волвійськомат) 
с. Куртовка, Буденівської волості, Одеського повіту, Одеської губернії 
21.01.1921-07.03.1923 рр. 
тип 3 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 – 1920-1922 рр., 14 од. зб. 
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Списки особового складу волосного військкомату. Щотижневі відомості про 
роботу волосного військкомату. Листування з повітовим військкоматом про 
пересування військ та обліку військовозобов’язаних. 
 
Р-5239, Петровський волосний комітет незаможних селян (вол КНС) 
с. Петрівка, Петровської волості, Ананьївського повіту, Одеської губернії 
08.05.1920-07.03.1923 рр. 
з 1921 р. – Вознесенського повіту, Одеської губернії 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 –1920 р., 1 од. зб. 
Накази Ананьївської трійки по боротьбі з кулаками. Списки членів комітету 
незаможних селян. 
 
Р-5242, Балтський повітовий військовий начальник 
м. Балта, Балтського повіту, Херсонської губернії 
1918-1919 рр. 
з березня 1919 р. – Одеської губернії 
тип 3 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.06.1961 р. 
  
Опис № 1 – 1918-1919 рр., 1 од. зб. 
Список козаків охоронної сотні на одержування грошового утримування. 
 
Р-5243, Червоно-Повстанчеська районна плодо-овочева кооперативна спілка 
с.Біляївка, Червоно-Повстанчеського району, Одеського округу 
1930-[09.02.1932] рр. 
тип 10 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1939 р. 
 
Опис № 1 – 1931 р., 2 од. зб. 
Протоколи засідань правління та спілки. Списки та копії довідок співробіт-
ників. 
 
Р-5246, Одеський учбовий комбінат Одеського міського відділу народної 
освіти 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 21 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1939 р. 
 
Опис № 1 – 1933-1936 рр., 2 од. зб. 
Списки учнів комбінату. Свідоцтва, які були видані учням. 
 
Р-5247, Курси бухгалтерів-економістів Українського садівницько-винного 
тресту 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 11 
3 категорія фонду 
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На державному зберіганні з 1936 р. 
 
Опис № 1 – 1932-1933 рр., 1 од. зб. 
Відомості на виплату заробітної платні викладачам та стипендії студентам. 
 
 
Р-5248, Одеська обласна транспортна спілка грабарів 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 11 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1936 р. 
 
Опис № 1 – 1932 р., 1 од. зб. 
Накази по обласній спілки. 
 
Р-5249, Лінійний суд Чорноморського басейну  
м. Одеса 
07.06.1934-жовтень 1941 рр. 
Військовий трибунал Азово-Чорноморського басейну 
м. Новоросійськ 
жовтень 1941 – 1942 рр. 
Військовий трибунал Чорноморського басейну 
м. Батумі 
1943-1947 рр. 
Лінійний суд Чорноморського басейну та Дунайського пароплавства 
м. Одеса 
1948-жовтень 1953 рр. 
тип 5 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.02.1959 р. 
Всього: 1482 од. зб., 1934 – 1953 рр. 
 
Опис № 1 –1934-1967 рр., 1458 од. зб. 
Судові справи з обвинувачення в карних злочинах. Додатковий матеріал до 
особової справи Ф.Л. Матієнко за 1967 р. 
Опис № 2 – 1941-1953 рр., 12 од. зб. 
Накази по суду. 
Опис № 3 – 1943-1953 рр., 12 од. зб. 
Матеріали узагальнень по карним справам. Статистичні звіти, доповіді та 
огляди про роботу військового трибуналу.  
 
Р-5250, Особовий фонд Хмельницький Ісак Абрамович – присяжний повірений 
округу Одеської судової палати, професор юридичних прав, революційний ді-
яч, професор Одеського інституту народного господарства, завідувач Одесь-
ким губернським відділом юстиції, завідувач Одеським губернським бюро іс-
торичного партійного архіву, завідувач Одеським губернським архівом 
м. Одеса 
01.07.1861-1941 рр.  
тип 31 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 – 1905-1926 рр., 70 од. зб. 
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Справа по звинуваченню присяжного повіреного І.А.Хмельницького Охоронним 
відділенням та департаментом поліції в його зв’язках з політичними 
в’язнями Одеської в’язниці. Анкетні данні про Хмельницького та його сім’ю. 
Записи І.А.Хмельницького з юридичних питань. Протоколи засідань губбюро 
історико-партійного архіву, комісії по проведенню 60-річного ювілею Січне-
вих залізничників Одеських головних майстерень, підпільників при історико-
партійному архіві. Доповідні записки про концентрацію, зберігання та роз-
робку матеріалів з історії Жовтневої революції, історико-революційних ма-
теріалів, діяльність Одеської колегії захисників, історико-партійному ар-
хіві та музеї. Звіти про роботу історико-партійного архіву, пролетарського 
загальнодоступного університету, правління літературно-артистичного това-
риства, клубу та дитячого театру при товаристві. Приговор губернського су-
ду над винними в протяганні халтури в області сценічного мистецтва. Спога-
ди різних осіб про Жовтневу революцію, Одеської Червоної Гвардії. Стислі 
огляди музею Жовтневої революції при Одеському губ буро істпарта. Списки 
лекторів та тем лекцій, які були прочитані в загальнодоступному пролетар-
ському університеті. Рукописний матеріал під назвою «Речове право», який 
був написаний сином І.А.Хмельницького юристом Олександром Ісаковичем.  
 
Р-5251, Гросуловське районне позико-ощадне промислово-кооперативне товари-
ство 
с. Гросулове, Гросуловського району, Одеського округу 
[ ] рр. 
тип 10 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 – 1927 р., 1 од. зб. 
Протоколи засідань членів правління товариства. 
 
Р-5253, Одеський учбовий комбінат по підвищенню кваліфікації майстрів, 
бригадирів, робітників технічного нормування та контролю Одеського держав-
ного тресту «Промисловий комбінат» 
м. Одеса 
1931- [ ] рр. 
тип 21 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1936 р. 
 
Опис № 1 – 1931 р., 1 од. зб. 
Накази та розпорядження по учбовому комбінату. 
 
 
Р-5254, Ново-Дофіновське сільське товариство взаємодопомоги 
с. Ново-Дофіновка, Одеського району, Одеського округу 
[ ] рр. 
тип 24 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 08.09.1950 р. 
 
Опис № 1 – 1927 р., 1 од. зб. 
Протоколи загальних зборів мешканців села. 
 



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  801 

Р-5255, Одеське відділення по заготовлянню та збуту промислових та продо-
вольчих товарів Головного відділу робітничого постачання Народного Коміса-
ріату водного транспорту СРСР 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 17 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1939 р. 
 
Опис № 1 – 1935 р., 1 од. зб. 
Накази по відділенню. 
 
Р-5256, Маринівський сільський комітет незаможних селян (сіль КНС) 
с. Маринівка, Ленінської волості, Одеського повіту, Одеської губернії 
1922-08.05.1933 рр. 
з 1923 р. – Ленінського району, Одеського округу, Одеської губернії 
з липня 1925 р. – Ленінського району, Одеського округу 
з17.01.1927 р. – Тарасо-Шевченківського району, Одеського округу 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1939 р. 
 
Опис № 1 –1926-1928 рр., 1 од. зб. 
Протоколи засідань президії та загальних зборів членів КНС. 
 
Р-5257, Вечірня школа № 2 майстрів соціалістичної праці Одеського обласно-
го відділу місцевої промисловості 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 21 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1941 р. 
 
Опис № 1 – 1937-1938 рр., 1 од. зб. 
Накази по школі. 
 
 
Р-5258, Одеське споживче об’єднання співробітників: губернської ради на-
родного господарства, губернського фінансового відділу, губернського ста-
тистичного бюро та губернської інспекції «Праця та господарство»  
м. Одеса 
1920-серпень 1925 рр. 
тип 10 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 – 1921-1922 рр., 12 од. зб. 
Протоколи засідань правління. Заяви про вступ в члени кооперативу. 
 
 
Р-5259, Рушнично-кулеметний склад 1-ї Бессарабської радянської Стрєлкової 
дивізії Діючої армії 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 4 
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3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1922 р. 
 
Опис № 1 – 1919 р., 1 од. зб. 
Списки особового складу. 
 
Р-5260, Кар’єроуправління з видобутку граніту та піску Одеського обласного 
управління промисловості будівельних матеріалів 
м. Одеса 
11.01.1954-10.12.1958 рр. 
тип 12 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 12.02.1959 р. 
Всього: 129 од. зб., 1954-1958 рр. 
 
Опис № 1 – 1954-1958 рр., 43 од. зб. 
Накази по управлінню. Статут та довідка про утворення управління. Виробни-
чі плани. Річні фінансові звіти. Кошториси та штатний розпис. Відомості на 
видачу заробітної платні. 
Опис № 2 – 1954-1958 рр., 81 од. зб. 
Особові справи робітників кар’єроуправління. 
Опис № 3 – 1956-1958 рр., 5 од. зб. 
Листування з питань соцзмагання та організації виробництва. 
 
Р-5262, Господарська частина батальйону особового призначення при Одеській 
губернській надзвичайної комісії 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 4 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1922 р. 
 
Опис № 1 – 1920-1921 рр., 1 од. зб. 
Копії та витяги з наказів батальйону. 
 
Р-5263, Політвідділ постачання Одеського губернського відділу народної 
освіти 
м. Одеса 
29.10.1920-26.04.1921 рр. 
Одеське губернське управління постачання Одеського губнаросвіту 
м. Одеса 
26.04.1921-15.01.1922 рр. 
Одеське губернське економічне управління 
м. Одеса 
15.01.1922-01.09.1922 рр. 
Одеське губернське інспекторсько-контрольно-заготівельне управління 
м. Одеса 
01.09.1922-1925 рр. 
тип 17 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1925 р. 
Всього: 54 од. зб., 1920-1924 рр. 
 
Опис № 1 – 1920-1924 рр., 35 од. зб. 
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Накази та розпорядження по управлінню. Протоколи засідань колегії губ на-
росвіти. Плани, кошториси витрат, штатний розпис. Списки співробітників 
управління. Листування з губ наросвітою та іншими організаціями з фінансо-
вих питань, про поліпшення постачання підвідомчим установам. 
Опис № 2 – 1921-1923 рр., 19 од. зб. 
Листування з питань постачання. 
 
 
Р-5264, Військово-трудова будівельна дружина Одеського військового округу 
с. Піщани, Захарьївської волості, Тираспольського повіту, Одеської губер-
нії 
[ ] рр. 
тип 4 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1922 р. 
 
Опис № 1 –1921 р., 1 од. зб. 
Накази по дружині. 
 
Р-5265, Штаб оборони узбережжя Чорного моря Одеського військового округу 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 4 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1922 р. 
 
Опис № 1 –1919 р., 1 од. зб. 
Копії наказів по штабу. 
 
Р-5268, Одеський гарнізонний ветеринарний шпиталь при відділі постачання 
Одеського губернського військового комісаріату 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 4 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1922 р. 
 
Опис № 1 –1920 р., 1 од. зб. 
Накази по шпиталю. 
 
 
Р-5269, Одеське обласне управління легкої та харчової промисловості 
(Обллегхарчпром) виконавчого комітету Одеської ради депутатів трудящих 
м. Одеса 
01.06.1953-01.09.1954 рр. 
тип 2 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 08.09.1958 р. 
 
Опис № 1 –1953-1954 рр., 46 од. зб. 
Накази по управлінню. Річні звіти про діяльність управління. Матеріали про 
упровадження передового методу праці на підприємствах з раціоналізації та 
винахідництву, охороні праці та техніки безпеки. Протоколи засідань Худож-
ньої ради, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів. 
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Р-5270, Одеський окружний військово-господарчий речовий склад Київського 
військового округу 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 4 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1922 р. 
 
Опис № 1 –1920 р., 2 од. зб. 
Накази по складу. 
 
Р-5271, Одеське обласне управління промислових товарів широкого споживання 
(облширспожив) виконкому Одеської обласної ради депутатів трудящих 
м. Одеса 
01.09.1954-22.12.1954 рр. 
тип 17 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 08.09.1958 р. 
Всього: 33 од. зб., 1951-1955 рр. 
 
Опис № 1 –1954 р., 31 од. зб. 
Накази по управлінню, плани, титульні списки, кошториси, штатний розпис та 
звіти. Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям. 
Опис № 2 – 1951-1955 рр., 2 од. зб. 
Внутрішні описи та акти відбору справ, які виділені в утіль. 
 
 
Р-5273, Школа фабрично-заводського учнівства швачок та взуттьовиків Одесь-
кого обласного управління легкої промисловості 
м. Одеса 
1946-26.01.1949 рр. 
тип 21 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 08.09.1958 р. 
 
Опис № 1 –1946-1949 рр., 4 од. зб. 
Накази по школі. Протоколи кваліфікаційної комісії. Звіти та кошториси. 
Списки викладачів, особові рахунки та відомості на видачу заробітної плат-
ні. 
 
 
Р-5274, Одеський військово-санітарний кінно-транспортний евакуаційний 
пункт 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 4 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1922 р. 
 
Опис № 1 –1920 р., 1 од. зб. 
Накази по евакуаційному пункту. 
 
 
Р-5275, Одеська районна комісія Всеукраїнського єврейського громадського 
комітету по допомозі постраждалим від погромів «Евгромадком» 
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м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 30 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 –1920-1924 рр., 342 од. зб. 
Протоколи засідань комісії. Звіти про діяльність комісії. Списки, заяви та 
листування про особовий склад. Листування про осіб, які отримували посилки 
із-за кордону. 
 
Р-5276, Виконком Дубовської сільської ради робітничих, селянських та чер-
воноармійських депутатів (сільрада) 
с. Дубове, Жовтневого району, Одеського округу 
листопад 1927-1930 рр. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 –1927 р., 1 од. зб. 
Заяви осіб про реєстрацію народжених дітей. 
 
Р-5277, Виконком Ольшанської сільської ради робітничих, селянських та чер-
воноармійських депутатів (сільрада) 
с. Ольшанка, Савранського району, Першотравневого округу, Одеської губер-
нії 
07.03. 1923-24.12.1939 рр. 
з 12.10.1924 р. – Савранського району, Балтського округу, Одеської губер-
нії 
з 1925 р. - Савранського району, Першотравневого округу 
з лютого 1931 р. – Кривоозерського району УРСР 
з 1933 р. – Савранського району, Одеської області 
 
Виконком Ольшанської сільської ради депутатів (сільрада) 
с. Ольшанка, Савранського району, Одеської області 
24.12.1939-0.07.1941 рр., березень 1944 р.- 
з 04.01.1963 р. – Любашівського району, Одеської області 
з лютого 1967 р. – Савранського району, Одеської області 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього: 131 од. зб., 1926-1969 рр. 
 
Опис № 1 – 1926 р., 1 од. зб. 
Копії циркулярів Першотравневого окрвиконкому. 
Опис № 2 – 1944-1969 рр., 130 од. зб. 
Плани роботи сільради. Протоколи засідань виконкому, сільради, сесій, ви-
борчкому, постійно діючих комісій. Бюджети сільради. Книги обліку прибут-
ків та витрат по бюджету. Кошториси та штатний розпис. Фінансові звіти. 
 
Р-5278, Виконком Тарасо-Шевченківської сільської ради робітничих, селянсь-
ких та червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Василівка, Червоноповстанченського району, Одеського округу 
[1930-1932] рр. 
тип 2 
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3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1932 р. 
 
Опис № 1 – 1930 р., 1 од. зб. 
Протоколи засідань пленуму сільради. 
 
Р-5280, Одеський центральний будинок виправно-трудових робіт № 3-ц 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 6 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 – 1925-1926 рр., 7 од. зб. 
Копії циркулярів Наркому внутрішніх справ. Листування про ув’язнених. 
 
Р-5281, Роздільнянська міжрайонна заготівельна контора по заготовлянню по-
вторної сировини (міжрайповторсировина) Одеської міжобласної контори по 
заготовлянню, переробки та постачанні сировиною народне господарство 
м. Роздільна, Роздільнянського району, Одеської області 
03.11.1951-01.04.1956 рр. 
тип 17 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 05.03.1959 р. 
 
Опис № 1 – 1951-1956 рр., 10 од. зб. 
Накази та звіти по конторі. Списки, особові справи та рахунки робітників і 
службовців.  
 
Р-5282, Спартаківський районний відділ народної освіти Спартаківського 
районного комітету ради робітничих, селянських та червоноармійських депу-
татів 
м. Грос-Лібенталь, Спартаківського району, Одеської області 
[1932-1938] рр. 
тип 21 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1936 р. 
 
Опис № 1 – 1933-1934 рр., 2 од. зб. 
Листування про роботу шкіл та викладачів. 
 
Р-5283, Спартаківський районний фінансовий відділ Спартаківського районно-
го комітету ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів 
м. Грос-Лібенталь, Спартаківського району, Одеської області 
[ 1932-1938] рр. 
тип 9 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1936 р. 
 
Опис № 1 – 1933-1934 рр., 2 од. зб. 
Копії циркулярів та розпоряджень Нарком фіну та Одеського облфінвідділу. 
Інструкція і циркуляри облфінвідділу. 
 
Р-5284, Андрієво-Іванівська районна лікарня 
с. Андрієво-Іванівка, Андрієво-Іванівського району, Одеської області 
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[ ] рр. 
тип 22 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 21.03.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1952 рр., 14 од. зб. 
Річні звіти та затверджений фонд заробітної платні. 
 
 
Р-5285, Одеський інститут підвищення кваліфікації господарників Народного 
комісаріату важкої промисловості  
м. Одеса  
03.01.1934-1937 рр. 
тип 21 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 14.06.1940 р. 
 
Опис № 1 – 1934-1937 рр., 459 од. зб. 
Накази по інституту. Протоколи нарад ради інституту. Статут та положення 
інституту. Списки та особові справи викладачів, студентів та службовців. 
 
 
Р-5286, Одеський кіно-механічний технікум Українського державного тресту 
кінопромисловості «Укркінофільм»  
м. Одеса  
[ ] рр. 
тип 21 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1940 р. 
 
Опис № 1 – 1930-1935 рр., 13 од. зб. 
Списки та листування про особовий склад. 
 
Р-5287, Начальник 6-го району радянської робітниче-селянської міліції м. 
Одеса  
[ ] рр. 
тип 6 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 – 1922 р., 1 од. зб. 
Копії наказів та циркулярів Одеської губернської міліції та розшуку. 
 
Р-5288, Начальник радянської робітниче-селянської міліції Мало-
Фонтанського району м. Одеси 
м. Одеса  
[ ] рр. 
тип 6 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.04.1938 р. 
Всього: 23 од. зб., 1920-1923 рр. 
 
Опис № 1 – 1920-1923 рр., 20 од. зб. 
Накази начальника райміліції. Вимогливі відомості на виплату заробітної 
платні. Листування про особовий склад. 
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Опис № 2 – 1922-1923 рр., 3 од. зб. 
Накази та циркуляри Одеської губернської та міської міліції. 
 
 
Р-5289, Начальник Дальницької районної радянської робітниче-селянської мі-
ліції м. Одеси 
м. Одеса  
[ ] рр. 
тип 6 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Всього: 3 од. зб., 1921-1922 рр. 
 
Опис № 1 – 1921-1922 рр., 2 од. зб. 
Накази начальника Одеської міської міліції. 
Опис № 2 – 1921 р., 1 од. зб. 
Накази та циркуляри Одеської міської міліції. 
 
Р-5290, Одеський інститут підвищення кваліфікації інженерно-технічних ро-
бітників Народного комісаріату важкої промисловості  
м. Одеса  
31.01.1934-1937 рр. 
тип 21 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 14.06.1940 р. 
 
Опис № 1 – 1934-1937 рр., 204 од. зб. 
Накази по інституту. Протоколи нарад професорсько-викладацького та адміні-
стративно-технічного персоналу інституту. Протоколи засідань комісії по 
захисту дипломів. Особові справи викладачів, студентів та службовців. Спи-
ски студентів викладачів. 
 
 
Р-5293, Революційний військовий трибунал залізничного та водного транспор-
ту Чорного та Азовського морів і Одеського відділення Південно-Західних 
залізниць 
м. Одеса  
21.11.1920-1922 рр. 
тип 4 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 08.04.1959 р. 
 
Опис № 1 – 1920-1922 рр., 183 од. зб. 
Накази по трибуналу. Копії вироків. Справи по обвинуваченню злочинів по 
посаді, антирадянській агітації. Особові справи, послужні списки та списки 
особового складу. 
 
Р-5294, Уповноважений по Балтському повіту Одеської районної комісії Все-
українського єврейського громадського комітету по допомозі постраждалим 
від погромів «Евгромадком» 
м. Балта, Балтського повіту, Одеської губернії 
1920-07.03.1923 рр. 
тип 30 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1930 р. 
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Опис № 1 –1920-1923 рр., 93 од. зб. 
Накази уповноваженого. Протоколи засідань комісії. Списки, заяви та листу-
вання про надання допомоги постраждалим та особам, які отримували посилки 
із-за кордону. Звіти про діяльність уповноваженого. Відомості на виплату 
заробітної платні співробітникам. 
 
Р-5295, Уповноважений по Березівському повіту Одеської районної комісії 
Всеукраїнського єврейського громадського комітету по допомозі постраждалим 
від погромів «Евгромадком» 
с. Березівка, Вознесенського повіту, Одеської губернії 
1920-07.03.1923 рр. 
з травня 1921 р. – Одеського повіту, Одеської губернії 
тип 30 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 –1922 р., 10 од. зб. 
Протоколи засідань Одеської районної комісії. Доповіді про діяльність ев-
громадкомів. Заяви про надання допомоги постраждалим. 
 
Р-5297, Уповноважений по Ананьївському повіту Одеської районної комісії 
Всеукраїнського єврейського громадського комітету по допомозі постраждалим 
від погромів «Евгромадком» 
м. Ананьїв, Ананьївського повіту, Одеської губернії 
1920-07.03.1923 рр. 
з лютого 1921 р. – Балтського повіту, Одеської губернії 
з 1923 р. – Ананьївського району, Балтського округу 
тип 30 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1930 р. 
 
Опис № 1 –1922-1923 рр., 14 од. зб. 
Протоколи засідань комісії. Місячні звіти. Доповіді про діяльність евгро-
мадкомів. Списки осіб , які отримували посилки із-за кордону.  
 
 
Р-5298, Одеський обласний комітет професійної спілки робітників вищої шко-
ли та наукових закладень 
м. Одеса 
1932-жовтень 1941 р. 
Одеський обласний комітет професійної спілки робітників освіти та наукових 
установ 
м. Одеса 
12.01.1956 р.- 
тип 26 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Всього: 258 од. зб., 1932-1971 рр. 
 
Опис № 1 –1932 р., 1 од. зб. 
Копії постанов президії ВЦСПС про підготовку та проведення навчання по 
оборонній роботі. Витяги з протоколів засідань КП(б)У. 
Опис № 2 –1956-1971 рр., 257 од. зб. 
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Протоколи та стенограми засідань конференцій, пленумів та президії. Квар-
тальні плани робіт. Кошториси, бюджети та звіти. Довідки та інформації про 
роботу обкому. Постанови президії, обкому та місцевого комітету обкому. 
Зведені статистичні та фінансові річні звіти, бюджет. Звіти про виконання 
бюджету державного страхування. 
 
Р-5299, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «3-я п’ятирічка» 
с. Чабанівка, Ясинівська сільська рада, Любашівського району, Одеської об-
ласті 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.09.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 11 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань членів правління колгоспу. Річні 
звіти. Статистичні звіти. 
 

Р-5300, Водно-санітарне управління Чорноморсько-Азовського узбережжя 
УРСР, нижньої течії Дніпра та Південного Бугу Народного комісаріату 
охорони здоров’я 
м. Одеса.  
1925-28.08.1931 рр. 
Районне медико-санітарне управління Чорного моря 
28.08.1931-жовтень 1941 рр.  
т.22, кат.3. 
На державному зберіганні з 1941 р. 
Всього: 53 од. зб. 1925-1932 рр. 
Опис № 1 – 1926-1932 рр., 35 од. зб. 
Листування про бронювання робочої сили. Списки та листування про осо-
бовий склад. 
Опис № 2 – 1925-1930 рр., 18 од. зб. 
Листування про мобілізаційний і санітарний нагляд та особовий склад. 
 
Р-5301, Уповноважений наркомату заготівель сільськогосподарських про-
дуктів по Цебриковському району 
с. Цебриково, Цебриковського району, Одеської області 
1932-08.10.1941, 03.04.1944-березень 1946 рр. 
 
Уповноважений Міністерства заготівок сільськогосподарських продуктів 
по Цебриковському району 
с. Цебриково, Цебриковського району, Одеської області 
березень 1946-27.02.1956 рр. 
т.17, кат.3. 
На державному зберіганні з 1939 р. 
Всього: 45 од. зб. 1933-1955 рр. 
Опис № 1 - 1933 р., 1 од. зб. 
Листування про виконання плану заготівель. 
Опис № 2 – 1946-1955 рр., 21 од. зб. 
Виконавчі звіті по заготівлям продуктів рільництва та тваринництва, 
надання пільг та звільнення від державних постачань. 
Опис № 2о – 1946-1955 рр., 23 од. зб. 
Накази уповноваженого по заготівлям по особовому складу особисті ра-
хунки робітників та службовців. 
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Р-5302, Одеський завод ультрамаринової кислоти імені «Правди» 
Одеського окружного тресту хімічної та соляної промисловості 
м. Одеса  
[ ] рр. 
т.11, кат.3. 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Опис № 1 - 1925 р., 1 од. зб. 

Накази і розпорядження по заводу. 
 
Р-5303, Одеська обласна державна контора Одеського обласного паливно-
го управління «Одеспаливо». 
м.Одеса  
лютий 1932-жовтень1941 рр. 
т.17, кат.3. 
На державному зберіганні з 1939 р. 
Опис № 1 - 1932 р., 3 од. зб. 
Списки та листування по особовому складу. 
 
Р-5305, Одеська міжобласна контора [по постачанню вугільної промисло-
вості матеріалами та обладнанням] Головного управління матеріально-
технічного постачання «Головпост». 
м.Одеса  
01.01.1949-24.11.1954 рр. 
т.17, кат.3. 
На державному зберіганні з 1936 р. 
Опис № 1 - 1946-1954 рр., 20 од. зб. 
Накази по конторі, плани, штати, кошториси, річні фінансові звіти та 
акти ревізії діяльності контори. Відомості на виплату заробітної пла-
тні робітникам контори. Особові справи робітників та службовців кон-
тори.  
 
Р-5306, Одеська газетно-поштова дирекція. Уповноваженого Народного 
комісаріату зв’язку на Україні. 
м. Одеса  
[ ] рр. 
т.14, кат.3. 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Опис № 1 - 1932-1936 рр., 14 од. зб. 
Накази по дирекції. Листування про особовий склад. 
 
Р-5307, Одеський обласний експлуатаційно-технічний вузол зв’язку Оде-
ського обласного управління зв’язку 
м. Одеса  
[ ] рр. 
т.14, кат.3. 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Опис № 1 – 1932 р., 1 од. зб. 
Список особового складу. 
 
 
Р-5308, Одеська районна контора Українського пайового житлово-
кооперативного будівельного товариства «Укржитлокоопбуд» 
м. Одеса  
[ ] рр. 
т.12, кат.3. 
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На державному зберіганні з 1936 р. 
Опис № 1 – 1931 р., 5 од. зб. 
Довідки про роботу райконтори та листування про цивільне будівництво. 
Списки та листування про особовий склад. 
 
Р-5309, Одеська міжобласна контора [по постачанню підприємств і буді-
вництв вугільної промисловості Західних регіонів СРСР матеріалами та 
обладнанням] Головного управління постачання «Головзахідвуглепост». 
м. Одеса  
19.05.1945-28.06.1947 рр. 
Одеська агенція[по постачанню підприємств і будівництв вугільної про-
мисловості Західних регіонів СРСР матеріалами та обладнанням] Голов-
ного управління постачання «Головзахідвуглепост» 
28.06.1947-29.12.1948 рр. 
т.17, кат.3. 
На державному зберіганні з 1936 р. 
Опис № 1 - 1946-1948 рр., 1 од. зб. 
Положення про контору, кошториси та відомості на зарплатню. 
 
Р-5310, Рахункові комісії по виборах до народних суддів по Одеській 
області 
м. Одеса  
31.01.1949-18.12.1960 рр. 
т.1, кат.3. 
На державному зберіганні з 1949 р. 
Всього: 60 од. зб. 1949-1960 рр. 
Опис № 1 - 1949 р., 25 од. зб. 
Протоколи голосування дільничих та окружних виборчих комісій по вибо-
рах до народних суддів по Одеській області. 
Опис № 2 - 1951 р., 16 од. зб. 
Протоколи голосування дільничих та окружних виборчих комісій по вибо-
рах до народних суддів по Одеській області. 
Опис № 3 - 1954 р., 7 од. зб. 
Протоколи голосування дільничих та окружних виборчих комісій по вибо-
рах до народних суддів по Одеській області. 
Опис № 4 - 1957 р., 6 од. зб. 
Протоколи голосування дільничих та окружних виборчих комісій по вибо-
рах до народних суддів по Одеській області. 
Опис № 5 - 1960 р., 6 од. зб. 
Протоколи голосування дільничих та окружних виборчих комісій по вибо-
рах до народних суддів по Одеській області. 
 
Р-5311, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна 
с. Гвоздавка-2, Гвоздавської сільради, Любашівського району, Одеської 
області  
[ ] рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 10.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 17 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань членів правління колгоспу. Рі-
чні звіти. 
 
Р-5312, Виборчі комісії по виборах до місцевих рад депутатів трудящих 
по Одеській області 
м. Одеса  
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1939-жовтень 1941 р. 
1947-лютий 1967 р. 
т.1, кат.3. 
На державному зберіганні з 1939 р. 
Всього: 358 од. зб. 1939-1965 рр. 
Опис № 1 - 1939 р., 3 од. зб. 
Протоколи голосування дільничих виборчих комісій по виборах до місце-
вих рад депутатів трудящих по Одеській області. 
Опис № 2 - 1947 р., 107 од. зб. 
Протоколи голосування окружних та дільничих виборчих комісій по вибо-
рах до місцевих рад депутатів трудящих по Одеській області. 
Опис № 3 - 1950 р., 60 од. зб. 
Протоколи голосування окружних та дільничих виборчих комісій по вибо-
рах до місцевих рад депутатів трудящих по Одеській області. 
Опис № 4 - 1953 р., 32 од. зб. 
Протоколи голосування окружних та дільничих виборчих комісій по вибо-
рах до місцевих рад депутатів трудящих по Одеській області. 
Опис № 5 – 1955-1956 рр., 34 од. зб. 
Протоколи голосування окружних та дільничих виборчих комісій по вибо-
рах до місцевих рад депутатів трудящих по Одеській області та матері-
али голосування по додатковим виборам. 
Опис № 6 – 1957-1958 рр., 37 од. зб. 
Протоколи голосування окружних та дільничих виборчих комісій по вибо-
рах до місцевих рад депутатів трудящих по Одеській області та матері-
али голосування по додатковим виборам. 
Опис № 7 – 1959 р., 37 од. зб. 
Протоколи голосування окружних та дільничих виборчих комісій по вибо-
рах до місцевих рад депутатів трудящих по Одеській області, карточки 
депутатів. 
Опис № 8 – 1961 рр., 27 од. зб. 
Протоколи голосування окружних та дільничих виборчих комісій по вибо-
рах до місцевих рад депутатів трудящих по Одеській області, карточки 
депутатів. 
Опис № 9 – 1963 рр., 17 од. зб. 
Протоколи голосування окружних та дільничих виборчих комісій по вибо-
рах до місцевих рад депутатів трудящих по Одеській області, карточки 
депутатів. 
Опис № 10 – 1965 рр., 4 од. зб. 
Протоколи голосування окружних та дільничих виборчих комісій по вибо-
рах до місцевих рад депутатів трудящих по Одеській області, карточки 
депутатів. 
 
Р-5313, Одеська група комісії Радянського контролю Ради Міністрів 
УРСР. 
м. Одеса  
31.12.1957-19.08.1961 рр. 
Група комісії Держконтролю по Одеській області. Ради Міністрів УРСР 
19.08.1961-06.12.1962 рр. 
т.1, кат.2. 
На державному зберіганні з 21.05.1963 р. 
Опис № 1 – 1958-1962 рр., 161 од. зб. 
Матеріали перевірок підприємств Одеської області. Річний і зведений 
фінансовий звіт. 
 
Р-5314, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «1-е травня» 
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с. Солтанівка, Гвоздавської сільради, Любашівського району, Одеської 
області  
[ ] рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 10.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 9 од. зб. 
Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу.  
 
Р-5315, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «12 років Жовтня» 
с. Погребоє, Познанської сільради, Любашівського району, Одеської об-
ласті  
не встан.-09.08.1950 рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 10.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1945-1950 рр., 17 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань 
членів правління колгоспу. 
 
Р-5316, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний сівач» 
с. Мала Чайківка, Боковської сільради, Любашівського району, Одеської 
області  
не встан.-02.08.1950 рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 10.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 12 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань членів правління колгоспу. Рі-
чні звіти. Виробничі плани.  
 
Р-5317, Одеський [міський] плодоовочевий комбінат [ по переробці ово-
чів і плодів] Одеського міського відділу місцевої промисловості. 
м. Одеса. 
[ ] рр. 
т.11, кат.3. 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Опис № 1 – 1935 рр., 1 од. зб. 
Накази по комбінату. 
 
Р-5318, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім.Ворошилова 
с. Бобрик-2, Бобриковської сільради, Любашівського району, Одеської 
області  
не встан.-05.08.1950 рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 10.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 12 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань 
членів правління колгоспу. 
 
Р-5319, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «10 років Жовтня» 
с. Познанка-2-а, Познанської сільради, Любашівського району, Одеської 
області.  
не встан.-07.08.1950 рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 10.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 13 од. зб. 
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Протоколи загальних зборів та засідань членів правління колгоспу. Рі-
чні звіти. 
 
Р-5320, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова 
с. Васильївка, Гвоздавської 2 сільради, Любашівського району, Одесь-
кої області.  
не встан.-08.08.1950 рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 10.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 11 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань членів правління колгоспу. Рі-
чні звіти. 
 
Р-5321, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «15-й Партз’їзд» 
с. Познанка 1-а, Познанської сільради, Любашівського району, Одеської 
області  
не встан.-08.08.1950 рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 11.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 13 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань 
членів правління колгоспу.  
 
Р-5322, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Орджонікідзе 
с. Познанка 1-а, Познанської сільради, Любашівського району, Одеської 
області.  
[ ] рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 11.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1947-1957 рр., 63 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань 
членів правління колгоспу. Книги обліку фондів, майна, доходів, ви-
трат та ін. Кошториси колгоспу. 
 
Р-5323, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса. 
с. Бобрик 1, Бобриковської 1-ї сільради, Любашівського району, Одесь-
кої області.  
[ ] 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 11.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1944-1958 рр., 39 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань 
членів правління колгоспу. Матеріали по соцзмаганню. (договори, лис-
тування, та ін.) 
 
Р-5324, Виборчі комісії по виборах до Верховної Ради СРСР по Одеській 
області. 
м. Одеса. 
1937-жовтень 1941-10.02.1946 рр. 
т.1, кат.3. 
На державному зберіганні з 1937 р. 
Всього: 67 од. зб. 1937-1962 рр., 
Опис № 1 – 1937-1946 рр., 29 од. зб. 
Протоколи голосування дільничих виборчих комісій по Первомайському 
виборчому округу № 439, Гайворонського району. Протоколи голосування 
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дільничих виборчих комісій по Ленінському виборчому округу № 448, Ле-
нінського, Кагановичського, Воднотранспортного та Сталінського райо-
нів міста Одеси. Ворошиловському виборчому округу № 449, Ворошиловсь-
кого та Іллічівського районів міста Одеси. Одеському сільському вибо-
рчому округу № 450, Овідіопольського, Біляївського, Комінтернівсько-
го, Іванівського, Великомихайлівського, Цебриковського, та Фрунзівсь-
кого районів. Андреєво-Іванівському виборчому округу № 451, Андреєво-
Іванівського, Троїцького, Ширяєвського, Любашівського, Березівського 
та Великоврадієвського районів. Первомайському виборчому округу № 
452, Голованіського, Ольшанського та Грушківського районів. Котовсь-
кому виборчому округу № 453, Ананьївського, Кодимського, Чернянсько-
го, Пісчанського та Красноокнянського районів.  
Опис № 2 – 1950 рр., 21 од. зб. 
Протоколи голосування дільничих виборчих комісій по Ленінському вибо-
рчому округу № 463, Ленінського, Воднотранспортного та Кагановичсько-
го районів міста Одеси. Ворошиловському виборчому округу № 464, Оде-
ського приміського та Ворошиловського районів міста Одеси. Одеському 
сільському виборчому округу № 465, Комінтернівського, Роздільнянсько-
го, Цебриковського, Фрунзівського та Жовтневого районів. Андреєво-
Іванівському виборчому округу № 466, Андреєво-Іванівського, Любашів-
ського, Березівського та Миколаївського районів. Первомайському вибо-
рчому округу № 467, Кривоозерського, Голованіського, та Ольшанського 
районів. Котовському виборчому округу № 468, Чернянського, Красноо-
княнського, Ананьївського, та Ізмаїльського районів. 
 
 
Опис № 3 – 1954 рр., 6 од. зб. 
Протоколи голосування дільничих виборчих комісій по Ленінському вибо-
рчому округу № 478, Кагановичського, Воднотранспортного та Ленінсько-
го районів міста Одеси. Одеському сільському виборчому округу № 480, 
Жовтневого та Біляївського районів. 
Опис № 4 – 1958 рр., 8 од. зб. 
Протоколи окружної виборчої комісії по реєстрації кандидатів у депу-
тати Верховної Ради СРСР, голосування дільничих виборчих комісій по 
Ленінському виборчому округу № 491, Воднотранспортного району міста 
Одеси. Приморському виборчому округу № 493. Приморського району міста 
Одеси. Котовському виборчому округу № 496. Кодимського, Котовського 
та Балтського районів. Роздільнянському виборчому округу № 497 Жовт-
невого та Роздільнянського районів. 
Опис № 5 – 1962 рр., 3 од. зб. 
Протоколи голосування дільничих виборчих комісій по Котовському вибо-
рчому округу № 540. Кодимського, Котовського та Балтського районів. 
 
Р-5325, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Свердлова. 
с. Кричуново, Кричуновської сільради, Любашівського району, Одеської 
області.  
[ ] рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 11.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1944-1956 рр., 29 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань 
членів правління колгоспу. 
 
Р-5326, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна. 
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с. Бобрик-2, Бобрикської 2-ї сільради, Любашівського району, Одеської 
області.  
[ ] 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 11.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1947-1956 рр., 26 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань 
членів правління колгоспу. Книги обліку фондів, грошових та натураль-
них доходів, витрат та ін. 
 
Р-5327, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. К.Маркса. 
с. Бобрик-2, Любашівського району, Одеської області.  
1944 р.-  
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 11.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1947-1956 рр., 32 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань 
членів правління колгоспу.  
 
Р-5328, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова. 
с. Новоселівка, Демидівської сільради, Любашівського району, Одеської 
області.  
[ ] 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 11.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1944-1955 рр., 45 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань 
членів правління колгоспу. Соцзобов’язання та соцдоговори. Книги об-
ліку грошових та натуральних доходів, витрат та ін. 
 
Р-5329, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьонного. 
с. Кричуново, Кричунівської сільради, Любашівського району, Одеської 
області.  
[ ] 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 11.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1945-1956 рр., 34 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань 
членів правління колгоспу. Книги обліку грошових та натуральних ви-
трат. 
 
Р-5330, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьонного. 
с. Боково, Боківської сільради, Любашівського району, Одеської облас-
ті.  
не встан.-02.08.1950 рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 11.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 17 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань членів правління колгоспу. Рі-
чні звіти. Книги обліку грошових та натуральних витрат та доходів. 
 
Р-5331, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна. 
с. Гвоздавка-1, Гвоздавської 1-ї сільради, Любашівського району, Оде-
ської області.  
[ ] 
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т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 11.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1944-1956 рр., 29 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань членів правління колгоспу. Рі-
чні звіти. Виробничі плани. Книги обліку фондів, рахунків, доходів, 
витрат та ін. 
 
Р-5332, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Сталінська конститу-
ція». 
с. Гвоздавка-2, Гвоздавської 2-ї сільради, Любашівського району, Оде-
ської області.  
[ ] 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 11.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1944-1953 рр., 27 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань членів правління колгоспу. Ви-
робничі плани. Річні звіти. 
 
Р-5333, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна. 
с. Кричуново, Кричуновської сільради, Любашівського району, Одеської 
області.  
не встан.-03.08.1950 рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 13.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 27 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань 
членів правління колгоспу. 
 
Р-5333, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського. 
с. Бобрик-2, Бобрикської 2-ї сільради, Любашівського району, Одеської 
області.  
не встан.-02.08.1950 рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 13.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 14 од. зб. 
Виробничі та робочі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та 
засідань членів правління колгоспу. Книги грошових і натуральних до-
ходів та витрат. Земельно-шнурова книга. 
 
Р-5335, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча. 
с. Гвоздавка-2, Гвоздавської 2-ї сільради, Любашівського району, Оде-
ської області.  
[ ] 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 13.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1951-1957 рр., 18 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань членів правління колгоспу. Рі-
чні звіти. Виробничі плани. 
 
Р-5336, Виконком Петровської волосної Ради робочих, селянських та че-
рвоногвардійських депутатів. (Волвиконком). 
с. Петрівка, Петровської волості, Ананьївського повіту Одеської губе-
рнії.  
1920-07.03.1923 рр. 
з 1921 р. Петровської волості Вознесенського повіту Одеської губернії 
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т.1, кат.1. 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Опис № 1 – 1921-1923 рр., 13 од. зб. 
Циркуляри та розпорядження Вознесенського повітового виконкому та по-
сівного комітету. Протоколи засідань волосного з’їзду, сільрад, прод-
податкових комісій. Списки вчителів та відомості на видачу зарплатні 
працівникам шкіл. 
 
Р-5337, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кагановича. 
с. Ясинове-2, Ясиновської 2-ї сільради, Любашівського району, Одесь-
кої області.  
[ ] рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 13.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1944-1953 рр., 24 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань членів правління колгоспу. Рі-
чні звіти. Книги обліку фондів, доходів, витрат та ін. 
 
Р-5338, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Заповіт Леніна». 
с. Джуванівка, Жовтневого району, Одеської області.  
[ ] 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 09.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1944-1954 рр., 24 од. зб. 
Протоколи засідань правління та загальних зборів членів колгоспу. Ви-
робничі плани. Річні звіти. 
 
Р-5339, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова». 
с. Олександрівка, Любашівського району, Одеської області.  
[ ] рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 13.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1946-1956 рр., 19 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління 
колгоспу. Річні фінансові звіти. 
 
Р-5340, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча. 
с. Ясиново-2, Ясиновської 2-ї сільради, Любашівського району, Одесь-
кої області.  
[ ] 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 13.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 13 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні зві-
ти. Книги обліку грошових та натуральних доходів. 
 
Р-5341, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе. 
с. Шликарево,с. Василівка, Любашівського району, Одеської області.  
[ ] 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 13.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1945-1955 рр., 30 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань 
правління колгоспу. 
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Р-5342, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «КІМ». 
с. Заплази, Любашівського району, Одеської області.  
[ ] 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 13.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1947-1950 рр., 5 од. зб. 
Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Книги обліку грошових та натуральних доходів та витрат. Земельно-
шнурова книга. 
 
Р-5343, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського 
с. М-Бобрик, Любашівського району, Одеської області.  
[ ] рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 13.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 15 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань 
правління колгоспу. 
 
Р-5344, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна. 
с. Бокове, Любашівського району, Одеської області.  
[ ] рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 13.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1944-1956 рр., 33 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі 
плани. Річні звіти. Плани розвитку сільського господарства. 
 
Р-5345, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чкалова. 
с. Гвоздавка, Любашівського району, Одеської області.  
не встан.-05.08.1950 рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 13.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 12 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні зві-
ти. Статистичні звіти. 
 
Р-5346, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Більшовик». 
с. Чайківка, Любашівського району, Одеської області.  
[ ] 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 13.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 15 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань 
правління колгоспу. 
 
Р-5347, Одеська окружна Арбітражна комісія. Одеського Окружного вико-
навчого комітету ради робочих, селянських та червоноармійських депу-
татів 
м. Одеса 
07.03.1923-1930 рр. 
т.1, кат.3. 
На державному зберіганні з 31.01.1941 р. 
Опис № 1 – 1925-1928 рр., 43 од. зб. 
Арбітражні справи за позовом підприємств. 
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Р-5348, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ми переможем». 
с. Олександрівка, Любашівського району, Одеської області.  
не встан.-17.08.1950 рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 13.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 21 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань 
правління колгоспу. 
 
Р-5349, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова. 
с. Миколаївка, Любашівського району, Одеської області.  
[ ] рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 13.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1951-1955 рр., 19 од. зб. 
Виробничі плани та плани розвитку сільського господарства. Річні зві-
ти. Доповіді голови колгоспу на звітно виборних зборах. Протоколи за-
гальних зборів та засідань правління колгоспу. 
 
Р-5350, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «20 років НКВС». 
с. Бобрик-1, Бобрикської сільради, Любашівського району, Одеської об-
ласті.  
[ ] рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 13.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 16 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань 
правління колгоспу. 
 
Р-5351, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченко. 
с. Заплази, Любашівського району, Одеської області.  
[ ] 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 13.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1950-1956 рр., 22 од. зб. 
Виробничі плани та плани розвитку сільського господарства. Річні зві-
ти. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. 
 
Р-5352, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Сакко і Ванцетті» 
с. Янішевка, Любашівського району, Одеської області 
[ ] рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 13.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 15 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань 
правління колгоспу. 
 
Р-5353, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «11 років міліції» 
с. Янівка, Любашівського району, Одеської області  
не встан.-17.08.1950 рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 13.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 27 од. зб. 



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  822 

Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань 
правління колгоспу. Соцзобов’язання колгоспу. 
 
Р-5354, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «18 партз’їзд». 
с. Ясінове-1, Любашівського району, Одеської області.  
[ ] 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 13.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1945-1946 рр., 6 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Звіт про 
стан тваринництва. 
 
Р-5355, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний партизан». 
с. М-Бобрик, Любашівського району, Одеської області.  
[ ] рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 13.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1944-1948 рр., 11 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань 
правління колгоспу. 
 
Р-5356, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Микояна 
с. Гвоздавка-1, Любашівського району, Одеської області  
[ ] рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 13.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1946-1950 рр., 13 од. зб. 
Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Земельно-шнурова книга. 
 
Р-5357, Районний комітет партійно-державного контролю (партдержкон-
троль) Ленінського району міста Одеси. 
1963 р.- 
т.25, кат.2. 
На державному зберіганні з 12.11.1968 р. 
Опис № 1 – 1963-1965 рр., 24 од. зб. 
Постанови організацій вищого рівня, які відносяться до діяльності ко-
мітету. Протоколи засідань комітету. Довідки та інформації про роботу 
комітету та результатах проведених перевірок. Піврічні статистичні 
звіти. 
 
Р-5358, Одеський обласний дім художнього виховання дітей. Одеського 
обласного відділу народної освіти. 
м.Одеса. 
21.04.1944-16.12.1952 рр. 
т.21, кат.3. 
На державному зберіганні з 28.07.1959 р. 
Опис № 1 – 1944-1952 рр., 13 од. зб. 
Накази по обласному дому. Відомості на зарплатню та особові справи 
співробітників. 
 
Р-5359, Управління Одеськими електростанціями. Одеського окружного 
відділу комунального господарства 
м. Одеса 
08.03.1923-30.11.1930 рр. 
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т.18, кат.3. 
На державному зберіганні з 1939 р. 
Опис № 1 – 1928-1930 рр., 16 од. зб. 
Списки, анкети працівників електростанцій та листування по особовому 
складу. 
 
Р-5360, Одеська контора по постачанню підприємств та будівництв Нар-
комату чорної металургії, обладнанням, сировиною та паливом. Головно-
го управління постачання Наркомату чорної металургії СРСР. 
м.Одеса. 
11.08.1945-02.08.1948 рр. 
з 1946 р. Головного управління постачання Міністерства чорної металу-
ргії СРСР «Головпостчормет». 
 
Одеська контора по постачанню металургійної промисловості Головного 
управління постачання Міністерства чорної металургії СРСР «Металург-
пост» 
01.09.1948-02.04.1951 рр. 
Одеська контора по постачанню Головного управління постачання Мініс-
терства чорної металургії СРСР «Головпостчормет» 
02.04.1951-03.12.1954 рр. 
 
т.11, кат.3. 
На державному зберіганні з 19.02.1960 р. 
Опис № 1 – 1945-1954 рр., 157 од. зб. 
Накази по конторі. Звіти про роботу контори. Положення про контору. 
Штатні розписи, кошториси та фінансові плани. Особові справи праців-
ників контори. Акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими загар-
бниками (складений у 1944 році). 
 
Р-5361, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченко. 
с. Олександрівка, Любашівського району, Одеської області.  
не встан.-03.08.1950 рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 13.09.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 6 од. зб. 
Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Книга обліку грошових та натуральних доходів та витрат. 
 
Р-5362, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова. 
с. Петрівка, Любашівського району, Одеської області.  
[ ] 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 13.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1944-1956 рр., 35 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань 
правління колгоспу. 
 
Р-5363, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова 
с. Ясінове, Любашівського району, Одеської області.  
[ ] рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 13.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1944-1957 рр., 35 од. зб. 
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Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Виробничі плани. 
 
Р-5364, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Комінтерна. 
с. М-Софіївка, Любашівського району, Одеської області.  
не встан.-31.07.1950 рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 13.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1945-1950 рр., 15 од. зб. 
Розпорядження райвиконкому. Річні звіти. Протоколи загальних зборів 
та засідань правління колгоспу. 
 
Р-5365, Виконком Заплазської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада). 
с. Заплази, Любашівського району, Одеської області. 
1932-24.12.1939 рр. 
Виконком Заплазської сільської ради депутатів трудящих (сільрада). 
24.12.1939-05.08.1941, 30.03.1944 рр.  
т.2, кат.1. 
На державному зберіганні з 13.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1944-1953 рр., 42 од. зб. 
Рішення Любашівського райвиконкому. Плани роботи. Протоколи засідань 
виконкому та сесій сільської ради. Бюджети сільської ради та коштори-
си витрат. Книги обліку доходів ти витрат сільського бюджету. 
 
Р-5366, Виконком Гвоздавської ІІ-ї сільської ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів (сільрада). 
с. Гвоздавка-ІІ-а, Любашівського району, Одеської області. 
1932-24.12.1939 рр. 
Виконком Гвоздавської ІІ-ї сільської ради депутатів трудящих (сільра-
да). 
24.12.1939-04.08.1941, 29.03.1944 рр.  
т.2, кат.1. 
На державному зберіганні з 14.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1944-1966 рр., 133 од. зб. 
Плани роботи сільради. Протоколи засідань виконкому та сесій сільра-
ди. Бюджети. Матеріали постійно-діючих комісій сільради. 
 
Р-5367, Одеський завод холодильного обладнання «Фригатор» 
м. Одеса 
[ ] рр. 
т.11, кат.3. 
На державному зберіганні з 1941 р. 
Опис № 1 – 1941 р., 25 од. зб. 
Накази по заводу та особові справи робітників та службовців. 
 
Р-5368, Виконком Ясенівської ІІ-ї сільської ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів (сільрада). 
с. Ясенове-ІІ-е, Любашівського району, Одеської області. 
1932-24.12.1939 рр. 
Виконком Ясенівської ІІ-ї сільської ради депутатів трудящих (сільра-
да). 
24.12.1939-05.08.1941, 29.03.1944 рр.  
т.2, кат.1. 
На державному зберіганні з 14.09.1965 р. 
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Опис № 1 – 1944-1949 рр., 28 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи засідань виконкому і сесій сільради. Матеріа-
ли постійно-діючих комісій. 
 
Р-5369, Виконком Гвоздавської І-ї сільської ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів (сільрада). 
с. Гвоздавка-І-а, Любашівського району, Одеської області. 
1932-24.12.1939 рр. 
Виконком Гвоздавської І-ї сільської ради депутатів трудящих (сільра-
да). 
24.12.1939-04.08.1941, 29.03.1944 рр.  
т.2, кат.1. 
На державному зберіганні з 14.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1944-1953 рр., 24 од. зб. 
Розпорядження та рішення Любашівського райвиконкому. Плани роботи. 
Бюджет сільради. Протоколи засідань виконкому і сесій сільради.  
 
Р-5370, Виконком Іванівської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада). 
с. Іванівка, Любашівського району, Одеської області. 
1932-24.12.1939 рр. 
Виконком Іванівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада). 
24.12.1939-04.08.1941, 28.03.1944 рр.  
т.2, кат.1. 
На державному зберіганні з 14.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1944-1966 рр., 71 од. зб. 
Розпорядження та рішення Любашівського райвиконкому. Бюджет сільради. 
Протоколи засідань виконкому і сесій сільради.  
 
Р-5371, Виконком Ясенівської І-ї сільської ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів (сільрада). 
с. Ясенове-І-е, Любашівського району, Одеської області. 
1932-24.12.1939 рр. 
Виконком Ясенівської І-ї сільської ради депутатів трудящих (сільра-
да). 
24.12.1939-25.07.1941, 28.03.1944 рр.  
т.2, кат.1. 
На державному зберіганні з 14.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1944-1953 рр., 27 од. зб. 
Рішення Любашівського райвиконкому. Плани роботи. Протоколи засідань 
виконкому і сесій сільради. Бюджети та кошториси сільради. 
 
Р-5372, Виконком Антонівської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Антонівка, Любашівського району, Одеської області 
1932-24.12.1939 рр. 
Виконком Антонівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
24.12.1939-04.08.1941, 28.03.1944 рр.  
т.2, кат.1. 
На державному зберіганні з 14.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 18 од. зб. 
Рішення Любашівського райвиконкому. Протоколи засідань виконкому і 
сесій сільради. Бюджети сільради. Матеріали постійно-діючих комісій. 
Плани роботи протоколи, звіти.  
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Р-5373, Одеський трест металообробної промисловості «Метиз». Україн-
ського державного республіканського об’єднання металообробної промис-
ловості «Укрмето» 
м. Одеса. 
[ ] рр. 
т.11, кат.3. 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Опис № 1 – 1930-1931 рр., 1 од. зб. 
Накази по тресту. 
 
Р-5374, Одеський обласний трест олійноробної промисловості «Облоліяп-
ром» Головного Українського управління олійноробної промисловості 
«Укрголоволіяпром». 
м.Одеса. 
14.04.1944-31.12.1953 рр. 
Одеський обласний трест олійноробної та сироробної промисловості «Об-
лоліясирпром» Головного Українського управління олійноробної та сиро-
робної промисловості «Укрголоволіясирпром». 
31.12.1953-01.09.1959 рр.  
з 10.07.1957 р. Одеської Ради народного господарства «Раднаргоспу». 
 
т.11, кат.2. 
На державному зберіганні з 31.10.1959 р. 
Всього: 188 од. зб. 1944-1959 рр. 
Опис № 1 – 1944-1959 рр., 137 од. зб. 
Накази по тресту. Плани, кошториси та звіти про діяльність тресту. 
Особисті рахунки, відомості на зарплатню та особові справи співробіт-
ників. 
Опис № 2 – 1944-1958 рр., 30 од. зб. 
Копії наказів по тресту, промфінплани, колективні договори, матеріали 
по соцзмаганню та охороні праці. 
Опис № 3 – 1957-1959 рр., 21 од. зб. 
Копії наказів по виробництву, заготівлям і кадрам. Річні статистичні 
звіти по виробництву, звіти про підготовку кадрів. Листування з оліє 
заводами з виробничих питань та соціалістичному змаганню. Промфінпла-
ни заводів. Фінансові плани та звіти заводів та зведений баланс за 
1957 рік. Протоколи балансової комісії. Ліміти на капітальне будівни-
цтво  
 
Р-5375, Одеський міський комбінат по переробці плодів Одеського місь-
кого відділу місцевої промисловості. 
м. Одеса. 
1930-1938 рр. 
Одеський соковий завод. Одеського обласного тресту харчової промисло-
вості 
1938-жовтень 1941 рр. 
з 1940 р. Управління республіканського тресту фруктових вод. 
т.11, кат.2. 
На державному зберіганні з 04.06.1952 р. 
Всього: 53 од. зб. 1935-1941 рр. 
Опис № 1 – 1935-1941 рр., 48 од. зб. 
Річні та місячні фінансові звіти та баланси. Картотека особистих ра-
хунків робітників та службовців. 
Опис № 2 – 1941 р., 2 од. зб. 
Зворотній баланс. 
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Опис № 3 – 1939-1940 рр., 3 од. зб. 
Накази по заводу. Сальдовий та зворотній баланси. 
 
Р-5376, Риболовецька артіль (рибколгосп) «Червоний Придністровець». 
с Маяки, Біляївського району, Одеської області. 
[ ] рр. 
т.10, кат.3. 
На державному зберіганні з 26.11.1968 р. 
Опис № 1 – 1944-1964 рр., 87 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі 
плани, приходо-витратні кошториси, річні звіти. 
 
Р-5377, Виконком Бобрикської 1-ї сільської ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів (сільрада). 
с. Бобрик-1, Любашівського району, Одеської області. 
1932-24.12.1939 рр. 
Виконком Бобрикської 1-ї сільської ради депутатів трудящих (сільра-
да). 
24.12.1939-06.08.1941, 28.03.1944 рр.  
т.2, кат.1. 
На державному зберіганні з 14.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1945-1953 рр., 22 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому і сесій сільради. Плани роботи протоко-
ли, статзвіти. Бюджети сільради. 
 
Р-5378, Виконком Кричунівської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада). 
с. Кричуново, Любашівського району, Одеської області. 
1932-24.12.1939 рр. 
Виконком Кричунівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада). 
24.12.1939-06.08.1941, 28.03.1944 рр.  
т.2, кат.1. 
На державному зберіганні з 14.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1944-1968 рр., 56 од. зб. 
Рішення та розпорядження Любашівського райвиконкому. Протоколи засі-
дань виконкому і сесій сільради. Бюджет. 
 
Р-5379, Виконком Бобрикської ІІ-ї сільської ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів (сільрада). 
с. Бобрик-ІІ, Любашівського району, Одеської області. 
1932-24.12.1939 рр. 
Виконком Бобрикської ІІ-ї сільської ради депутатів трудящих (сільра-
да). 
24.12.1939-04.08.1941, 29.03.1944 рр.  
т.2, кат.1. 
На державному зберіганні з 14.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1944-1966 рр., 66 од. зб. 
Розпорядження Любашівського райвиконкому. Протоколи засідань викон-
кому. Квартальні плани роботи сільради Річні звіти про виконання бю-
джету, Бюджет сільради. 
 
Р-5380, Виконком Демидівської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада). 
с. Демидівка, Любашівського району, Одеської області. 
1932-24.12.1939 рр. 
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Виконком Демидівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада). 
24.12.1939-02.08.1941, 30.03.1944 рр.  
т.2, кат.1. 
На державному зберіганні з 14.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1944-1966 рр., 6 од. зб. 
Розпорядження Любашівського райвиконкому та земельного відділу. Про-
токоли засідань виконкому. 
 
Р-5381, Виконком Янишевської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада). 
с. Янишевка, Любашівського району, Одеської області. 
1932-24.12.1939 рр. 
Виконком Янишевської сільської ради депутатів трудящих (сільрада). 
24.12.1939-02.08.1941, 30.03.1944 рр.  
т.2, кат.1. 
На державному зберіганні з 14.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1944-1966 рр., 7 од. зб. 
Розпорядження Любашівського райвиконкому. Протоколи засідань викон-
кому. 
 
Р-5382, Одеський Державний вчительський інститут Міністерства освіти 
УРСР. 
м.Одеса. 
13.06.1946-11.09.1952 рр. 
т.21, кат.3. 
На державному зберіганні з 13.11.1952 р. 
Всього: 382 од. зб., 1945-1952 рр. 
Опис № 1 – 1946-1952 рр., 130 од. зб. 
Загальний відділ. Накази по інституту. Звіти про роботу інституту. 
Особові справи звільнених співробітників. 
Опис № 2 – 1946-1952 рр., 147 од. зб. 
Учбова частина. Накази по інституту. Протоколи засідань Ради Інститу-
ту, Наукової Ради, деканів, кафедр, приймальних екзаменаційних та 
державних комісій. Плани та звіти про роботу інституту. Списки профе-
сорсько-викладацького складу та студентів. 
Опис № 3 – 1945-1952 рр., 45 од. зб. 
Відділ заочного навчання. Накази по заочному відділу інституту. Про-
токоли засідань приймальних та державних комісій, наукових конферен-
цій. 
Опис № 4 – 1946-1952 рр., 38 од. зб. 
Бухгалтерія. Фінансові звіти інституту. Штатні розписи та кошториси. 
Особові рахунки адміністративно-педагогічного персоналу. Особисті ка-
ртотеки по зарплатні вчителям та адміністративним робітникам. 
Опис № 5 – 1946-1950 рр., 4 од. зб. 
Листування з Міністерством просвіти УРСР.  
Опис № 6 – 1947-1952рр., 15 од. зб. 
Накази головного комітету у справах фізкультури і спорту. Листування 
з Міністерством просвіти УРСР про кадри, Міністерством вищої освіти, 
з управлінням у справах вищої школи. Призначення на роботу випускни-
ків. Звіти про рух спеціалістів, маючих закінчену вищу освіту. 
Опис № 7 – 1950-1951 рр., 3 од. зб. 
Листування з науково-методичним кабінетом заочного навчання вчителів 
і довідки про підсумки сесій за 1950-1951 роки. Заяви про зачислення 
студентів заочників, екзаменаційні листи, розписки про приймання до-
кументів від студентів. 
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Р-5383, Виконком Любашівської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада). 
с. Любашівка, Любашівського району, Одеської області. 
1932-24.12.1939 рр. 
Виконком Любашівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада). 
24.12.1939-04.08.1941, 30.03.1944 рр.  
т.2, кат.1. 
На державному зберіганні з 14.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1946-1970 рр., 98 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи засідань виконкому та сесій сільради. Бюджети 
та кошториси витрат. Матеріали постійно-діючих комісій. Протоколи се-
сій Ради та засідань виконкому, бюджети та звіти про виконання бюдже-
тів. 
 
Р-5384, Виконком Крутнянської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Крутне, Крутнянського району, Балтського округу Одеської губернії. 
07.03.1923-серпень1940 рр. 
12.10.1924 р. Автономної Молдовської РСР (АМРСР). 
Виконком Кодимської районної ради депутатів трудящих (райвиконком). 
смт Кодима Кодимського району, Одеської області. 
серпень 1940-22.07.1941 рр., 23.03.1944 р.- 
т.2, кат.1. 
На державному зберіганні з 24.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1944-1969 рр., 199 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому та сесій райвиконкому. Розпорядження ви-
конкому,Журнали реєстрації рішень та розпоряджень виконкому. Протоко-
ли, плани, звіти постійних комісій. Штати, кошториси, річні бухгал-
терські звіти. Матеріали виборчкомів. 
 
Р-5385, Одеська губернська арбітражна комісія Одеського губернського 
виконавчого комітету рад робочих, селянських та червоноармійських де-
путатів 
м. Одеса. 
1923 р.- 
т.2, кат.1. 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Опис № 1 – 1923-1926 рр., 5 од. зб. 
Протоколи розпорядчих засідань. Звіт про діяльність. Відомості про 
особовий склад. 
 
Р-5387, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова. 
с. Писарівка, Кодимського району, Одеської області.  
28.06.1950-21.02.1964 рр. 
1963 р. Балтського району. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мічуріна. 
с. Писарівка, Балтського району, Одеської області 
21.02.1964 р.- 
1965 р. Кодимського району. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 24.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1947-1969 рр., 58 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Книги об-
ліку фондів, грошових та натуральних доходів та витрат. Виробничо-
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фінансові плани та основні показники цих планів. Річні фінансові зві-
ти. Соціалістичні зобов’язання колгоспу.  
 
Р-5388, Уповноважений наркомату заготівель сільськогосподарських про-
дуктів по Кодимському району. 
с. Кодима, Кодимського району , Одеської області. 
серпень 1940-27.07.1941, 23.03.1944-березень 1946 рр. 
Уповноважений Міністерства заготівель сільськогосподарських продуктів 
по Кодимському району. 
смт. Кодима, Кодимського району , Одеської області. 
березень 1946 р.  
т.10, кат.3. 
На державному зберіганні з 24.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1944-1951 рр., 22 од. зб. 
Заключні звіти про стан рільництва та тваринництва. 
 
Р-5389, Одеський завод №7 «Червона гвардія» Наркомату важкої промис-
ловості УРСР м. Одеса. 
23.02.1932-12.04.1944 рр. 
з 1939 р. Наркомату вугільної промисловості в м. Одесі. 
з 1941 р. в м.Кемерово та Черемхово  
Одеський машинобудівний завод «Червона гвардія» Головного управління 
вугільної промисловості 
12.04.1944 р.- 
з 1946 р. Головного управління вугільної промисловості Західних райо-
нів СРСР. 
з 1948 р. Головного управління вугільної промисловості. 
з 1957 р. Управління машинобудівельної та хімічної промисловості Оде-
ського Раднаргоспу. 
з 1963 р. Управління загального машинобудування Чорноморського Радна-
ргоспу 
з 1966 р. Головного управління вугільної промисловості Міністерства 
важкого, енергетичного та транспортного машинобудування 
з 1984 р. Всесоюзного промислового об’єднання вугільного машинобуду-
вання Міністерства вугільної промисловості СРСР 
з 1991 р. Міністерства палива і енергетики України. 
Відкрите акціонерне товариство «Одеський машинобудівельний завод «Че-
рвона гвардія» 
28.06.1996 р.- 
т.11, кат.2. 
На державному зберіганні з 07.12.1952 р. 
Всього: 813 од. зб. 1946-2002 рр., 
Опис № 1 – 1933 р., 1 од. зб. 
Відділ кадрів. 
Опис № 2 – 1946-1995 рр., 750 од. зб. 
Загальний відділ. Плановий відділ. Технічний відділ. Бюро раціоналі-
зації та винахідливості. Відділ праці та зарплатні. Бухгалтерія. Від-
діл головного механіка. Відділ головного технолога. Спеціальне конс-
трукторське бюро. Відділ капітального будівництва. Лабораторія НОП і 
управління виробництвом. Старший інженер з техніки безпеки. Громадсь-
ке бюро економічного аналізу. 
Опис № 3 – 1956-1970 рр., 30 од. зб. 
Заводський комітет. 
Опис № 4 – 1996-2002 рр., 32 од. зб. 
Канцелярія. Бухгалтерія. Профком. 
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Р-5390, Одеське [окружне] відділення акціонерного товариства «Поліс-
торг» м. Одеса. 
15.11.1923-31.05.1927 рр. 
т.17, кат.3. 
На державному зберіганні з 16.07.1952 р. 
Всього: 183 од. зб. 1923-1927 рр., 
Опис № 1 – 1923-1927 рр., 182 од. зб. 
Накази по відділенню. Листування з торговельними організаціями з фі-
нансових питань. 
Опис № 2 – 1925 р., 1 од. зб. 
Відомості на виплату заробітної платні працівникам відділення. 
 
Р-5391, Одеська центральна дитяча ігротека. Народного комісаріату 
освіти УРСР, м. Одеса 
12.04.1944-27.11.1952 рр. 
з 1946 р. Міністерства освіти УРСР. 
т.21, кат.3. 
На державному зберіганні з 21.01.1953 р. 
Опис № 1 – 1944-1952 рр., 70 од. зб. 
Накази по ігротеці. Річні фінансові звіти, Кошториси та штатні розпи-
си. Особові справи співробітників. 
 
Р-5392, Одеський державний шкіряний завод № 7 (Держшкірзавод), 
м.Одеса 
[ ] рр. 
т.11, кат.3. 
На державному зберіганні з 18.03.1953 р. 
Опис № 1 – 1925-1926 рр., 2 од. зб. 
Копії наказів та інструкцій Українського шкіряного тресту. 
 
Р-5394, Одеський обласний закритий кооператив червоногвардійців та 
червоних партизан Всеукраїнської кооперативної спілки, м. Одеса 
[ ] рр. 
т.10, кат.3. 
На державному зберіганні з 18.03.1953 р. 
Опис № 1 – 1933 рр., 1 од. зб. 
Фінансовий звіт кооперативу. 
 
Р-5395, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова. 
с. Лабушне, Кодимського району, Одеської області.  
[ ] рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 24.09.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 28 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі 
плани. Річні звіти. 
 
Р-5396, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча. 
с. Бурдей, Кодимського району, Одеської області.  
1945 р.- 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 24.09.1965 р. 
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Опис № 1 – 1945-1965 рр., 68 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничий 
план . Книги обліку фондів, грошових та натуральних доходів та ви-
трат. 
 
Р-5397, Одеський інститут інженерів водного транспорту. Наркомату во-
дного транспорту СРСР. 
м. Одеса. 
15.05.1930-1945 рр. 
з 1941 р. в м. Ростові. 
з 1942 р. в м. Самарканді. 
з 1943 р. в м. Астрахані. 
з жовтня 1944 р. в м. Одесі. 
Одеський інститут інженерів морського флоту Наркомату морського флоту 
СРСР 
1945 р.- 
з 1946 р. Міністерства морського флоту СРСР. 
з 1953 р. Міністерства морського та річкового флоту СРСР 
 
Одеський національний морський універсітет 
 
з 1961 р. Міністерства морського флоту СРСР. 
т.21, кат.2. 
На державному зберіганні з 07.04.1953 р. 
Всього: 5524 од. зб. 1933-1999 рр., 
Опис № 4 – 1933-1993 рр., 3236 од. зб. 
Накази по інституту. Індивідуальні плани науково-дослідницьких робіт 
та звіти про їх виконання. Статут інституту. Протоколи вченої ради. 
Штатні розписи та кошториси витрат. Річні звіти про роботу інституту, 
керівників кафедр та фінансові. Канцелярія. Навчальний відділ. Науко-
во-дослідницький відділ. Відділ кадрів. Бухгалтерія. Місцьком. Науко-
ва Рада. Аспірантура. Підготовче відділення. Бібліотека, Приймальна 
комісія. Кафедри, Факультети. Профком. 
Опис № 5 – 1948-1959 рр., 16 од. зб. 
Протоколи державної екзаменаційної комісії з військово-морської під-
готовки. 
Опис № 6 – 1965-1993 рр., 2110 од. зб. 
Звіти по науково-дослідницьким роботам. 
 
Опис № 7 — 1994 — 1999 рр., 90 од.зб. 
Накази та розпорядження ректора, протоколи засідань вченої ради, річ-
ні плани та звіти про роботу кафедр. 
 
Опис № 8 — 1994 — 1999 рр. 72 од. зб. 
Звіти по науково-дослідницьким роботам. 
 
Р-5398, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний Жовтень». 
с. Семенівка, Кодимського району, Одеської області.  
[ ] рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 24.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1945-1946 рр., 5 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу.  
 
Р-5399, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «РККА». 
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с. Бурдей, Кодимського району, Одеської області.  
1945 р.- 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 24.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1945-1947 рр., 8 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничий 
план . Книги обліку грошових та натуральних доходів та витрат. 
 
Р-5400, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комунар». 
с. Бурдей, Кодимського району, Одеської області.  
1944-1958, 1961-1965 рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 29.09.1965 р. 
Всього: 65 од. зб. 1944-1965 рр.,  
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 6 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні зві-
ти. 
Опис № 2 – 1944-1965 рр., 59 од. зб. 
Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгос-
пу. Плани, звіти. 
 
Р-5401, Кодимська машино-тракторна станція (МТС). Одеського обласного 
управління сільського господарства. 
смт. Кодима, Кодимського району, Одеської області.  
серпень 1940-22.07.1941,23.03.1944-18.04.1958 рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 24.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1944-1957 рр., 33 од. зб. 
Вступний баланс. Виробничо-фінансові плани. Річні звіти. Промфінпла-
ни. 
 
Р-5404, Одеська артилерійська спеціальна школа. Народного комісаріату 
освіти СРСР. 
м. Одеса.  
травень 1944-10.07.1946 рр. 
т.21, кат.3. 
На державному зберіганні з 24.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1944-1946 рр., 13 од. зб. 
Накази по школі. Особисті рахунки працівників школи. 
 
Р-5405, Одеська група проектної контори по дослідженням та проекту-
ванню підприємств промислової кооперації Української РСР. «Укрпромко-
оппроект». 
м. Одеса. 
1954-1957 рр. 
Одеська група Української проектної та геологорозвідувальної контори 
«Укрпромгеолпроект» 
1957 р.- 
т.10, кат.3. 
На державному зберіганні з 21.12.1960 р. 
Опис № 1 – 1955-1957 рр., 11 од. зб. 
Проектні завдання по будівництву виробництв. 
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Р-5406, Начальник групи контролерів держконтролю СРСР по контролю за 
збереженням державних виробничих та матеріальних резервів по Одеським 
територіальним управлінням. 
м. Одеса. 
17.06.1949-16.05.1953 рр. 
т.11, кат.2. 
На державному зберіганні з 20.06.1953 р. 
Всього: 460 од. зб. 1949-1953 рр.,  
Опис № 1 – 1949-1953 рр., 54 од. зб. 
Копії наказів міністерства держконтролю СРСР та розпорядження по те-
риторіальним управлінням. Протоколи нарад по групі головного контролю 
та службових нарад. Відомості на виплату заробітної платні. 
Опис № 2 – 1949-1953 рр., 394 од. зб. 
Матеріали по перевірці підприємств. 
Опис № 3 – 1949-1953 рр., 12 од. зб. 
Приписи групі контролерів Міністерством держконтролю. Матеріали по 
перевірці підприємств. Акти ревізій фінансово-господарської діяльнос-
ті групи контролерів. 
 
Р-5407, Одеська міжобласна група державного контролю СРСР по підпри-
ємствам і організаціям Міністерства заготівель СРСР. 
м. Одеса.  
28.03.1951-16.05.1953 рр. 
т.11, кат.2. 
На державному зберіганні з 20.06.1953 р. 
Опис № 1 – 1951-1953 рр., 107 од. зб. 
Накази, розпорядження та інструкції по Одеській групі та Міністерст-
ву. Протоколи службових нарад. Звіти відомості та листування про ро-
боту Одеської групи та особовому складу. Матеріали про результати пе-
ревірки виконання постанов Міністерства. Особові справи та особисті 
рахунки службовців. 
 
Р-5408, Виконком Будейської сільської ради робочих, селянських та че-
рвоноармійських депутатів (сільрада). 
с. Будеї, Крутнянського району, Балтського округу Одеської губернії. 
07.03.1923-серпень1940 рр. 
12.10.1924 р.- Автономної Молдовської РСР (АМРСР). 
Виконком Будейської сільської ради депутатів трудящих (райвиконком). 
с. Будеї, Кодимського району, Одеської області 
серпень 1940-29.07.1941, 23.03.1944 рр. 
1963-1964 рр.- Балтського району. 
з 1965 р.- Кодимського району. 
т.2, кат.1. 
На державному зберіганні з 24.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1945-1969 рр., 142 од. зб. 
Квартальні плани роботи. Протоколи засідань виконкому та сесій. Бю-
джети. Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій. Інформації 
по оргмасовій роботі. Річні звіти. Матеріали виборчкомів. 
 
Р-5409, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Зоря комунізму». 
с. Лабушне, Кодимського району, Одеської області.  
29.06.1950 р. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 29.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1950-1969 рр., 108 од. зб. 
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Протоколи засідань правління та загальних зборів членів колгоспу. Рі-
чні звіти. Плани роботи. Матеріали по укрупненню колгоспу. Перспекти-
вні плани колгоспу. Виробничо-фінансові плани та їх основні показни-
ки. Соцзобов’язання. 
 
Р-5410, Промислово-кооперативна артіль «Червоний партизан». [по виго-
товленню гончарного посуду та швейних виробів]. 
с. Біляївка, Біляївського району, Одеської області. 
вересень 1945-грудень 1955 рр. 
т.10, кат.3. 
На державному зберіганні з 30.12.1960 р. 
Опис № 1 – 1945-1955 рр., 13 од. зб. 
Розпорядження по артілі. Техпромфінплани. Протоколи засідання прав-
ління артілі. Норми виробітки та розцінки. Річні фінансові звіти. Ві-
домості на зарплатню та особисті рахунки робітників та службовців. 
 
Р-5411, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна. 
с. Лабушне, Кодимського району, Одеської області.  
[ ] рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 24.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1940-1950 рр., 21 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління 
колгоспу.  
 
Р-5412, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна. 
с. Волядинка, Кодимського району, Одеської області.  
1944 р. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 24.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1945-1946 рр., 4 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні зві-
ти колгоспу. Книги обліку основних засобів. 
 
Р-5414, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 1-го травня. 
с. Семенівка, Кодимського району, Одеської області.  
[ ] рр.  
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 24.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1945 р., 3 од. зб. 
Протоколи загальних зборів членів колгоспу. Річний звіт. 
 
Р-5415, Піонерський табір. Одеської обласної каси взаємного страху-
вання та взаємодопомоги промислової кооперації «Облпромстрахкаса». 
м. Одеса. 
[ ] рр. 
з 06.12.1952 р. Обласної ради кооперативного страхування членів арті-
лей промислової кооперації та кооперації інвалідів «Облпромстрахра-
да». 
т.10, кат.3. 
На державному зберіганні з 31.12.1960 р. 
 
Опис № 1 – 1951-1960 рр., 73 од. зб. 
Накази по лагерю. Особисті рахунки, відомості на зарплатню та особові 
справи. 
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Р-5416, Виконком Писарівської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада). 
с. Писарівка, Кодимського району, Одеської області. 
серпень1940-22.07.1941, 23.03.1944 рр. 
т.2, кат.1. 
На державному зберіганні з 24.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1944-1954 рр., 44 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому, сесій. Плани роботи. Статистичні звіти 
про склад депутатів. 
 
Р-5417, Начальник Одеського повітового відділення карного розшуку. 
м. Одеса. 
1919-07.03.1923 рр. 
т.6, кат.3. 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Опис № 1 – 1921-1923 рр., 24 од. зб. 
Особові справи співробітників. 
 
Р-5418, Управління робіт Одеського порту Чорноморсько-Азовського уп-
равління морським транспортом 
м. Одеса. 
1917-жовтень 1941, 10.04.1944 рр. 
т.13, кат.3. 
На державному зберіганні з 28.08.1953 р. 
Опис № 1 – 1917-1922 рр., 42 од. зб. 
Накази по управлінню технічного відділу Одеського порту. Кошториси, 
доповідні записки та листування з відділами про стан ремонту. Списки 
службовців Одеського порту.  
 
Р-5419, Павлович – економіст. 
м. Одеса. 
[ ] рр. 
т.31, кат.3. 
На державному зберіганні з 08.06.1936 р. 
Опис № 1 – 1914-1928 рр., 16 од. зб. 
Конспекти лекцій з фінансових та фармацевтичних наук. Рукопис «Науко-
во-популярні роботи по звичайній історії». Звіти про роботу археоло-
гічного музею. Машинописні копії творів Марка Твена, Жюль Верна Фені-
мора Купера та ін. 
 
Р-5420, Виконком Грабовської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада). 
с. Грабове, Крутянського району, Балтського округу Одеської губернії. 
07.03.1923-серпень1940 рр. 
12.10.1924 р. Автономної Молдовської РСР (АМРСР). 
Виконком Грабовської сільської ради депутатів трудящих (райвиконком). 
с. Грабове, Кодимського району, Одеської області 
серпень 1940-23.07.1941, 23.03.1944 рр. 
1963-1964 Балтського району. 
з 1965 р. Кодимського району. 
т.2, кат.1. 
На державному зберіганні з 24.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1944-1969 рр., 170 од. зб. 
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Протоколи засідань виконкому, сесій, постійно-діючих комісій. Плани 
робіт, інформації по оргмасовій роботі. Бюджети, книги обліку доходів 
та витрат сільського бюджету. Матеріали виборчкомів, накази виборців 
та матеріали по їх виконанню, Договори на соцзмагання. 
 
Р-5421,Одеське товариство вишуканих мистецтв. Одеського губернського 
відділу народної освіти. 
м. Одеса. 
1918 р. 
т.21, кат.3. 
На державному зберіганні з 1936 р. 
Опис № 1 – 1918-1920 рр., 13 од. зб. 
Протоколи засідань ради товариства вишуканих мистецтв. 
 
Р-5422,Одеський технікум медичних ентомологів . Одеського обласного 
відділу охорони здоров’я. 
м. Одеса. 
23.02.1945-18.08.1953 рр. 
т.22, кат.3. 
На державному зберіганні з 20.02.1954 р. 
Опис № 1 – 1944-1952 рр., 343 од. зб. 
Положення про медичну школу ентомологів та матеріали по організації 
технікуму. Накази по технікуму. Протоколи засідань педрад, приймаль-
ної, циклових комісій та комісії по розподілу випускників на роботу. 
Річні звіти та довідка про діяльність технікуму. Кошторис та штатний 
розпис. Особові справи учнів та списки осіб, які закінчили технікум. 
 
Р-5425, Одеська повітова комісія допомоги голодуючим. (Удопгол) Оде-
ської губернської комісії допомоги голодуючим. (Губдопгол) 
м. Одеса. 
06.08.1921-26.12.1922 рр. 
т.1, кат.3. 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Опис № 1 – 1921-1922 рр., 45 од. зб. 
Постанови, інструкції та резолюції губернського виконкому та губдо-
пголу про надання постійної допомоги голодуючим та створення фонду 
допомоги голодуючим. Накази, циркуляри, протоколи та звіти про діяль-
ність повітової комісії допомоги голодуючим, волосних комісій по бо-
ротьбі з голодом та сільських комісій по наданню допомоги голодуючим. 
Листування з губдопголом про проведення тижня голодуючих. 
 
Р-5426, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 16-го партз’їзду. 
с. Свердлово, Комінтернівського району, Одеської області.  
1944 р. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 26.06.1968 р. 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 17 од. зб. 
Акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками. Приход-
но-витратний кошторис. Річні звіти. Книги обліку фондів грошових та 
натуральних доходів та витрат. Договори на соцзмагання. 
 
Р-5428, 1-й дитячий санаторій. Губернського відділу охорони здоров’я, 
м. Одеса. 
[ ] рр. 
т.22, кат.3. 
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На державному зберіганні з 1930 р. 
Опис № 1 – 1921 р., 2 од. зб. 
Накази по санаторію. 
 
Р-5429, Одеська губернська 4-а народна робоча радянська лікарня ім. 
Карла Лібкнехта (4-а Раднарлік). Одеського Губернського відділу охо-
рони здоров’я, 
м. Одеса 
[ ] рр. 
т.22, кат.3. 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Опис № 1 – 1923 р., 1 од. зб. 
Листування з губернським відділом охорони здоров’я про особовий склад 
лікарні. Списки, довідки, копії посвідчень робітників лікарні. 
 
Р-5430, Одеське губернське управління селянськими будинками Народного 
комісаріату землеробства УРСР  
м. Одеса. 
14.06.1921-01.08.1925 рр. 
з 11.05.1923 р. Наркомату освіти УРСР. 
т.21, кат.3. 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Опис № 1 – 1921-1925 рр., 35 од. зб. 
Циркуляри головного управління селянськими будинками. Накази по селя-
нському дому та списки співробітників. Звіти про роботу губернського 
управління селянськими будинками. Доповіді та відомості про роботу 
окружних управлінь сільбудів. Листування про політпросвітницьку робо-
ту на селі, ліквідації неграмотності про відведення землі сільбудам.  
 
Р-5431, Одеське окружне управління селянськими будинками. Одеського 
губернського управління сільбудів. 
м. Одеса. 
07.03.1923-30.11.1930 рр. 
з серпня 1925 р. Всеукраїнського управління сільбудів. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Опис № 1 – 1925 р., 11 од. зб. 
Циркуляри губернського управління сільбудами, Всеукраїнського управ-
ління сільбудами. План роботи. Місячні звіти. Доповіді про стан сіль-
будів, хат-читалень. Протоколи засідань колегії окружного відділу по-
літпросвіти , сільських методичних секцій. Листування про культурно-
просвітницьку роботу на селі. Списки рай сільбудів, хат-читалень та 
їх особового складу. 
 
Р-5432, Підвідділ вищої школи [для керівництва вищими навчальними за-
кладами міста Одеси] (Губ ВНЗ). Одеського губернського відділу народ-
ної освіти. 
м. Одеса. 
23.02.1920-10.06.1920 рр. 
Відділ вищих навчальних закладів[для керівництва вищими навчальними 
закладами міста Одеси] (Від ВНЗ). Виконкому Одеської губернської Ради 
робочих, селянських та червоногвардійських депутатів 
10.06.1920-1921 рр. 
т.21, кат.3. 
На державному зберіганні з 1930 р. 
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Опис № 1 – 1920-1921 рр., 16 од. зб. 
Накази по підвідділу та відділу. Протоколи засідання конкурсної комі-
сії при підвідділі вищої школи. Списки, анкети професорсько-
викладацького складу, студентів та співробітників ВНЗів міста Одеси. 
 
Р-5433, Ананьївська агрономічна школа. Балтського повітового відділу 
професійно-технічної освіти. 
м. Ананьїв, Балтського повіту, Одеської губернії. 
березень 1921-1922 рр. 
т.21, кат.3. 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Опис № 1 – 1921-1922 рр., 2 од. зб. 
Листування з Балтським повітовим відділом професійно-технічної освіти 
про особовий склад. Списки робітників школи. Програми, список викла-
дачів та учнів. 
 
Р-5434, Одеське губернське товариство сприяння ліквідації неграмотно-
сті. Українського товариства сприяння ліквідації неграмотності імені 
Леніна. 
м. Одеса. 
[ ] рр. 
т.21, кат.3. 
На державному зберіганні з 1925 р. 
Опис № 1 – 1924-1925 рр., 2 од. зб. 
Інструкція, положення про вічки по ліквідації неграмотності. Списки, 
посвідчення членів правління суспільства. 
 
Р-5435, Страсбургський сільський комітет незаможних селян (сільКНС). 
с. Страсбург, Страсбургської волості, Одеського повіту, Одеської гу-
бернії. 
20.05.1920-08.03.1933 рр. 
з жовтня 1920 р. Зельцської волості, Одеського повіту, Одеської губе-
рнії. 
з березня 1923 р. Мангеймського району, Одеського округу, Одеської 
губернії. 
з 1924 р. Фридрих Енгельського району, Одеського округу, Одеської гу-
бернії. 
з серпня 1925 р. Фридрих Енгельського району, Одеського округу. 
в 1931 р. Фридрих Енгельського району,УРСР. 
з 1932 р. Зельцського району, Одеської області. 
 
т.2, кат.3. 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Опис № 1 – 1920-1921 рр., 4 од. зб. 
Протоколи засідань сільських комітетів незаможних селян. Списки чле-
нів сільських комітетів незаможних селян. 
 
Р-5436, Кодимський районний відділ народної освіти. (райнаросв). Ви-
конкому Кодимської районної Ради депутатів трудящих.  
смт Кодима, Кодимського району, Одеської області. 
серпень 1940-22.07.1941, 23.04.1944 рр. 
т.21, кат.3. 
На державному зберіганні з 24.09.1965 р. 
Всього: 72 од. зб. 1945-1967 рр., 
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Опис № 1 – 1945-1967 рр., 59 од. зб. 
Річні звіти про роботу шкіл, успішність, руху учнів, про виконання 
кошторисів витрат. Тарифікаційні списки та списки вчителів шкіл райо-
ну. 
Опис № 2 – 1949-1959 рр., 13 од. зб. 
Річні статистичні звіти про успішність учнів, Річні фінансові звіти. 
Рішення райвиконкому. 
 
Р-5437, Де-Рибас Людвіг Михайлович. Директор Одеської публічної біб-
ліотеки. 
м. Одеса. 
1830-1922 рр. 
т.31, кат.3. 
На державному зберіганні з 07.02.1936 р. 
Опис № 1 – 1830-1921 рр., 20 од. зб. 
Листи друзів та знайомих Людвігу Михайловичу. 
 
Р-5438, Одеська районна контора (синдшвацьпром) акціонерного товарис-
тва всеросійського синдикату швацької промисловості. 
м. Одеса. 
[ ] рр. 
т.11, кат.3. 
На державному зберіганні з 25.05.1954 р. 
Опис № 1 – 1923-1925 рр., 10 од. зб. 
Розпорядження по Одеській районній конторі. Особові справи співробіт-
ників. 
 
Р-5440, Одеський міський комітет професійної спілки вчителів. 
м. Одеса. 
[ ] рр. 
т.26, кат.3. 
На державному зберіганні з 1925 р. 
Опис № 1 – 1919 р., 1 од. зб. 
Списки викладачів середньо навчальних закладів м. Одеси. 
 
Р-5441, Одеська міська театральна майстерня. Одеського художнього 
об’єднання «Березіль». 
м. Одеса. 
[ ] рр. 
т.19, кат.3. 
На державному зберіганні з 1925 р. 
Опис № 1 – 1924-1925 рр., 2 од. зб. 
Списки та посвідчення робітників майстерні. Листування з художнім 
об’єднанням, губ наросвітою про направлення осіб на курси драмгуртка, 
про призначення на роботу в майстерню. 
 
Р-5442, Робахське ремесляне училище[по підготовці теслярів, ковалів, 
бондарів та інших спеціалістів]. Відділу народної освіти Виконкому 
Одеської повітової ради робочих, селянських і красногвардійських де-
путатів. 
м. Одеса. 
[ ] рр. 
т.21, кат.3. 
На державному зберіганні з 1925 р. 
Опис № 1 – 1921 р., 2 од. зб. 
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Листування з повітовим відділом народної освіти та списки майстрів та 
викладачів училища. 
 
Р-5443, Одеська районна торговельно-імпортна контора Всеукраїнської 
державної торговельної контори по експорту та імпорту. 
м. Одеса. 
листопад 1925-1930 рр. 
т.17, кат.3. 
На державному зберіганні з 1931 р. 
Опис № 1 – 1925-1930 рр., 117 од. зб. 
Розпорядження по конторі. П’ятирічний план імпорту, що намітився для 
Одеської промисловості. Протоколи оперативних нарад, засідань бака-
лейно-колоніальної секції. Відомості про направлення на всесвітню ви-
ставку плугів заводу «Жовтневої революції». Доповіді про діяльність 
контори. Фінансові звіти районної та підвідомчої контор. Листування з 
правлінням держторгу про роботу контор, реалізації імпортних товарів 
з закордонними фірмами про закупівлі товарів. Списки співробітників 
контори, відомості на зарплатню та особові справи. 
 
Р-5444, Одеська районна м’ясо експортна контора Всеукраїнської держа-
вної торговельної контори по експорту та імпорту «Держторг УРСР» 
м. Одеса. 
листопад 1924 р. 
т.17, кат.3. 
На державному зберіганні з 1931 р. 
Опис № 1 – 1924-1926 рр., 173 од. зб. 
Плани, звіти та доповідь про діяльність контори. Розпорядження по ко-
нторі. Протоколи загальних зборів робітників контори. Листування про 
заготівлі тварин, ветеринарного нагляду за ним, придбання земель для 
випасу тварин та ін. Списки, особові справи та відомості на зарплатню 
робітникам контори. 
 
Р-5445, Одеська районна хутровино сировинна експортна контора Всеук-
раїнської державної торговельної контори по експорту та імпорту 
«Держторг УРСР» 
м. Одеса. 
листопад 1925-липень 1931 рр. 
т.17, кат.3. 
На державному зберіганні з 1931 р. 
Опис № 1 – 1925-1929 рр., 114 од. зб. 
Розпорядження і протоколи оперативних нарад Одеської районної конто-
ри. Листування з заготівельними пунктами про заготівлю сировини та 
торговельним операціям. Вступний баланс. Копії циркулярів головної 
експортної сировинної контори. Списки, особові справи та відомості на 
виплату заробітної плати особовому складу. 
 
Р-5446, Одеська районна контора [по заготівлі хліба]Всеукраїнської 
державної торговельної контори по експорту та імпорту «Держторг УРСР» 
м. Одеса. 
листопад 1925 р. 
т.17, кат.3. 
На державному зберіганні з 1931 р. 
Опис № 1 – 1925-1926 рр., 29 од. зб. 
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Розпорядження по конторі. Протоколи оперативних нарад та засідань за-
готівників. Договори на закупівлю хліба в районах. Особисті анкети 
службовців контори. 
 
Р-5447, Одеська районна транзитно-транспортна контора Всеукраїнської 
державної торговельної контори по експорту та імпорту «Держторг УРСР» 
м. Одеса. 
листопад 1925 р. 
т.17, кат.3. 
На державному зберіганні з 1931 р. 
Опис № 1 – 1925-1926 рр., 42 од. зб. 
Листування з заводами і конторами про заготівлю та транспортування 
сировини. 
 
Р-5448, Одеська районна промислово експортна контора Всеукраїнської 
державної торговельної контори по експорту та імпорту «Держторг УРСР» 
м. Одеса. 
листопад 1925 р. 
т.17, кат.3. 
На державному зберіганні з 1931 р. 
Опис № 1 – 1925-1926 рр., 102 од. зб. 
Розпорядження по конторі. Листування про заготівлю продуктів та тех-
ніки для експорту. 
 
Р-5449, Одеське художнє училище. Одеського товариства вишуканих мис-
тецтв. 
м. Одеса. 
1918-жовтень 1941 р. 
Одеське державне художнє училище ім. М.Б. Грекова. Наркомату культури 
УРСР 
квітень 1944 р.- 
з 1946 р. Міністерства культури УРСР. 
т.19, кат.3. 
На державному зберіганні з 1931 р. 
Всього: 364 од. зб. 1918-1962 рр. 
Опис № 1 – 1918-1923 рр., 111 од. зб. 
Заяви викладачів та особові справи учнів. 
Опис № 2 – 1944-1973 рр., 253 од. зб. 
Навчальні плани. Протоколи педагогічної ради. Акти про збитки, нане-
сені училищу німецько-фашистськими загарбниками. Статут училища. Зві-
ти про діяльність училища та річні фінансові. Кошториси та штатні ро-
зписи. Листування про навчальну діяльність училища. Протоколи, допо-
віді предметно методичних комісій. Матеріали місцевого комітету. 
 
Р-5450, Риболовецька артіль (Рибоколгосп) ім. Ворошилова. 
с.Овідіополь, Овідіопольського району, Одеської області. 
1931-16.09.1941, 13.04.1944 рр. 
 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 12.12.1940 р. 
 Всього: 40 од. зб. 1931-1954 рр. 
Опис № 1 – 1931-1932 рр., 1 од. зб. 
Протоколи засідань правління артілі 
Опис № 2 – 1944-1954 рр., 39 од. зб. 
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Виробничий план. Протоколи засідань правління та загальних зборів. 
Річний звіт колгоспу. 
 
Р-5451, Одеська міжрайонна державна інспекція по визначенню врожайно-
сті. Головної державної інспекції по визначенню врожайності при Держ-
плані УРСР. 
м. Одеса. 
01.04.1947-31.07.1954 рр. 
т.11, кат.3. 
На державному зберіганні з 05.03.1954 р. 
 Всього: 128 од. зб. 1947-1954 рр. 
Опис № 1 – 1947-1954 рр., 102 од. зб. 
Накази по інспекції, плани робіт та звіти, кошториси, картотека осо-
бистих рахунків та особові справи. 
Опис № 2 – 1947-1954 рр., 26 од. зб. 
Звіти та пояснювальні записки до них по визначенню врожайності та об-
ліку стану посівів. 
 
Р-5452, Одеська міжобласна контора [по постачанню матеріалів і облад-
нання підприємств важкого машинобудування]. Головного управління ма-
теріально-технічного постачання. 
м. Одеса. 
13.02.1945-31.03.1953 рр. 
Одеська міжобласна агенція[по постачанню матеріалів і обладнання під-
приємств транспортного та важкого машинобудування] 
31.03.1953-01.08.1954 рр. 
 
т.17, кат.3. 
На державному зберіганні з 25.09.1954 р. 
Всього: 49 од. зб. 1945-1953 рр. 
Опис № 1 – 1945-1953 рр., 12 од. зб. 
Особові справи працівників контори та агентства. 
Опис № 2 – 1945-1953 рр., 6 од. зб. 
Накази по конторі і агентству. 
Опис № 3 – 1951-1953 рр., 3 од. зб. 
Річні оперативні звіти. 
Опис № 4 – 1951-1953 рр., 28 од. зб. 
Річні фінансові звіти. Кошториси та штатні розписи. 
 
Р-5454, Тарасо Шевченківський районний комітет професійної спілки ро-
бітників харчової та смакової комісії. (харчо смак). 
с. Янівка, Тарасо Шевченківського району, Одеського округу. 
[ ] рр. 
т.17, кат.3. 
На державному зберіганні з 20.11.1937 р. 
Опис № 1 – 1926-1927 рр., 2 од. зб. 
Кошториси комітету профспілки. 
 
Р-5455, Любопольський сільський комітет незаможних селян (сільКНС). 
с. Любополь, Антоно-Кодинцевської волості, Одеського повіту, Одеської 
губернії. 
09.05.1920-08.03.1933 рр. 
з 1922 р. Комінтернівської волості, Одеського повіту, Одеської губер-
нії. 
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з 1923 р. Комінтернівського району, Одеського округу, Одеської губер-
нії. 
з липня 1925 р. Комінтернівського району, Одеського округу. 
в 1931 р. Комінтернівського району,УРСР. 
з 1932 р. Комінтернівського району, Одеської області. 
т.2, кат.3. 
На державному зберіганні з 12.12.1940 р. 
Опис № 1 –1931 рр., 1 од. зб. 
Протоколи засідань президії сільКНС.  
 
Р-5456, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Димитрова. 
с. Смолянка, Балтського району, Автономної Молдовської РСР (АМРСР).  
[ ] рр. 
з 1937 р с. Смолянка, Балтського району, Одеської області. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 24.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1936-1966 рр., 61 од. зб. 
Протоколи засідань правління та загальних зборів членів колгоспу. Рі-
чні звіти. Книги обліку фондів, грошових і натуральних доходів та ви-
трат. 
 
Р-5457, Закритий робочий кооператив Одеського лісо експертного заводу 
ім. Красіна, м. Одеса. 
 
[ ] рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 1940 р. 
Опис № 1 – 1931-1934 рр., 30 од. зб. 
Накази і розпорядження по закритому робочому кооперативу. Плани та 
звіти про роботу закритого робочого кооперативу. Списки та відомості 
на видачу заробітної плати співробітникам кооперативу. 
 
Р-5458, Кодимський районний дорожній відділ виконкому Кодимської рай-
онної Ради депутатів трудящих. 
смт. Кодима, Кодимського району, Одеської області 
[ ] рр. 
 
т.13, кат.3. 
На державному зберіганні з 24.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1944-1972 рр., 76 од. зб. 
Квартальні плани роботи, штатні розписи та кошториси витрат. Річні 
звіти. Рішення райвиконкому. Соцзобов’язання.  
 
Р-5459, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Зоря соціалізму». 
с. Олексіївка, Кодимського району, Одеської області. 
1944-жовтень 1951р. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях до комунізму» 
21.10.1951-лютий 1959 рр., березень 1961 р.- 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 24.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1944-1964 рр., 34 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Договори 
соцзмагань. Плани та звіти.  

 
Р-5460, Слюсаревський сільський комітет незаможних селян (сільКНС). 
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с. Слюсарево, Савранського району, Балтського округу, Одеської губер-
нії.  
07.03.1923-1928 рр. 
з 12.10.1924 р. Савранського району, Первомайського округу, Одеської 
губернії.  
з липня 1925 р. Савранського району, Первомайського округу. 
т.2, кат.3. 
На державному зберіганні з 1937 р. 
Опис № 1 – 1928 р., 1 од. зб. 
Протоколи засідань президії СільКНС. 
 
Р-5461, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона зірка». 
с. Пирожна, Чечельницького району, Вінницької області  
1950-11.02.1959 рр. 
з 22.06.1957 р. Кодимського району, Одеської області. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 24.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1950-1959 рр., 22 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні зві-
ти. Книги обліку фондів, основних засобів, грошових та натуральних 
доходів.  
 
Р-5463, Одеська міжобласна контора [по постачанню підприємств смако-
вої та харчової промисловості сировиною, матеріалами та обладнанням] 
Головного управління постачання СРСР «Головпост СРСР» 
м. Одеса. 
10.10.1946-15.06.1949 рр. 
т.17, кат.3. 
На державному зберіганні з 27.06.1949 р. 
Опис № 1 – 1946-1949 рр., 51 од. зб. 

Накази по конторі. Річні фінансові звіти. План товарообігу. Особові справи 
та списки працівників та службовців.  
 

Р-5464, Одеська міжобласна контора [по постачанню підприємств та бу-
дівництва харчової промисловості матеріалами та обладнанням] Головно-
го управління матеріально-технічного постачання «Головпродпост» Міні-
стерства промисловості продовольчих товарів СРСР. 
м. Одеса. 
липень1944-23.11.1954 рр. 
т.17, кат.2. 
На державному зберіганні з 14.01.1955 р. 
Всього: 353 од. зб. 1944-1953 рр., 
Опис № 1 – 1944-1953 рр., 344 од. зб. 

Накази по конторі, річні фінансові звіти, штати та кошториси. Матеріали 
щодо атестації. План товарообігу. Особові справи, списки, особисті рахунки 
та листування про особовий склад. 

Опис № 2 – 1948-1953 рр., 9 од. зб. 
Копії наказів по конторі та протоколи кустової наради. Акти ревізії діяль-
ності контори. Списки підвідомчих підприємств. 
 

Р-5465, Одеська філія Центрального автонавчального комбінату Мініс-
терства харчової промисловості СРСР 
м. Одеса 
1945-15.07.1951 рр. 

Одеська автотранспортна школа Українського цукровобурякового тресту 
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15.07.1951-15.01.1955 рр. 
т.11, кат.3. 
На державному зберіганні з 31.01.1955 р. 
Опис № 1 – 1945-1954 рр., 16 од. зб. 

Накази та розпорядження по школі. Річні фінансові звіти. Кошториси та шта-
тні розписи. Протоколи кваліфікаційної комісії. Характеристика працівників 
та службовців, копії довідок, посвідчень та характеристик. Анкети та інші 
документи про особовий склад. 
 

Р-5466, Одеське районне енергетичне управління Головного управління 
електростанцій та електромереж «Головенерго» 
м. Одеса 
16.09.1944-20.01.1955 рр. 
т.11, кат.3. 
На державному зберіганні з 10.02.1955 р. 
Всього: 324 од. зб. 1944-1955 рр., 
Опис № 1 – 1944-1955 рр., 314 од. зб. 

Накази по районному управлінню. Звіт про діяльність районного управління і 
кадрам. Кошториси на будівництво, відновлення, та реконструкцію електрос-
танцій та звіти про виконання будівельних робіт. Списки, анкети, характе-
ристики, особисті рахунки та особові справи працівників рай управління та 
підвідомчих електростанцій. 

Опис № 2 – 1953-1955 рр., 5 од. зб. 
Кошториси, Штати та фінансові звіти. 

Опис № 5 – 1950-1955 рр., 5 од. зб. 
Листування щодо реконструкції, відновлення та будівництва електростанцій. 
 

Р-5467, Одеська архітектурно-проектна майстерня Всесоюзного державно-
го інституту по проектуванню підприємств торгівлі та громадського ха-
рчування, складського господарства плодоовочевих підприємств, облад-
нання та торговельної реклами «Союзгіпроторг» 
м. Одеса 
03.05.1945-24.03.1947 рр. 
Одеська філія Всесоюзного державного інституту по проектуванню підп-
риємств торгівлі та громадського харчування, складського господарства 
плодоовочевих підприємств, обладнання та торговельної реклами «Союзг-
іпроторг» 
24.03.1947-01.03.1955 рр. 
т.17, кат.3. 
На державному зберіганні з 03.03.1955 р. 
Всього: 145 од. зб. 1946-1955 рр., 
Опис № 1 – 1946-1955 рр., 133 од. зб. 

Накази по конторі та філії. Річні плани та звіти про діяльність. Положення 
про Одеську філію. Штатні розписи та матеріали до них. Особисті рахунки та 
особові справи робітників та службовців. 

Опис № 2 –1955 р., 5 од. зб. 
Накази по філії, ліквідаційний баланс та особисті рахунки робітників та 
службовців. 

Опис № 3 – 1949-1954 рр., 4 од. зб. 
Матеріали про передачу філії одним керівником другому. Матеріали про реві-
зії та звіти проектно-вишукувальних робіт. 

Опис № 4 –1955 р., 3 од. зб. 
Листування про ліквідацію Одеської філії. 
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Р-5469, Одеські окружні курси підвищення кваліфікації сільських вчителів. 
Одеської інспектури народної освіти 

м. Одеса 
1925-1930 рр. 
т.21, кат.3. 
На державному зберіганні з 1937 р. 
Опис № 1 – 1925-1930 рр., 25 од. зб. 

Навчальні плани, кошториси, програми та листування щодо організації і ро-
боті курсів. Списки та посвідчення вчителів – слухачів курсів. 

 
Р-5470, Старший військовий керівник цивільних вищих навчальних закла-
дів Головного управління Робітничо-Селянської Червоної армії 
м. Одеса 
[ ] рр. 
т.4, кат.3. 
На державному зберіганні з 1937 р. 
Опис № 1 – 1926-1930 рр., 26 од. зб. 
Навчальні плани та програми вищої допризовної військової підготовки. 
Звіти інститутів та пояснювальні записки до них воєнкерівників про 
вищу військову підготовку. Протоколи засідань військових керівників 
цивільних вищих навчальних закладів міста Одеси. Листування з обліко-
во-стройовим управлінням про вищу допризовну підготовку студентів. 
Списки викладачів військових предметів.  
 
Р-5472, Група контролерів по Одеській та Кишинівській залізницях Мі-
ністерства державного контролю СРСР 
м. Одеса 
1946-1953 рр. 
т.13, кат.3. 
На державному зберіганні з 25.05.1955 р. 
Опис № 1 – 1949-1953 рр., 10 од. зб. 
Розпорядження по групі контролерів. Плани роботи групи контролерів. 
Матеріали ревізій і перевірок виробничої, господарчої діяльності під-
приємств та установ Одеської та Кишинівської залізниць. Протоколи 
службових нарад. 
 
Р-5473, Одеська міська станція швидкої медичної допомоги Одеського 
міського відділу народної освіти 
м. Одеса 
1918- жовтень 1941 рр. 
т.22, кат.3. 
На державному зберіганні з 04.06.1955 р. 
Опис № 1 – 1918-1941 рр., 965 од. зб. 
Звіти про діяльність Одеської станції швидкої допомоги. Накази по 
Одеській станції. Протоколи медичних нарад лікарів станції. Проекти , 
структури і штати станції. Книги реєстрації випадків надання швидкої 
медичної допомоги. Списки особового складу та особові справи співро-
бітників. 
 
Р-5474, Одеська обласна рада добровільного спортивного товариства 
«Наука» (ДСТ) 
м. Одеса 
1945- 01.06.1955 рр. 
т.23, кат.2. 
На державному зберіганні з 21.06.1955 р. 
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Всього: 37 од. зб. 1945-1955 рр., 
 

Опис № 1 – 1945-1952 рр., 28 од. зб. 
Плани, звіти, кошториси та штатні розписи. Накази по товариству. Про-
токоли засідань 2-ї та 3-ї обласних конференцій.  
Опис № 3 – 1947-1955 рр., 9 од. зб. 
Накази по товариству. Звіти про роботу. Протоколи засідання президії. 
Матеріали 4-ї обласної конференції. Відомості на виплату заробітної 
платні робітникам та службовцям товариства. 
 
Р-5475, Одеська обласна рада добровільного спортивного товариства 
«Більшовик» (ДСТ) 
м. Одеса 
квітень 1945- 29.02.1950 рр. 
Одеська обласна рада добровільного спортивного товариства «Іскра» 
(ДСТ) 
м. Одеса 
29.02.1950 – 01.06.1955 рр. 
т.23, кат.2. 
На державному зберіганні з 21.06.1955 р. 
Всього: 88 од. зб. 1945-1955 рр., 
Опис № 1 – 1945-1953 рр., 65 од. зб. 
Накази та розпорядження по товариству. Протоколи засідання президії. 
Плани та звіти товариства. Кошторис та штатні розписи. Відомості на 
виплату заробітної платні робітникам та службовцям товариства. 
Опис № 2 – 1950-1953 рр., 11 од. зб. 
Документи тимчасового терміну зберігання. 
Опис № 3 – 1954-1955 рр., 12 од. зб. 
Протоколи засідання президії. Кошториси та штатні розписи. 
Списки розрядників.  
 
Р-5476, Одеська обласна рада добровільного спортивного товариства 
«Медик» (ДСТ) 
м. Одеса 
1947- 01.06.1955 рр. 
т.23, кат.2. 
На державному зберіганні з 19.09.1955 р. 
Всього: 27 од. зб. 1947-1955 рр., 
Опис № 1 – 1947-1953 рр., 13 од. зб. 
Розпорядження по товариству. Плани та звіти товариства. Протоколи 
президії товариства.  
Опис № 2 – 1949-1953 рр., 8 од. зб. 
Документи тимчасового терміну зберігання. 
Опис № 3 – 1951-1955 рр., 6 од. зб. 
Плани робіт товариства. Особисті рахунки робітників та службовців то-
вариства. 
Р-5477, Управління Чорноморського нафтоналивного пароплавства «Совта-
нкер» Наркомату морського флоту СРСР 
м. Одеса 
[ ] рр. 
з жовтня 1941 р. м. Туапсе. 
з квітня 1941 р. м. Одеса. 
з 1946 р. Міністерства морського флоту СРСР.  
т.13, кат.2. 
На державному зберіганні з 27.05.1955 р. 
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Всього: 110 од. зб. 1938-1955 рр., 
Опис № 1 – 1938-1945 рр., 105 од. зб. 
Накази, плани та звіти по «Совтанкеру» та морській агенції. Судові 
журнали пароплавів. 
Опис № 3 –1942 рр., 5 од. зб. 
Плани, графіки, пояснювальні записки, акти та листування про ремонт 
суден. Відомості обліку втрат, понесених підприємствами флоту у 
зв’язку з війною. 
 
Р-5478, Уповноважений об’єднання державних махорочних фабрик України 
Управління Українського махорочного тресту «Укрмахортрест» 
м. Одеса 
07.03.1923-30.11.1930 рр. 
т.11, кат.3. 
На державному зберіганні з 20.10.1954 р. 
Опис № 1 – 1925-1927 рр., 8 од. зб. 
Копії наказів та звітів Українського махорочного тресту та ВСНХ. Лис-
тування з управлінням тресту, махорочними фабриками та іншими закла-
дами з питань виробничої діяльності фабрик, їх фінансуванні та іншим 
питанням. 
 
Р-5480, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна. 
с. Шершенці, Кодимського району, Одеської області.  
1944-1962 рр. 
з 1962-1963 р. колгосп «Україна». 
з 1962 р. колгосп ім. Щорса. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 24.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1944-1964 рр., 73 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні ви-
робничі плани. Річні звіти. 
 
 
Р-5481, Кодимський районний фінансовий відділ (Райфінвідділ) Викон-
кому Кодимської районної ради депутатів трудящих.  
смт. Кодима, Кодимського району, Одеської області. 
серпень 1940-22.07.1941 рр., 23.03.1944-04.01.1963 рр., липень 1965 
р. 

 
т.9, кат.3. 
На державному зберіганні з 25.09.1965 р. 
Всього: 172 од. зб. 1944-1970 рр., 
Опис № 1 – 1944-1946 рр., 8 од. зб. 
Річні звіти на утримання апарату та по місцевому бюджету. 
Опис № 2 – 1944-1970 рр., 158 од. зб. 
Бюджети району. Річні звіти про виконання бюджету. Аналізи, листуван-
ня з облфінвідділом по бюджету. Журнали обліку штатних розписів та 
кошторисів. Бюджетна інспекція. Штатна інспекція. Інспекція держдохо-
дів. Бухгалтерія. 
Опис № 3 – 1955-1962 рр., 6 од. зб. 
Рішення судових органів про конфіскацію майна, яке перейшло по праву 
спадщини до держави, безхозного та іншого майна, його оцінки та реа-
лізації. Акти ревізії райфінвідділу облфінвідділом. 
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Р-5482, Уповноважений українського радгоспного тресту по Одеському 
району  
м. Одеса 
1921-15.05.1925 рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 21.09.1955 р. 
Всього: 96 од. зб. 1921-1925 рр., 
Опис № 1 – 1921-1925 рр., 89 од. зб. 
Накази уповноваженого. Доповіді та звіти уповноваженого. Протоколи 
нарад при уповноваженому. Листування з радгоспами про капітальне бу-
дівництво, постачання до радгоспів обладнання та ін. Відомості про 
стан радгоспів. 
Опис № 2 – 1923-1925 рр., 7 од. зб. 
Договори на оренду землі. 
 
Р-5483, Одеський окружний уповноважений Української державної меліо-
ративно-будівельної контори «Укрдержмеліобуд».  
м. Одеса 
[ ] рр. 
т.17, кат.3. 
 
 
На державному зберіганні з 21.09.1955 р. 
Опис № 1 –1926 р., 5 од. зб. 
Накази, інструкції та положення по Укрдержмеліобуду та головній кон-
торі. Протоколи нарад при окружному відділі внутрішньої торгівлі міс-
та Одеси. 
 
Р-5484, Управління уповноваженого ради праці і оборони по вивозу солі 
з Одеського та Миколаївського районів  
м. Одеса 
1921-1922 рр. 
т.17, кат.3. 
На державному зберіганні з 21.09.1955 р. 
Опис № 1 –1921-1922 рр., 19 од. зб. 
Накази по управлінню уповноваженого, штати і кошториси, листування 
про вивезення солі. Накази по управлінню та список особового складу. 
 
Р-5485, Бюро уповноваженого комісії ради праці і оборони по обліку та 
реалізації держфондів по Одеському району. Народного комісаріату шля-
хів сполучення 
м. Одеса 
[ ] рр. 
т.13, кат.3. 
На державному зберіганні з 21.09.1955 р. 
Всього: 31 од. зб. 1922-1923 рр., 
Опис № 1 – 1923 р., 8 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні та списки співробітників. 
Опис № 2 – 1922-1923 рр., 23 од. зб. 
Списки особового складу. 
 
Р-5486, Одеське губернське управління уповноваженого представника 
відділу торгівлі сіллю Народного комісаріату продовольства РРФСР та 
УРСР  
м. Одеса 
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[ ] рр. 
т.17, кат.3. 
На державному зберіганні з 21.09.1955 р. 
Всього: 15 од. зб. 1921-1922 рр., 
Опис № 1 –1922 р., 10 од. зб. 
Накази по управлінню. Договори, зобов’язання та листування про доста-
вку солі. Копії довідок та посвідчень співробітників. 
 
Опис № 2 –1921-1922 рр., 5 од. зб. 
Схематичні плани розміщення підйомних шляхів, завантажувальних пунк-
тів, документи про вивезення солі. Особисті картки співробітників. 
 
Р-5487, Одеський [губернський] уповноважений голови особливої наради 
по паливу  
м. Одеса 
[ ] рр. 
т.17, кат.3. 
На державному зберіганні з 21.09.1955 р. 
Опис № 1 –1916-1920 рр., 29 од. зб. 
Акти обстеження підприємств та закладів, відомості про запаси та ви-
трати мінерального палива, опитувальні аркуші споживачів палива.  
 
Р-5488, Уповноважений та довірений Одеського відділення Всеросійської 
Ради постачання залізничників Центральної Української колегії «Цукрп-
родпуть» 
м. Одеса 
[ ] рр. 
т.17, кат.3. 
На державному зберіганні з 21.09.1955 р. 
Опис № 1 –1919-1920 рр., 130 од. зб. 
Накази, циркуляри та інструкції головного управління. Листування з 
виконкомом, головним управлінням «Продпуть» та іншими закладами про 
постачання залізничників. Особові справи співробітників. 
 
Р-5489, Уповноважений по Одеському району Транспортної контори Всеук-
раїнської кооперативної спілки «Вукоопспілка» 
м. Одеса 
[ ] рр. 
т.17, кат.3. 
На державному зберіганні з 21.09.1955 р. 
Опис № 1 –1923-1924 рр., 7 од. зб. 
Листування з конторою, банком та іншими закладами з питань перевезень 
зерна, відряджень співробітників та іншим питанням. 
 
Р-5490, Чорноморська контора Всеукраїнської спілки кустарно-
промислових кооперативів «Укркустарспілка»  
м. Одеса 
[ ] рр. 
т.17, кат.3. 
На державному зберіганні з 21.09.1955 р. 
Всього: 90 од. зб. 1921-1923 рр., 
Опис № 1 –1921-1923 рр., 69 од. зб. 
Протоколи засідань президії та правління, копії договорів з артілями 
на постачання товарів та листування з цього питання. Анкети співробі-
тників. 
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Опис № 2 –1922-1923 рр., 21 од. зб. 
Протоколи засідань правління. Листування з артілями та банками з пи-
тань кредитування. Особисті рахунки співробітників. 
 
Р-5492, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського 
с. Котовці, Кодимського району, Одеської області 
1944 р.- 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 25.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1944-1946 рр., 4 од. зб. 
Протоколи засідань правління та загальних зборів членів колгоспу. 
Плани робіт. Книга обліку фондів.  
 
Р-5493, Виконком Котовської сільської ради депутатів трудящих (сіль-
рада) 
с. Котовці, Кодимського району, Одеської області. 
серпень1940-23.07.1941 рр., 22.03.1944 р.- 
т.2, кат.3. 
На державному зберіганні з 25.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1945-1954 рр., 22 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому, сесій. Бюджети. Книги обліку доходів та 
витрат. 
 
Р-5494, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Безсмертного 
с. Писарівка, Кодимського району, Одеської області 
1944 р. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 25.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 2 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі 
плани, річні звіти.  
 
Р-5496, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоноармієць». 
с. Стримба, Кодимського району, Одеської області. 
1944 р.- 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 25.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1944-1946 рр., 5 од. зб. 
Протоколи засідань правління та загальних зборів членів колгоспу. 
Плани робіт. 
 
Р-5497, Одеський губернський комітет Товариства сприяння жертвам ін-
тервенції 
м. Одеса 
[ ] рр. 
т.24, кат.3. 
На державному зберіганні з 21.09.1955 р. 
Опис № 1 –1924-1925 рр., 46 од. зб. 
Циркуляри та інструкції Одеського губернського комітету. Звіти про 
діяльність Одеського губернського комітету. Протоколи засідань Одесь-
кого губкомітету. 
 
Р-5498, 3-я районна комісія по націоналізації лісів та земель Одесь-
кої губернії. Одеського губернського виконавчого комітету ради робо-
чих, селянських та червоноармійських депутатів 
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м. Одеса 
[ ] рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 21.09.1955 р. 
Опис № 1 –1924-1925 рр., 2 од. зб. 
Акти обстеження Нерубайського лісництва та проект Кочкаровського ліс-
ництва.  
 
Р-5499, Виконком Стримбовської сільської ради депутатів трудящих 
(сільрада) 
с. Стримба, Кодимського району, Одеської області. 
серпень1940-25.07.1941-24.03.1944 рр. 
т.2, кат.3. 
На державному зберіганні з 25.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1945-1954 рр., 39 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому. Протоколи сесій сільради та засідань 
виконкому, протоколи голосування виборчих комісій, квартальні плани 
роботи, бюджети та фінзвіти. 
 
Р-5500, Виконком Тимковської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Тимково, Крутянського району, Балтського округу, Одеської губернії 
07.03.1923 р.  
з 12.10.1924 р.- Автономної Молдавської РСР (АМРСР) 
Виконком Тимковської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Тимково, Кодимського району,Одеської області 
серпень1940-23.07.1941 рр., 30.03.1944 р. 
з 1963 р. Балтського району,Одеської області. 
з 1965 р. Кодимського району,Одеської області. 
т.2, кат.3. 
На державному зберіганні з 25.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1946-1965 рр., 121 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому, сесій. Квартальні плани роботи. Допо-
відні записки по оргмасовій роботі. Бюджет, штатні розписи та кошто-
риси. Книги обліку доходів і витрат по бюджету. 
 
Р-5501, Одеське обласне відділення Головного управління по збуту наф-
ти 
м. Одеса 
[ ] рр. 
т.17, кат.3. 
На державному зберіганні з 21.09.1955 р. 
Опис № 1 –1938-1940 рр., 1 од. зб. 
Накази та розпорядження по Одеському відділенню.  
 
Р-5502, Одеський обласний державний арбітраж 
м. Одеса 
[ ] рр. 
т.5, кат.3. 
На державному зберіганні з 21.09.1955 р. 
Опис № 1 –1934 р., 1 од. зб. 
Протоколи засідання облдержарбітражу. 
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Р-5503, Одеський районний гірсько-технічний інспектор по Одеській об-
ласті та Молдовській РСР. Державної Головної гірсько-технічної інспе-
кції «НКТП СРСР» 
м. Одеса 
[ ] рр. 
т.15, кат.3. 
На державному зберіганні з 21.09.1955 р. 
Опис № 1 –1936-1938 рр., 2 од. зб. 
Акти обстеження вапняних розробок та листування по особовому складу. 
 
Р-5504, Начальник 1-ї вишукувальної партії по зведенню шосейної доро-
ги Одеса-Миколаїв 
м. Одеса 
[ ] рр. 
т.15, кат.3. 
На державному зберіганні з 21.09.1955 р. 
Опис № 1 –1918 р., 7 од. зб. 
Протоколи сільських зборів та листування з волосними, земськими упра-
вами та Рязансько-Уральською залізницею про будівлі штучних споруд. 
Відомості робіт та обліку мостових, що підлягають розборці. 
 
Р-5505, Начальник залізничної міліції 4-ї дільниці Одеського району 
м. Одеса 
[ ] рр. 
т.6, кат.3. 
На державному зберіганні з 21.09.1955 р. 
Опис № 1 –1920 р., 1 од. зб. 
Накази і циркуляри Одеського губернського управління міліції. 
 
Р-5506, Жуковський Михайло Павлович - депутат Сталінського районного 
виконавчого комітету ради робочих, селянських та червоноармійських 
депутатів міста Одеси, вибраний від інвалідів відділу соціального за-
безпечення 
м. Одеса 
17.03.1879 р.- 
т.31, кат.3. 
На державному зберіганні з 21.09.1955 р. 
Опис № 1 –1923-1928 рр., 2 од. зб. 
Особисті документи Жуковського М.П. 
 
Р-5507, Уповноважений народного комісаріату землеробства по Одеській 
губернії 
м. Одеса 
[ ] рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 21.09.1955 р. 
Опис № 1 –1922 р., 5 од. зб. 
Матеріали та листування про відправлення вантажів з сільськогосподар-
ською культурою. 
 
Р-5508, Одеський закупочний пункт Обласної спілки споживчих коопера-
тивів Півдня Росії «ПОЮР» 
м. Одеса 
[ ] рр. 
т.10, кат.3. 
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На державному зберіганні з 21.09.1955 р. 
Опис № 1 –1917-1920 рр., 2 од. зб. 
Листування зі спілками споживчих товариств щодо закупівельних цін на 
товари. 
 
Р-5509, Одеська контора Державного банку.(Денікінський період) 
м. Одеса 
серпень 1919-1920 рр. 
т.9, кат.3. 
На державному зберіганні з 21.09.1955 р. 
Опис № 1 –1919 р., 1 од. зб. 
Листування з начальниками залізниць про розшук цінностей, які конфіс-
ковані радянською владою. 
 
Р-5510, Особливий народний слідчий міста Одеси 
м. Одеса 
[ ] рр. 
т.5, кат.3. 
На державному зберіганні з 21.09.1955 р. 
Опис № 1 –1925 р., 6 од. зб. 
Речові докази по кримінальним справам. 
 
Р-5511, Бірзульське районне управління залізничної міліції Південно-
західних залізниць 
с. Бірзула, Бірзульської волості, Ананьївського повіту Одеської губе-
рнії 
[1920-1923 рр.] 
т.5, кат.3. 
На державному зберіганні з 09.09.1963 р. 
Опис № 1 –1920 р., 41 од. зб. 
Накази та виписки з наказів управління. Листування про причини виник-
нення пожеж, санітарний стан району, прояви бандитизму на станціях, 
по особовому складу та ін. Відомості на виплату заробітної платні та 
списки працівників міліції. 
 
Р-5512, Одеський міський банк 
м. Одеса 
[ ] рр. 
т.9, кат.3. 
На державному зберіганні з 21.09.1955 р. 
Опис № 1 –1930 р., 1 од. зб. 
Акт обстеження банку. 
 
Р-5513, Транспортний відділ Одеського окружного військово-
господарчого управління 
м. Одеса 
1919 р. 
т.4, кат.3. 
На державному зберіганні з 05.08.1963 р. 
Опис № 1 –1919 р., 5 од. зб. 
Накази Одеського окружного комісаріату по військовим справам та вій-
ськово - господарчого відомства Одеського військового округу. 
Доповіді, рапорти, відомості і листування про стан пароходних транс-
портів, переформування транспортних відділів та їх штати, забезпечен-
ня транспортів вугіллям та ін. Поіменні списки червоноармійців. 
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Р-5514, Одеське обласне відділення Української державної меліоратив-
но-будівельної контори «Укрдержмеліобуд» 
м. Одеса 
[ ] рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 21.09.1955 р. 
Всього: 125 од. зб. 1925-1926 рр., 
Опис № 1 – 1925-1926 рр., 16 од. зб. 
Накази по відділенню, списки співробітників та вимогливі відомості на 
зарплатню. 
Опис № 2 – 1925-1926 рр., 70 од. зб. 
Особові справи робітників та службовців. 
Опис № 3 – 1924-1926 рр., 39 од. зб. 
Накази та протоколи технічних нарад та ліквідкому. Виробничі плани та 
кошториси. Доповіді виконробів про стан робіт. Списки робітників та 
службовців. 
 
Р-5515, Добринський склад. Всеукраїнського кооперативного товариства 
по збуту та експорту продуктів птахівництва «Кооптах» 
с. Доброє, Ольшанського району, Первомайського округу 
[ ] рр. 
т.9, кат.3. 
На державному зберіганні з 21.09.1955 р. 
Опис № 1 –1926 р., 3 од. зб. 
Інструкції, правління «Кооптаха», Договори на оренду приміщень. Відо-
мості на виплату заробітної платні робітникам складу. 
 
 
 
Р-5516, Виконком Слобідської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада) 
с.Слободка, Крутянського району, Балтського округу, Одеської губернії 
07.03.1923-серпень 1940 рр. 
з 12.10.1924 р. Автономної Молдовської РСР (АМРСР). 
Виконком Слобідської селищної ради депутатів трудящих  
смт. Слободка, Кодимського району, Одеської області 
серпень 1940-27.07.1941 рр., 30.03.1944 р.- 
1963-1964 рр. Балтського району. 
з 1965 р. Кодимського району. 
т.2, кат.3. 
На державному зберіганні з 25.09.1965 р. 
Опис № 1 –1944-1969 рр., 138 од. зб. 
Протоколи засідань селищної ради, сесій. Квартальні плани роботи. Бю-
джети, штатні розписи та кошториси витрат. Книги обліку доходів та 
витрат. Матеріали виборчих комісій. Протоколи засідань, плани роботи 
постійних комісій. Договори на соцзмагання. 
 
Р-5517, Окремий керівник робіт по Одеському округу. Головної контори 
Українського державного меліоративного будівництва 
м. Одеса 
[ ] рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 21.09.1955 р. 
Опис № 1 – 1925 р., 22 од. зб. 
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Накази окремого керівника і головної контори «Укрмеліобуду», Договори 
по облаштуванню колодязів та листування з виконавцями робіт. Заяви 
громадян про прийняття на роботу.  
 
Р-5518, Начальник 2-ї дільниці залізничної робітничо-селянської мілі-
ції Одеського району Південно-західних залізниць станції Одеса-
Головна 
м. Одеса 
[ ] рр. 
т.6, кат.3. 
На державному зберіганні з 21.09.1955 р. 
Опис № 1 – 1920 р., 2 од. зб. 
Списки та листування по особовому складу.  
 
Р-5519, Одеський кредитно-економічний інститут Державного банку СРСР 
м. Одеса 
 
1931-05.01.1967 рр. 
з 1941 р. м.Саратов. 
з 1944 р. м.Одеса. 
Одеський інститут народного господарства. Міністерства вищої та сере-
дньої спеціальної освіти УРСР 
05.01.1967 р. 
Одеський державний економічний університет 
13.08.1993 р. 
т.21, кат.2. 
На державному зберіганні з 29.10.1955 р. 
Всього: 4246 од. зб. 1949-2008 рр., 
Опис № 2 – 1939-1998 р., 3757 од. зб. 
Канцелярія. Навчальна частина. Науково-дослідна лабораторія. Прийма-
льна комісія. Відділ кадрів. Бухгалтерія.  
Опис № 3дск – 1949-2008 р., 24 од. зб. 
Списки та листування по особовому складу.  
Опис № 4 – 1959-1971 р., 52 од. зб. 
Профком. 
Опис № 5 – 1956-1965 р., 225 од. зб. 
Навчальна частина. Приймальна комісія. Науково-дослідна лабораторія 
економіки та організації виробництва. Наукова частина. 
Опис № 6 – 1980-1998 р., 183 од. зб. 
Науково-дослідницька частина.  
Опис №7 – 1982-1990 р., 5 од. зб. 
Протоколи засідань Спеціалізованої Ради із захисту дисертацій надання 
вченої ступені доктора економічних наук. 
 
Р-5520, Одеський науково-дослідницький шкіряно-венерологічний інсти-
тут імені Главче. Народного комісаріату охорони здоров’я УРСР 
м. Одеса 
21.07.1921-01.09.1941 рр. 
Одеський науково-дослідницький шкіряно-венерологічний інститут імені 
Главче. Наркомату охорони здоров’я УРСР 07.06.1944 р.- 
 з 1946 р. Міністерства охорони здоров’я УРСР. 
 т.22, кат.2. 
На державному зберіганні з 29.10.1955 р. 
Всього: 524 од. зб. 1939-1955 рр., 
Опис № 1 – 1944-1955 р., 266 од. зб. 
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Накази по інституту. Звіти про наукову і фінансову діяльність інсти-
туту. Протоколи наукових рад та наукові роботи. Професорського скла-
ду, доповіді лікарів про захворюваність в період румуно-німецької 
окупації та застосування нових форм лікування. Кошторис, штатний роз-
пис, списки, довідки, характеристики та відомості на заробітну платню 
співробітникам.  
Опис № 2 – 1944-1955 р., 126 од. зб. 
Особові справи працівників інституту.  
Опис № 3 – 1939-1955 р., 5 од. зб. 
Трудові книжки співробітників. Документи тимчасового терміну збері-
гання. 
Опис № 4 – 1947-1955 р., 122 од. зб. 
Документи тимчасового терміну зберігання. 
Опис № 5 – 1947-1955 р., 1 од. зб. 
Збірник статей і рефератів. 
Опис № 6 – 1953-1955 р., 4 од. зб. 
Документи тимчасового терміну зберігання. 
 
Р-5521, Одеське міжобласне ремонтно-проектно-монтажне бюро «Електро-
часофікація» Наркомату мінометного озброєння СРСР 
м. Одеса 
12.05.1937-1941 рр. 
Одеська міжобласна ремонтно-проектно-монтажна контора «Електрочасофі-
кація» Державної союзної ремонтно-проектно-монтажної контори «Елект-
рочасофікація» 
24.04.1944-22.10.1955 рр. 
т.4, кат.2. 
На державному зберіганні з 04.01.1956 р. 
Опис № 1 – 1944-1955 р., 184 од. зб. 
Положення про контору. Накази по конторі. Річні фінансові звіти, кош-
ториси та штатні розписи. Протоколи засідань кваліфікаційної комісії, 
технічних, загальних та виробничих зборів та нарад. Особові справи, 
списки, особисті рахунки та відомості на виплату заробітної плати ро-
бітникам та службовцям. 
 
Р-5522, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Правда» 
смт. Слободка, Кодимського району, Одеської області 
1944 р.- 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 25.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1944-1945 рр., 6 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі 
плани. Книги обліку фондів і натуральних доходів. 
 
Р-5523, Мангеймський сільський комітет незаможних селян (сільКНС) 
с. Мангейм, Мангеймської волості, Одеського повіту, Одеської губернії 
09.05.1920-08.03.1933 рр. 
з 1922 р. Фрідріх Енгельської волості, Одеського повіту, Одеської гу-
бернії. 
з 1923 р. Мангеймського району, Одеського округу, Одеської губернії. 
з 1924 р. с. Мангейм, Фрідріх Енгельського району, Одеського округу, 
Одеської губернії.  
з серпня 1925 р. Фрідріх Енгельського району, Одеського округу. 
в 1931 р. Фрідріх Енгельського району, УРСР.  
з 1932 р. Зельцського району, Одеської області. 
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т.2, кат.3. 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Опис № 1 –1921-1922 рр., 2 од. зб. 
Протоколи загальних зборів членів сільКНС. Списки та заяви про прийом 
у члени сільКНС. 
 
Р-5524, Сичавський волосний комітет незаможних селян (ВолКНС) 
с. Сичавка, Сичавської волості, Одеського повіту, Одеської губернії 
квітень 1920-07.03.1923 рр. 
т.2, кат.3. 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Опис № 1 –1920-1922 рр., 2 од. зб. 
Копії інструкцій, наказів, циркулярів відділу управління повітового 
виконкому про посівну кампанію, виконання розкладки, організації ко-
мітетів незаможних селян. Списки членів Старо-Дофинівського сільКНС. 
 
Р-5525, Сичавський волосний комітет взаємодопомоги (ВолКВП) 
с. Сичавка, Сичавської волості, Одеського повіту, Одеської губернії 
квітень 1920-07.03.1923 рр. 
т.2, кат.3. 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Опис № 1 –1922 р., 1 од. зб. 
Листування з сільськими комітетами взаємодопомоги про їх роботу. 
 
Р-5526, Мангеймський районний комітет незаможних селян (райКНС) 
с. Мангейм, Мангеймської волості, Одеського повіту, Одеської губернії 
07.03.1923-1924 рр. 
Фрідріх Енгельський районний комітет незаможних селян (райКНС) 
с.Зельци, Фрідріх Енгельського району, Одеського округу, Одеської гу-
бернії 
1924-09.02.1932 рр. 
з серпня 1925 р. Фрідріх Енгельського району, Одеського округу. 
в 1931 р. Фрідріх Енгельського району, УРСР.  
т.2, кат.3. 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Опис № 1 –1923-1924 рр., 2 од. зб. 
Листування з сільськими комітетами незаможних селян про їх роботу та 
відстрочках насінної позики. 
 
Р-5527, Мангеймський волосний комітет взаємодопомоги (ВолКВП) 
с. Мангейм, Мангеймської волості, Одеського повіту, Одеської губернії 
лютий 1920-03.05.1922 рр. 
Фрідріх Енгельський волосний комітет взаємодопомоги (ВолКВП) 
 с. Мангейм, Фрідріх Енгельської волості, Одеського повіту, Одеської 
губернії 
03.05.1922-07.03.1923 рр. 
т.2, кат.3. 
На державному зберіганні з 1930 р. 
Опис № 1 –1922-1923 рр.,1 од. зб. 
Циркуляри та листування з повітовим комітетом взаємодопомоги по орга-
нізації КВП. 
 
Р-5528, Відділення медичних шкіл та курсів Одеського санітарно-
просвітницького відділу при Одеському губернському відділі охорони 
здоров’я 
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м. Одеса 
1920 р.- 
т.22, кат.3. 
На державному зберіганні з січня1925р. 
Опис № 1 – 1920-1922 р., 3 од. зб. 
Штати курсів та списки лекторів та слухачів, які закінчили курси. Ли-
стування з губернатором про роботу курсів. 
 
Р-5529, Одеський обласний комітет професійних спілок фінансово-
банківських робітників 
м. Одеса 
19.04.1944-04.01.1956 рр. 
т.26, кат.2. 
На державному зберіганні з 17.12.1956р. 
Опис № 1 – 1944-1954 р., 123 од. зб. 
Плани робіт обкому, звіти про роботу, профспілковий бюджет, соцстра-
ху, кас взаємодопомоги, організаційно-масовій роботі. Протоколи засі-
дань президії, конференцій, районних та місцевих комітетів. Особисті 
рахунки робітників обкому. 
 
Р-5530, Радянське овочево-молочне господарство (радгосп) «Красний ма-
як». Одеського обласного управління радгоспів 
с. Маяки, Біляївського району, Одеської області 
1957 р.- 
з 1961 р. Одеського обласного тресту овочево-молочних радгоспів.  
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 25.05.1972р. 
Опис № 1 – 1957-1966 р., 67 од. зб. 
Виробничо-фінансові плани. Річні звіти. Соціалістичні зобов’язання. 
Протоколи засідань постійно діючих нарад, профспілкових конференцій, 
загальних зборів працівників та службовців, робітничого комітету. 
 
Р-5531, Виконком Сербовської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Серби, Крутянського району, Балтського округу, Одеської губернії 
07.03.1923-серпень1940 рр. 
з 12.10.1924 р. Автономної Молдовської РСР (АМССР). 
Виконком Калинівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Калинівка-Серби, Кодимського району, одеської області 
серпень 1940-22.07.1941 рр., 23.03.1944-серпень 1957 рр. 
Виконком Сербовської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Серби, Кодимського району, Одеської області 
серпень 1957 р.- 
т.2, кат.1. 
На державному зберіганні з 25.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1945-1970 рр., 117 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому, сесій. Квартальні плани роботи. Бюдже-
ти, кошториси витрат. Книги обліку доходів та витрат. Протоколи сесій 
і засідань сільради. Протоколи голосування окружних, дільничих вибор-
чих комісій. Договори на соцзмагання. 
 
Р-5532, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Колгоспник Кодимщини» 
с. Лисогорка, Кодимського району, Одеської області 
[ ] рр. 
т.16, кат.3. 
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На державному зберіганні з 25.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1945-1946 рр., 3 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу.  
Р-5533, Виконком Французької сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Французьке, Кодимського району, Балтського округу, Одеської губер-
нії 
07.03.1923-серпень1940 рр. 
з 12.10.1924 р. Автономної Молдовської РСР (АМССР). 
Виконком Французької сільської ради депутатів трудящих  
с. Французьке, Кодимського району, Одеської області 
серпень1940-23.07.1941 рр., 21.03.1941-1946 рр. 
Виконком Лисогорської сільської ради депутатів трудящих.  
с. Лисогорка, Кодимського району, Одеської області 
1946-1947 рр. 
т.2, кат.1. 
На державному зберіганні з 25.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1945-1954 рр., 24 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому. Бюджет. Звітні відомості по бюджету. 
Протоколи сесій сільради, засідань виконкому та постійних комісій. 
Протоколи виборчих комісій, бюджети, книги обліку витрат та доходів 
по бюджету. 
 
Р-5534, Виконком Петрівської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Петрівка, Крутянського району, Балтського округу, Одеської губер-
нії 
07.03.1923-серпень1940 рр. 
з 12.10.1924 р. Автономної Молдовської РСР (АМССР). 
Виконком Петрівської сільської ради депутатів трудящих. 
с. Петрівка, Кодимського району, Одеської області 
серпень1940-23.07.1941 рр., 21.03.1944р.- 
т.2, кат.1. 
На державному зберіганні з 25.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1944-1968 рр., 172 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому. Звітні відомості по доходам та витратам 
бюджету. Протоколи сесій сільради, засідань виконкому договори на 
соцзмагання. Протоколи голосування виборчих комісій, матеріали пос-
тійно діючих комісій виконкому, бюджети. 
 
Р-5535, Виконком Лабушнянської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Лабушне, Крутянського району, Балтського округу, Одеської губернії 
07.03.1923-серпень1940 рр. 
з 12.10.1924 р. Автономної Молдовської РСР (АМССР). 
Виконком Лабушнянської сільської ради депутатів трудящих. 
с. Лабушне, Кодимського району, Одеської області  
серпень1940-23.07.1941 рр., 21.03.1944р. 
т.2, кат.1. 
На державному зберіганні з 25.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1945-1969 рр., 145 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому, фінансовий звіт. Протоколи сесій сіль-
ради, засідань виконкому, протоколи голосування виборчих комісій, бю-
джети, фінансові звіти. 
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Р-5536, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча 
с. Петрівка, Кодимського району, Одеської області 
[ ] рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 25.09.1965 р. 
Опис № 1 –1944-1956 р., 1 од. зб. 
Виробничий план. Протоколи загальних зборів та засідань правління 
колгоспу. Річний звіт. Книги обліку грошових та натуральних доходів 
та витрат. 
 
Р-5537, Виконком Олексіївської сільської ради депутатів трудящих 
с. Олексіївка, Кодимського району, Одеської області 
серпень1940-24.07.1941 рр., 23.03.1944 р.- 
т.2, кат.1. 
На державному зберіганні з 25.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1945-1969 рр., 96 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому. Протоколи сесій, матеріали виборчих ко-
місій, бюджети, фінансові звіти. Протоколи засідань, рішення, плани 
роботи постійних комісій. 
 
Р-5538, Виконком Шершенецької сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Шершенці, Крутянського району, Балтського округу, Одеської губер-
нії 
07.03.1923-серпень1940 рр. 
з 12.10.1924 р. Автономної Молдовської РСР (АМССР). 
Виконком Шершенецької сільської ради депутатів трудящих. 
с. Шершенці, Кодимського району, Одеської області 
серпень1940-24.07.1941 рр., 24.03.1944 р. 
т.2, кат.1. 
На державному зберіганні з 25.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1944-1970 рр., 221 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому, сесій, постійних комісій. Плани роботи. 
Бюджети. Рішення райвиконкому. Протоколи сесій і засідань сільради. 
Плани роботи. Річні звіти. Бюджети. 
 
Р-5539, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «20 років Жовтня» 
с. Будеї, Кодимського району, Одеської області 
[ ] рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 25.09.1965 р. 
Опис № 1 –1946-1947 рр., 1 од. зб. 
Книги обліку фондів, грошових і натуральних доходів та витрат.  
 
Р-5540, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 17 партз’їзду 
с. Лабушне, Кодимського району, Одеської області 
[ ] рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 25.09.1965 р. 
Опис № 1 –1944-1950 рр., 19 од. зб. 
Протоколи загальних зборів і засідань правління колгоспу. Виробничі 
плани. Книги обліку фондів. Матеріали по соцзмаганню.  
 
Р-5541, Кодимська районна інспектура державної статистики Одеського 
обласного управління державної статистики 
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смт. Кодима, Кодимського району, Одеської області 
серпень 1940 р. 
т.8, кат.2. 
На державному зберіганні з 25.09.1965 р. 
Опис № 1 –1944-1969 рр., 277 од. зб. 
Зведені звіти, районні підсумки, відомості про рух населення, обліку 
посівних площ, худоби в господарствах колгоспу, про зрошувальні зем-
лі, наявність тракторів, місцевої промисловості. 
 
Р-5542, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова 
с. Крутниє, Кодимського району, Одеської області 
[ ]- серпень 1957 р. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний Жовтень» 
с. Крутниє, Кодимського району, Одеської області 
серпнь 1957 р.- 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 25.09.1965 р. 
Опис № 1 –1946-1958 рр., 7 од. зб. 
Протоколи загальних зборів і засідань правління колгоспу. Річний 
звіт.  
 
 
Р-5543, Виконком Кодимської селищної ради депутатів трудящих 
смт. Кодима, Кодимського району, Одеської області 
серпень1940-22.07.1941-23.03.1944 рр. 
т.2, кат.1. 
На державному зберіганні з 25.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1946-1970 рр., 154 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому, сесій. Квартальні плани роботи. Інфор-
мація по оргмасовій роботі. Бюджети, книги обліку доходів та витрат. 
Рішення райвиконкому. Протоколи сесій та засідань сільради. Річні 
звіти по виконанню бюджету.  
 
Р-5544, Кодимська районна планова комісія. Виконкому Кодимської рай-
онної ради депутатів трудящих 
смт. Кодима, Кодимського району, Одеської області 
серпень1940-22.07.1941-23.03.1944 рр. 
т.2, кат.2. 
На державному зберіганні з 25.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1949-1962 рр., 19 од. зб. 
Плани розвитку народного господарства. Підсумки виконання народногос-
подарських планів. Річні звіти. 
 
Р-5545, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Соціалістична Молдова» 
с. Шершенці, Кодимського району, Одеського округу 
[ ] рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 25.09.1965 р. 
Опис № 1 –1944-1950 рр., 12 од. зб. 
Протоколи загальних зборів і засідань правління колгоспу. Виробничі 
плани. Приходно-витратні кошториси. Річні звіти колгоспу. 
 
Р-5546, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 9-го січня 
с. Шершенці, Кодимського району, Одеського округу 
[ ] рр. 
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т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 25.09.1965 р. 
Опис № 1 –1944-1950 рр., 11 од. зб. 
Протоколи загальних зборів і засідань правління колгоспу. Виробничі 
плани. Річні звіти колгоспу. 
 
Р-5547, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Куйбишева 
с. Шершенці, Кодимського району, Одеського округу 
[ ] рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 25.09.1965 р. 
Опис № 1 –1944-1950 рр., 10 од. зб. 
Протоколи загальних зборів і засідань правління колгоспу. Виробничий 
план. Приходно-витратний кошторис на 1950 рік. Річні звіти колгоспу. 
 
Р-5548, Одеський обласний земельний відділ (Облземвідділ) Виконкому 
Одеської обласної ради робочих, селянських та червоноармійських депу-
татів. 
1932-жовтень1941 рр., квітень 1944-17.04.1947 рр. 
з 24.12.1939 р. Виконкому Одеської обласної ради депутатів трудящих. 
м. Одеса. 
Одеське обласне управління сільського господарства Виконкому Одеської 
обласної ради депутатів трудящих 
18.04.1947-29.04.1953 рр. 
Одеське обласне управління сільського господарства та заготівель. Ви-
конкому Одеської обласної ради депутатів трудящих 
29.04.1953-грудень 1953 рр. 
Одеське обласне управління сільського господарства. Виконкому Одесь-
кої обласної ради депутатів трудящих  
січень 1954-квітень 1962 рр. 
Одеське обласне управління виробництва та заготівель сільськогоспо-
дарських продуктів Виконкому Одеської обласної ради депутатів трудя-
щих 
квітень 1962 – березень 1965 рр. 
Одеське обласне управління сільського господарства Виконкому Одеської 
обласної ради депутатів трудящих 
 березень 1965 р. 
з 1977 року Виконкому Одеської обласної Ради народних депутатів. 
т.15, кат.2. 
На державному зберіганні з 30.09.1965 р. 
Всього: 5612 од. зб. 1944-1982 рр., 
Опис № 1 – 1944-1962 рр., 1563 од. зб. 
Адміністративно-господарський відділ. Планово-економічний відділ. 
Відділ агролісомеліорації. Сортовий відділ. Відділ рослинництва. Пло-
доовочевий відділ. Зоотехнічний відділ. Ветеринарний відділ. Органі-
заційно-колгоспний відділ. Бухгалтерія організаційного відділу. Виро-
бничо-фінансовий відділ. Бухгалтерія МТС. Відділ земельних фондів та 
землеустрою. Фінансовий відділ. Центральна бухгалтерія. Відділ кад-
рів. Відділ виробництва продуктів тваринництва та птахівництва. 
Опис № 2 – 1945-1971 рр., 41 од. зб. 
Накази Міністерства сільського господарства УРСР, обласного управлін-
ня сільського господарства. Акти про виділення до знищення документів 
Одеського обласного управління сільського господарства. 
Опис № 3 – 1962-1964 рр., 354 од. зб. 
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Адміністративно-господарський відділ. Планово-економічний відділ. 
Відділ виробництва продуктів рослинництва. Відділ виробництва продук-
тів тваринництва та птахівництва. Відділ земельних фондів та землеус-
трою. Ветеринарний відділ. Фінансовий відділ. Бухгалтерія. 
Опис № 4 – 1955-1962 рр., 81 од. зб. 
Оргколгоспний відділ. 
Опис № 5 – 1965-1978 рр., 2337 од. зб. 
Планово-економічний відділ. Відділ виробництва продуктів рослинницт-
ва. Відділ виробництва продуктів тваринництва та птахівництва. Відділ 
земельних фондів та землеустрою. Ветеринарний відділ. Оргколгоспний 
відділ. Фінансовий відділ. Бухгалтерія. 
Опис № 6 – 1951-1967 рр., 66 од. зб. 
Місцевий комітет. 
Опис № 7 – 1979-1982 рр., 1170 од. зб. 
Зведені звіти про роботу колгоспів Одеської області. Зведений річний 
звіт міжгосподарських сільгосппідприємств. 
 
Р-5549, Управління землеустрою та сівозмін Одеського обласного управ-
ління сільського господарства 
м. Одеса 
1936-жовтень1941 рр., квітень 1944-1956 рр. 
т.15, кат.2. 
На державному зберіганні з 29.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1936-1956 рр., 574 од. зб. 
Річні земельні звіти про розподіл землі по угіддям та землекористува-
чам Одеської області. Протоколи засідань технічної ради по розгляду 
проектів внутрішньогосподарських облаштувань колгоспів, характеристи-
ки введених сівооборотів в колгоспах районів. Штатні розписи та кош-
ториси витрат. Річні фінансові звіти. 
 
Р-5550, Управління у справах сільського та колгоспного будівництва 
Виконкому Одеської обласної ради депутатів трудящих 
м. Одеса 
червень1945-10.01.1959 рр. 
т.12, кат.2. 
На державному зберіганні з 30.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1945-1958 рр., 44 од. зб. 
Плани колгоспного будівництва. Звіти про будівельно-відновлювальних 
робіт в Одеській області і виконання плану сільського та колгоспного 
будівництва. Штатні розписи. Річні фінансові звіти. 
 
Р-5551, Одеське обласне управління у справах мисливського господарст-
ва. Виконкому Одеської обласної ради депутатів трудящих 
м. Одеса 
серпень1944-1952 рр. 
т.15, кат.2. 
На державному зберіганні з 29.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1944-1952 рр., 29 од. зб. 
Рішення та розпорядження облвиконкому. Протоколи засідань наукової 
ради щодо мисливського промислу, кінологічної ради з собаководами. 
Річні звіти по виставкам мисливських собак. Фінансові звіти. Штатні 
розписи та кошториси витрат. 
 
Р-5552, Народний суд Красноокнянського району  
с. Красні Окни, Красноокнянського району, Одеської області  
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[ ] рр. 
  
т.5, кат.3. 
На державному зберіганні з 21.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1944-1953 рр., 42 од. зб. 
Судові справи про визнання прав власності на житлові будови, стягнен-
ня аліментів та кримінальні справи.  
 
Р-5553, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний Жовтень» 
с. Піскулунг, Чернянського району, Одеської області 
1944 р. 
З 1946 р. с. Довжанка, Чернянського району, Одеської області. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 21.10.1965 р. 
Опис № 1 –1944-1950 рр., 23 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів і засідань правління кол-
госпу. Річні звіти.  
 
Р-5554, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ткаченко 
с. Дубово, Чернянського району, Одеської області 
1944 р.- 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 21.10.1965 р. 
Опис № 1 –1944-1950 рр., 15 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів і засідань правління кол-
госпу. Річні звіти.  
 
Р-5555, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «10 років Молдові» 
с. Горячевка, Чернянського району, Одеської області 
1944-червень 1948 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) «П’ятирічка у 4 роки». 
с. Горячевка, Чернянського району, Одеської області 
червень 1948 р.- 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 28.10.1965 р. 
Опис № 1 –1944-1950 рр., 16 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів і засідань правління кол-
госпу. Річні звіти.  
 
Р-5556, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова 
с. Сагайдак, Чернянського району, Одеської області 
[ ] рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 21.10.1965 р. 
Опис № 1 –1944-1950 рр., 24 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів і засідань правління кол-
госпу. Річні звіти.  
 
Р-5557, Виконком Велико – Фонтанської сільської ради депутатів трудя-
щих (сільрада) 
с. Великий фонтан, Котовського району, Одеської області 
серпень 1940-06.08.1941-30.03.1944 рр. 
т.2, кат.1. 
На державному зберіганні з 21.10.1965 р. 
Опис № 1 –1944-1966 рр., 155 од. зб. 
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Плани роботи. Протоколи засідання виконкому, сесій. Бюджети. Звіти 
про виконання бюджету. Книги обліку доходів та витрат сільського бю-
джету. Рішення райвиконкому, Протоколи сесій сільради та засідань ви-
конкому. Квартальні плани, бюджети та звіти про виконання бюджету. 
Протоколи голосування дільничної виборчої комісії.  
 
Р-5558, Виконком Станіславської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Станіславка, Бірзульського району, Балтського округу, Одеської гу-
бернії 
1923-серпень1940 рр.  
12.10.1924-Автономної Молдовської РСР (АМРСР) 
Виконком Станіславської сільської депутатів трудящих (сільрада) 
с. Станіславка, Котовського району, Одеської області 
серпень1940-26.07.1941-28.04.1944 рр. 
т.2, кат.1.  
На державному зберіганні з 21.10.1965 р. 
Опис № 1 –1944-1965 рр., 139 од. зб. 
Квартальні плани роботи. Протоколи засідань виконкому, сесій сільра-
ди. Бюджети. Штатні розписи, кошториси витрат, місячні звіти про ви-
конання бюджету. Книги обліку доходів та витрат сільського бюджету. 
 
Р-5559, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя». 
с. Нова Кульна, Котовського району, Одеської області 
1944-07.01.1950 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ленінська путь». 
с. Нова Кульна, Котовського району, Одеської області 
25.05.1950 р.- 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 22.10.1965 р. 
Всього: 27 од. зб. 1944-1952 рр., 
Опис № 1 –1944-1950 рр., 19 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів і засідань правління кол-
госпу. Річні звіти. Книги обліку грошових і натуральних прибутків та 
їх розподіл.  
Опис № 2 –1950-1952 рр., 8 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів і засідань правління кол-
госпу. Річні звіти. Книги обліку грошових і натуральних прибутків.  
 
Р-5560, Виконком Нестоїтської сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада)  
с. Нестоїта, Бірзульського району, Балтського округу, Одеської губер-
нії. 
07.03.1923-серпень1940 рр.  
12.10.1924-Автономної Молдовської РСР (АМРСР) 
Виконком Нестоїтської сільської депутатів трудящих (сільрада) 
с. Нестоїта, Котовського району, Одеської області. 
серпень1940-05.08.1941-23.03.1944 рр. 
т.2, кат.1.  
На державному зберіганні з 21.10.1965 р. 
Опис № 1 –1944-1970 рр., 198 од. зб. 
Квартальні плани роботи. Протоколи засідань виконкому, сесій. Матері-
али постійно діючих комісій. Бюджети. Місячні звіти про виконання 
сільських бюджетів. Книги обліку доходів та витрат сільського бюдже-
ту. Інформації по оргмасовій роботі. 
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Р-5561, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога». 
с. Нова Кульна, Котовського району, Одеської області. 
не встан.-07.01.1950 рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 22.10.1965 р. 
Опис № 1 –1944-1950 рр., 17 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів і засідань правління кол-
госпу. Річні звіти.  
 
Р-5562, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова 
с. Грекове 2-ге, Валегоцуловського району, Одеської області 
[ ] рр. 
з 21.12.1945 р. Долинського району, Одеської області. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 22.10.1965 р. 
Опис № 1 –1944-1949 рр., 13 од. зб. 
Протоколи загальних зборів і засідань правління колгоспу. Виробничі 
плани. Приходно-витратний кошторис. Річні звіти. Книги обліку фондів, 
грошових та натуральних доходів та витрат. 
 

Р-5563, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Рози Люксембург. 
с. Федорівка, Валегоцуловського району, Одеської області. 

[ ] р.- 
з 21.12.1945 р. Долинського району, Одеської області. 
з 28.11.1957 р. Котовського району, Одеської області. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 23.10.1965 р. 
Опис № 1 –1944-1950 рр., 16 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів і засідань правління кол-
госпу. Річні звіти. Колгоспна земельна шнурова книга. 
 
Р-5564, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Жовтень» 
с. Падренцево, Котовського району, Одеської області 
не встан. - 17.06.1950 р. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 23.10.1965 р. 
Опис № 1 –1944-1950 рр., 22 од. зб. 
Виробничі плани. Приходно-витратний кошторис. Протоколи загальних 
зборів і засідань правління колгоспу. Річні звіти.  
 
Р-5565, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Папаніна 
с. Гидерим, Котовського району, Одеської області 
не встан. 16.06.1950 р.  
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 23.10.1965 р. 
Опис № 1 –1944-1950 рр., 15 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів і засідань правління кол-
госпу. Річні звіти.  
 
Р-5566, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова 
с. Петрівка, Долинського району, Одеської області 
13.06.1950-11.02.1958 р. 
з 1958 р. Ананьївського району, Одеської області. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Зоря комунізму». 
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с. Петрівка, Ананьївського району, Одеської області 
28.04.1958 р.- 
з червня1958 р. Котовського району, Одеської області. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 23.10.1965 р. 
Опис № 1 –1950-1964 рр., 41 од. зб. 
Виробничі плани, приходно-витратні кошториси. Протоколи загальних 
зборів і засідань правління колгоспу. Річні звіти. Книги обліку гро-
шових та натуральних витрат та прибутків.  
 
Р-5567, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова 
с. Чубарівка, Котовського району, Одеської області 
не встан. 17.06.1950 р.  
з 1948 р. с. Бочманівка, Котовського району, Одеської області  
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 23.10.1965 р. 
Опис № 1 –1946-1950 рр., 11 од. зб. 
Виробничі плани. Приходно-витратні кошториси. Протоколи загальних 
зборів і засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
 
Р-5568, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «13 років РСЧА» 
с. Миколаївка, Котовського району, Одеської області 
не встан. 14.02.1953 р.  
з 1952 р. с. Глубочек, Котовського району, Одеської області  
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 23.10.1965 р. 
Опис № 1 –1944-1952 рр., 23 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів і засідань правління кол-
госпу. Річні звіти. 
 
Р-5569, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога» 
с. Станіславка, Котовського району, Одеської області 
не встан. 17.06.1950 р. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 23.10.1965 р. 
Опис № 1 –1944-1950 рр., 18 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів і засідань правління кол-
госпу. Річні звіти. 
 
Р-5570, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна. 
с. Великий Фонтан, Котовського району, Одеської області. 
[ ] рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 23.10.1965 р. 
Опис № 1 –1944-1964 рр., 54 од. зб. 
Виробничі плани. Плани і протоколи загальних зборів і засідань прав-
ління колгоспу. Річні звіти. Книги обліку грошових та натуральних ви-
трат та прибутків та їх розподіл. 
 
Р-5571, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Крупської 
с. Миколаївка ІІ, Котовського району, Одеської області 
[ ] р. - 24.06.1950 р.  
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 23.10.1965 р. 
Опис № 1 –1945-1950 рр., 12 од. зб. 
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Виробничі плани. Протоколи загальних зборів і засідань правління кол-
госпу. Річні звіти.  
 
Р-5572, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога» 
с. Чапаївка, Котовського району, Одеської області 
16.01.1958-17.02.1958 р. 
 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва 
17.02.1958-08.09.1958 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) «40 років КП України» 
08.09.1958 р. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 23.10.1965 р. 
Опис № 1 –1958-1965 рр., 21 од. зб. 
Протоколи загальних зборів і засідань правління колгоспу. Річні зві-
ти.  
 
Р-5573, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове село» 
с. Новоселівка, Котовського району, Одеської області 
не встан.- 07.01.1950 р.  
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 23.10.1965 р. 
Опис № 1 –1944-1949 рр., 19 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів і засідань правління кол-
госпу. Річні звіти. Акти про збитки нанесених колгоспу німецько-
фашистськими загарбниками. 
 
Р-5574, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова 
с. Станіславка, Котовського району, Одеської області 
не встан.- 17.06.1950 р.  
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 23.10.1965 р. 
Опис № 1 –1944-1950 рр., 17 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів і засідань правління кол-
госпу. Річні звіти. Книги обліку фондів, грошових та натуральних при-
бутків та їх розподіл. 
 
Р-5575, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського 
с. Новоселівка, Валегоцуловського району, Одеської області 
[ ] рр. 
з 21.12.1945 р. – Долинського району, Одеської області. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 23.10.1965 р. 
Опис № 1 –1945-1950 рр., 12 од. зб. 
Протоколи загальних зборів і засідань правління колгоспу. Виробничі 
плани. Річні звіти.  
 
Р-5576, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського 
с. Карпешти, Котовського району, Одеської області 
1944- [22.05.1950] рр. 
з 1946 р. – с. Карпівка, Котовського району, Одеської області. 
з 1948 р. – с. Муроване, Котовського району, Одеської області. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 23.10.1965 р. 
Опис № 1 –1945-1950 рр., 19 од. зб. 
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Виробничі плани. Протоколи загальних зборів і засідань правління кол-
госпу. Річні звіти.  
 
Р-5577, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 8 березня 
с. Липецьке 2-ге, Котовського району, Одеської області 
не встан. - 17.06.1950 р.  
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
Опис № 1 –1944-1949 рр., 16 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів і засідань правління кол-
госпу.  
 
Р-5578, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова 
с. Олександрівка, Молдовської АРСР 
[ ] р.-серпень 1940 р. 
з 1948 р. – с. Муроване, Котовського району, Одеської області. 
[ ] р.-24.06.1950 р.- с. Олександрівка, Котовського району, Одеської 
області. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 23.10.1965 р. 
Опис № 1 –1937-1950 рр., 17 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів і засідань правління кол-
госпу. Річні звіти.  
 
Р-5579, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьонного 
с. Коси-1, Котовського району, Одеської області 
[ ] р.-22.06.1950 р. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
Опис № 1 –1944-1950 рр., 17 од. зб. 
Протоколи загальних зборів і засідань правління колгоспу. Річні зві-
ти.  
 
Р-5580, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Троу-Ноу» 
с. Стара Кульна, Котовського району, Одеської області 
[ ] р.-24.03.1950 р. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Горького 
24.03.1950-16.06.1950 рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
Опис № 1 –1944-1950 рр., 19 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів і засідань правління кол-
госпу. Річні звіти.  
 
Р-5581, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча 
с. Куяльник, Котовського району, Одеської області 
[ ] рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 23.10.1965 р. 
Опис № 1 –1944-1963 рр., 69 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів і засідань правління кол-
госпу. Приходно-витратні кошториси. Річні звіти. Книги обліку грошо-
вих та натуральних прибутків, фондів. 
Р-5582, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «П’ятирічка у 4 роки» 
с. Комарове, Котовського району, Одеської області 
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[ ] р.- 23.05.1950 р. 
 
з 1947 р. с. Ясінове, Котовського району, Одеської області. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 23.10.1965 р. 
Опис № 1 –1944-1950 рр., 19 од. зб. 
Виробничі плани. Приходно-витратні кошториси. Протоколи загальних 
зборів і засідань правління колгоспу.  
 
 
Р-5584, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний повстанець» 
с. Коси-Слободка, Котовського району, Одеської області 
[ ] р.-16.06.1950 р. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 23.10.1965 р. 
Опис № 1 –1944-1950 рр., 20 од. зб. 
Виробничі плани. Приходно-витратні кошториси. Протоколи загальних 
зборів і засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
 
Р-5585, Одеська Державна картинна галерея. Одеського губернського 
відділу політичної просвіти. (Губполітпросвіта)  
м. Одеса 
1920-17.10.1941 рр., 10.04.1944 р.- 
з липня 1925 р. Одеського окружного відділу політичної просвіти. 
(Окрполітпросвіта). 
з 1932 р. Одеського обласного відділу політичної просвіти. (Облполіт-
просвіта). 
з 1944 р. Одеського обласного відділу у справах мистецтв. 
з 10.06.1953 р. Одеського обласного управління культури. 
Одеський художній музей 
27.10.1965 р.- 
т.19, кат.3. 
На державному зберіганні з 21.03.1973 р. 
Опис № 1 –1944-2001 рр.,486 од. зб. 
Накази обласного відділу мистецтв. Річні плани роботи, звіти про ро-
боту картинної галереї. Протоколи наукових нарад та науково-художньої 
ради. Матеріали про проведення виставок. Листування про наукову робо-
ту, роботу галереї. Накази Міністерства культури УРСР. Листування з 
Міністерством Культури УРСР та обласним управлінням культури про ро-
боту музею. Науковий відділ. Місцевий комітет. Накази з основної дія-
льності. 
 
Р-5587, Котовська машино-тракторна станція (МТС) Одеського обласного 
управління сільського господарства 
м. Котовськ, Котовського району, Одеської області 
серпень 1940-06.08.1941 рр., 31.03.1944-18.04.1958 рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 23.10.1965 р. 
Опис № 1 –1944-1950 рр., 35 од. зб. 
Виробничо-фінансові плани. Річні звіти.  
 
Р-5588, Виконком Куяльницької сільської ради робочих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Куяльник, Бірзульського району, Балтського округу, Одеської губер-
нії 
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1923-серпень 1940 рр.  
з 12.10.1924 р. Автономної Молдовської РСР. (АМРСР). 
Виконком Куяльницької сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Куяльник, Котовського району, Одеської області 
серпень1940-06.08.1941 рр., 31.03.1944 рр. 
т.2, кат.1. 
На державному зберіганні з 25.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1945-1964 рр., 172 од. зб. 
Квартальні плани роботи виконкому, комісій. Протоколи засідань викон-
кому, сесій сільради. Бюджет, штатні розписи та кошториси витрат. Мі-
сячні звіти про виконання сільського бюджету. Книги обліку доходів і 
витрат сільського бюджету. 
 
Р-5589, Котовський районний дорожній відділ Виконкому Котовської рай-
онної ради депутатів трудящих 
м. Котовськ, Котовського району, Одеської області 
1944 -1955 рр. 
Котовський районний відділ автомобільного транспорту та шосейних до-
ріг (Райавтошосдор). Виконкому Котовської районної ради депутатів 
трудящих 
1955 р.- 
т.13, кат.3. 
На державному зберіганні з 24.10.1965 р. 
Опис № 1 –1944-1964 рр., 54 од. зб. 
Плани роботи. Кошториси та штатні розписи. Річні звіти.  
 
Р-5590, Виконком Чапаївської сільської ради депутатів трудящих (сіль-
рада) 
с. Чапаївка, Валегоцуловського району, Одеської області 
06.08.1940-06.08.1941 рр., 31.03.1944 р.  
з 21.12.1945 р. Долинського району, Одеської області. 
з 28.11.1957 р. Котовського району, Одеської області. 
т.2, кат.1. 
На державному зберіганні з 27.10.1971 р. 
Опис № 1 – 1955-1964 рр., 68 од. зб. 
Рішення райвиконкому. Плани робіт. Протоколи засідань виконкому, се-
сій. Бюджет. Звіти про виконання бюджету. Книги обліку доходів і ви-
трат сільського бюджету. 
 
Р-5591, Відділ сільського та колгоспного будівництва. Виконкому Ко-
товської районної ради депутатів трудящих. 
м. Котовськ, Котовського району, Одеської області. 
[ ] рр. 
т.12, кат.1. 
На державному зберіганні з 24.10.1972 р. 
Опис № 1 – 1945-1947 рр., 17 од. зб. 
Штатні розписи та кошториси. Плани по будівництву та відновленню бу-
дівель. Звіти про хід будівництва. 
 
Р-5592, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна. 
с. Липецьке, Котовського району, Одеської області. 
[ ] рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 24.10.1965 р. 
Опис № 1 –1944-1964 рр., 55 од. зб. 
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Виробничі плани. Протоколи засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Книги обліку грошових та натуральних доходів та витрат.  
 
Р-5593, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьонного 
хут. Доброжанове, Біляївського району, Одеської області 
[ ] рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 07.12.1966 р. 
Опис № 1 –1947-1950 рр., 4 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів членів колгоспу. Річні 
звіти. Книги обліку основних засобів, фондів.  
 
Р-5594, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова 
с. Нестоїт, Котовського району, Одеської області 
1944-30.03.1957 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Дружба народів» 
30.03.1957 р.- 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 24.10.1965 р. 
Опис № 1 –1944-1963 рр., 61 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів членів колгоспу. Приход-
но-витратні кошториси. Річні звіти. Книги обліку фондів, грошових і 
натуральних доходів.  
 
Р-5595, Котовський районний відділ культури Виконкому Котовської рай-
онної ради депутатів трудящих 
м. Котовськ, Котовського району, Одеської області 
серпень 1940-06.08.1941 рр., 31.03.1944 р. 
т.19, кат.3. 
На державному зберіганні з 24.10.1965 р. 
Опис № 1 –1948-1964 рр., 41 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи засідань ради райвідділу культури, конферен-
цій міжвідомчої ради по культурі та мистецтву. Довідки та інформації 
про роботу відділу культури, клубів, будинків культури, бібліотек, 
музеїв, міжвідомчої ради, роботи університету культури в районі. Шта-
тні розписи та кошториси витрат. Звіт про виконання кошторисів витрат 
по районному бюджету. 
 
Р-5596, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна. 
с. Домниця, Котовського району, Одеської області. 
[ ] рр. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 24.10.1965 р. 
Опис № 1 –1944-1956 рр., 23 од. зб. 
Виробничі плани. Приходно-витратні кошториси. Протоколи загальних 
зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти.  
 
Р-5597, Виконком Дружелюбовської сільської ради робочих, селянських 
та червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Дружелюбовка, Ісаєвського району, Первомайського округу, Одеської 
губернії 
07.03.1923-24.12.1939 рр.  
з липня1925 р. Ісаєвського району, Первомайського округу.  
з 07.11.1927 р. Андре-Іванівського району, Одеського округу. 
в 1931 р. Андре-Іванівського району УРСР. 
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з 1932 р. Андре-Іванівського району, Оденської області. 
Виконком Дружелюбовської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Дружелюбовка, Андре-Іванівського району, Оденської області 
24.12.1939-10.08.1941 рр., 02.04.1944-15.04.1957 рр. 
з 1940 р. Андреєво-Іванівського району, Оденської області. 
з 13.08.1945 р. с. Дружелюбовка, Миколаївського району, Оденської об-
ласті. 
т.2, кат.1. 
На державному зберіганні з 25.09.1965 р. 
Опис № 1 – 1945-1957 рр., 27 од. зб. 
Квартальні плани роботи. Протоколи засідань виконкому, сесій. Бюджет, 
штатні розписи та кошториси.  
 
Р-5598, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. ВКП (б) 
с. Бачманівка, Котовського району, Одеської області 
26.06.1950 р.-[ ] р. 
т.16, кат.3. 
На державному зберіганні з 24.10.1965 р. 
Опис № 1 –1950-1958 рр., 28 од. зб. 
Виробничі плани. Приходно-витратні кошториси. Протоколи загальних 
зборів та засідань правління колгоспу. Книги обліку грошових та нату-
ральних доходів.  
 

Р-5600, Виконком Домницької сільської ради робітників, селянських та чер-
воноармійських депутатів (сільрада) 
с. Домниця, Бірзульського району, Балтського округу, Одеської губернії 
07.03.1923-серпень 1940 рр. 
з 12.10.1924 р.- Автономної Молдавської РСР (АМРСР) 
Виконком Домницької сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Домниця, Котовського району, Одеської області  
серпень 1940-06.08.1941 рр., 27.03.1944-1954 рр. 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 24.10.1971 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1954 рр., 28 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи засідань виконкому та сесій. Бюджети та штатний 
розпис. Кошториси витрат. Звіти про виконання бюджету. 
 
Р-5601, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна 
с. Нестоїта, Котовського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 24.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 14 од. зб. 
Виробничі плани. Прибутково-витратні кошториси. Протоколи загальних зборів 
та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
 
 
Р-5602, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Дружба народів» 
с. Ставрове, Красноокнянського району, Одеської області 
[ ] -12.02.1963 р. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 22 з’їзду КПРС 
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с. Ставрове, Котовського району, Одеської області 
12.02.1963 р.- 
з 01.12.1966 р. – с. Ставрове, Красноокнянського району, Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 24.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1960-1966 рр., 14 од. зб. 
Виробниче-фінансові плани. Протоколи загальних зборів та засідань правлін-
ня колгоспу. Річні звіти. Книги обліку основних коштів, неподільних фон-
дів. 
 
Р-5603, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча 
с. Нестоїта, Бірзульського району, Автономної Молдавської РСР 
1931-05.08.1941 рр., 23.03.1944-27.0.1957 рр. 
з травня 1935 р. – Котовського району, Автономної Молдавської РСР 
з серпня 1940 р. – Котовського району, Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1933-1957 рр., 40 од. зб. 
Виробничі плани. Прибутково-витратні кошториси. Протоколи загальних зборів 
та засідань правління колгоспу. Річні звіти. Книги обліку фондів. 
 
Р-5604, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чкалова 
с. Соболівка, Котовського району, Одеської області 
17.06.1950- [ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 24.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1956 рр., 33 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу.  
 
Р-5605, Виконком Антоновської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Антонівка, Котовського району, Одеської області 
22.06.1963 р.- 
з 16.12.1966 р. – Красноокнянського району, Одеської області  
тип 2 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 17.04.1973 р. 
 
Опис № 1 – 1963-1967 рр., 27 од. зб. 
Рішення Одеського облвиконкому. Протоколи засідань виконкому, сесій, комі-
сії по виборам в місцеву раду. Довідки, інформації з організаційно-масової 
роботи. Соціалістичні змагання. Бюджети, штатний розпис, кошториси. Місяч-
ні звіти про виконання бюджету. Книги обліку прибутків та витрат по бюдже-
ту. 
  
Р-5606, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний шлях» 
с. Новоселівка, Котовського району, Одеської області 
[ ]-07.01.1950 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях до комунізму» 
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с. Новоселівка, Котовського району, Одеської області 
22.06.1950 р.- 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 24.10.1965 р. 
Всього: 54 од. зб., 1944-1960 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 20 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти. Прибутково-витратні кошториси. 
 
Опис № 2 – 1950-1960 рр., 34 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти. Прибутково-витратні кошториси. 
 
Р-5607, Виконком Кошарської сільської ради робітничих, селянських та чер-
воноармійських депутатів (сільрада) 
с. Кошари, Бірзульського району, Балтського округу, Одеської губернії 
07.03.1923 – серпень 1940 рр. 
з 12.10.1924 р.- Автономної Молдавської РСР (АМРСР) 
Виконком Кошарської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Кошари, Котовського району, Одеської області 
серпень 1940 – 06.08.1941 рр., 29.03. 1944 р.- 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 24.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 53 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому, сесій. Соціалістичні змагання. Бюджети, кош-
ториси. Звіти про виконання бюджету. Книги обліку прибутків та витрат по 
бюджету. 
 
Р-5608, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Дімітрова 
с. Гидерим, Котовського району, Одеської області 
[ ] -16.06.1950 р. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 24.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 21 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти. Прибутково-витратні кошториси. 
 
Р-5609, Одеські обласні ремонтні майстерні Одеського обласного управління 
зв’язку  
м. Одеса 
[ ]-23.01.1950 р. 
Одеський завод № 19 Управління промислових підприємств Міністерства 
зв’язку СРСР 
м. Одеса 
23.01.1950-25.05.1962 рр. 
Одеський державний союзний завод № 19 Головного управління промислових 
підприємств Міністерства зв’язку СРСР 
м. Одеса 
25.05.1962 р.- 
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тип 14 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 04.04.1972 р. 
  
Опис № 1 – 1944-1965 рр., 192 од. зб. 
Бухгалтерія. Секретар. Плановий відділ. Виробниче-технічний відділ. Зав-
ком. Відділ кадрів. 
 
Р-5610, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова 
с. Дібровка, Котовського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 24.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1957 рр., 52 од. зб. 
Виробничі та перспективні плани. Протоколи загальних зборів та засідань 
правління колгоспу. Річні звіти. Акти збитків, які нанесли німецько-
румунські окупанти колгоспу. 
 
Р-5611, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Жовтень» 
с. Качуровка, Котовського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 24.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1958-1964 рр., 20 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Книги обліку земельних фондів та натуральних витрат. 
 
Р-5612, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Маленкова 
с. Качуровка, Долинського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 24.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1954-1957 рр., 9 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу.  
 
Р-5613, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Батьківщина» 
с. Дібровка, Котовського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 24.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1954-1957 рр., 19 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу. Книги обліку фондів, грошових та натуральних прибутків і 
витрат. 
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Р-5614, Борщівська машинно-тракторна станція (МТС) Одеського обласного уп-
равління сільського господарства 
с. Борщі, Котовського району, Одеської області 
1932-25.08.1941 рр., 25.03.1944-18.04.1958 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 24.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1953-1958 рр., 18 од. зб. 
Кошториси та штатний розпис. Виробниче-фінансові плани. Річні звіти. 
 
Р-5615, Котовська лісозахисна станція Одеського обласного управління лісо-
вого господарства 
с. Борщі, Котовського району, Одеської області 
березень 1950 р.- 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 24.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1953-1958 рр., 9 од. зб. 
Кошториси та штатний розпис. Виробниче-фінансові плани. Річні звіти. 
 
Р-5616, Птахівницьке радянське господарство (птахорадгосп) «Котовський» 
Одеського обласного тресту радгоспів 
м. Котовськ, Косовського району, Одеської області 
[ ] рр. 
з 16.08.1955 р. – Одеського обласного управління радгоспів 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 24.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1948-1959 рр., 29 од. зб. 
Кошториси та штатний розпис. Виробниче-фінансові плани. Річні звіти. Про-
токоли виробничих нарад. 
 
Р-5617, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях до соціалізму» 
с. Кошари, Котовського району, Одеської області 
[ ] – 24.06.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 24.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 9 од. зб. 
Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу.  
 
Р-5618, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова 
с. Нестоїта, Котовського району, Одеської області 
[ ] – 24.06.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 24.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 16 од. зб. 
Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. 
Кошториси. 
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Р-5619, Виконком Олександровської сільської ради робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Олександрівка, Бірзульського району, Балтського округу, Одеської губер-
нії 
07.03.1923 – серпень 1940 рр. 
з 12.10.1924 р. – Автономної Молдавської РСР (АМРСР) 
Виконком Олександровської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Олександрівка, Котовського району, Одеської області 
серпень 1940 – 05.08.1941 рр., 31.03.1944-1958 рр. 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 24.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1958 рр., 66 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи засідань виконкому та сесій. Бюджети, кошториси. 
Звіти про виконання бюджету.  
 
Р-5620, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Дзержинського 
с. Чорна, Чернянського району, Одеської області 
[ ] рр. 
з 29.06.1957 р. – Красноокнянського району, Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 24.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 73 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу. Прибутково-витратні кошториси. 
 
Р-5621, Виконком Косислободської сільської ради депутатів трудящих (сіль-
рада) 
с. Коси-Слободка, Котовського району, Одеської області 
серпень 1940-06.08.1941 рр., 02.04.1944-1954 рр. 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1954 рр., 68 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи засідань виконкому та сесій. Матеріали про роботу 
постійно діючих комісій. Кошториси та штатний розпис. Бюджети. Звіти про 
виконання бюджету. Книги обліку прибутків та витрат. 
 
Р-5622, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Буденого 
с. Кліментьївка, Котовського району, Одеської області 
[ 1944] р.- 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1957 рр., 23 од. зб. 
Виробничі плани роботи. Протоколи засідань правління колгоспу. Кошториси, 
бюджети. Звіти про виконання бюджету. Книги обліку прибутків та витрат. 
 
Р-5623, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Політвідділ» 
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с. Розальївка, Котовського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 24 од. зб. 
Виробничі плани та кошториси. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу.  
 
Р-5624, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ватутіна 
с.Липецьке-2, Котовського району, Одеської області 
[ ]-16.06.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1956 рр., 19 од. зб. 
Виробничі плани роботи. Протоколи засідань правління колгоспу. Кошториси, 
бюджети. Річні звіти. 
 
Р-5626, Виконком Миколаївської сільської ради робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Миколаївка, Ісаївського району, Першотравневого округу, Одеської губер-
нії 
07.03.1923 – 24.12.1939 рр. 
з липня 1925 р. – Ісаївського району, Першотравневого округу 
07.11.1927 р. – Андрієво-Іванівського району, Одеського округу 
з 1931 р. - Андрієво-Іванівського району УРСР 
з 1932 р. - Андрієво-Іванівського району, Одеської області 
 
Виконком Миколаївської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Миколаївка, Андре-Іванівського району, Одеської області 
24.12.1939-10.08.1941 рр., 02.04.1944-01.01.1965 рр. 
з 1940 р. - с. Миколаївка, Андрієво-Іванівського району, Одеської області 
з 13.08.1945 р. - с. Миколаївка, Миколаївського району, Одеської області 
з 04.01.1963 р. - с. Миколаївка, Березівського району, Одеської області 
 
Виконавчий комітет Миколаївської селищної ради депутатів трудящих (сільра-
да) 
смт. Миколаївка, Миколаївського району, Одеської області 
01.01.1965 р.- 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.06.1972 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1971 рр., 143 од. зб. 
Квартальні плани роботи. Протоколи засідань виконкому та сесій. Бюджети, 
кошториси, штатний розпис. Річні звіти про виконання бюджету. Документи з 
соцзмагання та виборчкомів. 
 
Р-5627, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе 
с. Липецьке-1 Котовського району, Одеської області 
22.06.1950 р.- 
тип 16 
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3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1956 рр., 16 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Прибутково-
витратні кошториси. Річні звіти. 
 
Р-5628, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка 
с. Бачманівка, Котовського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1961-1964 рр., 11 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Книги обліку прибутків та витрат та їх розподіл. Річні звіти. 
 
Р-5629, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова 
с.Коси-1, Котовського району, Одеської області 
[ ]-22.06.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1949-1950 рр., 5 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти. 
 
Р-5630, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського 
с. Кабанове, Котовського району, Одеської області 
[ ]-16.06.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 16 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти. Прибутково-витратні кошториси. 
 
Р-5631, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського 
с. Петрівка, Валегоцуловського району, Одеської області 
[ ] рр. 
з 21.12.1945 р. – Долинський район, Одеська область 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 13 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Прибутково-витратні кошториси. 
 
Р-5632, Виконком Розалівської сільської ради робітничих, селянських та че-
рвоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Розалівка, Бірзульського району, Балтського округу, Одеської губернії 
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07.03.1923 – серпень 1940 рр. 
з 12.10.1924 р. - Автономної Молдавської РСР 
Виконком Розалівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Розалівка, Котовського району, Одеської області 
серпень 1940-07.08.1941 рр., 29.03.1944-1959 рр. 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1959 рр., 92 од. зб. 
Квартальні плани роботи. Протоколи засідань виконкому та сесій. Бюджети, 
кошториси. Річні звіти про виконання бюджету. Акти про збитки, нанесені 
німецько-румунськими окупантами. Книга обліку прибутків та витрат сільсь-
ких бюджетів. 
 
Р-5633, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова 
х. Оброчний, Валегоцуловського району, Одеської області 
[ ] рр. 
з 21.12.1945 р. – Долинського району, Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 13 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти.  
 
Р-5634, Виконком Качуровської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Качуровка, Долинського району, Одеської області 
серпень 1940 -05.08.1941 рр., 30.03.1944 р.- 
з 28.11.1957 р. – Котовського району 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.10.1965 р. 
Всього: 112 од. зб., 1946-1960 рр. 
 
Опис № 1 – 1946-1960 рр., 73 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи засідань виконкому та сесій. Матеріали про роботу 
постійно діючих комісій. Кошториси , бюджети. Звіти про виконання бюджету. 
Книги обліку прибутків та витрат. 
Опис № 2 – 1948-1960 рр., 39 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи засідань виконкому та сесій. Матеріали про роботу 
постійно діючих комісій. Звіти про виконання бюджету. Книги обліку прибут-
ків та витрат. 
 
Р-5635, Виконком Комаровської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Комаровка, Котовського району, Одеської області 
серпень 1940 – 06.08.1941 рр., 19.03.1944-1954 рр. 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1954 рр., 36 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи засідань виконкому та сесій. Бюджеті. Звіти про 
виконання бюджету. Книги обліку прибутків та витрат сільського бюджету. 
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Р-5636, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний путіловець» 
с. Поплавка, Валегоцуловського району, Одеської області 
[ ] рр. 
з 21.12.1945 р. – Долинського району, Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 11 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу.  
 
Р-5637, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «13 років Жовтня» 
с. Бачманівка, Котовського району, Одеської області 
[ ] -01.06.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 14 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу. Прибутково-витратні кошториси. 
 
Р-5638, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога» 
с. Бачманівка, Котовського району, Одеської області 
[ ] -17.06.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 19 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу.  
 
Р-5639, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Тельмана 
с. Новоселівка, Котовського району, Одеської області 
[ ] -16.06.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 26 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу. Прибутково-витратні кошториси. 
 
Р-5640, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 18 партз’їзду  
с. Петрівка, Валегоцуловського району, Одеської області 
[ ] рр. 
з 21.12.1945 р. – Долинський район, Одеська область 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 19 од. зб. 
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Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу. Прибутково-витратні кошториси. Книги обліку грошових та 
натуральних прибутків та витрат. 
 
Р-5641, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «1 травня» 
с. Мала Олександрівка, Котовського району, Одеської області 
[ ]-21.03.1949 р. 
 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова 
с. Мала Олександрівка, Котовського району, Одеської області 
21.03.1949-04.02.1958 рр.  
з 1950 р. – с. Розалівка, Котовського району, Одеської області 
 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Прогрес» 
с. Розалівка, Котовського району, Одеської області 
04.02.1958 р.- 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 24.10.1965 р. 
Всього: 54 од. зб., 1944-1958 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 24 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу.  
Опис № 1 – 1950-1958 рр., 30 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу.  
 
Р-5642, Виконком Котовської-1 сільської ради робітничих, селянських та че-
рвоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Коси-1, Бірзульського району, Балтського округу, Одеської губернії 
07.03.1923 – серпень 1940 рр. 
з 12.10.1924 р. - Автономної Молдавської СРС 
 
Виконком Котовської-1 сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Коси-1, Котовського району, Одеської області 
серпень 1940-06.08.1941 рр., 31.03.1944-1954 рр. 
 
Виконком Котовської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Коси, Котовського району, Одеської області 
1954 р.- 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.10.1965 р. 
Всього: 146 од. зб., 1946-1964 рр. 
 
Опис № 1 – 1946-1954 рр., 41 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи засідань виконкому та сесій. Бюджети, кошториси, 
штатний розпис. Річні звіти про виконання бюджету. Книга обліку прибутків 
та витрат сільських бюджетів. 
Опис № 1 – 1954-1964 рр., 105 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи засідань виконкому, сесій, постійно-діючих комі-
сій. Бюджети, кошториси. Річні звіти про виконання бюджету. Книга обліку 
прибутків та витрат сільських бюджетів. Інформації з організаційно-масової 
роботи. 
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Р-5643, Виконком Старокульнянської сільської ради робітничих, селянських 
та червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Стара Кульна, Бірзульського району, Балтського округу, Одеської губер-
нії 
07.03.1923 – серпень 1940 рр. 
з 12.10.1924 р. - Автономної Молдавської СРС 
Виконком Старокульнянської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Стара Кульна, Котовського району, Одеської області 
серпень 1940-06.08.1941 рр., 29.03.1944 р.- 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1966 рр., 111 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи засідань виконкому та сесій. Бюджети, штатний роз-
пис, кошториси витрат сільради. Річні звіти про виконання бюджету, статис-
тичні звіти про кількість населення і врожаю. Книга обліку прибутків та 
витрат сільських бюджетів. 
 
Р-5644, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва 
с. Куяльник, Котовського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 20 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу. Прибутково-витратні кошториси.  
 
Р-5645, Виконком Любомирської сільської ради робітничих, селянських та че-
рвоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Любомирка, Бірзульського району, Балтського округу, Одеської губернії 
07.03.1923 – серпень 1940 рр. 
з 12.10.1924 р. - Автономної Молдавської СРС 
 
Виконком Любомирської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Любомирка, Котовського району, Одеської області 
серпень 1940-05.08.1941 рр., 29.03.1944 р.- 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 24.10.1965 р. 
Всього: 216 од. зб., 1944-1970 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 30 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи засідань виконкому та сесій. Бюджети, штатний роз-
пис, кошториси витрат сільради. Річні звіти про виконання бюджету, статис-
тичні звіти про кількість населення і врожаю. Книга обліку прибутків та 
витрат сільських бюджетів. 
Опис № 2 – 1947-1970 рр., 186 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи засідань виконкому та сесій. Бюджети, штатний роз-
пис, кошториси витрат сільради. Річні звіти про виконання бюджету, статис-
тичні звіти про кількість населення і врожаю. Книга обліку прибутків та 
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витрат сільських бюджетів. Інформації про організаційно-масову роботу та 
соціалістичні змагання. 
 
Р-5646, Виконком Новоселівської сільської ради депутатів трудящих (сільра-
да) 
с. Новоселівка, Котовського району, Одеської області 
серпень 1940 – 26.08.1941 рр., 31.03.1944 р.- 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 24.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1965 рр., 157 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи засідань виконкому, сесій, виборчих комісій. Бю-
джети, кошториси. Звіти про виконання бюджету. Книги обліку прибутків та 
витрат сільського бюджету. Акти про збитки, нанесені німецько-румунськими 
окупантами. 
 
Р-5647, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кагановича  
с. Коси-1, Котовського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 24.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 14 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу. Прибутково-витратні кошториси.  
 
Р-5648, Виконком Липецької-1 сільської ради робітничих, селянських та чер-
воноармійських депутатів (сільрада) 
с. Липецьке-1, Котовського району, Одеської області 
серпень 1940-06.08.1941 рр., 30.03.1944-1955 рр. 
 
Виконком Липецької сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Липецьке, Котовського району, Одеської області 
1955 р.- 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.10.1965 р. 
Всього: 207 од. зб., 1944-1970 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1954 рр., 59 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи засідань виконкому, сесій. Бюджети, кошториси. 
Звіти про виконання бюджету. Книги обліку прибутків та витрат сільського 
бюджету.  
Опис № 2 – 1955-1970 рр., 148 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи засідань виконкому, сесій. Бюджети, кошториси. 
Звіти про виконання бюджету. Книги обліку прибутків та витрат сільського 
бюджету. Річні звіти. Матеріали виборчих комісій. Накази виборців. Інфор-
мації з організаційно-масової роботи та соціалістичного змагання. 
 
Р-5646, Виконком Шляхетнянської сільської ради депутатів трудящих (сільра-
да) 
с. Шляхетне, Валегоцуловського району, Одеської області 
1945-11.12.1948 рр. 
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з 21.12.1945 р. – Долинського району, Одеської області 
 
Виконком Вишневської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Вишневе, Долинського району, Одеської області 
11.12.1948 р.- 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1953 рр., 34 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи засідань виконкому, сесій, виборчих комісій. Бю-
джети, кошториси. Звіти про виконання бюджету. Книги обліку прибутків та 
витрат сільського бюджету.  
 
Р-5650, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Тимошенка  
с. Романівка, Котовського району, Одеської області 
[ ] -18.09.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 20 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу. Прибутково-витратні кошториси.  
 
Р-5651, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «17-й партз’їзд»  
с. Любомирівка, Котовського району, Одеської області 
[ ] -22.06.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 14 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу. Прибутково-витратні кошториси. Книги обліку грошових та 
натуральних прибутків та витрат. 
 
Р-5652, Виконком Федорівської сільської ради робітничих, селянських та че-
рвоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Федорівка, Бірзульського району, Балтського округу, Одеської губернії 
07.03.1923 – серпень 1940 рр. 
з 12.10.1924 р. - Автономної Молдавської СРС 
 
Виконком Федорівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Федорівка, Валегуцуловського району, Одеської області 
серпень 1940-03.08.1941 рр., 30.03.1944-1959 рр. 
з 21.12.1945 р. – Долинського району, Одеської області 
з 28.11.1957 р. – Котовського району, Одеської області 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1959 рр., 86 од. зб. 
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Плани роботи. Протоколи засідань виконкому та сесій. Бюджети, кошториси 
витрат сільради. Річні звіти про виконання бюджету. Книга обліку прибутків 
та витрат сільських бюджетів. 
 
Р-5653, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Комінтерна 
с. Шляхетне, Валегуцуловського району, Одеської області 
[ ] рр. 
з 21.12.1945 р. – Долинський район, Одеська область 
з 11.12.1948 р. – с.Вишневе, Долинський район, Одеська область 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 12 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу.  
 
Р-5654, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Радянська Україна»  
с. Коси-Слободка, Котовського району, Одеської області 
липень 1950-[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1951-1952 рр., 5 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу. 
 
Р-5655, Виконком Косовської 2-ої сільської ради депутатів трудящих (сіль-
рада) 
с. Коси ІІ, Котовського району, одеської області 
серпень 1940-06.08.1941 рр., 31.03.1944-1954 рр. 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1954 рр., 44 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи засідань виконкому, сесій. Бюджети, кошториси, 
штатний розпис. Звіти про виконання бюджету. Книги обліку прибутків та ви-
трат сільського бюджету.  
 
Р-5656, Залізнична станція «Новий Буг» Єкатерининської залізниці 
[ ] рр. 
тип 13 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 28.08.1951 р. 
 
Опис № 1 – 1926-1927 рр., 1 од. зб. 
Циркуляр про військові перевізні документи, про порядок обміну на станціях 
секретною службовою кореспонденцією. 
 
Р-5657, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського 
с. Липецьке-1, Котовського району, Одеської області 
[ ] -16.06.1950 рр. 
тип 16 
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3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 17 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу. Прибутково-витратні кошториси. Матеріали про соціалістичне 
змагання. 
 
Р-5658, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла Лібкнехта 
с. Олександрівка, Котовського району, Одеської області 
[ ] -24.06.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 12 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу. 
 
Р-5659, Виконком Кирилівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Кирилівка, Валегуцуловського району, Одеської області 
серпень 1940-06.08.1941 рр., 01.04.1944-1949 рр. 
з 21.12.1945 р. – Долинського району, Одеської області 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1949 рр., 23 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи засідань виконкому та сесій. Бюджети. Книги обліку 
прибутків та витрат сільських бюджетів. 
 
Р-5660, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова 
с. Велика Кіндратівка, Валегуцуловського району, Одеської області 
[ ] рр. 
з 21.12.1945 р.- Долинського району, Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1957 рр., 31 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу. Книги обліку фондів, грошових та натуральних прибутків і 
витрат. 
 
Р-5661, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Паризька комуна»  
с. Кошари, Котовського району, Одеської області 
[ ] -24.06.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 11 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу.  
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Р-5662, Виконком Гоноратської сільської ради робітничих, селянських та че-
рвоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Гонората, Бірзульського району, Балтського округу, Одеської губернії 
07.03.1923 – серпень 1940 рр. 
з 12.10.1924 р. - Автономної Молдавської РСР 
Виконком Гоноратської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Гонората, Котовського району, Одеської області 
серпень 1940-06.08.1941 рр., 25.03.1944 р.- 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1964 рр., 65 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому та сесій. Бюджети, кошториси витрат сільради. 
Річні звіти про виконання бюджету. Книга обліку прибутків та витрат сіль-
ських бюджетів. 
 
Р-5663, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ковальова 
с. Романівка, Котовського району, Одеської області 
[ ] -26.02.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 13 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу. Прибутково-витратні кошториси. 
 
Р-5664, Виконком Гидеримської сільської ради робітничих, селянських та че-
рвоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Гидерим, Балтського району, Балтського округу, Одеської губернії 
07.03.1923 – серпень 1940 рр. 
з 12.10.1924 р. - Автономної Молдавської РСР 
Виконком Гидеримської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Гидерим, Котовського району, Одеської області 
серпень 1940-06.08.1941 рр., 20.03.1944-1954 рр. 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1954 рр., 44 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи засідань виконкому та сесій. Бюджети, кошториси 
витрат сільради. Річні звіти про виконання бюджету. Книга обліку прибутків 
та витрат сільських бюджетів. 
 
Р-5665, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Бессарабія-Рош»  
с. Морозівка, Валегуцуловського району, Одеської області 
 [ ] рр. 
з 21.12.1945 р. – Долинського району, Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 8 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
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Р-5666, Виконком Климентовської сільської ради депутатів трудящих (сільра-
да) 
с. Климентове, Котовського району, Одеської області 
серпень 1940-06.08.1941 рр., 28.03.1944-1960 рр., 1962 р.- 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1967 рр., 113 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи засідань виконкому, сесій, вибіркової комісії. Бю-
джети, кошториси витрат. Звіти про виконання бюджету. Книги обліку прибут-
ків та витрат сільських бюджетів. Матеріали про соціалістичне змагання. 
Інформація про стан організаційно-масової роботи. 
 
Р-5667, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка 
с. Качуровка, Валегуцуловського району, Одеської області 
[ ] рр. 
з 21.12.1945 р. - Долинського району, Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 14 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу.  
 
Р-5668, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона зірка»  
с. Заровне, Валегуцуловського району, Одеської області 
[ ] рр. 
з 21.12.1945 р. – Долинський район, Одеська область 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 12 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Прибутково-витратні кошториси. 
 
Р-5669, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова 
с. Липецьке-1, Котовського району, Одеської області 
 [ ] -20.06.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1947 рр., 7 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу.  
 
Р-5670, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Друму спре социализму» (До-
рога к социализму) 
с. Липецьке-2, Котовського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
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3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 13 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу.  
 
Р-5671, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Литвинова 
с. Павловка, Валегуцуловського району, Одеської області 
[ ] рр. 
з 21.12.1945 р. – Долинського району, Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1949 рр., 10 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу. Прибутково-витратні кошториси. Книги обліку грошових та 
натуральних прибутків. 
 
Р-5672, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Новий шлях» 
с. Степанівка, Валегуцуловського району, Одеської області 
[ ] рр. 
з 21.12.1945 р. – Долинського району, Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1950 рр., 10 од. зб. 
Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. 
Прибутково-витратні кошториси. Книги обліку грошових та натуральних прибу-
тків та витрат. 
 
Р-5673, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе 
с. Нестоїта, Котовського району, Одеської області 
[ ]-17.06.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 15 од. зб. 
Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу.  
 
Р-5674, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова 
с. Кошари, Котовського району, Одеської області 
[ ]-24.06.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 16 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу. Прибутково-витратні кошториси. 
 
Р-5675, Виконком Дібровської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
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с. Дібровка, Котовського району, Одеської області 
серпень 1940-05.08.1941 рр., 25.03.1944-1954 рр. 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1954 р., 5 од. зб. 
Протоколи сесій сільради. Бюджети. 
 
Р-5676, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Леннабір» (Ленінський на-
бір) 
с. Липецьке-2, Котовського району, Одеської області 
[ ]-16.06.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 21 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу. Прибутково-витратні кошториси. 
 
Р-5677, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського 
с. Бачманівка, Котовського району, Одеської області 
[ ]-17.06.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 19 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу. Прибутково-витратні кошториси. 
 
 
Р-5678, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «2-а п’ятирічка» 
с. Липецьке-2, Котовського району, Одеської області 
[ ]-16.06.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 13 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу.  
 
Р-5679, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «П’ятирічка в три роки» 
с. Соболівка, Котовського району, Одеської області 
[ ]-17.06.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1950 рр., 12 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу. Прибутково-витратні кошториси. 
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Р-5680, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка 
с. Федорівка, Валегуцуловського району, Одеської області 
[ ] рр. 
з 21.12.1945 р. – Долинського району, Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 21 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу. Книги обліку грошових та натуральних прибутків 
та витрат. Земельна шнурова книга. 
 
Р-5681, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях Леніна» 
с. Мала Кіндратівка, Валегуцуловського району, Одеської області 
[ ] рр. 
з 21.12.1945 р. – Долинського району, Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1950 рр., 9 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу. Книги обліку грошових та натуральних прибутків 
та витрат.  
 
Р-5682, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна 
с. Мала Кіндратівка, Валегуцуловського району, Одеської області 
[ ] рр. 
з 21.12.1945 р. – Долинського району, Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1956 рр., 34 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу. Книги обліку грошових та натуральних прибутків 
та витрат. Прибутково-витратні кошториси. 
 
Р-5683, Виконком Липецької-2 сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Липецьке-2, Котовського району, Одеської області 
серпень 1940-05.08.1941 рр., 30.03.1944-1954 рр. 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1954 рр., 74 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи засідань виконкому, сесій сільради. Бюджети, кош-
ториси, штатний розпис. Звіти про виконання бюджету. Книга обліку прибут-
ків та витрат сільських бюджетів. 
 
Р-5684, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «18 партз’їзд»  
с. Гонората, Котовського району, Одеської області 
1944-26.06.1950 рр. 
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Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Маленкова 
с. Гонората, Котовського району, Одеської області 
26.06.1950-09.07.1957 рр. 
 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Україна» 
с. Гонората, Котовського району, Одеської області 
 09.07.1957-19.03.1960 рр. 
 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Енгельса 
с. Гонората, Котовського району, Одеської області 
[1963-1975] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1968 рр., 84 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу. Книги обліку неподільних фондів. Прибутково-витратні кош-
ториси. Соціалістичні зобов’язання. 
 
Р-5685, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Паризька комуна» 
с. Липецьке-1, Котовського району, Одеської області 
[ ]-16.06.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 21 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу. Прибутково-витратні кошториси. 
 
Р-5686, Одеська база довгострокового зберігання та комплектації обладнання 
кабельних заводів Головного управління кабельної промисловості «Головка-
бель» 
м. Одеса 
1947-09.05.1951 рр. 
Одеський кабельний завод Головного управління кабельної промисловості «Го-
ловкабель» 
м. Одеса 
09.05.1951 р.- 
з липня 1957 р. – Управління машинобудівної та хімічної промисловості Рад-
наргоспу Одеського економічного адміністративного району м. Одеса 
з 1963 р. – Управління радіоелектронної та електротехнічної промисловості 
Раднаргоспу Чорноморського економічного району м. Одеса 
з 01.01.1966 р. – Головного управління кабельної промисловості Міністерст-
ва електротехнічної промисловості СРСР 
 
Одеський кабельний завод (Одескабель) ім. 60-річчя Великої Жовтневої соці-
алістичної революції 
1979 р. – 
з 29.04.1992 р. – Міністерства машинобудування, військово-промислового 
комплексу і конверсії України 
ВАТ «Одеський кабельний завод» 
25.12.1995 р.- 
тип 11 
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2 категорія фонду 
На державному зберігання з 22.03.1972 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1995 рр., 1030 од. зб. 
Плановий відділ. Відділ труда та заробітної платні. Технічний відділ. Бух-
галтерія. Відділ капітального будівництва. Відділ труда та технічної без-
пеки. Відділ технічного контролю. Відділ кадрів. Завком. Бюро раціоналіза-
ції та винахідництва. Бюро технічної інформації. 
 
Р-5687, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського 
с. Широколанівка, Котовського району, Одеської області 
[ ]-24.06.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 5 од. зб. 
Статут артілі. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу.  
 
Р-5688, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Куйбишева 
с. Липецьке-2, Котовського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1947 рр., 5 од. зб. 
Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу.  
 
Р-5689, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Троу Ноу» 
с. Липецьке-1, Котовського району, Одеської області 
[ ]-24.06.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 19 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу. Прибутково-витратні кошториси. 
 
Р-5690, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «13 років РЧКА» 
с. Велика Кіндратівка, Валегуцуловського району, Одеської області 
[ ] рр. 
з 21.12.1945 р. – Долинського району, Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 17 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу. Прибутково-витратні кошториси. Книги обліку грошових та 
натуральних прибутків та витрат.  
 
Р-5691, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова 
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с. Стара Кульна, Котовського району, Одеської області 
[ ] -06.06.1950 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Берія 
с. Стара Кульна, Котовського району, Одеської області 
06.06.1950-12.07.1953 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога» 
с. Стара Кульна, Котовського району, Одеської області 
12.07.1953 р.- 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1964 рр., 69 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу. Книги обліку натуральних прибутків та їх розподіл.  
 
Р-5692, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «10 років Молдавії» 
с. Глубочок, Котовського району, Одеської області 
[ ]-24.06.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 20 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу. Прибутково-витратні кошториси. 
 
Р-5693, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова 
с. Федорівка, Котовського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1958 р., 3 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу.  
 
Р-5694, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ткаченка 
с. Гонората, Котовського району, Одеської області 
[ ] -23.12.1949 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1944-1950 р., 22 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Прибутково-витратні кошториси. Річні звіти. 
 
 
Р-5695, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе 
х. Новий мир, Валегуцуловського району, Одеської області 
[ ] рр. 
з 21.12.1945 р. – Долинського району, Одеської області 
тип 16 
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3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1945-1949 р., 10 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Прибутково-витратні кошториси. Річні звіти. 
 
Р-5696, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна 
х. Калина, Валегуцуловського району, Одеської області 
[ ] рр. 
з 21.12.1945 р. – Долинського району, Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1945-1950 р., 12 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти. Книги обліку грошових та натуральних прибутків та витрат.  
 
Р-5697, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського 
с. Гидерим, Котовського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1944-1969 р., 47 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Прибутково-витратні кошториси. Річні звіти. Книги обліку грошових та 
натуральних прибутків та витрат.  
 
Р-5698, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя» 
с. Єфросинівка, Валегуцуловського району, Одеської області 
[ ] рр. 
з 21.12.1945 р. – Долинського району, Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1946-1949 р., 9 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Книги обліку грошових та натуральних прибутків та витрат.  
 
Р-5699, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова 
с. Глубочек, Котовського району, Одеської області 
1944-1958 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1945-1956 р., 35 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Прибутково-витратні кошториси. Річні звіти. Книги обліку фондів. 
 
Р-5700, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний колос» 
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с. Гор’ївка , Валегуцуловського району, Одеської області 
[ ] рр. 
з 21.12.1945 р. – Долинського району, Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1944-1950 р., 13 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Книги обліку грошових та натуральних прибутків та витрат. Прибутково-
витратні кошториси. Виробничі плани. 
 
Р-5701, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Політвідділовець» 
с. Нестоїта, Котовського району, Одеської області 
[ ] -23.05.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1944-1949 р., 12 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Прибутково-витратні кошториси. Річні звіти.  
 
Р-5702, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка 
с. Нестоїта, Котовського району, Одеської області 
[ ] -23.05.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1944-1950 р., 11 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Прибутково-витратні кошториси. Річні звіти.  
 
Р-5703, Виконком Романівської сільської ради робітничих, селянських та че-
рвоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Романівка, Бірзульського району, Балтського округу, Одеської губернії 
07.03.1923 – серпень 1940 рр. 
з 12.10.1924 р. - Автономної Молдавської СРС 
Виконком Романівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Романівка, Котовського району, Одеської області 
серпень 1940-06.098.1941 рр., 29.03.1944-1954 рр. 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1954 рр., 49 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи засідань виконкому та сесій. Бюджети, кошториси 
витрат сільради, штатний розпис. Річні звіти про виконання бюджету. Книга 
обліку прибутків та витрат сільських бюджетів. 
 
Р-5704, Виконком Володимирської сільської ради депутатів трудящих (сільра-
да) 
с. Дружелюбовка, Миколаївського району, Одеської області 
15.07.1957 р.- 
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тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.06.1972 р. 
 
Опис № 1 – 1957-1959 рр., 15 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи засідань виконкому, сесій сільради. Бюджети, кош-
ториси, штатний розпис. Книга обліку прибутків та витрат сільських бюдже-
тів. 
 
Р-5705, Виконком Борщянської сільської ради робітничих, селянських та чер-
воноармійських депутатів (сільрада) 
с. Борщі, Бірзульського району, Балтського округу, Одеської губернії 
07.03.1923 – серпень 1940 рр. 
з 12.10.1924 р. - Автономної Молдавської РСР (АМРСР) 
Виконком Борщянської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Борщі, Котовського району, Одеської області 
серпень 1940-25.08.1941 рр., 25.03.1944-1959 рр., 1961 р.- 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1965 рр., 107 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи засідань виконкому та сесій. Бюджети, кошториси 
витрат сільради, штатний розпис. Річні звіти про виконання бюджету. Книга 
обліку прибутків та витрат сільських бюджетів. 
 
Р-5706, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва 
х. Чапаєва, Валегуцуловського району, Одеської області 
[ ] рр. 
з 21.12.1945 р. – Долинського району, Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1945-1949 р., 11 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Книги обліку 
грошових та натуральних прибутків та витрат. 
 
Р-5707, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «7-й райз’їзд » 
с. Олексіївка, Котовського району, Одеської області 
[ ] -24.06.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1944-1950 р., 16 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Прибутково-витратні кошториси. Річні звіти.  
 
Р-5708, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «20 років Жовтня » 
с. Карпешти, Котовського району, Одеської області 
[ ] -06.06.1950 рр. 
з 1946 р. – с. Муроване, Котовського району, Одеської області 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Горького 
с. Муроване, Котовського району, Одеської області 
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06.06.1950 р.- 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
Всього: 74 од. зб., 1944-1967 рр. 
 
Опис № 1 –1944-1950 р., 19 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Прибутково-витратні кошториси. Річні звіти.  
Опис № 2 – 1950-1967 рр., 55 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Прибутково-витратні кошториси. Річні звіти. Книги обліку неподільних 
фондів. 
 
Р-5709, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Правда » 
с. Бачманівка, Котовського району, Одеської області 
[ ] -17.06.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1944-1950 р., 19 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти. 
 
Р-5710, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Молдова Рош» 
с. Стара Кульна, Котовського району, Одеської області 
[ ] -24.03.1950 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Берія 
с. Стара Кульна, Котовського району, Одеської області 
24.03.1950-16.06.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1944-1950 р., 21 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти. Прибутково-витратні кошториси. 
 
Р-5711, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова 
с. Вестернічани, Котовського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1944-1950 р., 15 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Прибутково-витратні кошториси. 
 
Р-5712, Красноокнянська середня школа № 1 Красноокнянського районного від-
ділу народної освіти 
с. Красні Окни, Красноокнянського району, Одеської області 
[ ] рр. 
з 04.01.1963 р. – Котовського району, Одеської області 
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з 16.12.1966 р. - Красноокнянського району, Одеської області 
тип 21 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 17.04.1973 р. 
 
Опис № 1 – 1948-1969 рр., 68 од. зб. 
Плани учбово-виховної роботи. Протоколи засідань педагогічної ради, бать-
ківського комітету, методичних нарад. Річні звіти про роботу школи. Стати-
стичні звіти. Штатний розпис, кошториси адміністративних витрат. Звіти про 
виконання кошторисів. 
 
Р-5713, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна 
с. Любомирка, Котовського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1944-1957 р., 36 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти. Прибутково-витратні кошториси. 
 
Р-5714, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Дзержинського 
с. Гулянка, Красноокнянського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1944-1950 р., 20 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти. Прибутково-витратні кошториси. 
 
Р-5715, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Куйбишева 
с. Ново-Михайлівка, Красноокнянського району, Одеської області 
[ ] 05.02.1957 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1950-1957 р., 14 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти. Прибутково-витратні кошториси. 
 
Р-5716, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова 
с. Тригради, Красноокнянського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1950-1956 р., 10 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти. Прибутково-витратні кошториси. 
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Р-5717, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова 
с. Греково, Валегуцуловського району, Одеської області 
[ ] рр. 
з 21.12.1945 р. – Долинського району, Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1945-1956 р., 23 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти.  
Книги обліку грошових та натуральних прибутків та витрат. 
 
Р-5718, Виконком Глибочанської сільської ради робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Глибочок, Бірзульського району, Балтського округу, Одеської губернії 
07.03.1923 – серпень 1940 рр. 
з 12.10.1924 р. - Автономної Молдавської РСР (АМРСР) 
Виконком Глибочанської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Глибочок, Котовського району, Одеської області 
серпень 1940-05.08.1941 рр., 30.03.1944-1958 рр. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1958 рр., 57 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи засідань виконкому та сесій. Бюджети, кошториси 
витрат сільради, штатний розпис. Річні звіти про виконання бюджету. 
 
Р-5719, Бірзульська районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка) 
Одеської окружної спілки споживчих товариств 
с. Бірзула, Бірзульського району, Балтського округу, Одеської губернії 
07.03.1923 – серпень 1940 рр. 
з 12.10.1924 р. - Автономної Молдавської РСР (АМРСР) 
Котовська районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка) Одеської 
обласної спілки споживчих товариств 
м. Котовськ, Котовського району, Одеської області 
серпень 1940-06.08.1941 рр., 31.03.1944 р.- 
тип 10 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1965 рр., 137 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи засідань правління. Постанови та розпорядження 
райспоживспілки. Кошториси і штатний розпис. Річні статистичні та фінансо-
ві звіти.  
 
Р-5720, Виконком Бочмановської сільської ради депутатів трудящих (сільра-
да) 
с. Бочманівка, Котовського району, Одеської області 
серпень 1940-06.08.1941 рр., 02.04.1944-1956 рр. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1956 рр., 80 од. зб. 
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Плани роботи. Протоколи засідань виконкому, сесій сільради. Бюджети, кош-
ториси, штатний розпис. Книга обліку прибутків та витрат сільських бюдже-
тів. Звіти про виконання бюджету. 
 
Р-5721, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Краще життя» 
с. Борщі, Котовського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1937-1950 р., 36 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти. Прибутково-витратні кошториси. 
 
Р-5723, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Орджонікідзе 
с. Станіславка, Котовського району, Одеської області 
[ ]-23.05.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1944-1956 р., 34 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти. Прибутково-витратні кошториси. 
 
Р-5724, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьоного 
с. Малий Фонтан, Котовського району, Одеської області 
[ ]-24.06.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1945-1950 р., 14 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти. Прибутково-витратні кошториси. 
 
Р-5725, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна 
с. Коси, Котовського району, Одеської області 
1944-17.03.1958 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Радянської Армії 
с. Коси, Котовського району, Одеської області 
17.03.1958 р.- 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
Всього: 62 од. зб., 1944-1964 рр. 
 
Опис № 1 –1944-1957 р., 41 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти. Прибутково-витратні кошториси. 
Опис № 2 –1958-1964 р., 21 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти. Книги обліку грошових та натуральних прибутків та витрат. 
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Р-5726, Виконком Бірзульської районної ради робітничих, селянських та чер-
воноармійських депутатів (райвиконком)  
м. Бірзула, Бірзульського району, Балтського округу, Одеської губернії 
07.03.1923 – серпень 1940 рр. 
з 12.10.1924 р. - Автономної Молдавської РСР (АМРСР) 
Виконком Котовської районної ради депутатів трудящих (райвиконком)  
м. Котовськ, Котовського району, Одеської області 
серпень 1940-06.08.1941 рр., 31.03.1944 р.- 
тип 1 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
Всього: 848 од. зб., 1944-1970 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1970 рр., 829 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи засідань районного та сільського виконкомів, се-
сій. Постанови та розпорядження райвиконкому. Звіти, доповіді про роботу 
виконкому. Матеріали про роботу постійно-діючих комісій, громадських орга-
нізацій, про нагородження орденами та медалями, про хід соціалістичного 
змагання. Акти про збитки, які нанесли німецько-румунські загарбники. Роз-
порядження райвиконкому. Бюджет. 
Опис № 2 – 1962-1970 рр., 19 од. зб. 
Листування, звіти, довідки в справах російської православної церкви та ре-
лігійним культам. Номенклатура справ. Акти на знищення справ термінового 
зберігання. 
 
Р-5727, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «3-й вирішальний» 
с. Борщі, Котовського району, Одеської області 
1944-07.03.1951 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Новий шлях» 
с. Борщи, Котовського району, Одеської області 
07.03.1951 р.- 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
Всього: 40 од. зб., 1944-1959 рр. 
 
Опис № 1 –1944-1950 р., 15 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Опис № 2 –1951-1959 р., 25 од. зб. 
Статут сільгоспартілі. Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та за-
сідань правління колгоспу. Річні звіти. Книги обліку грошових та натураль-
них прибутків та витрат. Книга обліку фондів. 
 
Р-5728, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова 
с. Маяки, Красноокнянського району, Одеської області 
 [ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1947-1964 р., 52 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти. Прибутково-витратні кошториси. 
 
Р-5729, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова 
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с. Топали, Чорнянського району, Одеської області 
[ ] рр. 
з 07.06.1957 р. - Красноокнянського району, Одеської області 
з 04.01.1963 р. – Котовського району, Одеської області 
з 16.12.1966 р. - Красноокнянського району, Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1946-1967 р., 95 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти. Прибутково-витратні кошториси. Соціалістичні зо-
бов’язання. Книги обліку неподільних фондів, основні фонди. 
 
Р-5731, Нестоїтська середня школа № 42 Котовського районного відділу на-
родної осіти 
с. Нестоїта, Котовського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 21 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1948 рр., 3 од. зб. 
Циркуляри та розпорядження відділу наросвіти. протоколи педагогічних рад. 
Кошторис по бюджету. Звіти про виконання бюджету. 
 
Р-5733, Котовський районний відділ сільського господарства виконкому Ко-
товської районної ради депутатів трудящих 
м. Котовськ, Котовського району, Одеської області  
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
Всього: 136 од. зб., 1944-1953 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1948 рр., 32 од. зб. 
Протоколи загальних зборів колгоспників на затвердження річних звітів. Рі-
чні звіти. Рішення Котовського райвиконкому та висновки райфінвідділу по 
річним звітам. 
Опис № 2 – 1944-1953 рр., 25 од. зб. 
Штатний розпис. Кошториси. Плани розвитку тваринництва. Протоколи районних 
та виробничих нарад. Річні звіти з тваринництва. 
Опис № 3 – 1945 р., 79 од. зб. 
Державні акти на вічне користування землею колгоспів. 
 
Р-5734, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «17 партз’їзд»  
с. Довжанка, Чорнянського району, Одеської області 
 [ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1944-1950 р., 20 од. зб. 



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  908 

Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти. Соціалістичні договори. Акти збитків, які нанесли колгос-
пу німецько-румунських окупанти. 
 
Р-5735, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка  
с. Артирівка, Чернянського району, Одеської області 
[ ] – 14.02.1963 рр. 
з 7 червня 1957 р. – Красноокнянського району, Одеської області 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва 
с. Артирівка, Красноокнянського району, Одеської області 
14.02.1963 р.- 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1958-1965 р., 22 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти. Книги обліку грошових та натуральних прибутків і витрат. 
 
Р-5736, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «2-а п’ятирічка »  
с. Довжанка, Чорнянського району, Одеської області 
 [ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1944-1950 р., 22 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти. Соціалістичні договори.  
 
Р-5738, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «20 років Жовтня»  
с. Артирівка, Чорнянського району, Одеської області 
 [ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1944-1950 р., 25 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти. Соціалістичні договори.  
 
Р-5739, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна  
с. Топали, Чорнянського району, Одеської області 
 [ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1944-1950 р., 18 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти.  
 
Р-5741, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ульянова 
с. Тригради, Красноокнянського району, Одеської області 
 [ ] рр. 
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тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1934-1950 р., 28 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Прибутково-витратні кошториси. 
 
Р-5742, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «П’ятирічка в 4-и роки» 
с. Іванівка, Красноокнянського району, Одеської області 
 [ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1948-1950 р., 5 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти. Прибутково-витратні кошториси. 
 
Р-5743, Виконком Мурованської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Муроване, Котовського району, Одеської області 
серпень 1940-29.07.1941 рр., 27.03.1944-1950 рр. 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 31 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи засідань виконкому, сесій сільради. Бюджети, кош-
ториси, штатний розпис. Книга обліку прибутків та витрат сільських бюдже-
тів. Звіти про виконання бюджету. Акти збитків, які нанесли німецько-
румунські окупанти. 
 
Р-5744, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва 
с. Мале Бурилове, Котовського району, Одеської області 
 [ ]-23.05.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1944-1950 р., 12 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти. Прибутково-витратні кошториси. Книги обліку грошових та 
натуральних прибутків і витрат. 
 
Р-5745, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна 
с. Підгорне, Котовського району, Одеської області 
 [ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1944-1950 р., 14 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти. Прибутково-витратні кошториси.  
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Р-5746, Чорнянський районний дорожній відділ (райдорвідділ) виконкому Чор-
нянської районної ради депутатів трудящих 
с. Чорна, Чорнянського району, Одеської області 
серпень 1940-07.08.1941 рр., 28.0.1944-1955 рр. 
Чорнянський районний відділ автомобільного транспорту та шосейних доріг 
(райавтошосдор) виконкому Чорнянської районної ради депутатів трудящих 
с. Чорна, Чорнянського району, Одеської області 
1955-07.06.1957 рр. 
тип 13 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1957 рр., 36 од. зб. 
Плани роботи. Кошториси та штатний розпис. Річні звіти про виконання пла-
нів. 
 
Р-5747, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комінтерн» 
с. Гулянка, Красноокнянського району, Одеської області 
 [ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1946-1949 р., 9 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти. Прибутково-витратні кошториси. 
 
Р-5748, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова 
с. Ново-Розівка, Красноокнянського району, Одеської області 
 [ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1948-1950 р., 5 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти.  
 
Р-5749, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова 
с. Федорівка, Красноокнянського району, Одеської області 
 [ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1944-1950 р., 9 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти.  
 
Р-5750, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 1-го Травня 
с. Артирівка, Чорнянського району, Одеської області 
 [ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  911 

 
Опис № 1 –1944-1950 р., 18 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти.  
 
Р-5751, Виконком Гамбуровської сільської ради робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільвиконком)  
с. Гамбурове, Ставровського району, Балтського округу, Одеської губернії 
07.03.1923 – серпень 1940 рр. 
з 12.10.1924 р. - Автономної Молдавської РСР (АМРСР) 
Виконком Гамбуровської сільської ради депутатів трудящих (сільвиконком)  
с. Гамбурове, Валегоцуловського району, Одеської області 
серпень 1940-07.08.1941 рр., 02.04.1944-січень 1946 рр. 
з 21.12.1945 р. – Долинського району, Одеської області 
Виконком Петровської сільської ради депутатів трудящих 
с. Петрівка, Долинського району, Одеської області 
січень 1946 р.- 
з листопада 1957 р. – Котовського району, Одеської області 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1964 рр., 91 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи засідань районного та сільського виконкомів, се-
сій. Бюджети. Звіти про виконання бюджету. Книги обліку прибутків та ви-
трат. 
 
Р-5752, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова 
с. Кошари, Котовського району, Одеської області 
 26.06.1950-березень 1963 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Свердлова 
с. Олексіївка, Котовського району, Одеської області 
березень 1963 р.- 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1944-1957 р., 37 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти. Книги обліку неподільних фондів, основних коштів, грошо-
вих та натуральних прибутків і витрат. 
 
Р-5753, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова 
с. Кирилівка, Валегуцуловського району, Одеської області 
 [ ] рр. 
з 21.12.1945 р. – Долинського району, Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1946-1957 р., 18 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Виробничі плани. Книги обліку грошових та натуральних прибутків та витрат. 
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Р-5754, Чорнянський районний відділ культури (райкультвідділ) Виконкому 
Чонянської районної ради депутатів трудящих 
с. Чорна, Чорнянського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 19 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1953-1956 рр., 4 од. зб. 
Штатний розпис. Кошториси. Звіти про виконання кошторисів. 
 
Р-5755, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Паризький комунар» 
с. Топали, Чорнянського району, Одеської області 
 [ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1944-1950 р., 11 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти.  
 
Р-5756, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьоного 
с. Степанівка, Чорнянського району, Одеської області 
 [ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1944-1952 р., 29 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти.  
 
Р-5758, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Правда» 
с. Диканка, Красноокнянського району, Одеської області 
 [ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1948-1950 р., 5 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти.  
Прибутково-витратні кошториси. 
 
Р-5759, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комсомольська іскра» 
с. Топали, Чорнянського району, Одеської області 
 [ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1944-1950 р., 16 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти.  
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Р-5760, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна 
с. Чорна, Чорнянського району, Одеської області 
 [ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1944-1958 р., 32 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти. Акти збитків, які нанесли німецько-румунські окупанти.  
 
Р-5761, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях до соціалізму» 
с. Муроване (Карпівка), Котовського району, Одеської області 
 [ ] -06.06.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1944-1950 р., 21 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти. Прибутково-витратні кошториси.  
 
Р-5762, Виконком Великокіндратівської сільської ради робітничих, селянсь-
ких та червоноармійських депутатів (сільвиконком)  
с. Велика Кіндратівка, Ставровського району, Балтського округу, Одеської 
губернії 
07.03.1923 – серпень 1940 рр. 
з 12.10.1924 р. - Автономної Молдавської РСР (АМРСР) 
Виконком Великокіндратівської сільської ради депутатів трудящих (сільвико-
нком)  
с. Велика Кіндратівка, Валегоцуловського району, Одеської області 
серпень 1940-04.08.1941 рр., 30.03.1944-1954 рр. 
з 21.12.1945 р. – Долинського району, Одеської області 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1954 рр., 35 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи засідань районного та сільського виконкомів, се-
сій. Бюджети, кошториси, штатний розпис. Книги обліку прибутків та витрат 
сільського бюджету. 
 
Р-5763, Котовський районний фінансовий відділ (райфінвідділ) Виконкому Ко-
товської районної ради депутатів трудящих   
м. Котовськ, Котовського району, Одеської області 
серпень 1940-06.08.1941 рр., 31.03.1944 р.- 
тип 9 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 01.11.1965 р. 
Всього: 213 од. зб., 1944-1970 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1956 рр., 36 од. зб. 
Статути, накази, положення та інші документи з реєстрації організацій та 
підприємств району. 
Опис № 2 – 1946-1970 рр., 177 од. зб. 
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Бюджети району. Штатні розписи установ, які перебувають на бюджеті району. 
Річні звіти з утримування апарату райфінвідділу, виконання місцевих бюдже-
тів району. Штатні розписи та кошториси. Журнали реєстрації штатних розпи-
сів. Особові рахунки платників по податкам. Плани роботи. Матеріали про 
сплачення державних податків, про роботу бюджетної інспекції. Соціалістич-
ні зобов’язання. 
  
Р-5764, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Молдова Рош» 
с. Гавиноси, Чорнянського району, Одеської області 
 [ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 28.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1944-1949 р., 18 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти. Акти збитків, які нанесли німецько-румунські окупанти.  
 
Р-5765, Чорнянський районний малярійний пункт (раймалярпункт) Чорнянського 
районного відділу охорони здоров’я  
с. Чорне, Чорнянського району, Одеської області 
серпень 1940-07.08.1941 рр., 28.03.1944-07.06.1957 рр. 
тип 22 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 28.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1950 рр., 25 од. зб. 
Плани роботи. Штатний розпис. Кошториси. Річні звіти. 
 
Р-5766, Виконком Топалянської сільської ради робітничих, селянських та че-
рвоноармійських депутатів (сільвиконком)  
с. Топали, Олексіївського району, Балтського округу, Одеської губернії 
07.03.1923 – серпень 1940 рр. 
з 12.10.1924 р. - Автономної Молдавської РСР (АМРСР) 
Виконком Топалянської сільської ради депутатів трудящих (сільвиконком)  
с. Топали, Чорнянського району, Одеської області 
серпень 1940-07.08.1941 рр., 29.031944 р.- 
з 07.06.1957 р. – Красноокнянського району, Одеської області 
з 04.01.1963 р. – Котовського району, Одеської області 
з 16.12.1966 р. - Красноокнянського району, Одеської області 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 17.04.1973 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1967 рр., 112 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи засідань районного та сільського виконкомів, се-
сій, постійних комісій. Бюджети. Річні звіти про виконання сільського бю-
джету. Книги обліку прибутків та витрат сільського бюджету. Протоколи 
окружних комісій по виборам в місцеву раду. 
 
Р-5767, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Більшовик» 
с. Довжанка, Чорнянського району, Одеської області 
 [ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
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На державному зберіганні з 28.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1944-1950 р., 25 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти. Соціалістичні зобов’язання. 
 
Р-5768, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «10 років Молдавській РСР» 
с. Ремаровка, Красноокнянського району, Одеської області 
 [ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 28.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1948-1950 р., 8 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти.  
Виробничі плани.  
 
Р-5769, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «12 років Жовтня» 
х. Веселий Кут, Чорнянського району, Одеської області 
 [ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 28.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1944-1950 р., 21 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти. Соціалістичні зобов’язання. 
 
Р-5770, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «21-а річниця Жовтня» 
с. Василівка, Чорнянського району, Одеської області 
 [ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 28.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1944-1949 р., 19 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти. Акти про збитки, які нанесли німецько-румунські окупанти. 
 
Р-5771, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Горького 
с. Окмалінка, Чорнянського району, Одеської області 
 [ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 28.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1945-1950 р., 14 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти.  
 
Р-5772, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний партизан»» 
с. Чорна, Чорнянського району, Одеської області 
 [ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
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На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1944-1950 р., 20 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти.  
 
Р-5773, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ленінський призив»» 
с. Ілля, Чорнянського району, Одеської області 
 [ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1944-1950 р., 13 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти. Прибутково-витратні кошториси.  
 
Р-5774, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жовтневої революції 
с. Дубове, Чорнянського району, Одеської області 
 [ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1945-1950 р., 16 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти. Прибутково-витратні кошториси.  
 
Р-5775, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова 
с. Топали, Чорнянського району, Одеської області 
 [ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1944-1950 р., 16 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти. Акти про збитки, які нанесли німецько-румунські окупанти. 
 
Р-5776, Виконком Ново-Кульнянської сільської ради депутатів трудящих 
(сільрада) 
с. Нова Кульна, Котовського району, Одеської області 
серпень 1940-06.08.1941 рр., 29.03.1944-1954 рр. 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1954 рр., 60 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи засідань виконкому, сесій сільради. Бюджети та 
звіти про їх виконання. Кошториси та штатний розпис. Акти збитків, які на-
несли німецько-румунські окупанти. 
 
Р-5777, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна 
с. Коси-1, Котовського району, Одеської області 
 [ ] рр. 
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тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 28.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1947-1949 р., 5 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти.  
 
Р-5778, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «1-е Травня» 
с. Коси-1, Котовського району, Одеської області 
 [ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 28.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1946-1948 р., 5 од. зб. 
Виробничі плани. Прибутково-витратні кошториси. Річні звіти.  
 
Р-5779, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Димитрова 
с. Олексіївка, Чорнянського району, Одеської області 
 [ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 28.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1944-1950 р., 19 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти.  
 
Р-5780, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «13 років Жовтня» 
с. Топали, Чорнянського району, Одеської області 
 [ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 28.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1944-1950 р., 22 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти.  
 
Р-5781, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова 
с. Галочі, Чорнянського району, Одеської області 
 [ ] -18.07.1957рр. 
04.11.1950 р.- с. Довжанка, Чернянського району, Одеської області 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Суворова 
с. Довжанка, Красноокнянського району, Одеської області 
18.07.1957 р.- 
з 04.01.1963 р. – Котовського району 
з 18.12.1966 р. – Красноокнянського району 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 28.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1944-1968 р., 89 од. зб. 
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Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти. Акти збитків, які нанесли німецько-румунські окупанти. 
 
Р-5782, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова 
с. Артирівка, Чорнянського району, Одеської області 
 [ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 28.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1944-1957 р., 32 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Соціалістичні договори. 
 
Р-5783, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова 
с. Цеханівка, Чорнянського району, Одеської області 
 [ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 28.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1944-1949 р., 14 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти. 
 
Р-5784, Чорнянська районна лікарня (райлікарня) Одеського обласного відді-
лу охорони здоров’я  
с. Чорна, Чорнянського району, Одеської області 
серпень 1940-07.06.1957 рр. 
тип 22 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 28.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1944-1948 р., 7 од. зб. 
Штатний розпис. Кошториси. Річні звіти. 
 
Р-5785, Уповноважений Наркомату заготівлі сільськогосподарчих продуктів по 
Чорнянському районі (Уповнаркомзаг) 
с. Чорна, Чорнянського району, Одеської області 
серпень 1940-07.08.1941 рр., 28.03.1944-квітень 1946 рр. 
Уповноважений Міністерства заготовок сільськогосподарських продуктів СРСР 
по Чорнянському району (Уповминзаг) 
с. Чорна, Чорнянського району, Одеської області 
квітень 1946-27.02.1956 рр. 
тип 17 
3категорія фонду 
На державному зберіганні з 28.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1951-1955 р., 4 од. зб. 
Штатний розпис. Кошториси. Річні звіти. 
 
Р-5786, Красноокнянський районний фінансовий відділ (райфінвідділ) викон-
кому Красноокнянської районної ради депутатів трудящих 
с. Красні Окни, Красноокнянського району, Одеської області 
серпень 1940-07.08.1941 рр., 03.04.1944-04.01.1963 рр., 18.12.1966 р.- 
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тип 9 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1965 р. 
 
Опис № 1 –1944-1968 р., 88 од. зб. 
Штатний розпис відділу та бюджетних організацій. Кошториси та звіти про їх 
виконання. Річні звіти колгоспів, сільрад. Протоколи загальних зборів кол-
госпників про само обкладання. Бюджети району. Плани надходження податків.  
 
Р-5787, Колгосп «Заповіт Ілліча» 
с. Перликани, Чорнянського району, Одеської області 
12.04.1944-1957 рр. 
з 02.07.1950 р. – с. Олексіївка 
Колгосп «Україна» 
с. Олексіївка, Чорнянського району, Одеської області 
1957-1958 рр., 07.06.1960 р.- 
з червня 1958 р. – Красноокнянського району 
з 1962 по 1966 рр. –Котовського району  
з 1964 р.- с. Федосіївка 
з 1967 р. – Красноокнянського району, Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 28.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1944-1968 р., 52 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти.  
 
Р-5788, Виконком Тисколунгської сільської ради робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільвиконком)  
с. Тисколунг, Олексіївського району, Балтського округу, Одеської губернії 
07.03.1923 – серпень 1940 рр. 
з 12.10.1924 р. - Автономної Молдавської РСР (АМРСР) 
Виконком Довжанської сільської ради депутатів трудящих (сільвиконком)  
с. Довжанка, Чорнянського району, Одеської області 
серпень 1940-06.08.1941 рр., 03.04.1944 р.- 
з липня 1957 р. – Красноокнянського району, Одеської області 
з 04.01.1963 р. – Котовського району, Одеської області 
з 1967 р. - Красноокнянського району, Одеської області 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 28.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1967 рр., 118 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи засідань районного та сільського виконкомів, се-
сій, окружних вибіркових комісій. Бюджети. Штатний розпис. Кошториси ви-
трат. Річні звіти про виконання сільського бюджету. Книги обліку прибутків 
та витрат сільського бюджету. Акти збитків, які нанесли німецько-румунські 
окупанти. 
 
Р-5789, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Орджонікідзе 
с. Федосієвка, Чорнянського району, Одеської області 
 [ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
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На державному зберіганні з 28.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1944-1950 р., 21 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти. 
 
Р-5791, Виконком Дубовської сільської ради робітничих, селянських та чер-
воноармійських депутатів (сільвиконком)  
с. Дубове, Дубосарського району, Одеського округу, Одеської губернії 
07.03.1923 – серпень 1940 рр. 
з 12.10.1924 р. - Автономної Молдавської РСР (АМРСР) 
Виконком Дубовської сільської ради депутатів трудящих (сільвиконком)  
с. Дубове, Чорнянського району, Одеської області 
серпень 1940-08.08.1941 рр., 03.04.1944 р.- 
з липня 1957 р. – Красноокнянського району, Одеської області 
з 04.01.1963 р. – Котовського району, Одеської області 
з 1967 р. - Красноокнянського району, Одеської області 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 28.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1966 рр., 132 од. зб. 
Рішення райвиконкому. Протоколи засідань районного та сільського виконко-
мів, сесій, окружних вибіркових комісій. Бюджети. Штатний розпис. Коштори-
си витрат. Річні звіти про виконання сільського бюджету. Книги обліку при-
бутків та витрат сільського бюджету.  
 
Р-5792, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Більшовицька перемога» 
с. Чорна, Чорнянського району, Одеської області 
 [ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 28.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1944-1950 р., 23 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти. Соціалістичні договори. 
 
Р-5793, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Сталінська конституція» 
с. Ново-Красне, Чорнянського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 28.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1944-1950 р., 22 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти. Соціалістичні договори. 
 
Р-5794, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова 
с. Цеханівка, Чорнянського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 28.10.1965 р. 
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Опис № 1 –1944-1949 р., 17 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти. Соціалістичні договори. Прибутково-витратні кошториси. 
 
Р-5795, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського 
с. Топали, Чорнянського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 28.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1944-1950 р., 14 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти.  
 
Р-5796, Виконком Чорнянської сільської ради робітничих, селянських та чер-
воноармійських депутатів (сільвиконком)  
с. Чорна, Олексієвського району, Балтського округу, Одеської губернії 
07.03.1923 – серпень 1940 рр. 
з 12.10.1924 р. - Автономної Молдавської РСР (АМРСР) 
Виконком Чорнянської сільської ради депутатів трудящих (сільвиконком)  
с. Чорна, Чорнянського району, Одеської області 
серпень 1940-07.08.1941 рр., 28.03.1944 р.- 
з 07.06. 1957 р. – Красноокнянського району, Одеської області 
з 04.01.1963 р. – Котовського району, Одеської області 
з 16.12.1966 р. – Красноокнянського району, Одеської області 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 28.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1967 рр., 111 од. зб. 
Протоколи засідань районного та сільського виконкомів, сесій, окружних ви-
біркових комісій. Бюджети. Штатний розпис. Кошториси витрат. Річні звіти 
про виконання сільського бюджету. Книги обліку прибутків та витрат сільсь-
кого бюджету.  
 
Р-5797, Залізнична станція Грейгово Катеринінської залізниці 
[ ] рр. 
тип 13 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 28.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1928 р., 1 од. зб. 
Накази про необхідність посилення економічного регулювання. Матеріали про 
боротьбу з епідемією ящура у тварин. 
 
Р-5799, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Микояна 
с. Дубове, Чорнянського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 28.10.1965 р. 
 
Опис № 1 –1944-1950 р., 31 од. зб. 
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Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти. Соціалістичні договори. 
 
Р-5800, Виконком Степанівської сільської ради депутатів трудящих (сільра-
да) 
с. Степанівка, Чорнянського району, Одеської області 
серпень 1940–серпень 1941 рр., 01.04.1944-1954 рр. 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 29.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1954 рр., 38 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи засідань виконкому, сесій. Бюджети. Звіти про ви-
конання бюджету. Акти про збитки, які нанесли німецько-румунські окупанти. 
 
Р-5801, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Куйбишева 
с. Артирівка, Чорнянського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 29.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1951 рр., 25 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу. Соціалістичні договори. 
 
Р-5802, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Куйбишева 
с. Ємельянівка, Чорнянського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 29.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 25 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу. Соціалістичні договори. Акти про збитки, які нанесли німе-
цько-румунські окупанти. 
 
Р-5803, Виконком Гавіноської сільської ради робітничих, селянських та чер-
воноармійських депутатів (сільрада) 
с. Гавіноси, Олексієвського району, Балтського округу, Одеської губернії 
07.03.1923 – серпень 1940 рр. 
з 12.10.1924 р. – Автономної Молдавської РСР (АМРСР) 
 
Виконком Гавіноської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Гавіноси, Чорнянського району, Одеської області 
серпень 1940–07.08.1941 рр., 30.03.1944-1951 рр. 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 29.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1951 рр., 28 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи засідань виконкому та сесій. Бюджети, кошториси. 
Звіти про виконання бюджету. 
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Р-5804, Чорнянський районний відділ комунального господарства (райкомун-
відділ) виконкому Чорнянської районної ради депутатів трудящих 
с. Чорна, Чорнянського району, Одеської області 
серпень 1940-07.08.1941 рр., 28.0.1944-23.08.1955 рр. 
 
Чорнянський районний комбінат комунальних підприємств Одеського обласного 
управління житлово-комунального господарства 
с. Чорна, Чорнянського району, Одеської області 
23.08.1955-07.06.1957 рр. 
тип 18 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 29.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1957 рр., 15 од. зб. 
Кошториси. Штатний розпис. Річні звіти. 
 
Р-5805, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Маленкова 
с. Дігорел, Чорнянського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 29.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1954-1958 рр., 13 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу.  
 
Р-5806, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна 
с. Гавіноси, Чорнянського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 29.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1957 рр., 30 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу.  
 
Р-5807, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 18 Партз’їзду  
с. Чорна, Чорнянського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 29.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1953 рр., 22 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу.  
 
Р-5808, Красноокнянський районний відділ народної освіти (райвно) викон-
кому Красноокнянської районної ради депутатів трудящих 
с. Красні Окни, Красноокнянського району, Одеської області 
серпень 1940-07.08.1941 рр., 03.04.1944-18.12.1966 рр. 
тип 21 
категорія фонду 3 
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На державному зберіганні з 28.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1968 рр., 73 од. зб. 
Плани розвитку мережі початкової та семирічної шкіл. Протоколи конференцій 
та нарад учителів. Річні звіти та інформації про роботу райвно. Кошториси 
та звіти про виконання кошторисів. Протоколи засідань методичної ради. 
Статистичні звіти. Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 
 
Р-5809, Виконком Окнянської сільської ради робітничих, селянських та чер-
воноармійських депутатів (сільрада) 
с. Окни, Олексієвського району, Балтського округу, Одеської губернії 
07.03.1923 – серпень 1940 рр. 
з 12.10.1924 р. – Автономної Молдавської РСР (АМРСР) 
Виконком Красноокнянської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Красні Окни, Красноокнянського району, Одеської області 
серпень 1940 –07.08.1941 рр., 03.04.1944 р.- 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1948-1966 рр., 124 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи засідань виконкому та сесій. Бюджети, кошториси . 
Звіти про виконання бюджету. Книги обліку витрат та прибутків сільського 
бюджету. Рішення та постанови райкому партії і райвиконкому. Річні звіти. 
 
Р-5810, Виконком Ново-Красненської сільської ради депутатів трудящих 
(сільрада) 
с. Ново-Красне, Чорнянського району, Одеської області 
серпень 1940– 06.08.1941 рр., 02.04.1944-1954 рр. 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 29.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1954 рр., 32 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи засідань виконкому, сесій. Бюджети. Звіти про ви-
конання бюджету.  
 
Р-5811, Виконком Олексієвської сільської ради робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Олексієвка, Олексієвського району, Балтського округу, Одеської губернії 
07.03.1923 – серпень 1940 рр. 
з 12.10.1924 р. – Автономної Молдавської РСР (АМРСР) 
 
Виконком Олексієвської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Олексієвка, Чернянського району, Одеської області 
серпень 1940–08.08.1941 рр., 01.04.1944 р.- 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 29.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1952 рр., 46 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи засідань виконкому та сесій. Бюджети, кошториси. 
Звіти про виконання бюджету. Книги обліку витрат та прибутків сільського 
бюджету.  
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Р-5812, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «13 років РККА»  
с. Дігори, Чорнянського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 29.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1954 рр., 31 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу.  
 
Р-5813, Виконком Артирівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Артирівка, Чорнянського району, Одеської області 
серпень 1940–06.08.1941 рр., 03.04.1944 р.- 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 29.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1958 рр., 42 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи засідань виконкому, сесій. Бюджети. Звіти про ви-
конання бюджету.  
 
Р-5814, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва  
с. Маяки, Красноокнянського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 29.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1948-1950 рр., 31 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Соціалістичні 
договори. Книга обліку натуральних прибутків та їх розподіл. 
 
Р-5815, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мічуріна  
с. Ново - Семенівка, Красноокнянського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 29.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1950 рр., 5 од. зб. 
Виробничі плани. Прибутково-витратні кошториси. Річні звіти. 
 
Р-5816, Дубовська машинно-тракторна станція (МТС) Одеського обласного уп-
равління сільського господарства 
с. Дубове, Чорнянського району, Одеської області 
серпень 1940-08.08.1941 рр., 03.04.1944-18.04.1958 рр. 
з липня 1957 р. – Красноокнянського району, Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 29.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1950 рр., 5 од. зб. 
Штатний розпис. Кошториси. Виробничо-фінансові плани. Протоколи загальних 
зборів та ради МТС. Річні звіти. 
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Р-5818, Красноокнянський районний торгівельний відділ виконкому Красноо-
княнської районної ради депутатів трудящих 
с. Красні Окни, Красноокнянського району, Одеської області 
серпень 1940-07.08.1941 рр., 03.04.1944 р.- 
тип 17 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 29.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1956 рр., 16 од. зб. 
Штатний розпис. Кошториси. Виробничі плани. Річні звіти про виконання бю-
джету. 
 
Р-5819, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «51 Перекопська дивізія»  
х. Красний, Жовтневого району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.09.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1950 рр., 9 од. зб. 
Протоколи засідань правління та загальних зборів членів артілі. Соціаліс-
тичні зобов’язання та результати їх виконання. Річні звіти. 
 
Р-5821, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова  
с. Дністровець, Красноокнянського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 29.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1956 рр., 14 од. зб. 
Протоколи засідань правління та загальних зборів членів артілі. Річні зві-
ти. 
Прибутково-витратні кошториси. 
 
Р-5822, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кагановича  
с. Нове Красне, Чорнянського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 29.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1952 рр., 31 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи засідань правління та загальних зборів членів 
артілі. Річні звіти. Соціалістичні договори. 
 
Р-5823, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «3-я Сталінська п’ятирічка»  
с. Федорівка, Красноокнського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 29.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1950 рр., 11 од. зб. 
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Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Прибутково-витратні кошториси. 
 
Р-5824, Чорнянський районний відділ сільського та колгоспного будівництва 
виконкому Чорнянської районної ради депутатів трудящих 
с. Чорна, Чорнянський район, Одеська область 
[ ] рр. 
тип 12 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 29.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1949 рр., 10 од. зб. 
Штатний розпис. Кошториси. Річні звіти.  
 
Р-5825, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «50 років Ворошилову»  
с. Ново-Самарка, Красноокнянського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 29.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1950 рр., 3 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. 
 
Р-5826, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Передовик»  
с. Нестерове, Красноокнянського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 29.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1950 рр., 1 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. 
 
Р-5827, Виконком Цеханівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Цеханівка, Чорнянського району, Одеської області 
серпень 1940–07.08.1941 рр., 03.04.1944 р.- 
з липня 1957 р. – Красноокнянського району, Одеської області 
з 1963 р. – Котовський район, Одеська область 
з 1966 р. - Красноокнянського району, Одеської області 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 29.10.1965 р. 
Всього: 78 од. зб., 1944-1967 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1957 рр., 48 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому, сесій. Бюджети. Звіти про виконання бюджету. 
Штатний розпис. Кошториси витрат. Акти про збитки, які нанесли німецько-
румунські окупанти. 
Опис № 2 – 1964-1967 рр., 30 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому, сесій. Бюджети. Звіти про виконання бюджету. 
Штатний розпис. Кошториси витрат. Акти про збитки, які нанесли німецько-
румунські окупанти. 
 
Р-5828, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Осіпенка  
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с. Петрівка, Красноокнянського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 29.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1950 рр., 8 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Книги обліку 
фондів грошових та натуральних прибутків. 
 
Р-5829, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Активіст»  
с. Ново-Дорицьке, Красноокнянського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 29.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1949-1950 рр., 4 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. 
 
Р-5830, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Орджонікідзе  
с. Садове, Красноокнянського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 29.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1948-1950 рр., 4 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу.  
 
Р-5831, Красноокнянський районний земельний відділ (райземвідділ) викон-
кому Красноокнянської районної ради депутатів трудящих 
с. Красні Окни, Красноокнянського району, Одеської області 
серпень 1940-07.08.1941 рр., 03.04.1944 р.- 
тип 15 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 05.11.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1953 рр., 62 од. зб. 
Виробничі плани. Зведені річні звіти колгоспів району. Штатний розпис.  
 
Р-5832, Виконком Олексієвської сільської ради робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Олексієвка, Олексієвського району, Балтського округу, Одеської губернії 
07.03.1923 – серпень 1940 рр. 
з 12.10.1924 р. – Автономної Молдавської РСР (АМРСР) 
 
Виконком Красноокнянської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Красні Окни, Красноокнянського району, Одеської області 
серпень 1940–07.08.1941 рр., 0.04.1944-18.12.1967 рр. 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 29.12.1965 р. 
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Опис № 1 – 1944-1968 рр., 195 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи засідань виконкому та сесій, об’єднаних засідань 
виконкому та РК КП(б)У. Бюджети, кошториси . Штатний розпис. Матеріали по-
стійно-діючих комісій. Річні звіти. 
 
Р-5833, Красноокнянський районний відділ культури виконкому Красноокнянсь-
кої районної ради депутатів трудящих 
с. Красні Окни, Красноокнянського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 19 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 29.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1952-1955 рр., 5 од. зб. 
Плани роботи. Звіти про роботу відділу культури та культурно-просвітних 
установ району. Річні звіти. 
 
Р-5834, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «2-а п’ятирічка »  
с. Римарівка, Красноокнянського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 29.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 11 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Прибутково - витратні кошториси. Річні звіти. 
 
 
Р-5835, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе 
с. Гавіноси, Чорнянського району, Одеської області 
Красноокнянський район, Одеська область 
[ ] -07.06.1960 рр. 
з 01.07.1958 р.- Красноокнянського району, Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 29.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1965 рр., 39 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Прибутково - витратні кошториси. Річні звіти. Книги обліку неподільних 
фондів. 
 
Р-5836, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна 
с. Артирівка, Чорнянського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 29.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1958 рр., 19 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи засідань правління та загальних зборів членів 
артілі.  
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Р-5837, Красноокнянська міжрайонна контора по заготовлянню худоби (міжрай-
худобконтора) Головного управління Наркомату м’ясної та молочної промисло-
вості СРСР по заготовлянню худоби на Півдні 
с. Красні Окни, Красноокнянського району, Одеської області 
03.04.1944-27.02.1956 рр. 
з квітня 1946 р. – Головного управління Міністерства м’ясної та молочної 
промисловості СРСР по заготовлянню худоби на Півдні 
тип 17 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 29.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1955 рр., 20 од. зб. 
Річні звіти. 
 
Р-5838, Красноокнянський районний дорожній відділ (райдорвідділ) виконкому 
Красноокнянської районної ради депутатів трудящих 
с. Красні Окни, Красноокнянського району, Одеської області 
1944-1954 рр. 
 
Красноокнянський районний відділ автомобільного транспорту та шосейних до-
ріг (райавтошосдор) виконкому Красноокнянської районної ради депутатів 
трудящих 
с. Красні Окни, Красноокнянського району, Одеської області 
1954 р. – 
тип 13 
категорія фонду 
На державному зберіганні з 29.10.1965 р. 
Всього: 50 од. зб., 1944-1962 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1959 рр., 26 од. зб. 
Плани роботи. Річні звіти. Кошториси. 
Опис № 2 – 1944-1962 рр., 24 од. зб. 
Плани роботи. Річні звіти. Кошториси. 
 
Р-5839, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла Лібкнехта  
с. Тригради, Красноокнянського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 29.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 12 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу.  
 
Р-5840, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова  
с. Будаївці, Красноокнянського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 29.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1948-1956 рр., 23 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Прибутково-витратні кошториси. Річні звіти.  
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Р-5841, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна  
с. Римарівка, Красноокнянського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 29.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1968 рр., 43 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Прибутково-витратні кошториси. Річні звіти.  
 
Р-5843, Чорнянська машинно-тракторна станція (МТС) Одеського обласного уп-
равління сільського господарства 
с. Чорна, Чорнянського району, Одеської області 
серпень 1940-07.08.1941 рр., 28.03.1944-07.06.1957 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 29.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1957 рр., 40 од. зб. 
Штатний розпис. Кошториси. Виробничо-фінансові плани. Річні звіти. 
 
Р-5844, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Вишинського  
с. Красні Окни, Красноокнянського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 29.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1968 рр., 43 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Книги обліку грошових та натуральних прибутків і витрат. 
 
Р-5845, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «За нове життя»  
с. Олено-Корицьке, Красноокнянського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 30.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1958 рр., 22 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти. Прибутково - витратні кошториси. Зведений план розвитку 
сільського господарства. 
 
Р-5846, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова  
с. Софіївка, Красноокнянського району, Одеської області 
1944-[ ] рр. 
з липня 1957 р. – с. Нова Самарка, Красноокнянського району, Одеської об-
ласті 
з 1963 р. – Котовського району, Одеської області 
з 18.12.1966 р. - Красноокнянського району, Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
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На державному зберіганні з 30.10.1965 р. 
Всього: 61 од. зб., 1945-1967 рр. 
 
 
Опис № 1 – 1945-1959 рр., 15 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Прибутково - витратні кошториси.  
Опис № 2 – 1950-1967 рр., 46 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу. Книги обліку неподільних фондів. Соціалістичні змагання.  
 
Р-5847, Виконком Ставровської сільської ради робітничих, селянських та че-
рвоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Ставрове, Ставровського району, Балтського округу, Одеської губернії 
07.03.1923 – серпень 1940 рр. 
з 12.10.1924 р. – Автономної Молдавської РСР (А М РСР) 
 
Виконком Ставровської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Ставрове, Красноокнянського району, Одеської області 
серпень 1940–07.08.1941 рр., 02.02.1944 р.- 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 30.12.1965 р. 
Всього: 102 од. зб., 1945-1967 рр. 
 
Опис № 1 – 1945-1958 рр., 69 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи засідань виконкому та сесій. Бюджети, кошториси. 
Звіти про виконання бюджету. Книги обліку прибутків та витрат сільського 
бюджету. Матеріали постійно діючих комісій.  
Опис № 2 – 1964-1967 рр., 33 од. зб. 
Рішення та постанови райкому партії. Протоколи засідань виконкому сільра-
ди. Річні плани. Кошториси. Річні звіти. 
 
Р-5848, Красноокнянська машинно-тракторна станція (МТС) Одеського обласно-
го управління сільського господарства 
с. Красні Окни, Красноокнянського району, Одеської області 
серпень 1940-07.08.1941 рр., 03.04.1944-18.04.1958 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 30.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1954 рр., 32 од. зб. 
Виробничо-фінансові плани. Річні звіти. 
 
Р-5849, Уповноважений Наркомату заготовок сільсько-господарчих продуктів 
СРСР по Красноокнянському району (уповнаркомзаг) 
с. Красні Окни, Красноокнянського району, Одеської області 
серпень 1940-07.08.1941 рр., 03.04.1944-квітень 1946 рр. 
 
Уповноважений Міністерства заготовок сільсько-господарчих продуктів СРСР 
по Красноокнянському району (уповмінзаг) 
с. Красні Окни, Красноокнянського району, Одеської області 
квітень 1946-27.02.1956 рр. 
тип 17 
категорія фонду 3 
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На державному зберіганні з 30.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1953 рр., 22 од. зб. 
Кошториси. Штатний розпис. Річні звіти. 
 
 
Р-5851, Виконком Флоранської сільської ради робітничих, селянських та чер-
воноармійських депутатів (сільрада) 
с. Флора, Олексієвського району, Балтського округу, Одеської губернії 
07.03.1923–серпень 1940 рр. 
з 12.10.1924 р. – Автономної Молдавської РСР (А М РСР) 
Виконком Флоранської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Флора, Красноокнянського району, Одеської області 
серпень 1940–07.08.1941 рр., 02.04.1944 р.- 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 30.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1958 рр., 67 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи засідань виконкому та сесій, постійно-діючих комі-
сій. Бюджети, кошториси . Річні звіти про виконання бюджетів. Книги обліку 
прибутків та витрат. 
 
Р-5852, Чорнянський районний відділ охорони здоров’я (райздороввідділ) 
Одеського обласного відділу охорони здоров’я  
с. Чорна, Чорнянського району, Одеської області 
серпень 1940-07.08.1941 рр., 28.0.1944-07.06.1957 рр. 
тип 22 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 30.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1956 рр., 60 од. зб. 
Кошториси. Штатний розпис. Річні звіти. Протоколи районних конференцій ме-
дичних працівників. 
 
Р-5853, Чорнянська районна інспектура державної статистики (райУСУ) викон-
кому Чорнянської районної ради депутатів трудящих  
с. Чорна, Чорнянського району, Одеської області 
серпень 1940-07.08.1941 рр., 28.03.1944-07.06.1957 рр. 
тип 8 
категорія фонду 2 
На державному зберіганні з 30.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1953 рр., 65 од. зб. 
Річні звіти. Підсумкові відомості та перепис населення, худоби, інвентаря, 
засіяних площин, зрошених земель, промислових підприємств, комунального 
господарства, будівництва. 
 
Р-5854, Красноокнянська районна інспектура державної статистики (УСУ)  
с. Червоні Окни, Красноокнянського району, Одеської області 
серпень 1940-02.04.1944 рр. 
тип 8 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 01.11.1965 р. 
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Опис № 1 – 1944-1968 рр., 112 од. зб. 
Підсумкові відомості та перепис населення, худоби, засіяних площин, проми-
слових підприємств. Статистичні звіти про одноразовий облік худоби, трак-
торів, населення. 
 
Р-5855, Виконком Триградської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Тригради, Красноокнянського району, Одеської області 
серпень 1940–31.07.1941 рр., 03.04.1944 р.- 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 30.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1957 рр., 70 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому, сесій. Плани роботи. Бюджети. Звіти про ви-
конання бюджету. Штатний розпис. Кошториси витрат. Звіти про виконання бю-
джету. Книги обліку прибутків та витрат. Матеріали постійно-діючих комі-
сій. 
 
Р-5856, Маякська машинно-тракторна станція (МТС) Одеського обласного уп-
равління сільського господарства 
с. Маяки, Красноокнянського району, Одеської області 
серпень 1940-07.08.1941 рр., 03.04.1944-18.04.1958 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 30.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1956 рр., 44 од. зб. 
Виробничо-фінансові плани. Річні звіти. Протоколи ради та загальних збо-
рів. 
 
Р-5857, Красноокнянський районний відділ охорони здоров’я (райздороввід-
діл) Одеського обласного відділу охорони здоров’я  
с. Красні Окни, Красноокнянського району, Одеської області 
серпень 1940-07.08.1941 рр., 03.04.1944 р.- 
тип 22 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 30.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1956 рр., 43 од. зб. 
Плани роботи. Кошториси. Штатний розпис. Річні звіти. Протоколи районних 
конференцій медичних працівників. 
 
Р-5858, Красноокнянська районна лікарня (райздороввідділ) Одеського облас-
ного відділу охорони здоров’я  
с. Красні Окни, Красноокнянського району, Одеської області 
серпень 1940-03.04.1944 рр. 
тип 22 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 30.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1965 рр., 76 од. зб. 
Кошториси. Звіти про виконання кошторисів. Штатний розпис. Річні фінансові 
та медичні звіти.  
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Р-5859, Чорнянський районний відділ народної освіти (райвно) виконкому Чо-
рнянської районної ради депутатів трудящих  
с. Чорна, Чорнянського району, Одеської області 
серпень 1940-07.08.1941 рр., 28.03.1944-07.06.1957 рр. 
тип 21 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 25.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1956 рр., 38 од. зб. 
Протоколи педагогічної ради, методичних нарад. Кошториси. Статистичні та 
фінансові звіти відділу народної освіти та шкіл. 
 
Р-5860, Нестоїцька машинно-тракторна станція (МТС) Одеського обласного уп-
равління сільського господарства 
с. Нестоїти, Котовського району, Одеської області 
серпень 1940-05.08.1941 рр., 23.03.1944-18.04.1958 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 30.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1956 рр., 35 од. зб. 
Виробничо-фінансові плани. Річні звіти.  
 
 
Р-5861, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях до соціалізму» 
с. Федорівка, Валегуцуловського району, Одеської області 
[ ]–28.07.1950 рр. 
з 1945 р. – Долинського району, Одеської області 
 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях до соціалізму» 
с. Федорівка, Долинського району, Одеської області 
29.07.150 р.- 
з грудня 1957 р. – Котовського району, Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 30.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1957 рр., 36 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти. 
 
Р-5862, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «7-й районний з’їзд» 
с. Глибочок, Котовського району, Одеської області 
[ ]–24.06.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 30.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 14 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Прибутково - витратні кошториси.  
 
 
Р-5863, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «КІМ» 
х. Вольський, Валегуцуловського району, Одеської області 
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[ ] рр. 
з 21.12.1945 р. – Долинського району, Одеської області 
з 1949 р. – с. Качурівка 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 01.11.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 12 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Книги обліку грошових та натуральних прибутків і витрат. 
 
Р-5864, Елітно-насінницьке радянське господарство (радгосп) «Шлях до кому-
нізму» Всесоюзного ордену Трудового Червоного Прапору селекційно-
генетичного інституту ім. Г.Д. Лисенка  
с. Новоселівка, Котовського району, Одеської області 
04.02.1961 р.- 
тип 16 
категорія фонду3 
На державному зберіганні з 01.11.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1961-1965 рр., 38 од. зб. 
Кошториси та штатний розпис. Протоколи загальних зборів, виробничих нарад. 
Річні звіти. Книги обліку прибутків та затрат на тваринництво, рослинницт-
во. Виробничий фінансовий план. 
 
 
Р-5865, Чорнянський районний відділ сільського господарства (райсільгосп-
відділ) Виконкому Чорнянської районної ради депутатів трудящих 
с. Чорна, Чорнянського району, Одеської області 
серпень 1940-07.08.1941 рр., 28.03.1944 р.- 
тип 16 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 29.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1953 рр., 32 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пів. Річні звіти колгоспів. Матеріали про збільшення колгоспів. 
 
Р-5866,  
Одеське окружне військово-будівне управління (Головвійськпромбуд при РНК 
СРСР 
м. Одеса 
[ ]-30.09.1941 рр. 
Військово-будівне управління Південного фронту 3-го та 4-го Українських 
фронтів 
м. Ростов-на-Дону 
30.09.1941-29.09.1944 рр. 
Одеське окружне військово-будівне управління Головвійськпромбуду при РНК 
СРСР 
м. Одеса 
29.09.1944-02.07.1945 рр. 
Військово-будівельне управління Одеського військового округу 
м. Одеса 
02.07.1945-30.10.1956 рр. 
Будівельний трест № 9 Міністерства будівництва УРСР 
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м. Одеса 
30.10.1956-08.01.1958 рр. 
Трест Одесбуд Одеського раднаргоспу 
м. Одеса 
08.01.1958-27.01.1959 рр. 
Управління будівництва Одеського раднаргоспу 
м. Одеса 
27.01.1959-січень 1963 рр. 
 
Рада народного господарства Одеського адміністративного економічного райо-
ну (Раднаргосп)  
м. Одеса 
05.06.1957-29.12.1962 рр.  
 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 17.02.1965 р. 
Всього: 2845 од. зб., 1941-1962 рр. 
 
Опис № 1 – 1957-1963 рр., 128 од. зб. 
Функціональні відділи. Канцелярія. Постанови та розпорядження Ради Мініст-
рів, СРСР, УРСР та Раднаргоспу. Протоколи засідань Раднаргоспу. 
Опис № 1-о – 1957-1962 рр., 41 од. зб. 
Накази, розпорядження. Особові рахунки та справи. 
Опис № 2 – 1957-1962 рр., 57 од. зб. 
Техніко-економічна рада. Плани роботи. Звіти з протоколів засідань секцій 
та науково-технічних нарад. 
Опис № 2-о – 1957-1962 рр., 42 од. зб. 
Накази, розпорядження. Особові справи. Розрахункові відомості. 
Опис № 3 – 1957-1962 рр., 27 од. зб. 
Відповідальний секретар ради. Плани роботи. Стенограми засідань ради. 
Опис № 3-о – 1957-1962 рр., 19 од. зб. 
Накази. Особові справи. Відомості на видачу заробітної платні. 
Опис № 4 – 1957-1962 рр., 538 од. зб. 
Виробниче-технічний відділ. Плани, звіти, доповідні записки та листування 
про розвиток нової техніки. Науково-дослідні роботи з раціоналізації та 
винахідництву, техніки безпеки. Матеріали про охорону праці, витратах па-
лива, електроенергії, кооперування поставок. 
Опис № 4-о – 1957-1962 рр., 18 од. зб. 
Накази. Особові справи. Відомості на видачу заробітної платні. 
Опис № 5 – 1957-1962 рр., 36 од. зб. 
Відділ зовнішніх відносин. Плани та звіти експортних поставок. Листування 
з зовнішньоекономічних питань. 
Опис № 5-о – 1957-1962 рр., 38 од. зб. 
Накази. Особові справи. Відомості на видачу заробітної платні. 
Опис № 6– 1957-1962 рр., 71 од. зб. 
Відділ кадрів, праці та заробітної платні. Плани підготовки кадрів. Інфор-
мації про виконання колективних договорів. Матеріали по підсумкам соціалі-
стичних змагань. Роз’яснення Ради Міністрів СРСР з питань праці та заробі-
тної платні. 
Опис № 6-о – 1957-1963 рр., 15 од. зб. 
Накази. Особові рахунки. 
Опис № 7 – 1957-1962 рр., 67 од. зб. 
Центральна бухгалтерія. Зведені та річні звіти по всім галузям роботи. 
Протоколи балансових комісій. 
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Опис № 7-о – 1959-1962 рр., 16 од. зб. 
Накази. Розпорядження. Відомості та списки на зарплату. 
Опис № 8 – 1957-1962 рр., 58 од. зб. 
Фінансовий відділ. Річні фінансові звіти. 
Опис № 9 – 1957-1962 рр., 52 од. зб. 
Відділ капітального будівництва. Плани і звіти з капітальних вкладень, 
праці в будівництві та промисловому транспорті. Протоколи технічних нарад 
з питань капітального будівництва. 
Опис № 10 – 1957-1962 рр., 146 од. зб. 
Планово-економічний відділ. Матеріали планування виробництва та контроль 
за виконанням плану. Списки підприємств та організацій раднаргоспів. Плани 
і звіти по труду, собівартості продукції. 
Опис № 11 – 1957-1962 рр., 11 од. зб. 
Відділ кадрів. Плани розподілу спеціалістів. Річні звіти по кадрам. 
Опис № 12 – 1958-1962 рр., 12 од. зб. 
Відділ промислового транспорту та планування перевезень. Плани та звіти з 
промислових перевезень. 
Опис № 13 – 1957-1962 рр., 14 од. зб. 
Бухгалтерія. Річні звіти, кошториси та штатний розпис. 
 
Управління машинобудівної та хімічної промисловості. 
Опис № 14 – 1957-1959 рр., 147 од. зб. 
Галузеві управління. Технічний відділ. Матеріали з розвитку та упроваджен-
ня нової техніки. 
Опис № 15 – 1957-1962 рр., 248 од. зб. 
Плановий відділ. Матеріали з планування товарної продукції, собівартості, 
праці, соцзмаганню. 
Опис № 16 – 1958-1960 рр., 8 од. зб. 
Виробничий відділ. Плани та звіти з кооперування поставок. 
Опис № 17 – 1957-1962 рр., 7 од. зб. 
Відділ головного механіка та енергетика. Звіти з витрат палива, тепла та 
електроенергії. 
Опис № 18 – 1958-1962 рр., 18 од. зб. 
Відділ капітального будівництва. Планові завдання на проектування об’єктів 
будівництва. Титульні списки та акти про введення в експлуатацію об’єктів.  
Опис № 19 – 1957-1962 рр., 18 од. зб. 
Відділ кадрів. Плани та звіти по кадрам. 
Опис № 20 – 1957-1962 рр., 21од. зб. 
Бухгалтерія. Фінансові плани та звіти. Кошториси та штатний розпис. 
 
Управління легкої промисловості. 
Опис № 21 – 1957-1962 рр., 5 од. зб. 
Секретаріат. Накази та розпорядження по управлінню. 
Опис № 22 – 1957-1962 рр., 61 од. зб. 
Виробниче-технічний відділ. Матеріали з розвитку та упровадження нової те-
хніки, науково-дослідної роботи, раціоналізації та винахідництва. 
Опис № 23 – 1957-1962 рр., 139 од. зб. 
Планово-економічний відділ. Плани і звіти по труду, виробництву та собіва-
ртості продукції. 
Опис № 24 – 1957-1962 рр., 12 од. зб. 
Відділ кадрів. Плани та звіти по кадрам. 
Опис № 25 – 1957-1962 рр., 36 од. зб. 
Бухгалтерія. Фінансові плани, звіти, кошториси, штатний розпис та ліміти. 
 
Управління харчової промисловості. 
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Опис № 26 – 1957-1962 рр., 13 од. зб. 
Секретаріат. Накази та розпорядження по управлінню. 
Опис № 27 – 1957-1962 рр., 52 од. зб. 
Виробниче-технічний відділ. Плани і звіти з витрат тепла, палива, електро-
енергії. Матеріали з розвитку та упровадження нової техніки, науково-
дослідної роботи, раціоналізації та винахідництва. 
Опис № 28 – 1957-1962 рр., 65 од. зб. 
Планово-економічний відділ. Плани по труду, собівартості продукції, тех-
промфінплани. 
Опис № 29 – 1957-1962 рр., 24 од. зб. 
Відділ кадрів. Плани та звіти по кадрам. 
Опис № 30 – 1957-1962 рр., 38 од. зб. 
Бухгалтерія. Фінансові плани, звіти, кошториси, штатний розпис. 
 
Управління м’ясної та молочної промисловості. 
Опис № 31 – 1957-1961 рр., 9 од. зб. 
Секретаріат. Накази та розпорядження по управлінню. 
Опис № 32 – 1957-1962 рр., 40 од. зб. 
Виробниче-технічний відділ. Плани і звіти з витрат тепла, палива, електро-
енергії. Матеріали з розвитку та упровадження нової техніки, науково-
дослідної роботи, раціоналізації та винахідництва, охорони праці, техніки 
безпеки. 
Опис № 33 – 1957-1962 рр., 88 од. зб. 
Планово-економічний відділ. Плани і звіти по труду, виробництву, соцзма-
ганню. Техпромфінплани. 
Опис № 34 – 1959 р., 5 од. зб. 
Сировинний відділ. Плани розвитку сільського господарства. Звіти по сіль-
ському господарству. 
Опис № 35– 1957-1962 рр., 23 од. зб. 
Відділ кадрів. Плани та звіти по кадрам. 
Опис № 36 – 1957-1962 рр., 42 од. зб. 
Бухгалтерія. Фінансові плани, звіти, кошториси, штатний розпис. 
 
Управління матеріально-технічного забезпечення та збуту. 
Опис № 37 – 1957-1962 рр., 23 од. зб. 
Фінансові плани. Зведені річні звіти. Кошториси, штатний розпис. 
 
Управління промисловості будівельних матеріалів. 
Опис № 38 – 1957-1962 рр., 77 од. зб. 
Виробниче-технічний відділ. Плани і звіти з витрат тепла, палива, електро-
енергії. Матеріали з розвитку та упровадження нової техніки, науково-
дослідної роботи, раціоналізації та винахідництва, механізації, автомати-
зації, капітальним вкладенням. 
Опис № 39 – 1959-1962 рр., 22 од. зб. 
Планово-економічний відділ. Плани виробництв. Звіти про їх виконання. Ана-
ліз господарської діяльності підприємств. 
Опис № 40 – 1959-1962 рр., 5 од. зб. 
Відділ кадрів. Звіти по кадрам. 
Опис № 41 – 1959-1962 рр., 17 од. зб. 
Бухгалтерія. Фінансові плани. Річні звіти. 
 
Управління будівництва. 
Опис № 42 – 1959-1963 рр., 65 од. зб. 
Канцелярія. Накази та розпорядження по управлінню. 
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Виробниче-технічний відділ. Матеріали по організації виставок, створення 
бюро технічної інформації, охороні праці, техніки безпеки, роботі будіве-
льного поїзду в Казахстані. Плани та звіти по впровадженню нової техніки. 
Відділ кадрів. Плани та звіти по кадрам. 
Бухгалтерія. Фінансові плани. Річні звіти.  
Опис № 43 – 1957-1960 рр., 4 од. зб. 
Місцевий комітет. Плани роботи. Протоколи місцевого комітету, загальних та 
виробничих нарад. 
Опис № 44 – 1957-1962 рр., 65 од. зб. 
3-й відділ раднаргоспу. 
 
Опис № 45 – 1941-1962 рр., 42 од. зб. 
Звіти про виробниче-господарчу діяльність. Накази начальника Одеського 
окружного військово-будівельного управління. 
 
Р-5867, Одеське обласне управління місцевої промисловості (облмістпром) 
Виконкому Одеської обласної ради робітничих, селянських та червоноармійсь-
ких депутатів 
м. Одеса 
27.02.1932-жовтень 1941 рр., 10.04.1944-березень 1963 рр., 04.12.1965-1988 
рр.  
з 24.12.1939 р. – Виконкому Одеської обласної ради депутатів трудящих 
з 1965 р.- Виконкому Одеської обласної ради народних депутатів 
 
Одеське виробниче об’єднання «Сатурн» Міністерства місцевої промисловості 
УРСР 
м. Одеса 
01.09.1988 -01.09.1990 рр. 
Одеське виробниче-торгівельне об’єднання «Сатурн» Український державний 
концерн місцевої промисловості «Укрміспром» 
м. Одеса 
01.09.1990-17.01.1996 рр. 
Ліквідовано 
17.01.1996 р. 
тип 11 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 16.09.1966 р. 
Всього: 1104 од. зб., 1944-1996 рр. 
 
Опис № 1 – 1947-1962 рр., 29 од. зб. 
Канцелярія. 
Опис № 1-о - 1965-1996 рр., 38 од. зб. 
Накази по особовому складу. 
Опис № 2 – 1944-1962 рр., 78 од. зб. 
Плановий відділ. 
Опис № 2-о – 1966-1995 рр., 29 од. зб. 
Розрахункові відомості по заробітній платні. 
Опис № 3 – 1944-1962 рр., 58 од. зб. 
Виробниче-технічний відділ. 
Опис № 4 – 1960-1962 рр., 17 од. зб. 
Відділ труда та заробітної платні. 
Опис № 5 – 1944-1962 рр., 53 од. зб. 
Бухгалтерія. 
Опис № 6 – 1944-1962 рр., 88 од. зб. 
Відділ кадрів. Накази по конторі. Відомості на заробітну платню. 
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Опис № 7 – 1966-1996 рр., 681 од. зб. 
Секретаріат. Виробниче-технічний відділ. Планово-економічний відділ. Бух-
галтерія. Відділ кадрів.  
Опис № 8 – 1966-1971 рр., 33 од. зб. 
Місцевий комітет. 
 
Р-5868, Виконком Чорнянської районної ради депутатів трудящих (райвикон-
ком) 
с. Чорна, Чорнянського району, Одеської області 
серпень 1940–07.08.1941 рр., 28.0.1944-07.06.1957 рр. 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 01.11.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1957 рр., 99 од. зб. 
Протоколи засідань райвиконкому, сесій. Інформації про організаційно-
масову роботу. Акти про збитки, які нанесли німецько - румунські окупанти. 
 
Р-5869, Спеціальне конструкторське бюро № 3 (СКБ-3) Міністерства верстат-
ного будівництва СРСР 
м. Одеса 
29.09.1947-квітень 1967 рр. 
з 1953 р. – Головного управління верстатобудівної промисловості Міністерс-
тва машинобудування СРСР 
з 1954 р. – Головного управління верстатобудівної промисловості Міністерс-
тва верстатобудівної та інструментальної промисловості УРСР 
з січня 1957 р. – Відділу нової техніки та науково-дослідницьких робіт 
Державної планової комісії Ради Міністрів УРСР 
з 05.06.1957 р. – Управління машинобудівельної та хімічної промисловості 
Ради народного господарства Одеського адміністративного району 
м. Одеса 
 
Одеське спеціальне конструкторське бюро спеціальних верстатів м. Одеса 
квітень 1967 р.– 
з 1964 р. – Міністерства верстатобудівельної та інструментальної промисло-
вості 
тип 11 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.10.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1987 рр., 503 од. зб. 
Накази та розпорядження по СКБ № 3. Плани організаційних заходів. Протоко-
ли технічних нарад. Звіти про діяльність СКБ-3, науково-дослідницьку та 
проектну роботу. Фінансові звіти. Промфінплани.  
Протоколи Ради НТО. Номенклатури. Відділ кадрів. Плановий відділ. Бухгал-
терія. Місцевий комітет. 
 
Р-5870, Чернянський районний фінансовий відділ (райфінвідділ) Виконкому 
Чернянської районної ради депутатів трудящих 
с. Черна, Чернянського району, Одеської області 
серпень 1940-07.08.1941 рр., 28.03.1944 р.- 
тип 9 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 05.11.1965 р. 
Всього: 128 од. зб., 1944-1957 рр. 
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Опис № 1 – 1944-1955 рр., 40 од. зб. 
Бюджети району. Звіти по штатам. Штатні розписи. Журнали реєстрації шта-
тів. 
Опис № 2 – 1944-1957 рр., 62 од. зб. 
Річні звіти по державному та місцевому бюджетам. Кошториси витрат на утри-
мання апарату. 
Опис № 3 – 1946-1950 рр., 7 од. зб. 
Доклади, звіти, інформації про податкову роботу. 
Опис № 4 – 1945-1956 рр., 19 од. зб. 
Квартальні плани роботи інспекції держприбутків. Річні звіти з податків. 
 
Р-5871, Красноокнянський районний земельний відділ (райземвідділ) викон-
кому Красноокнянської районної ради депутатів трудящих 
с. Красні Окни, Красноокнянського району, Одеської області 
серпень 1940-07.08.1941 рр., 03.04.1944 р.- 
тип 15 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 25.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1949 рр., 151 од. зб. 
Колгоспні земельні шнурові книги. Справи про відновлення актів на вічне 
користування землею колгоспами. Матеріали зі зйомки зрошуваних земель кол-
госпів. 
 
Р-5872, Український трест по заготовлянню та первинній обробці луб’яних 
культур «Укрлубтрест» Головного управління льонопрядів’яної та ново-
луб’яної промисловості УРСР «Головльонопенькопром» 
м. Одеса 
1949-01.10.1952 рр. 
Одеська міжобласна контора Головного управління по заготовлянню та первин-
ній обробці льону та коноплі «Головзаготльон» 
м. Одеса 
01.10.1952-11.09.1954 рр. 
Одеський міжобласний трест Головного управління по заготовлянню та первин-
ній обробці льону «Головзаготльонопром» 
м. Одеса 
11.09.1954-червень 1957 рр. 
Одеський обласний пенькотрест Одеського обласного управління місцевої про-
мисловості 
м. Одеса 
червень 1957-1962 рр. 
з 1959 р. – Управління легкої промисловості Ради народного господарства 
Одеського економічного адміністративного району 
тип 11 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 02.11.1965 р. 
Всього: 279 од. зб., 1949-1962 рр. 
 
Опис № 1 – 1949-1962 рр., 238 од. зб. 
Матеріали по організації тресту. Накази, розпорядження по тресту. Річні 
виробничі плани. Штатний розпис. Кошториси адміністративно-керівничих ви-
трат. Річні звіти, доповіді про роботу тресту, капітальному будівництві та 
фінансової діяльності. Матеріали про обробляння кінара на Півдні України, 
відведення земель під будівництво кінарних заводів та сівби кінара. Мате-



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  943 

ріали по винахідництву та раціоналізації, про упровадження нової техніки, 
Документи про перевірку колдоговорів, соцзмагання. 
Опис № 2 – 1949-1962 рр., 41 од. зб. 
Накази тресту по особовому складу. Особова картотека робітників та службо-
вців. Особові справи. 
 
Р-5873, Залізнична станція Явкіно Катеринінської залізниці 
[ ] рр. 
тип 13 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 28.08.1951 р. 
 
Опис № 1 – 1922-1928 рр., 4 од. зб. 
Циркуляри Катеринінської залізниці про відповідальність та зберігання сек-
ретних документів. 
 
Р-5874, Залізнична станція Лоцкіно Катеринінської залізниці 
[ ] рр. 
тип 13 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 28.08.1951 р. 
 
Опис № 1 – 1924-1929 рр., 1 од. зб. 
Накази наркомату шляхів сполучення СРСР про провадження секретного діло-
водства.  
 
Р-5877, Залізнична станція Кульбакіно Катеринінської залізниці 
[ ] рр. 
тип 13 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 28.08.1951 р. 
 
Опис № 1 – 1927 р., 1 од. зб. 
Циркуляри Катеринінської залізниці про провадження секретного діловодства.  
 
Р-5878, Залізнична станція Кульбакіно Катеринінської залізниці 
[ ] рр. 
тип 13 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 28.08.1951 р. 
 
Опис № 1 – 1924-1927 рр., 3 од. зб. 
Циркуляри Катеринінської залізниці про провадження секретного діловодства.  
 
Р-5880, Чорноморський басейновий комітет профспілки робітників морського 
транспорту (Баскоммор) 
м. Одеса 
1932-жовтень 1941 рр., 10.04.1944-травень 1953 рр. 
Чорноморський басейновий комітет профспілки робітників морського і річного 
флоту (Баскомфлот) 
м. Одеса 
1953 р.- 
тип 26 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 15.11.1965 р. 
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Опис № 1 – 1940-1976 рр., 1193 од. зб. 
Протоколи засідань організаційного бюро, президії, пленумів, конференцій, 
судових комітетів, загальних зборів, екіпажів судів, портових комітетів. 
Стенограми профспілкових конференцій, пленумів. Матеріали про культурно-
масову роботу, про раціоналізацію та винахідництво, про соцзмагання, про 
бригади комуністичної праці, охорону праці, техніку безпеки, міжнародні 
зв’язки. Зведені профбюджети та бюджети з держстрахування. Фінансові звіти 
з профбюджету та соцстрахуванню. 
 
 
Р-5881, Одеський обласний фінансовий відділ (облфінвідділ) Виконкому Оде-
ської обласної ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів 
м. Одеса 
1932-жовтень 1941 рр.,10.04.1944-07.03.1985 рр. 
з 24.12.1939 р. – Виконкому Одеської обласної ради депутатів трудящих 
м. Одеса 
Фінансове управління Виконкому Одеської обласної ради народних депутатів 
м. Одеса 
18.03.1985-1992 рр. 
Управління по фінансовій та бюджетній політиці Одеської обласної державної 
адміністрації, м. Одеса 
15.06.1992-15.09.1992 рр. 
Фінансове управління 
15.09.1992-27.08.1995 рр. 
з 15.07 1994 р. – Виконавчого комітету Одеської обласної ради народних де-
путатів 
з 22.08.1995 р. – Одеської обласної державної адміністрації 
Фінансове управління 
17.10.1995- 08.05.2001 рр. 
Головне фінансове управління 
08.05.2001-22.08.2005 рр. 
Головне управління фінансово-бюджетної політики Одеської обласної держав-
ної адміністрації, м. Одеса 
22.08.2005 р.- 
тип 9 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 05.11.1965 р. 
Всього: 6438 од. зб., 1944-2003 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1965 рр., 651 од. зб. 
Бюджетний відділ. 
Опис № 1-а – 1944-1971 рр., 78 од. зб. 
Копії рішень виконкому облради і обкому КПБУ. Номенклатура справ спец сек-
тору. Листування з питань грошових коштів реабілітованим громадянам за 
конфіскацію майна і коштовностей. Річні плани. Кошториси витрат. 
Опис № 2 – 1944-1965 рр., 741 од. зб. 
Головна бухгалтерія. 
Опис № 3 – 1944-1965 рр., 152 од. зб. 
Відділ державних прибутків. 
Опис № 4 – 1944-1959 рр., 362 од. зб. 
Відділ аналогів та зборів. 
Опис № 5 – 1944-1960 рр., 2 од. зб. 
Відділ фінансування народного господарства. 
Опис № 6 – 1944-1965 рр., 92 од. зб. 
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Штатний відділ. 
Опис № 7 – 1944-1965 рр., 69 од. зб. 
Відділ кадрів. 
Опис № 8 – 1966-2005 рр., 4297 од. зб. 
Бюджетний відділ. Головна бухгалтерія. Відділ державних прибутків. Відділ 
кадрів. Адміністративно-господарчий відділ. Відділ фінансування сільського 
господарства. Відділ фінансування місцевого господарства. Штатний відділ. 
Місцевий комітет. Канцелярія. Профспілковий комітет. Апарат Головного кон-
тролера-ревізора. 
Опис № 8-а – 1944-1965 рр., 113 од. зб. 
Головна бухгалтерія. Відділ державних прибутків. Бюджетний відділ. Штатний 
відділ. Відділ кадрів. Відділ фінансування місцевого господарства. Відділ 
фінансування торгівлі. 
Опис № 9 – 1954-1970 рр., 77 од. зб. 
Місцевий комітет. 
Опис № 10 – 1944-1974 рр., 86 од. зб. 
Штатний відділ. 
 
Р-5882, Чорнянська районна інспектура державного страхування  
(райдержстрах) виконкому Чорнянської районної ради депутатів трудящих 
с. Чорна, Чорнянського району, Одеської області 
серпень 1940-07.08.1941 рр., 28.03.1944-07.06.1957 рр. 
тип 9 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 06.11.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 1 од. зб. 
Штатний розпис. Кошториси. Річні звіти. 
 
 
Р-5883, Виконком Кагановичської районної ради робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів (райвиконком) 
м. Одеса 
1932-жовтень 1941 рр., 10.04.1944-10.03.1958 рр. 
Виконком Приморської районної ради депутатів трудящих (райвиконком) 
м. Одеса 
10.03.1958 р.- 
тип 2 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 24.11.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1970 рр., 1040 од. зб. 
Протоколи засідань райвиконкому, сесій, постійно-діючих комісій. Накази 
виборців. Матеріали про усиновлення, працевлаштування, житлові питання, 
про вручення орденів, медалей багатодітним матерям. Кошториси та штатний 
розпис. Річні фінансові звіти. Алфавіти до рішень виконкому. 
 
Р-5884, Виконком Воднотранспортної районної ради робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів (райвиконком) 
м. Одеса 
1932-жовтень 1939 рр.  
Виконком Воднотранспортної районної ради депутатів трудящих (райвиконком) 
м. Одеса 
24.12.1939 р. – жовтень 1941 рр., 10.04.1944-1958 рр. 
тип 2 
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2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.11.1965 р. 
Всього: 196 од. зб., 1939-1958 рр. 
 
Опис № 1 – 1939-1958 рр., 179 од. зб. 
Розпорядження, постанови райвиконкому. Протоколи засідань виконкому, се-
сій. Матеріали в справах репатріації, опікунству, всиновленню, нагороджен-
ню медалями «За доблесний труд в Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.». 
Документи про постійно діючі комісії. Кошториси та штатний розпис. Річні 
звіти. 
 
Опис № 2 – 1945-1951 рр., 17 од. зб. 
Матеріали про нагородження медалями «За доблесний труд в Великій Вітчизня-
ній війні 1941-1945 рр.».  
 
Р-5885, Одеський міський відділ народної освіти (міськнаросвіт) Виконкому 
Одеської міської ради робітничих, селянських та червоноармійських депута-
тів 
м. Одеса 
1920-жовтень 1941 рр., 10.04.1944 р.- 
з 1939 р. – Виконкому міської ради депутатів трудящих м. Одеса 
тип 21 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.11.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1969 рр., 238 од. зб. 
Протоколи нарад директорів шкіл міста, завідуючих районними відділами на-
родної освіти. Стенограми конференцій. Річні звіти про роботу міського та 
районного відділів народної освіти, дитбудинків. Річні звіти про виконання 
кошторисів. Штатний розпис та кошториси. Відомості та листування про ді-
тей, які втратили батьків в період Великої Вітчизняної війни. Протоколи 
засідань педагогічної ради школи-інтернату № 88. Накази з основної діяль-
ності. Звіти шкіл та дитбудинків про учбово-виховну діяльність. Річні фі-
нансові звіти. Бюджети. Плани роботи. Кошториси витрат. 
 
 
Р-5886, Районний відділ народної освіти Сталінського району м. Одеси (рай-
вно) Виконкому Сталінської районної ради робітничих, селянських та черво-
ноармійських депутатів 
м. Одеса 
1932-жовтень 1941 рр., 10.04.1944 р.- 
з 1939 р. – Виконкому Сталінської районної ради депутатів трудящих  
м. Одеса 
тип 21 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.11.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 37 од. зб. 
Річні звіти про роботу районних відділів народної освіти, шкіл. Штатний 
розпис та кошториси шкіл. Акти про збитки, які нанесли німецько-румунські 
окупанти.  
 
Р-5887, Районний відділ народної освіти Ворошиловського району м. Одеси 
(райнаробраз) Виконкому Ворошиловської районної ради робітничих, селянсь-
ких та червоноармійських депутатів 
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м. Одеса 
07.03.1932-жовтень 1941 рр., 10.04.1944 р.- 
з 24.12.1939 р. – Виконкому Ворошиловської районної ради депутатів трудя-
щих  
м. Одеса 
тип 21 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 26.11.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1950 рр., 8 од. зб. 
Річні звіти, доповіді, інформації про роботу районних шкіл. Кошториси по-
чаткових та середніх шкіл.  
 
Р-5888, Районний відділ народної освіти Іллічівського району м. Одеси 
(райнаробраз) Виконкому Іллічівської районної ради робітничих, селянських 
та червоноармійських депутатів 
м. Одеса 
07.03.1932-жовтень 1941 рр., 10.04.1944 р.- 
з 24.12.1939 р. – Виконкому Іллічівської районної ради депутатів трудящих  
м. Одеса 
тип 21 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 26.11.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1956 рр., 36 од. зб. 
Річні звіти райвно та підвідомчих установ. Протоколи нарад директорів 
шкіл. Штатний розпис. 
 
Р-5889, Районний відділ народної освіти Кагановичського району м. Одеси 
(райнаросвіти) Виконкому Кагановичської районної ради робітничих, селянсь-
ких та червоноармійських депутатів 
м. Одеса 
07.03.1932-жовтень 1941 рр., 10.04.1944 р.- 
з 24.12.1939 р. – Виконкому Кагановичської районної ради депутатів трудя-
щих м. Одеса 
з 05.10.1957 р. - Виконкому Приморської районної ради депутатів трудящих  
м. Одеса 
 
тип 21 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 26.11.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1972 рр., 166 од. зб. 
Штатний розпис та кошториси. Річні звіти про роботу шкіл, дитячих садків, 
райвно. Фінансові звіти. Протоколи засідань ради народної освіти. Соціалі-
стичні зобов’язання. Матеріали нарад вчителів.  
 
 
Р-5890, Районний відділ народної освіти Воднотранспортного району м. Одеси 
(райнаросвіта) Виконкому Воднотранспортної районної ради робітничих, селя-
нських та червоноармійських депутатів 
м. Одеса 
07.03.1932-жовтень 1941 рр., 10.04.1944 р.- 
з 24.12.1939 р. – Виконкому Воднотранспортної районної ради депутатів тру-
дящих м. Одеса 
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тип 21 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 26.11.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 60 од. зб. 
Плани роботи. Штатний розпис. Річні звіти про виконання кошторисів. Фінан-
сові звіти. Протоколи нарад райвно. Річні звіти райвно, шкіл, дитячих са-
дочків. Відомості про успіхи учнів. 
 
Р-5891, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла Маркса  
с. Валегоцулове, Валегоцуловського району, Одеської області 
[ ]-12.03.1961 рр. 
з 21.12.1945 р. – с. Долинське, Долинського району, Одеської області 
з 28.11.1957 р. – Ананьївського району, Одеської області 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Прогрес» 
с. Долинське, Ананьївського району, Одеської області 
12.03.1961-27.04.1963 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Енгельса 
с. Долинське, Ананьївського району, Одеської області 
27.04.1963 р.- 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 29.11.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1967 рр., 72 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Виробничі плани. Річні агрономічні звіти. 
 
Р-5892, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «13 років РЧКА»  
с. Байтали, Ананьївського району, Одеської області 
[ ] -19.08.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 29.11.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 15 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Виробничі плани. Прибутково-витратні кошториси. 
 
Р-5893, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського  
с. Валегоцулове, Валегоцуловського району, Одеської області 
[ ] рр. 
з 21.12.1945 р. – с. Долинське, Долинського району, Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 29.11.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1949 рр., 12 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Виробничі плани. Книги обліку фондів грошових та натуральних витрат і при-
бутків. 
 
Р-5895, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 1-го Травня  
с. Нова Георгієвка, Ананьївського району, Одеської області 
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[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 29.11.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 10 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Виробничі плани.  
 
Р-5896, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Тимошенка  
с. Валегоцулове, Валегоцуловського району, Одеської області 
[ ] рр. 
з 21.12.1945 р. – с. Долинське, Долинського району, Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 29.11.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 13 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Виробничі плани. Книги обліку фондів грошових та натуральних витрат і при-
бутків. Прибутково-витратні кошториси. 
 
Р-5897, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва  
с. Гандрабури, Ананьївського району, Одеської області 
[ ] – 24.08.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 29.11.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 9 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти.  
 
Р-5898, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Тимошенка  
с. Плоске, Валегоцуловського району, Одеської області 
[ ] рр. 
з 21.12.1945 р. –Долинський район, Одеська область 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 29.11.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 13 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Книги обліку фондів грошових та натуральних витрат і прибутків.  
 
Р-5900, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе 
с. Валегоцулове, Валегоцуловського району, Одеської області 
[ ] рр. 
з 21.12.1945 р. – с. Долинське, Долинського району, Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 30.11.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1950 рр., 11 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Книги обліку фондів грошових та натуральних витрат і прибутків.  
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Р-5901, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 5-го Всемолдавського 
з’їзду Рад  
с. Байтали, Ананьївського району, Одеської області 
[ ] -19.08.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 30.11.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 16 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Виробничі плани.  
 
Р-5902, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний Жовтень» 
с. Валегоцулове, Валегоцуловського району, Одеської області 
[ ] рр. 
з 21.12.1945 р. – с. Долинське, Долинського району, Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 30.11.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1950 рр., 23 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Книги обліку фондів грошових та натуральних витрат і при-
бутків.  
 
 
Р-5903, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний Серп» 
с. Валегоцулове, Валегоцуловського району, Одеська область 
[ ] рр. 
з 21.12.1945 р. – с. Долинське, Долинського району, Одеська область 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 30.11.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 15 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Книги обліку фондів грошових та натуральних витрат і при-
бутків.  
 
Р-5904, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Соцзмагання» 
с. Гандрабури, Ананьївського району, Одеської області 
[ ] -24.08.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 30.11.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 12 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Виробничі плани.  
 
 
Р-5905, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Політвідділовець» 
с. Гандрабури, Ананьївського району, Одеської області 
[ ] -10.08.1950 рр. 
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тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 30.11.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 24 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Виробничі плани. Акти про збитки, які нанесли німецькі окупанти. Соціаліс-
тичні договори. 
 
Р-5906, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова 
с. Гандрабури, Ананьївського району, Одеської області 
[ ] -22.08.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 30.11.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1950 рр., 12 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Виробничі плани. Соціалістичні договори. 
 
Р-5907, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Молдова-Рош» 
с. Гандрабури, Ананьївського району, Одеської області 
[ ] -22.08.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 30.11.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 14 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Листування з райвиконкомами про роботу колгоспів. 
 
Р-5908, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Лукру культурал» 
с. Гандрабури, Ананьївського району, Одеської області 
[ ] -10.08.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 30.11.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 19 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Виробничі плани. 
 
Р-5909, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний прапор» 
с. Онуфрієвка, Ананьївського району, Одеської області 
[ ] -19.08.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 30.11.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 25 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. 
 
 
Р-5910, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла Маркса 
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с. Байтали, Ананьївського району, Одеської області 
[ ] -19.08.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 30.11.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 15 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
 
Р-5911, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 8-го Березня 
с. Ново-Георгієвка, Ананьївського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 30.11.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1948-1950 рр., 6 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-5912, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Молдова Рош» 
с. Валегоцулове, Валегоцуловського району, Одеської області 
[ ] рр. 
з 21.12.1945 р. – с. Долинське, Долинського району, Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 30.11.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1950 рр., 14 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Книги обліку фондів грошових та натуральних витрат і при-
бутків.  
 
 
Р-5913, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Плугарул Рош» 
с. Ананьїв, Ананьївського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 30.11.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1950 рр., 13 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Прибутково-витратні кошториси. 
 
 
Р-5914, Валегоцуловська районна спілка споживчих товариств (райспоживспіл-
ка) Одеської обласної ради споживчих товариств 
с. Валегоцулове, Валегоцуловського району, Одеської області 
серпень 1940-07.08.1941 рр., 02.04.1944-21.12.1945 рр. 
Долинська районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка) Одеської 
обласної спілки споживчих товариств 
с. Долинське, Долинського району, Одеської області 
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21.12.1945-27.11.1957 рр. 
тип 10 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 30.11.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1956 рр., 15 од. зб. 
Протоколи засідань правління райспоживспілки. Річні фінансові спілки. 
 
Р-5915, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «5-річчя Молдавії» 
с. Валегоцулове, Валегоцуловського району, Одеської області 
[ ] рр. 
з 21.12.1945 р. – с. Долинське, Долинського району, Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 30.11.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 18 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-5916, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чкалова 
с. Валегоцулове, Валегоцуловського району, Одеської області 
[ ] рр. 
з 21.12.1945 р. – с. Долинське, Долинського району, Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 02.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 14 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
 
Р-5917, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Крупської 
с. Ново-Георгієвка, Ананьївського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 02.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 15 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-5918, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 16-го Партз’їзду  
с. Байтали, Ананьївського району, Одеської області 
[ ] -19.08.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 02.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 12 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
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Р-5919, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 8-го з’їзду Ради 
с. Ананьїв, Ананьївського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 02.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 18 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Прибутково-витратні кошториси. 
 
Р-5920, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова 
с. Валегоцулове, Валегоцуловського району, Одеської області 
[ ] рр. 
з 21.12.1945 р. – с. Долинське, Долинського району, Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 02.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 24 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-5921, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «5-й з’їзд Ради» 
с. Мардаровка, Валегоцуловського району, Одеської області 
[ ] рр. 
з 21.12.1945 р. –Долинського району, Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1950 рр., 10 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-5922, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ленінська іскра» 
с. Гандрабури, Ананьївського району, Одеської області 
[ ] – 22.08.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1950 рр., 9 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Прибутково-витратні кошториси. 
 
Р-5923, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний партизан» 
с. Гандрабури, Ананьївського району, Одеської області 
[ ] – 24.08.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1948 рр., 7 од. зб. 
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Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. 
Р-5924, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Вострікова 
с. Валегоцулове, Валегоцуловського району, Одеської області 
[ ] рр. 
з 21.12.1945 р. – с. Долинське, Долинського району, Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 15 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-5925, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе 
с. Гандрабури, Ананьївського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1958 рр., 26 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-5926, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний колос» 
с. Шимкове, Троїцького району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1950 рр., 4 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Книги обліку фондів, прибутків та витрат. 
 
Р-5927, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна 
с. Гандрабури, Ананьївського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1951 рр., 30 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Соціалістичні договори. Листування з рай сільгоспвідділом 
та райвиконкомом про роботу колгоспу. 
 
Р-5928, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна 
с. Долинське, Долинського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.12.1965 р. 
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Опис № 1 – 1944-1950 рр., 18 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-5929, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «3-й рік п’ятирічки» 
с. Долинське, Долинського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 16 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
 
Р-5930, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Дзержинського 
с. Ананьїв, Ананьївського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1951 рр., 17 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Прибутково-витратні кошториси. 
 
Р-5931, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова 
с. Гандрабури, Ананьївського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1954 рр., 34 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Прибутково-витратні кошториси. Акти збитків, які нанесли 
колгоспу німецько - фашистські окупанти. 
 
Р-5932, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Правда» 
с. Долинське, Долинського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1957 рр., 38 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-5933, Миколаївська районна інспектура державної статистики 
с. Миколаївка, Миколаївського району, Одеської області 
1945-червень 1965 рр. 
тип 8 
2 категорія фонду 



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  957 

На державному зберіганні з 20.03.1968 р. 
Всього: 127 од. зб., 1946-1960 рр. 
 
Опис № 1 – 1946-1951 рр., 60 од. зб. 
Звіти та відомості про будівництво житла для колгоспників, господарчих бу-
дівель для колгоспів, засіяних площин, тваринництва, статевому та віковому 
складу населення. Кошториси та штатний розпис. 
Опис № 2 – 1952-1960 рр., 67 од. зб. 
Звіти про виконання обов’язкових державних поставок продуктів, розвиток та 
становище тваринництва, наявність техніки, засіяних площин. Кошториси та 
штатний розпис. 
 
Р-5934, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьоного 
с. Долинське, Долинського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1957 рр., 35 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Книги обліку фондів, грошових та натуральних прибутків і 
витрат. 
 
Р-5935, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова 
с. Долинське, Долинського району, Одеської області 
[ ]-12.10.1957 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Україна» 
с. Долинське, Ананьївський район, Одеська область 
12.10.1957-15.04.1958 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1957 рр., 38 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти.  
 
 
Р-5936, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьонного 
х. Козачий, Троїцького району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1957 рр., 13 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробниче-
фінансові плани. Річні звіти. Книги обліку фондів. 
 
Р-5937, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса 
с. Шимкове, Троїцького району, Одеської області 
[ ] рр. 
з 28.11.1957 р. – Ананьївського району Одеської області 
тип 16 
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3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1967 рр., 44 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні фінансові звіти. Книги обліку фондів, грошових та натуральних 
прибутків і витрат. 
 
Р-5938, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського 
с. Струтинка, Ананьївського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 20 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Прибутково-витратні кошториси. 
 
Р-5939, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна 
с. Шимкове, Троїцького району, Одеської області 
[ ] рр. 
з 28.11.1957 р.- с. Шимкове, Ананьївського району, Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1953-1967 рр., 49 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Книги обліку фондів. Прибутково-витратні кошториси. 
 
Р-5940, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна 
с. Мардаровка, Долинського району, Одеської області 
[ ] рр. 
з 1958 р. – Ананьївського району, Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1967 рр., 52 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Книги обліку фондів, основних засобів, неподільних фон-
дів, грошових та натуральних прибутків і витрат. 
 
 
Р-5941, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна 
с. Новоселівка, Троїцького району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1952-1957 рр., 12 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Книги обліку фондів, грошових та натуральних прибутків і витрат. 
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Р-5942, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова 
с. Байтали, Ананьївського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 24.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1951 рр., 21 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Прибутково-витратні кошториси. 
 
Р-5943, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кагановича 
с. Жеребкове, Ананьївського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 15 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Прибутково-витратні кошториси. 
 
Р-5944, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Андрієва 
с. Ново-Олександрівка, Троїцького району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1957 рр., 19 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні фінансові звіти. Прибутково-витратні кошториси. Книги обліку фо-
ндів, грошових та натуральних прибутків та витрат. 
 
Р-5945, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Зоря» 
с. Ново-Георгієвка, Ананьївського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 15 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти.  
 
 
Р-5946, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Більшовик» 
с. Антонівка, Ананьївського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 12 од. зб. 
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Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти.  
 
Р-5947, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьоного 
с. Йосипівка, Ананьївського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 12 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Прибутково-витратні кошториси. 
 
 
Р-5948, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Вострікова 
х. Відродження, Валегоцуловського району, Одеської області 
[ ]-20.02.1953 рр. 
з 21.12.1945 р. –Долинський район, Одеська область 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Прапор комунізму» 
с. Мардарівка, Долинський район, Одеська область 
20.02.1953 р.- 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1956 рр., 28 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Книги обліку фондів, грошових та натуральних прибутків та витрат. 
 
 
Р-5949, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «ВКП(б)» 
с. Ново-Георгієвка, Ананьївського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1956 рр., 20 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Прибутково-витратні кошториси. 
 
Р-5950, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога» 
м. Ананьїв, Ананьївського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.12.1965 р. 
Всього: 55 од. зб., 1950-1967 рр. 
 
Опис № 1 – 1950-1959 рр., 27 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Прибутково-витратні кошториси. Книги обліку фондів, грошових та натураль-
них прибутків та витрат. 
Опис № 2 – 1961-1967 рр., 28 од. зб. 
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Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Виробничі плани. Книги обліку фондів, основних коштів. 
 
 
Р-5951, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога» 
м. Ананьїв, Ананьївського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1957 рр., 25 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти.  
 
 
Р-5952, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна 
с. Долинське, Долинського району, Одеської області 
[ ]-14.11.1956 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1953 рр., 37 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Книги обліку фондів, грошових та натуральних прибутків і витрат. 
 
Р-5953, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Свердлова 
с. Шелехове, Троїцького району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1957 рр., 21 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні фінансові звіти. Книги обліку фондів, грошових та натуральних 
прибутків та витрат. 
 
Р-5954, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова 
с. Жеребкове, Ананьївського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1958 рр., 42 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти. Прибутково-витратні кошториси. 
 
 
Р-5956, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова 
с. Долинське, Долинського району, Одеської області 
[ ] рр. 
з 1958 р. – Ананьївського району, Одеської області 
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тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1967 рр., 73 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Книги обліку фондів, грошових та натуральних прибутків і 
витрат. 
 
 
Р-5957, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча 
с. Байтали, Ананьївського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1967 рр., 81 од. зб. 
Виробниче-фінансові плани. Протоколи загальних зборів та засідань правлін-
ня колгоспу. Річні звіти. Прибутково-витратні кошториси. Книги обліку фон-
дів, основних коштів, неподільних фондів. 
 
Р-5958, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна 
с. Коханівка, Троїцького району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.12.1965 р. 
Всього: 22 од. зб., 1944-1957 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1953 рр., 12 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти. 
Опис № 2 – 1953-1957 рр., 10 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Книги обліку фондів, грошових та натуральних прибутків і витрат. 
 
Р-5959, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Максима Горького 
с. Ново-Георгієвка, Ананьївського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1956 рр., 37 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти. Прибутково-витратні кошториси. 
 
 
Р-5960, Інспектура державної статистики Ворошилівського району м. Одеси 
(ЦСУ) 
[ ]–жовтень 1941 рр., 10.04.1944-12.06.1958 рр. 
Інспектура державної статистики Центрального району м. Одеси (ЦСУ) 
12.06.1958 р.- 
тип 8 
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категорія фонду 2 
На державному зберіганні з 06.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1963 рр., 221 од. зб. 
Накази, розпорядження. Матеріали з обліку населення, засіяних площин, вро-
жайності, худоби, дрібної промисловості, житлово-комунального господарст-
ва, транспорту, зв’язку. 
 
Р-5961, Одеська міська інспектура державної статистики (міськЦСУ) 
м. Одеса 
1920-жовтень 1941 рр.,10.04.1944 р.- 
тип 8 
категорія фонду 1 
На державному зберіганні з 19.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1960 рр., 143 од. зб. 
Накази та розпорядження. Підсумкові відомості про населення, обліку засія-
них площин, зрошуваних земель, наявності та становища тракторів, комуналь-
них підприємств, житлового фонду. 
 
Р-5962, Інспектура державної статистики Сталінського району м. Одеси (рай-
ЦСУ) 
[ ] – жовтень 1941 рр., 10.04.1944-17.11.1961 рр. 
Інспектура державної статистики Жовтневого району м. Одеси (ЦСУ) 
17.11.1961 р.- 
тип 8 
категорія фонду 2 
На державному зберіганні з 06.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1959 рр., 143 од. зб. 
Накази, розпорядження. Плани роботи інспектури. Матеріали з обліку насе-
лення, засіяних площин, врожайності, худоби, дрібної промисловості, житло-
во-комунального господарства, обладнання. 
 
Р-5963, Інспектура державної статистики Привокзального району м. Одеси 
(райЦСУ) 
1920 -31.01.1924 рр. 
Інспектура державної статистики Іллічівського району м. Одеси (ЦСУ) 
31.01.1924-17.10.1941 рр., 10.04.1944 р.- 
тип 8 
категорія фонду 2 
На державному зберіганні з 06.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1961 рр., 111 од. зб. 
Накази, розпорядження. Плани роботи інспектури. Матеріали з обліку засія-
них площин, худоби, дрібної промисловості, житлово-комунального господарс-
тва. 
 
Р-5964, Інспектура державної статистики Кагановичського району м. Одеси 
(ЦСУ) 
[ ] –жовтень 1941 рр., 10.04.1944-10.03.1958 рр. 
Інспектура державної статистики Приморського району м. Одеси (ЦСУ) 
10.03.1958 р.- 
тип 8 
категорія фонду 2 
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На державному зберіганні з 06.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1963 рр., 126 од. зб. 
Накази, розпорядження. Матеріали з обліку населення, засіяних площин, дрі-
бної промисловості, житлово-комунального господарства. 
 
 
Р-5965, Інспектура державної статистики Воднотранспортного району м. Одеси 
(ЦСУ) 
[ ] –жовтень 1941 рр., 10.04.1944-1958 рр. 
тип 8 
категорія фонду 2 
На державному зберіганні з 06.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1958 рр., 120 од. зб. 
Накази, розпорядження. Плани роботи інспектури. Матеріали з обліку насе-
лення, засіяних площин, урожаю, худоби. 
 
Р-5966, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 20-річчя Пролетарської 
революції 
с. Великий Фонтан, Кагановичського району, м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 11од. зб. 
Виробничі плани. Книга протоколів загальних зборів членів колгоспу. Річні 
звіти. Книги обліку грошових та натуральних прибутків і витрат. 
 
Р-5967, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка 
с. Крива Балка, Ленінського району, м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 15 од. зб. 
Виробничі плани. Проект електростанції колгоспу. Річні звіти.  
 
Р-5968, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мічуріна 
с. Крива Балка, Ленінського району, м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.12.1965 р. 
Всього: 16 од. зб., 1950-1956 рр. 
 
Опис № 1 – 1950-1952 рр., 3 од. зб. 
Річні звіти. 
Опис № 2 – 1953-1956 рр., 13 од. зб. 
Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу.  
 
Р-5969, Риболовецька артіль (колгосп) «Червона хвиля» 
с. Люстдорф, Кагановичського району, м. Одеса 
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[ ] рр. 
з 1950 р. – с. Чорноморка, Кагановичський район, м. Одеса 
з 10.03.1958 р. – Приморського району, м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.12.1965 р. 
Всього: 41 од. зб., 1944-1956 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1951 рр., 18 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. 
Опис № 2 – 1945-1956 рр., 23 од. зб. 
Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу.  
 
Р-5970, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна 
с. Ленінське, Іллічівського району, м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1965 р. 
Всього: 35 од. зб., 1944-1958 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1952 рр., 19 од. зб. 
Розпорядження Одеського міськвиконкому. Виробничі плани. Річні звіти. 
Опис № 2 – 1953-1958 рр., 16 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу. Прибутково-витратні кошториси. 
 
Р-6054, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона зірка» 
с. Грибівка, Овідіопольського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1953 рр., 31 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу. Книги обліку фондів. Прибутково-витратні кошториси. 
 
Р-6055, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського 
с. Мала Долина, Овідіопольського району, Одеської області 
[ ] рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе 
с. Мала Долина, Овідіопольського району, Одеської області 
17.05.1955 р. 
з 1963 р. – Біляївського району, Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 21.12.1965 р. 
Всього: 74 од. зб., 1945-1965 рр. 
 
Опис № 1 – 1945-1955 рр., 38 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу. Соціалістичні договори. 
Опис № 2 – 1955-1965 рр., 36 од. зб. 
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Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу.  
 
Р-6056, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона зірка» 
х. Стара Дофінівка, Одеського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 22.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 15 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу. Книги обліку фондів, грошових та натуральних витрат. 
 
Р-6057, Миколаївський районний відділ народної освіти виконкому Миколаїв-
ської районної ради депутатів трудящих 
с. Миколаївка, Миколаївського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.03.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1948-1955 рр., 22 од. зб. 
Річні звіти про виконання кошторисів витрат, шкіл районів. Бюджет. Штатний 
розпис та кошториси витрат. Зведений звіт шкіл району про успіхи учнів. 
 
Р-6058, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьоного 
с. Стрюкове, Андрієво-Іванівського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.03.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1950 рр., 12 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу. Книги обліку фондів, грошових та натуральних прибутків. 
 
Р-6059, Риболовецька артіль (колгосп) «Шлях Ілліча» 
с. Іллічівка, Овідіопольського району, Одеської області 
[ ] рр. 
з 1963-1966 рр. – Біляївського району, Одеської області 
з 1967 р. – Овідіопольського району, Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1967 рр., 81 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу. Книги обліку фондів, основних коштів, прибутків, планових 
завдань, витрат Рішення та розпорядження райвиконкомів. 
 
Р-6060, Рада старійшин Одеського ордена Леніна морського торгового порту 
м. Одеса 
08.03.1957-20.05.1964 рр. 
Рада ветеранів Одеського ордена Леніна морського торгового порту 
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м. Одеса 
20.05.1964 р. 
тип 24 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 24.04.1972 р. 
 
Опис № 1 – 1957-1971 рр., 33 од. зб. 
Протоколи засідань ради старійшин, ветеранів та загальних зборів пенсіоне-
рів Одеського порту, членів бригад, екіпажів суден комуністичної праці. 
Протоколи звітно-виборчих зборів, нарад представників ветеранів праці пор-
тів, флоту, заводів Чорноморсько-Азовського басейну в м. Одесі. Положення 
про раду ветеранів праці порту. Соціалістичні зобов’язання ветеранів праці 
Одеського, Новоросійського, Батумського та Ленінградського портів. Акти 
перевірки членами ради ветеранів праці техніки безпеки, механізації, охо-
рони праці, профспілкової роботи на судах пасажирського флоту та житлового 
відділу Баскомфлоту, жіночої ради ветеранів Одеського порту, дитячих за-
кладів, їдалень, гуртожитків. Листування з радами ветеранів праці Батумсь-
кого, Новоросійського, Ленінградського портів по обміну досвідом. Поздоро-
влення виробничих та суспільних організацій раді старійшин з Новим роком 
та ювілейними датами. Стінгазети «Ветеран порту». Звіти про роботу ради. 
Вирізування з газет «Одеський портовик» та «Моряк» про діяльність ветера-
нів порту. Списки і алфавіти ветеранів праці на вручення значків «Ветеран 
Одеського порту», подяк та премій за суспільну роботу в порту. 
 
Р-6061, Риболовецька артіль (колгосп) «Червона стріла» 
с. Іллічівка, Овідіопольського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1952 рр., 23 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу.  
 
Р-6062, Риболовецька артіль (колгосп) «Червона шторм» 
с. Кароліно-Бугаз, Овідіопольського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1952 рр., 27 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу. Рішення та розпорядження райвиконкомів. 
 
Р-6063, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний степ» 
с. Барабой, Овідіопольського району, Одеської області 
1944-1953 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова 
с. Барабой, Овідіопольського району, Одеської області 
1953-08.01.1964 рр. 
з 04.01.1963 р. – Біляївського району, Одеської області 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Заря» 
с. Барабой, Біляївського району, Одеської області 
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тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1965 р. 
Всього: 74 од. зб., 1944-1965 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1960 рр., 58 од. зб. 
Виробничі плани. Річні фінансові звіти. Протоколи загальних зборів та за-
сідань правління колгоспу. Матеріали з соціалістичного змагання. Прибутко-
во-витратні кошториси. Книги обліку фондів, прибутків та витрат. Акти про 
збитки, які нанесли колгоспу німецько-фашистські окупанти. 
 Опис № 2 – 1961-1965 рр., 16 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу. Книги обліку фондів, основних коштів. 
 
Р-6064, Районна планова комісія (райпланкомісія) виконкому Миколаївської 
районної ради депутатів трудящих ся 
с. Миколаївка, Миколаївського району, Одеської області 
1945 р. 
тип 8 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.03.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1956-1971 рр., 43 од. зб. 
Проекти народно-господарчих планів району. Виробничі плани колгоспів по 
заготовлянню сільскогосподарчих продуктів. Соціалістичні зобов’язання кол-
госпів. Річні плани розвитку народного господарства району та документи 
про їх виконання. 
 
Р-6065, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна 
с. Олександрівка, Овідіопольського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1950 рр., 6 од. зб. 
Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. 
Книги обліку фондів, прибутків. 
 
Р-6066, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського 
с. Олександрівка, Овідіопольського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1955 рр., 35 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу. Соціалістичні договори. 
 
 
Р-6067, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьоного 
с. Петрівка, Андрієво-Іванівського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
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3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.03.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1954-1956 рр., 5 од. зб. 
Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. 
Прибутково-витратні кошториси. 
 
 
Р-6068, Миколаївська районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка) 
Одеської обласної спілки споживчих товариств 
с. Миколаївка, Миколаївського району, Одеської області 
1945 р. 
тип 10  
категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.03.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1955 рр., 12 од. зб. 
Річні звіти райспоживспілки та сільських споживчих товариств. 
 
Р-6069, Миколаївський районний відділ комунального господарства (райкомун-
відділ) Виконкому Миколаївської районної ради депутатів трудящих 
с. Миколаївка, Миколаївського району, Одеської області 
1945-жовтень 1955 рр. 
Миколаївський районний комбінат комунальних підприємств Виконкому Микола-
ївської районної ради депутатів трудящих 
с. Миколаївка, Миколаївського району, Одеської області 
жовтень 1955 рр. 
тип 18 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.03.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1956 рр., 10 од. зб. 
Річні звіти про виконання кошторисів. Рішення Миколаївського райвиконкому. 
Штатний розпис та кошториси. 
 
Р-6071, Виконком Софіївської сільської ради робітничих, селянських та чер-
воноармійських депутатів (сільрада) 
с. Софіївка, Ісаєвського району, Першотравневого округу, Одеської губернії 
07.03.1923-24.12.1939 рр. 
з 1925 р. – Ісаєвського району, Одеського округу 
з 17.11.1927 р. – Андрієво-Іванівського району, Одеського округу 
з 1931 р. - Андрієво-Іванівського району УРСР 
з 1932 р. - Андрієво-Іванівського району, Одеської області 
Виконком Софіївської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Софіївка, Андре-Іванівського району, Одеської області 
24.12.1939-09.08.1941 рр., 29.03.1944-15.04.1957 рр. 
з 1940 р. - Андрієво-Іванівського району, Одеської області 
з 1944 р. – Миколаївського району, Одеської області 
тип 2 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.06.1972 р. 
 
Опис № 1 – 1951-1956 рр., 6 од. зб. 
Квартальні плани роботи. Протоколи засідань виконкому сільради та сесій. 
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Р-6072, Овідіопольска районна лікарня (райлікарня) Одеського обласного 
відділу охорони здоров’я  
с. Овідіополь, Овідіопольського району, Одеської області 
1940-16.09.1941 рр., 13.04.1944-1966 рр. 
1963-1966 рр. – Біляївського району, Одеської області 
Овідіопольска центральна районна лікарня Овідіопольскої райради 
с. Овідіополь, Овідіопольського району, Одеської області 
11.11.1966 р.- 
тип 22 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 12.12.1969 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1975 рр., 127 од. зб. 
Штатний розпис та кошториси витрат. Річні медичні, статистичні та фінансо-
ві звіти. Протоколи засідань медичної ради. Місцевий комітет. 
 
 
Р-6073, Риболовецька артіль (колгосп) «Червона Україна» 
с. Єфимівка, Овідіопольського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 21.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1951-1952 рр., 5 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу. Книги обліку витрат та прибутків. 
 
Р-6074, Риболовецька артіль (колгосп) «Червона шквал» 
с. Санжейка, Овідіопольського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1951-1952 рр., 6 од. зб. 
Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу.  
 
 
Р-6075, Миколаївська середня школа Миколаївського районного відділу народ-
ної освіти 
с. Миколаївка, Миколаївського району, Одеської області 
[1945 ] -16.08.1960 рр. 
Миколаївська трудова політехнічна школа 
с. Миколаївка, Миколаївського району, Одеської області 
16.08.1960 р.- 
з 1963 р. – Березівського району, Одеської області 
з 05.01.1965 р. – Миколаївського району, Одеської області 
тип 21  
категорія фонду  
На державному зберіганні з 20.03.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1974 рр., 26 од. зб. 
Звіти про роботу шкіл та виконання бюджету. Рішення педагогічної ради. 
Протоколи нарад при директорі, класних керівників. Журнали внутрішнього 
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контролю. Плани роботи. Протоколи загальних батьківських зборів та коміте-
тів. 
 
Р-6076, Виконком Марієнтальської сільської ради робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Марієнталь, Овідіопольського району, Одеського округу 
1925-24.12.1939 рр. 
з 1926 р. – Грослібентальського району, Одеського округу 
з 1927 р. – Спартаківського району, Одеського округу 
з 1938 р. - Овідіопольського району, Одеської області 
Виконком Марієнтальської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Марієнтель, Овідіопольського району, Одеської області 
24.12.1939-12.09.1941 рр. 
Виконком Маря’нівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Маря’нівка, Овідіопольського району, Одеської області 
08.04.1944-1954 рр. 
тип 2 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1954 рр., 25 од. зб. 
Рішення та постанови виконкому. Протоколи сесій сільради, загальних зборів 
членів колгоспу. Бюджети сільради. 
 
 
Р-6077, Виконком Овідіопольської сільської ради робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Овідіополь, Овідіопольського району, Одеського округу, Одеської губер-
нії 
07.03.1923-24.12.1939 рр. 
з липня 1925 р. – Овідіопольського району, Одеського округу 
з 22.09.1930 р. – Виконкому Одеської міської ради робітничих, селянських 
та червоноармійських депутатів  
Виконком Овідіопольської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Овідіополь, Овідіопольського району, Одеської області 
24.12.1939-13.04.1944 рр. 
з 1963 р. – Біляївського району, Одеської області 
з 1967 р. – Овідіопольського району, Одеської області 
тип 2 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1965 р. 
Всього: 263 од. зб., 1944-1965 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1952 рр., 174 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи засідань виконкому, сесій, постійно діючих комі-
сій, окружних виборчих комісій. Бюджети, штатний розпис, кошториси. Річні 
звіти про виконання бюджету. Книги обліку прибутків та витрат. 
Опис № 2 – 1952-1965 рр., 89 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи засідань виконкому, сесій, постійно діючих комі-
сій. Бюджети та річні звіти про виконання бюджету. Книги обліку прибутків 
та витрат. 
 
Р-6079, Виконком Ульяновської сільської ради робітничих, селянських та че-
рвоноармійських депутатів (сільрада) 
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с. Ульяновка, Ісаєвського району, Першотравневого округу, Одеської губер-
нії 
07.03.1923-24.12.1939 рр. 
з 1925 р. – Ісаєвського району, Одеського округу 
з 17.11.1927 р. – Андре-Іванівського району, Одеського округу 
з 1931 р. - Андре-Іванівського району УРСР 
з 1932 р. - Андре-Іванівського району, Одеської області 
Виконком Ульяновської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Ульяновка, Андре-Іванівського району, Одеської області 
24.12.1939-29.03.1944 рр. 
з 1940 р. - Андрієво-Іванівського району, Одеської області 
з 1944 р. – Миколаївського району, Одеської області 
з 04.01.1963 р. – Березівського району, Одеської області 
з 1965 р. – Миколаївського району, Одеської області 
тип 2 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.03.1968 р. 
Всього: 154 од. зб., 1945-1971 рр. 
 
Опис № 1 – 1945-1955 рр., 46 од. зб. 
Бюджети та звіти про їх виконання. Протоколи засідань виконкому сільради 
та сесій. Книги обліку прибутків та витрат. 
Опис № 2 – 1956-1971 рр., 108 од. зб. 
Протоколи сесій сільради, засідань виконкому, постійно діючих комісій, ви-
борчих комісій. Бюджети та звіти про їх виконання. 
 
 
Р-6080, Виконком Василівської сільської ради робітничих, селянських та че-
рвоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Василівка, Ісаєвського району, Першотравневого округу, Одеської губер-
нії 
07.03.1923-24.12.1939 рр. 
з 1925 р. – Ісаєвського району, Одеського округу 
з 17.11.1927 р. – Андре-Іванівського району, Одеського округу 
з 1931 р. - Андре-Іванівського району УРСР 
з 1932 р. - Андре-Іванівського району, Одеської області 
Виконком Василівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Василівка, Андре-Іванівського району, Одеської області  
24.12.1939-1955 рр. 
з 1940 р. - Андрієво-Іванівського району, Одеської області 
з 1944 р. – Миколаївського району, Одеської області 
тип 2 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.03.1968 р. 
Всього: 40 од. зб., 1946-1959 рр. 
 
Опис № 1 – 1946-1955 рр., 13 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому сільради та сесій.  
Опис № 2 – 1947-1959 рр., 27 од. зб. 
Річний звіт про виконання бюджету. Протоколи сесій сільради, засідань ви-
конкому. Штатний розпис та кошториси адмінвитрат. 
 
Р-6081, Овідіопольський районний відділ народної освіти (районо) виконкому 
Овідіопольської районної ради робітничих, селянських та червоноармійських 
депутатів  
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с. Овідіополь, Овідіопольського району, Одеської області 
1937-13.04.1944 рр. 
з 24.12.1939 р. - Виконком Овідіопольської районної ради депутатів трудя-
щих  
тип 21 
категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1969 рр., 79 од. зб. 
Плани розсортування мережі шкіл району. Штатний розпис та кошториси. Про-
токоли педагогічних нарад. Річні звіти про роботу шків. Статистичні та фі-
нансові звіти районного відділу народної освіти та шкіл. Листування, інфо-
рмації, доповідні записки з питань народної освіти. Накази районного від-
ділу народної освіти, протоколи конференцій, педагогічних нарад.  
 
 
Р-6082, Уповноважений Наркомату заготовляння сільсько-господарчих продук-
тів СРСР по Овідіопольському району (Уповновнаркомзаг) 
с. Овідіополь, Овідіопольського району, Одеської області 
1937-квітень 1946 р. 
Уповноважений Міністерства заготовляння сільсько-господарчих продуктів 
СРСР по Овідіопольському району (Уповмінзаг) 
с. Овідіополь, Овідіопольського району, Одеської області 
квітень 1946-27.02.1956 рр. 
тип 17 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 20.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1954 рр., 26 од. зб. 
Накази Уповмінзага. Кошториси та штатний розпис. Плани по заготовлянню 
м’яса. Річні звіти по заготовлянню сільсько-господарчих продуктів. 
 
Р-6083, Овідіопольська районна спілка споживчих товариств (райспоживспіл-
ка) Одеської облспоживспілки  
с. Овідіополь, Овідіопольського району, Одеської області 
1937-13.04.1944 рр. 
тип 10 
категорія фонду 3 
 
Опис № 1 – 1944-1952 рр., 29 од. зб. 
Річні та статистичні звіти. Постанови та протоколи засідань правління рай-
споживспілки. 
 
 
Р-6084, Овідіопольський районний відділ соціального забеспечення (райсо-
бес) Виконкому Овідіопольської районної ради робітничих, селянських та че-
рвоноармійських депутатів  
с. Овідіополь, Овідіопольського району, Одеської області 
1937-18.12.1966 рр. 
з 24.12.1939 р. - Виконком Овідіопольської районної ради депутатів трудя-
щих  
тип 7 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 20.12.1965 р. 
Всього: 61 од. зб., 1944-1970 рр. 
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Опис № 1 – 1944-1952 рр., 31 од. зб. 
Річні та статистичні звіти. Рішення райвиконкому. Штатний розпис та кошто-
риси. 
Опис № 2 – 1967-1970 рр., 30 од. зб. 
Річні бухгалтерські, фінансові, статистичні звіти. Кошториси витрат. Мате-
ріали про сплату пенсій та держдопомоги. 
 
Р-6085, Овідіопольська планова комісія виконкому районної ради депутатів 
трудящих  
с. Овідіополь, Овідіопольського району, Одеської області 
1944-18.12.1966 рр. 
тип 8 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1965 р. 
Всього: 125 од. зб., 1944-1973 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1961 рр., 89 од. зб. 
Протоколи засідань планової комісії. Штатний розпис та кошториси. Перспек-
тивні та річні плани розвитку народного господарства. Звіти про виконання 
планів. Економічні характеристики району. Листування про хід виконання 
планів. 
Опис № 2 – 1967-1973 рр., 36 од. зб. 
Протоколи засідань планової комісії. Перспективні та річні плани розвитку 
народного господарства. Економічні характеристики району. Документи про 
підсумки виконання плану розвитку народного господарства району. 
 
Р-6086, Овідіопольський районний фінансовий відділ (райфінвідділ) викон-
кому Овідіопольської районної ради робітничих, селянських та червоноармій-
ських депутатів  
с. Овідіополь, Овідіопольського району, Одеської області 
1937-18.12.1966 рр. 
з 24.12.1939 р. - Виконком Овідіопольської районної ради депутатів трудя-
щих  
тип 9 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1965 р. 
Всього: 286 од. зб., 1946-1971 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1958 рр., 180 од. зб. 
Бюджетний відділ. Бухгалтерія. Інспекція держприбутків. Податковий відділ. 
Відділ держдопомоги. 
Опис № 2 – 1952-1962 рр., 15 од. зб. 
Бухгалтерія. 
Опис № 3 – 1967-1975 рр., 91 од. зб. 
Бюджетна інспекція. Інспекція держприбутків. Штатна інспекція. Контролер- 
ревізор. Місцевий комітет. 
 
Р-6088, Овідіопольська районна інспектура державної статистики (райЦСУ) 
виконкому Овідіопольської районної ради робітничих, селянських та червоно-
армійських депутатів  
с. Овідіополь, Овідіопольського району, Одеської області 
1937-18.12.1966 рр. 
з 24.12.1939 р. - Виконком Овідіопольської районної ради депутатів трудя-
щих  
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Овідіопольська районна інформаційно-обчислювальна станція державної стати-
стики м. Овідіополь 
квітень 1972 р. 
тип 8 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1965 р. 
Всього: 298 од. зб., 1944-1975 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1962 рр., 149 од. зб. 
Статистичні відомості з тваринництва, культури, охорони здоров’я, засіяних 
площин, дрібної промисловості, обліку тракторів та автотранспорту. 
Опис № 2 – 1967-1975 рр., 149 од. зб. 
Статистичні звіти з тваринництва, кількості сільгосптехніки, хліборобства, 
урожайності, населення, заготовляння сільгосппродуктів. 
 
Р-6089, Овідіопольський районний відділ охорони здоров’я (райздраввідділ) 
виконкому Овідіопольської районної ради робітничих, селянських та червоно-
армійських депутатів  
с. Овідіополь, Овідіопольського району, Одеської області 
1937-13.04.1944 рр. 
з 24.12.1939 р. - Виконком Овідіопольської районної ради депутатів трудя-
щих  
тип 22 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 20.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1952 рр., 19 од. зб. 
Накази обласного та районного здраввідділу. Річні статистичні та фінансові 
звіти. Кошториси та штатний розпис. Протоколи районних нарад медпрацівни-
ків. 
 
 
Р-6090, Овідіопольський районний дорожний відділ (райдорвідділ) Виконкому 
Овідіопольської районної ради депутатів трудящих 
с. Овідіополь, Овідіопольського району, Одеської області 
13.04.1944-1955 рр. 
Овідіопольський районний відділ автомобільного транспорту та шосейних до-
ріг (райавтошосдор) Виконкому Овідіопольської районної ради депутатів тру-
дящих  
1955 р. - 
тип 13 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 20.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1961 рр., 55 од. зб. 
Річні та статистичні звіти. Кошториси та штатний розпис. Звіти про участь 
населення в дорожно-будівельних роботах. Протоколи районних нарад медпра-
цівників. Будфінплани. 
 
Р-6091, Овідіопольській районний торговий відділ (Райторгвідділ) Виконкому 
Овідіопольської районної ради робочих, селянських та червоноармійських де-
путатів 
1937-16.10.1941 рр., 13.04.1944 р.- 
з 24.12.139 р.- Виконкому Овідіопольської Районної ради депутатів трудящих 
тип17 
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категорія 3 
На державному зберіганні з 20.12.1965 р. 
Опис № 1 – 1947-1955 рр., 11 од. зб. 
Накази та директиви облторгвідділу. Плани роботи райторгвідділу. Звіти про 
торговий оборот.  
Р-6093, Великодолинська машинно-тракторна станція (МТС) Одеського обласно-
го управління сільського господарства, 
с. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області 
11.04.1944-18.04.1958 рр. 
тип16 
категорія 3 
На державному зберіганні з 20.12.1965 р. 
Опис № 1 – 1953-1955 рр., 19 од. зб. 
Виробничо-фінансові плани. Штатні розписи та кошториси. Річні звіти.  
 
Р-6094, Овідіопольська машинно-тракторна станція (МТС) Виконкому Одеської 
міської ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів  
с. Овідіополь, Овідіопольського району, Одеської області 
1932-18.04.1958 рр. 
з липня 1937 р. – Одеського обласного управління сільського господарства 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1957 рр., 46 од. зб. 
Накази обласного управління сільського господарства. Штатний розпис. Кош-
ториси витрат. Виробничі плани. Матеріали з всесоюзної сільськогосподарсь-
кої виставки. Річні та агротехнічні звіти. 
 
Р-6097, Великодолинська лісозахисна станція Одеського обласного управління 
лісового господарства 
с. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1949-1952 рр., 11 од. зб. 
Виробниче-фінансові плани. Штатний розпис. Кошториси витрат. Річні звіти. 
 
 
Р-6100, Овідіопольський районний відділ сільського господарства (райсіль-
госпвідділ) виконкому Овідіопольської районної ради робітничих, селянських 
та червоноармійських депутатів  
с. Овідіополь, Овідіопольського району, Одеської області 
1937-16.10.1941 рр., 13.04.1944-1962 рр. 
з 24.12.1939 р. - Виконком Овідіопольської районної ради депутатів трудя-
щих  
Овідіопольське районне виробниче управління сільського господарства 
1966 р. – 
Овідіопольське районне управління сільського господарства 
квітень 1970 р. – 
тип 17 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 22.12.1965 р. 
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Всього: 196 од. зб., 1944-1975 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1953 рр., 23 од. зб. 
Штатний розпис та кошториси. Місячні фінансові звіти. Копії директив обла-
сного управління сільського господарства. 
Опис № 2 – 1967-1975 рр., 173 од. зб. 
Накази, плану розвитку сільського господарства. Плани та звіти про розви-
ток та стан механізації, електрифікації, техніки безпеки. Штатний рознис 
та кошториси. Річні земельні та кормові баланси. 
 
 
Р-6101, Овідіопольський народний суд Одеського обласного суду 
с. Овідіополь, Овідіопольського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 5 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 22.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944 р., 1 од. зб. 
Вироки та визначення по карним справам. Карні справи. 
 
 
Р-6102, Одеський обласний інститут удосконалення кваліфікації учителів 
Одеського обласного відділу народної освіти Міністерства освіти УРСР 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 21 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 17.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1986 рр., 1609 од. зб. 
Положення про інститут. Плани роботи. Методичні листи та розробки кабіне-
тів. Матеріали педагогічних та науково-практичних конференцій. Стенограми 
обласних та міських нарад вчителів. Доповіді та довідки по обміну досві-
дом. Річні звіти про роботу інституту, кабінетів, шкіл області, дошкільних 
закладів. Річні фінансово-господарчої діяльності інституту. Штатний розпис 
та кошториси. Матеріали кабінетів: початкових класів, російської мови, на-
ціональної мови, математики та фізики, історії та суспільствознавства, ге-
ографії, біології, іноземних мов, фізкультури, начальної військової підго-
товки, естетичного виховання, трудової політехнічної освіти та профорієн-
тації. Матеріали кабінетів: технічних засобів навчання, змінних та заочних 
шкіл, шкіл-інтернатів, дитячих будинків, спецшкіл, підвищення кваліфікації 
керівничих кадрів, виховної роботи, педагогіки та психології, інформатики 
та обчислювальної техніки. Місцевий комітет. Бухгалтерія. Група народного 
контролю. 
 
 
Р-6103, Одеське морехідне училище Міністерства рибної промисловості СРСР 
м. Одеса 
1954 р. 
з 30.05.1956 р. – Міністерства рибної промисловості УРСР 
з 01.07.1957 р. – Відділу кадрів та учбових закладів Ради народного госпо-
дарства Одеського економічного адміністративного району 
з 28.11.1962 р. – Головного управління рибної промисловості Азово-
Чорноморського басейну «Азчерриба» Ради Міністрів УРСР 
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м. Одеса 
тип 21 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 19.02.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1954-1965 рр., 91 од. зб. 
Директивні накази та накази начальника училища по учбової частині. Плани 
роботи. Протоколи педагогічних нарад. Річні звіти з учбово-виховної робо-
ти, фінансово-господарчій діяльності. Штатний розпис та кошториси адмінго-
спвитрат. 
 
Р-6104, Колгосп ім. Калініна 
с. Грабове, Кодимського району, Одеської області 
1945-липень 1963 р. 
Колгосп ім. Свердлова 
с. Грабове, Балтського району, Одеської області 
липень 1963 р.- 
з 1965 р. – Кодимського району, Одеської області 
тип 16 
категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.09.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1967 рр., 39 од. зб. 
Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу.  
Виробничі плани. 
 
Р-6105, Прокуратура Одеської області 
м. Одеса 
09.02.1932-жовтень 1941 рр., 10.04.1944 р.- 
тип 5 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 05.01.1967 р. 
Всього: 1799 од. зб., 1944-2014 рр. 
Опис № 1 – 1944-1991 рр., 888 од. зб. 
 Накази, розпорядження та директиви прокурора Одеської області, прокурату-
ри СРСР та УРСР. Рішення та постанови партійних, радянських органів з пи-
тання діяльності прокуратури. Матеріали обстеження роботи міськрайпрокуро-
рів. Стенографічні звіти обласної наради за 1953 р. Аналізи, узагальнюван-
ня по загальному нагляду. Протоколи оперативних та міжвідомчих нарад при 
прокурорі Одеської області, колегії, матеріали до них. Протоколи обласних 
та кустових нарад прокурорсько-слідчих робітників та матеріали до них. 
Штатний розпис районних прокуратур. Кошториси та річні фінансові звіти. 
Інформаційні листи прокуратури СРСР, Одеської області. Доповіді, звіти, 
довідки про роботу прокуратури. Методичні листи прокуратури СРСР, Одеської 
області. Матеріали перевірки роботи підвідомчих прокуратур. Загальна час-
тина. Контроль виконання. Слідчий відділ. Відділ загального нагляду. Від-
діл по нагляду за розгляданням в судах карних справ. Відділ по нагляду за 
розгляданням в судах громадянських справ. Відділ по нагляду за справами 
неповнолітніх. Відділ кадрів. Відділ по нагляду за місцями позбавлення во-
лі. Господарче-фінансовий відділ. Слідче управління. 
Опис № 2 – 1952-1990 рр., 546 од. зб. 
Протоколи міжвідомчих нарад та матеріали до них. Огляди та аналізи слідчо-
го відділу по роботі. Нагляд за судами по карним справам. Доповідні запис-
ки, інформації, довідки, акти про комплексні ревізії, обстеження міськрай-
прокуратур. Накази, розпорядження прокурора області. Методичні листи з об-
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міну досвідом. Постанови та рішення партійних і радянських органів з різ-
них питань діяльності. Доповіді, інформації, подання прокурорів до радян-
ських, партійних, комсомольських та профспілкових органів з питань проку-
рорсько-слідчої роботи. Аналізи, огляди, узагальнення, доповіді, довідки з 
питань нагляду за місцями позбавлення волі. 
Опис № 3 – 1954-1964 рр., 22 од. зб. 
Річні звіти про роботу з кадрами. Листування з прокуратурами СРСР та УРСР, 
інформації і доповіді. Узагальнення та аналізи по скаргам. Кошториси, шта-
тний розпис. Річні фінансові звіти. 
Опис № 4 – 1992-2006 рр., 338 од. зб. 
Секретаріат. Відділ нагляду за розслідуванням кримінальних справ органами 
прокуратури. Відділ представництва інтересів громадян і держави у судах. 
Відділи по нагляду за розгляданням у суді карних та громадських справ.  
Відділ по нагляду за справами неповнолітніх. Відділ по нагляд за виконан-
ням природно-охоронного законодавства та адміністративних правопорушень. 
Відділ планування, фінансування і матеріально-технічного забезпечення. 
Відділ роботи з кадрами. 
Опис № 5дск — 2014р. — 1 од. зб. 
Акт ліквідації. 
Опис № 6 дск — 2014 р. - 1 од.зб. 
Акт ліквідації. 
Опис № 7 дск — 2014 р. - 1 од.зб. 
Акт ліквідації. 
Опис № 8 дск — 2014 р. - 1 од.зб. 
Акт ліквідації. 
Опис № 9 дск — 2014 р. - 1 од.зб. 
Акт ліквідації. 
 
Р-6106, Виконком Велико-Балківська сільської ради депутатів трудящих 
(сільрада) 
с. Велика Балка, Одеського району, Одеської області 
24.12.1939– 1954 рр. 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 22.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1954 рр., 20 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи засідань виконкому, сесій.  
 
Р-6107, Виконком Любово-Олександрівської сільської ради депутатів трудящих 
(сільрада) 
с. Любово-Олександрівка, Миколаївського району, Одеської області 
1944-1946 рр. 
Виконком Олексієвської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Олексієвка, Миколаївського району, Одеської області  
1946 р.  
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.03.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1971 рр., 128 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи засідань виконкому, сесій. Бюджети та звіти про 
виконання бюджетів. Соціалістичні зобов’язання. 
 
Р-6109, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Маленкова 



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  980 

с. Іллінка, Одеського району, Одеської області 
1951-1957 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва 
с. Іллінка, Одеського району, Одеської області 
16.07.1957 рр. 
з 1963 р. – Біляївського району, Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 22.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1951-1966 рр., 49 од. зб. 
Річні статистичні звіти та з основної діяльності. Протоколи загальних збо-
рів та засідань правління колгоспу. Річні виробничі плани. Соціалістичні 
зобов’язання. Книги обліку фондів, основних коштів, грошових та натураль-
них витрат та прибутків. 
 
 
Р-6110, Гніляковська промислово-кооперативна артіль «30 років Жовтня» Оде-
ської обласної різнопромислової спілки «Облрізнопромспілка» 
с. Гнілякове, Одеського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 10 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 20.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1948-1952 рр., 6 од. зб. 
Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу.  
 
Р-6111, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний сівач» 
с. Алтестове, Одеського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1952-1966 рр., 14 од. зб. 
Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу.  
 
 
Р-6112, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна 
с. Новопетрівка, Миколаївського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.03.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1951-1959 рр., 6 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Книги обліку фондів, грошових прибутків. 
 
Р-6113, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова 
с. Великий Дальник, Одеського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
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На державному зберіганні з 20.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 21 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти. Списки членів колгоспу, які були представлені до урядових 
нагород. 
 
Р-6114, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя» 
с. Іллінка, Одеського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1952 рр., 29 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти. Прибутково-витратні кошториси. Книги обліку планових за-
вдань, прибутків та витрат. 
 
Р-6115, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка 
с. Малий Дальник, Одеського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1951 рр., 3 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Книги обліку 
прибутків та витрат. 
 
Р-6116, Березівська артіль «Об’єднана праця» Одеської обласної різнопроми-
слової спілки «Облрізнопромспілка» 
с. Березівка, Березівського району, Одеської області 
1944-[ ] рр. 
тип 10 
категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.09.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1953 рр., 1 од. зб. 
Виробничі та плани по труду. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу. Кошториси, штатний розпис. 
 
Р-6117, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний партизан» 
с. Малий Дальник, Одеського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1956 рр., 29 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Виробничі плани. Прибутково-витратні кошториси. Книги обліку прибутків, 
натуральних та грошових витрат. Соціалістичні договори. 
 
Р-6119, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний партизан» 
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с. Великий Дальник, Одеського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1956 рр., 5 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти.  
 
 
Р-6120, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний партизан» 
с. Сухий Лиман, Одеського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1951 рр., 20 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти.  
 
 
Р-6121, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського 
с. Котовка, Одеського району, Одеської області 
[ ] рр. 
з січня 1957 р. – с. Августовка, Одеського району 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1959 рр., 22 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні бухгалтерські звіти. Книги обліку планових завдань та виконаних 
робот. 
 
 
Р-6122, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Більшовик» 
с. Великий Дальник, Одеського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1950 рр., 9 од. зб. 
Статут колгоспу. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти. Книги обліку натуральних та грошових витрат. 
 
Р-6123, Одеська міжобласна контора Народного комісаріату хліборобства СРСР 
м. Одеса 
24.06.1944-1949 рр. 
з березня 1946 р. – Міністерства хліборобства СРСР 
з лютого 1947 р. – Міністерства сільського господарства СРСР 
Одеське міжобласне відділення всесоюзного тресту агролісорозсадник Мініс-
терства сільського господарства СРСР 
м. Одеса  
1949-1953 рр. 
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Одеське обласне відділення тресту Укрплодолісорозсадник Міністерства сіль-
ського господарства СРСР 
м. Одеса 
1954-25.01.1959 рр. 
тип 16 
категорія фонду 
На державному зберіганні з 31.07.1962 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1959 рр., 367 од. зб. 
Положення про контору та відділення. Виробниче-фінансові плани. Річні зві-
ти контори та розсадників. Інструктивні вказівки з агротехніки. Договори 
про соціалістичне змагання, та матеріали про їх виконання. Ґрунтові мапи 
та плани організації території розсадників. Акти про збитки, які нанесли 
німецько-фашистські загарбники. Ліквідаційні баланси та додавання до них. 
 
 
Р-6124, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова 
с. Нерубайське, Одеського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1956рр., 18 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Виробничі плани. 
 
 
Р-6125, Біляївська виробниче-кооперативна артіль інвалідів Одеської облас-
ної спілки кооперації інвалідів «Облкоопінспілка» 
с. Білявка, Біляївського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 10 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 22.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1949 рр., 13 од. зб. 
Протоколи засідань правління та загальних зборів членів артілі. Річні зві-
ти. 
 
 
Р-6126, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна 
с. Велика Балка, Одеського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1948-1956 рр., 26 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Виробничі плани. Плани розвитку сільського господарства.  
 
Р-6127, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний шторм» 
с. Протопопівка, Одеського району, Одеської області 
[ ] рр. 
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тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1952 рр., 12 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Плани розвитку та упровадження нової техніки. 
 
Р-6128, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 17 Партз’їзду  
с. Стрюкове, Андрієво-Іванівського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.03.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1954 рр., 20 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Книги обліку фондів, грошових прибутків. 
 
 
Р-6129, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «19-й Партз’їзд» 
с. Іллінка, Одеського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 21.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1953-1954 рр., 3 од. зб. 
Плани розвитку сільського господарства. Річні звіти. 
 
Р-6130, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога Жовтня» 
с. Кубанка, Одеського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 21.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1958 рр., 34 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти.  
 
 
Р-6132, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «17-й Партз’їзд» 
с. Кубанка, Одеського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 21.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1954 рр., 22 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Книги обліку фондів, грошових прибутків та натуральних 
прибутків і витрат. Плани розвитку сільського господарства.  
Р-6133, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Передовик» 
с. Прилиманське, Одеського району, Одеської області 
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[ ] рр. 
з лютого 1953 р. – колгосп ім. Кірова 
з 10.07.1953 р. – колгосп ім. Берія  
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 22.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1954 рр., 31 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти.  
 
 
Р-6134, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова 
с. Велика Балка, Одеського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 21.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1953 рр., 35 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Соціалістичні зобов’язання. Зобов’язання по постачанню. 3-х річний 
план розвитку сільського господарства. 
 
 
Р-6135, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова 
с. Бурлача Балка, Одеського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1957 рр., 35 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Прибутково-витратні кошториси. 
 
 
Р-6136, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Дружба» 
с. Дальник, Одеського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 21.12.1965 р. 
 
Опис № 1 –1957 р., 3 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти.  
 
Р-6137, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова 
с. Августовка, Одеського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 21.12.1965 р. 
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Опис № 1 – 1944-1950 рр., 5 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни.  
 
 
Р-6138, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса 
с. Протопопівка, Одеського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 21.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1953 р., 8 од. зб. 
Книги обліку грошових та натуральних прибутків і витрат. 
 
Р-6139, Коханівська машинно-тракторна станція (МТС) Одеського обласного 
управління сільського господарства 
с. Коханівка, Троїцького району, Одеської області 
08.08.1941-18.04.1958 рр. 
з 1957 р. – Ананьївського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 02.07.1969 р. 
Всього: 23 од. зб., 1944-1957 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1952 рр., 9 од. зб. 
Виробниче-фінансові плани. Протоколи засідань МТС. Річні звіти. 
Опис № 2 – 1947-1957 рр., 14 од. зб. 
Виробниче-фінансові плани. Річні звіти. 
 
Р-6140, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова 
с. Кубанка, Одеського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 22.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1950 рр., 10 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
 
Р-6141, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Маленкова 
с. Морозовка, Одеського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 21.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1955 рр., 9 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Державний план 
розвитку сільського господарства. Річні звіти. 
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Р-6142, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Жовтень» 
с. Дружелюбівка, Миколаївського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.03.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1951 рр., 3 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Прибутково-
витратні кошториси. Річні звіти. 
 
Р-6143, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чкалова 
с. Нова Еметівка, Миколаївського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 21.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1955-1956 рр., 2 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу.  
 
Р-6144, Виконком Петерстальської сільської ради робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Петерсталь, Грослібентальського району, Одеського округу, Одеської гу-
бернії 
1926-24.12.1939 рр. 
з 1927 р. – Спартаковського району, Одеського округу 
з 1938 р. – Овідіопольського району, Одеської області 
Виконком Петерстальської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Петерсталь, Овідіопольського району, Одеської області 
24.12.1939-10.09.1944 рр. 
Виконком Петродолинської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Петродолинське, Овідіопольського району, Одеської області 
10.09.1944-1954 рр. 
тип 2 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 21.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1954 рр., 59 од. зб. 
Плани роботи сільради. Бюджети сільради. Протоколи засідань виконкому 
сільради та сесій. Книги обліку прибутків та витрат бюджету. Директиви та 
розпорядження райвиконкому. 
 
Р-6147, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Любов до праці» 
с. Романівка, Миколаївського району, Одеської області 
[ ] -10.07.1949 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна 
с. Романівка, Миколаївського району, Одеської області 
10.07.1949-1959 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.03.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1959 рр., 25 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти.  
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Р-6148, Радянське господарство (радгосп) «Авангард» Українського тресту 
комбікормової промисловості та радгоспів. 
с. Ленінське селище, Іллічівського району, м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 21.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1958 рр., 55 од. зб. 
Положення про радгосп. Виробниче-фінансові плани. Річні звіти. Кошториси. 
Штатний розпис. 
Р-6149, Радянське господарство (радгосп) ім. Кірова Українського консерв-
ного тресту «Укрконсервтресту» 
м. Одеса, Поля Зрошення 
1933-вересень 1957 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 21.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1957 рр., 138 од. зб. 
Промислово-фінансові плани. Річні звіти. Штатний розпис. Матеріали з соц-
змагання. Накази та списки на нагородження передовиків. Раціоналізаторські 
пропозиції. Матеріали про участь радгоспу в сільськогосподарських вистав-
ках. Плани і звіти з праці. Накази з основної діяльності. Річні виробниче-
фінансові плани та звіти. 
 
 
Р-6150, Виноробне радянське господарство (Винрадгосп) «Хаджибейський роз-
садник» Одеського обласного тресту виноробної промисловості «Облвинтрест» 
с. Холодна Балка, Одеського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 21.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1955 рр., 22 од. зб. 
Промислово-фінансові плани. Річні звіти.  
 
Р-6151, Одеський районний фінансовий відділ (райфінвідділ) Виконкому Оде-
ської районної ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів 
м. Одеса, Одеського району, Одеської області 
1937-04.01.1963 рр. 
з 24.12.1939 р. – Виконкому Одеської районної ради депутатів трудящих 
м. Одеса, Одеський район, Одеська область 
тип 9 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 21.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1962 рр., 93 од. зб. 
Річні бюджети району та звіти про їх виконання. Бюджети сільських рад та 
звіти про їх виконання. Журнали реєстрації штатів. 
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Р-6153, Перша Одеська машинно-тракторна станція (МТС) Одеського обласного 
управління сільського господарства 
м. Одеса, Одеського району, Одеської області 
1937-18.04.1958 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 21.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1957 рр., 23 од. зб. 
Виробниче-фінансові плани. Річні звіти. 
 
Р-6154, Друга Одеська машинно-тракторна станція (МТС) Одеського обласного 
управління сільського господарства 
х. Котовський, Одеського району, Одеської області 
1937-18.04.1958 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 21.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1957 рр., 34 од. зб. 
Виробниче-фінансові плани. Річні звіти. Кошториси та штатний розпис. 
 
Р-6155, Одеський районний відділ охорони здоров’я (райздраввідділ) викон-
кому Одеської районної ради робітничих, селянських та червоноармійських 
депутатів 
м. Одеса, Одеського району, Одеської області 
1937-04.01.1963 рр. 
з 24.12.1939 р. – Виконкому Одеської районної ради депутатів трудящих 
м. Одеса, Одеського району, Одеської області 
тип 22 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 21.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1954 рр., 25 од. зб. 
Річні статистичні звіти. Кошториси та штатний розпис. 
 
Р-6156, Одеський районний дорожній відділ (райдорвідділ) Виконкому Одесь-
кої районної ради депутатів трудящих 
м. Одеса, Одеського району, Одеської області 
1937-04.01.1963 рр. 
Одеської районної відділ автомобільного транспорту та шосейних доріг 
(райавтошосдор) Виконкому Одеської районної ради депутатів трудящих 
м. Одеса, Одеського району, Одеської області 
1955-04.01.1963 рр. 
тип 13 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 12.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1962 рр., 69 од. зб. 
Плани роботи. Річні звіти. Рішення Одеського райвиконкому про будівництво 
та ремонт доріг. 
 
Р-6157, Одеський районний земельний відділ (райземвідділ) Виконкому Одесь-
кої районної ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів 
м. Одеса, Одеського району, Одеської області 
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1937-10.04.1944 рр. 
з 24.12.1939 р. - Виконкому Одеської районної ради депутатів трудящих 
тип 15 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 22.12.1965 р. 
Всього: 82 од. зб., 1944-1959 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1951 рр., 70 од. зб. 
Виробничі плани колгоспів. Постанови та розпорядження райвиконкому. Річні 
звіти. Кошториси та штатний розпис. Плани розвитку тваринництва. Плани ро-
звитку та відновлення сільського господарства. Матеріали про участь колго-
спів у сільськогосподарських виставках. 
Опис № 2 – 1944-1959 рр., 12 од. зб. 
Виробничі плани колгоспів. Прибутково-витратні кошториси. Річні звіти. 
 
Р-6158, Одеський районний відділ народної освіти (районо) Виконкому Одесь-
кої районної ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів 
м. Одеса, Одеського району, Одеської області 
1937-04.01.1963 рр. 
з 24.12.1939 р. - Виконкому Одеської районної ради депутатів трудящих 
тип 15 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 21.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1948-1957 рр., 12 од. зб. 
Річні звіти. Кошториси та штатний розпис.  
 
Р-6161, Молочне радянське господарство № 2 (радгосп) Одеського обласного 
тресту приміських радгоспів  
с. Дачна, Одеського району, Одеської області 
1944-01.05.1952 рр. 
Овочеве - молочне радянське господарство (Овочемолочний Радгосп) ім. Жовт-
невої революції Одеського обласного тресту овочево-молочного радгоспів 
ст. Дачна, Одеського району, Одеської області 
01.05.1952 р. – 
з 1963 р. – Біляївського району 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1965 рр., 80 од. зб. 
Виробниче-фінансові плани. Річні виробничі та фінансові звіти. Кошториси. 
Штатний розпис. Накази та листування з трестом овочево-молочних радгоспів 
про роботу радгоспу. Колективні договори. Соціалістичні зобов’язання. 
 
 
Р-6162, Овочево - молочне господарство № 4 (радгосп) Одеського обласного 
управління овочево-молочних радгоспів 
с. Фонтанка, Одеського району, Одеської області 
[ ] рр. 
з 1963 р. – Комінтернівського району, Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.12.1965 р. 
Всього: 73 од. зб., 1944-1965 рр. 
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Опис № 1 – 1958-1965 рр., 30 од. зб. 
Виробниче-фінансові плани, колективні договори. Річні звіти. 
Опис № 2 – 1944-1957 рр., 43 од. зб. 
Річні виробничі плани. Річні звіти. Книга обліку основних коштів, непо-
дільних фондів. 
 
 
Р-6163, Овочево - тепличне господарство (радгосп) Одеського обласного тре-
сту радгоспів 
м. Одеса 
[ ] рр. 
з 16.08.1955 р. – Одеське обласне управління радгоспів  
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1949-1957 рр., 30 од. зб. 
Промислово-фінансові плани. Річні звіти. Штатний розпис. Кошториси витрат. 
 
Р-6168, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона іскра» 
с. Зелений гай, Фрунзовського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1949 рр., 6 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу.  
 
 
Р-6169, Виконком Холоднобалковської сільської ради депутатів трудящих 
(сільрада) 
с. Холодна Балка, Одеського району, Одеської області  
24.12.1939-1959 рр. 
тип 2 
категорія фонду 2 
На державному зберіганні з 22.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1959 рр., 40 од. зб. 
Плани роботи сільради. Протоколи засідань виконкому сільради та сесій. Бю-
джети сільради. Рішення та постанови райвиконкому. 
 
Р-6171, Народний суд Одеського Пригородного району Одеської області 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 5 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 22.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1954 рр., 6 од. зб. 
Карні справи. Громадянські справи про розривання шлюбу, визнавання власно-
сті на домобудування. Вироки та рішення по карним та громадянським спра-
вам. 
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Р-6172, Одеський районний відділ культури (Райкульвідділ) Виконкому Одесь-
кої районної ради депутатів трудящих 
м. Одеса, Одеського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 19 
категорія фонду  
На державному зберіганні з 22.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1954-1958 рр., 13 од. зб. 
Кошториси. Штатний розпис. Річні звіти. 
 
Р-6173, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Дімітрова 
с. Ралієвка, Миколаївського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.03.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1950 рр., 10 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу. Книга обліку фондів, грошових прибутків. 
 
 
Р-6174, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна 
с. Олександрівка, Овідіопольського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 22.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1951-1952 рр., 8 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу. Книга обліку грошових прибутків та витрат. Прибутково-
витратні кошториси. 
 
Р-6175, Виконавчий комітет Новоградської сільської ради депутатів трудящих 
(сільрада) 
с. Новоградівка, Овідіопольського району, Одеської області 
24.12.1939-13.04.1944 рр. 
з 1963 р. – Біляївського району, Одеської області 
тип 2 
категорія фонду 1 
На державному зберіганні з 22.11.1965 р. 
Всього: 98 од. зб., 1946-1965 рр. 
 
Опис № 1 – 1946-1960 рр., 59 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому сільради та сесій. Бюджети сільради. Звіти 
про виконання бюджету. 
Опис № 2 – 1961-1965 рр., 39 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому сільради та сесій. Квартальні плани. Бюджети 
та річні звіти про виконання бюджету. Штатний розпис. 
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Р-6176, Виконком Санжейської сільської ради робітничих, селянських та чер-
воноармійських депутатів (сільрада) 
с. Санжейка, Овідіопольського району, Одеського округу  
1925-24.12.1939 рр. 
з 22.09.1930 р. - Виконком Одеської міської ради робітничих, селянський та 
червоноармійських депутатів  
з 1937 р. - Овідіопольського району, Одеської області 
Виконком Санжейської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Санжейка, Овідіопольського району, Одеської області 
24.12.1939- 1954 рр. 
тип 2 
категорія фонду 1 
На державному зберіганні з 22.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1954 рр., 73 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому сільради та сесій. Бюджети сільради. Матеріа-
ли постійно діючих комісій. Книги обліку прибутків та витрат бюджету. Со-
ціалістичні договори. Директиви та розпорядження райвиконкому. 
 
 
Р-6177, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Більшовик» 
с. Дружелюбівка, Миколаївського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.03.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1949 рр., 7 од. зб. 
Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. 
Книга обліку фондів, грошових прибутків. 
 
 
Р-6178, Овідіопольська районна сільськогосподарська інспекція (райсільгос-
пінспекція) Одеського обласного управління сільського господарства 
с. Овідіополь, Овідіопольського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 22.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1958-1961 рр., 25 од. зб. 
Штатний розпис. Накази та рішення райвиконкому і обласного управління 
сільського господарства. Агрономічні звіти. Списки передовиків сільського 
господарства та учасників сільськогосподарчої виставки. 
 
Р-6179, Виконком Фонтанської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Фонтанка, Одеського району, Одеської області  
[ ] рр. 
тип 2 
категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1954-1965 рр., 58 од. зб. 
Квартальні плани роботи сільради. Протоколи засідань виконкому сільради та 
сесій. Бюджети сільради. Рішення та постанови райвиконкому. Кошториси та 



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  994 

штатний розпис. Матеріали постійно діючих комісій. Договори на соціалісти-
чне змагання. Акти взаємної перевірки роботи сільради. Річні статистичні 
та фінансові звіти. 
 
Р-6180, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комуніст» 
с. Вапнярка, Одеського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1950 рр., 5 од. зб. 
Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу.  
 
Р-6181, Риболовецька артіль (рибколгосп) «Чорноморець» 
с. Крижанівка, Одеського району, Одеської області 
з 1962 р. – Комінтернівського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.12.1965 р. 
Всього: 100 од. зб., 1944-1968 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1953 рр., 18 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Соцдоговори.  
Опис № 2 – 1944-1968 рр., 82 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні плани та 
звіти. 
 
Р-6182, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога» 
с. Красносілка, Одеського району, Одеської області 
02.10.1945- [ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 22.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1956 рр., 5 од. зб. 
Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу.  
 
Р-6183, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла Маркса 
с. Красносілка, Одеського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 22.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 17 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти.  
 
Р-6184, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кагановича 
х. Карий, Миколаївського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.03.1968 р. 
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Опис № 1 – 1951-1956 рр., 10 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти.  
Книги обліку фондів. 
 
Р-6186, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Приклад» 
с. Григорьєвка, Одеського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 22.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 8 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу. Прибутково-витратні кошториси. Книги обліку фондів, прибу-
тків та витрат. 
 
Р-6187, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова 
с. Василівка, Миколаївського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.03.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1956 рр., 14 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти.  
Книги обліку фондів. 
 
Р-6188, Виконком Петрівської селищної ради депутатів трудящих  
с. Петрівка, Іванівського району, Одеської області 
[ ] рр. 
з 1963 р. – Комінтернівського району, Одеської області 
з 1967 р. – Іванівського району, Одеської області 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 22.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1964 рр., 35 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи засідань виконкому сільради та сесій. Бюджети. Ма-
теріали постійно діючих комісій. 
 
Р-6189, Виконком Люботаївської сільської ради робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Люботаївка, Тараса-Шевченковського району, Одеського округу  
1930-24.12.1939 рр. 
з 1931 р. - Тараса-Шевченковського району УРСР 
з 1932 р. - Роздільнянського району, Одеської області 
з 1935 р. – Яновського району, Одеської області 
Виконком Люботаївської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Люботаївка, Яновського району, Одеської області 
24.12.1939- 1958 рр. 
з 1944 р. – Іванівського району, Одеської області 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 22.12.1965 р. 
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Опис № 1 – 1944-1957 рр., 16 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому сільради та сесій. Бюджети сільради. Матеріа-
ли постійно діючих комісій. Квартальні плани роботи. 
 
Р-6190, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 7-го з’їзду Рад 
с. Морозово, Миколаївського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.03.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1950 рр., 9 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти.  
Книги обліку фондів. Виробничі плани. Прибутково-витратні кошториси. 
 
Р-6191, Виконком Олександрівської сільської ради робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Олександрівка, Тараса-Шевченковського району, Одеського округу  
1926-24.12.1939 рр. 
з 1931 р. - Тараса-Шевченковського району УРСР 
з 1932 р. - Роздільнянського району, Одеської області 
з 1935 р. – Яновського району, Одеської області 
Виконком Олександрівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Олександрівка, Яновського району, Одеської області 
24.12.1939- 1953 рр. 
з 1944 р. – Іванівського району, Одеської області 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 22.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1953 рр., 15 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому сільради та сесій. Бюджети сільради.  
 
 
Р-6192, Виконком Куяльницької сільської ради робітничих, селянських та че-
рвоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Куяльник, Ленінського району, Одеського округу  
1925-24.12.1939 рр. 
з 17.01.1927 р. – Велико-Буяликського району, Одеського округу 
з 31.11.1927 р. – Благоєвського району, Одеського округу 
з 1932 р. - Благоєвського району, Одеської області 
з 1935 р. – Яновського району, Одеської області 
Виконком Куяльницької сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Куяльник, Яновського району, Одеської області 
24.12.1939- 06.04.1944 рр. 
з 1944 р. – Іванівського району, Одеської області 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 22.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1957 рр., 15 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому сільради та сесій. Бюджети сільради. Звіти 
депутатів сільради. 
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Р-6193, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Чорноморець» 
с. Улянівка, Миколаївського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.03.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1950 рр., 6 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Книги обліку 
фондів, грошових витрат та членів колгоспу.  
 
 
Р-6194, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя» 
с. Василівка, Миколаївського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.03.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1965 рр., 49 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Книги обліку фондів, грошових прибутків. 
 
 
Р-6195, Виконком Щорсовської сільської ради депутатів трудящих  
с. Щорсове, Іванівського району, Одеської області  
07.04.1944-1953 рр. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 22.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1953 рр., 9 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи засідань виконкому сільради та сесій. Бюджети. Со-
ціалістичні договори. 
 
Р-6194, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва 
с. Визирка, Комінтернівського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.06.1973 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1965 рр., 43 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Книги обліку фондів. 
 
Р-6197, Овочево-молочне радянське господарство (радгосп) 
«Курсаковський» Одеського тресту овочево-молочних радгоспів 
с. Курсакове, Іванівського району, Одеської області 
1949 - [ ] рр. 
з 30.11.1962 р. – Комінтернівського району, Одеської області 
з 30.03.1965 р. – Березівського району, Одеської області 
з 15.03.1966 р. – Іванівського району, Одеської області 
тип 16 
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3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1949-1969 рр., 117 од. зб. 
Постанови райвиконкому. Річні виробниче-фінансові плани. Плани агрономіч-
них заходів. Штатний розпис. Кошториси. Річні бухгалтерські звіти. Колек-
тивний договір. Перспективний план розвитку радгоспу на 1959-1965 рр. 
 
Р-6198, Іванівський районний будівельний відділ виконкому Іванівської рай-
онної ради депутатів трудящих 
с. Іванівна, Іванівського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 12 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 23.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1951 рр., 8 од. зб. 
Звіти колгоспів та сільрад про будівництво приміщень та будівель. 
 
 
Р-6199, Яновський районний фінансовий відділ (райфінвідділ) Виконкому 
Яновської районної ради робітничих, селянських та червоноармійських депу-
татів  
с. Яновка, Яновського району, Одеської області  
17.02.1935-10.08.1941 рр. 
з 24.12.1939 р.- Виконкому Яновської районної ради депутатів трудящих 
Іванівський районний фінансовий відділ (райфінвідділ) виконкому Іванівсь-
кої районної ради депутатів трудящих  
с. Іванівка, Іванівського району, Одеської області 
04.04.1944- грудень 1962 рр. 
з 19.01.1962 р. – смт Іванівка, Іванівського району, Одеської області 
Іванівський районний фінансовий відділ (Райфінвідділ) Виконкому Іванівсь-
кої районної ради депутатів трудящих  
01.01.1967 р. – 
тип 9 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.12.1965 р. 
Всього: 173 од. зб., 1945-1973 рр. 
 
Опис № 1 – 1945-1949 рр., 62 од. зб. 
Кошториси. Штатний розпис. Реєстрація штатів. Бюджет райфінвідділу. Звіт 
про наповнення бюджету. 
Опис № 2 – 1967-1973 рр., 111 од. зб. 
Бюджет. Матеріали про держприбутки. Штатний розпис. Матеріали про конт-
роль, облік та звітність, по труду, заробітній платні. 
 
Р-6200, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях до соціалізму» 
с. Білка, Іванівського району, Одеської області 
[ ] -1956 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва 
с. Білка, Іванівського району, Одеської області 
1956 -1958 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога» 
с. Білка, Іванівського району, Одеської області 
1958 -[ ] рр. 
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тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.12.1965 р. 
Всього: 46 од. зб., 1946-1961 рр. 
 
Опис № 1 – 1946-1950 рр., 7 од. зб. 
Книги головних та поточних рахунків колгоспу. 
Опис № 2 – 1956-1961 рр., 39 од. зб. 
Рішення виконкому. Річні виробничі плани та внутрішньогосподарчого устрою 
колгоспу. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні 
звіти по агрономії, статистичні звіти та по основній діяльності. Соціаліс-
тичні змагання та підсумки про їх виконання. 
 
Р-6201, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова 
с. Нові Шомполи, Іванівського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1947 рр., 10 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти. Соціалістичні договори та зобов’язання. 
 
 
Р-6203, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва 
с. Лозоватка, Іванівського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1949-1955 рр., 5 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Книги обліку 
фондів, прибутків та витрат. 
 
Р-6204, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Рози Люксембург 
с. Сазонівка, Іванівського району, Одеської області 
[ ] - 25.08.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 6 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Соціалістичні договори. 
 
Р-6205, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний боєць» 
с. Улянівка, Іванівського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1950 рр., 6 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти.  
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Р-6206, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна 
с. Бузиновка, Іванівського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1957 рр., 2 од. зб. 
Річні звіти.  
 
Р-6207, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Папаніна 
с. Андрієвка, Іванівського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1957 рр., 7 од. зб. 
Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. 
Р-6209, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Заповіт Ілліча» 
с. Курсакове, Іванівського району, Одеської області 
[ ] - 05.08.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 1 од. зб. 
Річні звіти.  
 
Р-6210, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний партизан» 
с. Пархоменкове, Іванівського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 8 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти.  
 
Р-6211, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Дімітрова 
с. Верхній Куяльник, Іванівського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1952 рр., 16 од. зб. 
Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. 
Акти про збитки, які нанесли німецько-фашистські окупанти. 
 
 
Р-6212, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна 
с. Баланіне, Іванівськиого району, Одеської області 
[ ] рр. 
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тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1952 рр., 8 од. зб. 
Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. 
 
 
Р-6213, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Тельмана 
с. Конопляне, Іванівського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1967 рр., 46 од. зб. 
Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. 
Виробничі плани. 
 
Р-6215, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова 
с. Олександрівка, Іванівського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1949 рр., 4 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. 
Виробничі плани. 
 
Р-6216, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка 
с. Куяльник, Іванівського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1936-1950 рр., 7 од. зб. 
Річні звіти. 
 
Р-6217, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова 
с. Баланіне, Іванівського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1949-1955 рр., 1 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. 
Річний звіт. Книги обліку фондів, прибутків та витрат. 
 
Р-6218, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Авангард» 
с. Силівка, Іванівського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
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3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1948 рр., 7 од. зб. 
Соціалістичні зобов’язання бригад. Річні звіти. Книги обліку фондів, при-
бутків та витрат. 
 
Р-6219, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 17 Партз’їзду  
с. Олексієвка, Іванівського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.03.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1956 рр., 21 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річний звіт. Книги обліку фондів, прибутків та витрат. 
 
Р-6220, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях Леніна»  
с. Павлинки, Іванівського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1952 рр., 16 од. зб. 
Виробничі плани. Соціалістичні договори та зобов’язання колективу. Звіти 
про розвиток тваринництва. Річні фінансові звіти. 
 
Р-6222, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона праця»  
с. Соколове, Іванівського району, Одеської області 
[ ] – 28.08.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1950 рр., 9 од. зб. 
Виробничі плани. Соціалістичні договори та зобов’язання колективу. Річні 
звіти. 
 
 
Р-6223, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Благоєва 
с. Благоєве, Іванівського району, Одеського округу 
1930 – 06.04.1944 рр. 
з 1931 р. – Іванівський район УРСР 
з 1932 р. – Іванівський район, Одеська область 
з 30.12.1962 р. – Комінтернівський район, Одеська область 
з 26.10.1966 р. – Іванівський район, Одеська область 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1951-1967 рр., 53 од. зб. 
Виробниче-фінансові плани та плани упровадження передового досвіду з тва-
ринництва. Соціалістичні зобов’язання колективу. Річні звіти колгоспу з 
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основної діяльності та статистичні звіти. Протоколи загальних зборів та 
засідань правління колгоспу. Генеральні плани садиби колгоспу та матеріали 
до них. Сортово-насінницька книга. 
 
Р-6224, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний Жовтень»  
с. Ново-Миколаївка, Іванівського району, Одеської області 
[ ] – 28.08.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1946 рр., 2 од. зб. 
Річні звіти. 
 
Р-6227, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кагановича  
с. Малинівка, Іванівського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1955 рр., 12 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Книги обліку фондів. 
 
 
Р-6229, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Осипенка  
х. Червоний, Іванівського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1950 рр., 6 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Соціалістичні договори та зобов’язання. 
 
Р-6230, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Друга п’ятирічка»  
с. Стара Вандашнівка, Іванівського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1947 рр., 3 од. зб. 
Річні звіти.  
 
Р-6231, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Коларова  
с. Благоєве, Іванівського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1947 рр., 4 од. зб. 
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Виробничі плани. Річні звіти.  
 
 
Р-6232, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «П’ятирічка» 
с. Яновка, Яновського району, Одеської області 
[ ] – 13.02.1951 рр. 
з грудня 1945 р.- с. Іванівка, Іванівського району 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Булганіна 
с. Іванівка, Іванівського району, Одеської області 
13.02.1951-29.01.1958 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Батьківщина» 
с. Іванівка, Іванівський район, Одеська область  
29.01.1958 р. - 
з 19.01.1962 р. – смт Іванівка 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1970 рр., 72 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Книги обліку прибутків та витрат. Соціалістичні зо-
бов’язання. Штатний розпис. Звітні доповіді правління. 
  
Р-6233, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьоного 
с. Джугастрове, Іванівського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1957 рр., 25 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Соціалістичні договори. Річні звіти. Прибутково-витратні кошториси. 
Книги обліку прибутків та витрат.  
 
Р-6236, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калиніна 
с. Калинівка, Іванівського району, Одеської області 
1944-1964 рр. 
з 1962 по 1964 рр. – Комінтернівського району, Одеської області 
Колгосп «Маяк» 
с. Калинівка, Березівського району, Одеської області 
1965-14.03.1975 рр. 
з 1967 р. – Іванівського району, Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1969 рр., 58 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти.  
 
Р-6237, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Новий шлях» 
с. Прохорове, Іванівського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
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На державному зберіганні з 23.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 13 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти.  
 
Р-6238, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Пролетарій» 
с. Олександрівка, Іванівського району, Одеської області 
[ ] – 09.08.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1949 рр., 3 од. зб. 
Виробничі плани.  
 
Р-6239, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського 
с. Люботаївка, Іванівського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1953 рр., 7 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Прибутково-
витратні кошториси. Соціалістичні договори. 
 
Р-6240, Одеський обласний відділ соціального забезпечення (облсобез) Вико-
нкому Одеської обласної ради робітничих, селянських та червоноармійських 
депутатів 
м. Одеса 
1932-04.04.1944 рр. 
з 24.12.1939 р. – Виконкому Одеської обласної ради депутатів трудящих 
м. Одеса 
з 15.04.1992 р. – ліквідовано 
Управління соціального забезпечення Одеської обласної держадміністрації 
17.06.1992 -1994 рр. 
з 08.07.1994 р. - ліквідоване 
Управління соціального захисту населення Одеського облвиконкому 
12.07.1994 – 27.08.1995 рр. 
Управління соціального захисту населення Одеської облдержадміністрації 
27.08.1995 – 18.09.2000 рр. 
Головне управління праці та соціального захисту населення Одеської обл-
держадміністрації 
18.09.2000 – 21.06.2005 рр. 
Головне управління праці та соціальної політики Одеської облдержадмініст-
рації 
21.06.2005 р. 
тип 7 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 29.12.1965 р. 
Всього: 1919 од. зб., 1944-2004 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-2004 рр., 1917 од. зб. 
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Секретаріат. Сектор працевлаштування. Планово-статистична група. Сектор 
пенсій. Сектор державної допомоги. Сектор кадрів. Бухгалтерія. Лікарняно-
трудова експертна комісія. Місцевий комітет.  
Опис № 2 – 1957,1960 рр., 2 од. зб. 
Постанови ЦК РКПУ. Списки репатрійованих громадян. 
 
Р-6241, Земельноупорядкований відділ виконкому Чорнянської районної ради 
депутатів трудящих 
с. Чорна, Чорнянського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 15 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1952 рр., 71 од. зб. 
Державні акти на довічне користування землею колгоспами. Земельні шнурові 
книги колгоспів. 
 
Р-6242, Вапняно-алебастрове виробництво Одеського жилпостачбитторгу 
м. Одеса 
1944-1956 рр. 
Вапняно-алебастровий завод Одеського жилпостачбитторгу 
1956 р. - 
тип 17  
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.07.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1961 рр., 58 од. зб. 
Кошториси та штатний розпис. Промфінплан. Рацпропозиції. Соціалістичні зо-
бов’язання та матеріали про їх перевірку. Звіти з охорони праці та техніки 
безпеки. Листування з трестом з виробничих питань.  
 
Р-6243, Одеський районний відділ сільського та колгоспного будівництва ви-
конкому Одеської районної ради депутатів трудящих 
м. Одеса, Одеського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 12 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 24.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1949 рр., 21 од. зб. 
Плани будівництва. Звіти про будівництво. Акти здавання та приймання буді-
вництв. 
 
Р-6244, Балтське територіальне виробниче колгоспно-радгоспне управління  
Одеського обласного управління виробництва та заготовок сільсько-
господарчих продуктів 
м. Балта, Балтського району, Одеської області 
13.04.1962-03.04.1965 рр. 
Балтське виробниче-колгоспне управління сільського господарства Одеського 
обласного управління сільського господарства 
м. Балта, Балтський район, Одеська область 
03.04.1965 р. – 
тип 16 
категорія фонду 3 
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На державному зберіганні з 23.06.1972 р. 
 
Опис № 1 – 1962-1966 рр., 97 од. зб. 
Зведені річні виробниче-фінансові плани. Річні плани роботи з механізації, 
ветеринарно-профілактичних та протиепізоотехнічних заходів. Узагальнені 
матеріали з аналізу праці колгоспів. Експлікації, земельні звіти про роз-
поділ землі по угіддям, землевикористанню їх у районі. Річні звіти управ-
ління, захворювання, падежу тварин від незаразних хвороб, фінансово-
господарчої діяльності колгоспів. Штатний розпис та кошториси. Матеріали з 
соціалістичного змагання. Списки передових колгоспів, бригад, колгоспни-
ків, нагороджених орденами та медалями. 
 
Р-6245, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова 
с. Миколаївка, Овідіопольського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.12.1966 р. 
Всього: 11 од. зб., 1953-1957 рр. 
 
Опис № 1 –1953 р., 3 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Опис № 2 – 1954-1957 рр., 8 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Книги обліку коштів та фондів. 
 
Р-6246, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «15 років Жовтня» 
с. Градениці, Біляївського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 15.12.1965 р. 
 
Опис № 1 –1949-1950 рр., 2 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Книга обліку 
основних коштів, натуральних прибутків, головних рахунків. 
 
Р-6250, Одеський міський виробниче-промислово-господарський комбінат (мі-
ськпромкомбінат) Одеського обласного управління місцевої промисловості 
м. Одеса 
[ ] -1965 рр. 
тип 11 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 30.12.1965 р. 
Всього: 18 од. зб., 1940-1955 рр. 
 
Опис № 1 –1940-1955 рр., 15 од. зб. 
Виробниче-фінансові плани, ліміти з праці. Штатний розпис та кошториси. 
Річні звіти комбінату, заводів, колективні договори. Звіт ліквідації ком-
бінату. 
Опис № 2 – 1950-1953 рр., 3 од. зб. 
Протоколи засідань місцевого комітету, загальних зборів робітників та слу-
жбовців. Статистичні та фінансові звіти. 
 
Р-6251, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Політвідділ» 
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с. Троїцьке, Біляївського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.12.1966 р. 
 
Опис № 1 –1944-1950 рр., 5 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
 
Р-6252, Сталінський районний відділ охорони здоров’я (райздраввідділ) Ви-
конкому Сталінської районної ради робітничих, селянських та червоноармій-
ських депутатів 
м. Одеса 
[1934-1956] рр. 
з 24.12.1939 р. – Виконкому Сталінської районної ради депутатів трудящих 
м. Одеса 
тип 22 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 29.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1955 рр., 78 од. зб. 
Рішення райвиконкому. Плани роботи. Протоколи загальних зборів та нарад. 
Доповіді про стан охорони здоров’я району, роботу медичних закладів. Річні 
бухгалтерські звіти. Штатний розпис та кошториси витрат. 
 
Р-6253, Ворошиловський районний відділ культурно-просвітительської роботи 
(райкультпросвітвідділ) Виконкому Ворошиловської районної ради депутатів 
трудящих 
м. Одеса 
[ ] - 1953 рр. 
тип 19 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 29.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1948-1953 рр., 21 од. зб. 
Рішення райвиконкому. Плани роботи. Звіти про роботу культпросвітвідділу, 
художньої самодіяльності, клубів, бібліотек, парків культури та відпочин-
ку. 
 
 
Р-6254, Кагановичський районний комітет фізкультури та спорту виконкому 
Кагановичської районної ради депутатів трудящих 
м. Одеса 
 [ ] – 10.03.1958 рр. 
тип 23 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 29.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1957 рр., 80 од. зб. 
Рішення райвиконкому. Плани роботи. Протоколи засідань комітету та резуль-
татів змагань. Річні звіти комітету та низових колективів про роботу з фі-
зкультури та спорту. 
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Р-6255, Кагановичський районний відділ культурно-просвітительської роботи 
(райкультпросвітвідділ) виконкому Кагановичської районної ради депутатів 
трудящих 
м. Одеса 
[1946-1953] рр. 
тип 19 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 29.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1953 рр., 36 од. зб. 
Плани роботи. Звіти про роботу культпросвітвідділу та установ району. Ма-
теріали районних оглядів художньої самодіяльності та народної творчості 
колективів району. 
 
Р-6256, Народний суд 4-ї ділянки (нарсуд) Ленінського району 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 5 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 30.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1948 рр., 1 од. зб. 
Вироки та рішення нарсуду з карних та громадянських справ. 
 
 
Р-6257, Одеський міський відділ соціального забезпечення Виконкому Одесь-
кої районної ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів 
м. Одеса 
[1920] –1941 рр., квітень 1944-15.08.1948 рр., 15.01.1949- 25.01.1955 рр. 
з 02.04.1939 р. – Виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих 
м. Одеса 
тип 2 
2 категорія фонду  
На державному зберіганні з 29.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1955 рр., 14 од. зб. 
Рішення Одеської міськради. Протоколи виробничих нарад. Бюджет, кошториси 
витрат. Річні звіти. 
 
Р-6258, Народний суд 2-ї ділянки (нарсуд) Ленінського району 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 5 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 30.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1952 рр., 6 од. зб. 
Вироки та рішення нарсуду з карних та громадянських справ. 
 
Р-6259, Ворошиловський районний фінансовий відділ (райфінвідділ) Виконкому 
Ворошиловської районної ради робітничих, селянських та червоноармійських 
депутатів 
м. Одеса 
1932-12.04.1944 рр. 
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з 24.12.1939 р. – Виконкому Ворошиловської районної ради депутатів трудя-
щих 
тип 9 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 29.12.1965 р. 
Всього: 100 од. зб., 1944-1950 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 11 од. зб. 
Загальний відділ 
Опис № 2 – 1944-1950 рр., 9 од. зб. 
Сектор державних прибутків. 
Опис № 3 – 1944-1950 рр., 11 од. зб. 
Сектор податків. 
Опис № 4 – 1944-1950 рр., 9 од. зб. 
Сектор державної допомоги. 
Опис № 5 – 1944-1950 рр., 60 од. зб. 
Сектор бюджету. 
 
 
Р-6260, Народний суд 5-ї ділянки (нарсуд) Кагановичського району 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 5 
категорія фонду 
На державному зберіганні з 30.12.1965 р. 
Всього: 93 од. зб., 1946-1952 рр. 
 
Опис № 1 – 1948-1952 рр., 1 од. зб. 
Карні справи. 
Опис № 2 – 1946-1952 рр., 91 од. зб. 
Судові справи (громадянські) про стягнення за пошкодження та право наслі-
дування. 
Опис № 3 – 1947-1952 рр., 1 од. зб. 
Вироки та рішення нарсуду з карних та громадянських справ. 
 
Р-6261, Народний суд 7-ї ділянки (нарсуд) Кагановичського району 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 5 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 30.12.1965 р. 
Всього: 93 од. зб., 1946-1952 рр. 
 
Опис № 1 – 1948-1952 рр., 1 од. зб. 
Вироки та рішення нарсуду з карних справ. 
Опис № 2 – 1947-1954 рр., 70 од. зб. 
Вироки та рішення нарсуду з карних справ. 
 
Р-6262, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя» 
с. Троїцьке, Біляївського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.12.1966 р. 
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Опис № 1 –1945-1952 рр., 19 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
 
Р-6263, Рада народного господарства Чорноморського економічного району 
м. Одеса 
29.12.1962-15.01.1966 рр. 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 04.12.1965 р. 
Всього: 2534 од. зб., 1962-1966 рр. 
 
Функціональні відділи. 
Опис № 1 – 1963-1966 рр., 135 од. зб. 
Загальний відділ 
Опис № 2 – 1963-1965 рр., 29 од. зб. 
Управління кадрів, підготовка кадрів та учбових закладів. 
Опис № 3 – 1963-1966 рр., 106 од. зб. 
Планово-економічне управління. 
Опис № 4 – 1963-1966 рр., 39 од. зб.  
Управління праці та заробітної платні. 
Опис № 5 – 1963-1966 рр., 72 од. зб.  
Технічне управління. 
Опис № 6 – [1961-1965] рр., 39 од. зб.  
Управління зовнішніх зв’язків. 
Опис № 7 – 1963-1965 рр., 15 од. зб.  
Виробниче-диспетчерське відділення. 
Опис № 8 – 1963-1965 рр., 27 од. зб.  
Відділ головного механіка та енергетика. 
Опис № 9 – 1963-1966 рр., 71 од. зб.  
Фінансове управління. 
Опис № 10 – 1963-1965 рр., 19 од. зб. 
Управління бухгалтерського обліку та звітності.  
Опис № 11 – 1963-1966 рр., 8 од. зб.  
Управління справами. 
Опис № 12 – 1963-1965 рр., 39 од. зб.  
Управління капітального будівництва. 
Опис № 13 – 1963-1965 рр., 32 од. зб.  
Техніко-економічна рада. 
 
Управління радіоелектронної, приладно-будівної та електор-технічної проми-
словості. 
Опис № 14 – 1963-1966 рр., 121 од. зб.  
Технічний відділ. 
Опис № 15 – 1962-1966 рр., 16 од. зб.  
Плановий відділ. 
Опис № 16 – 1963-1965 рр., 5 од. зб. 
Виробничий відділ. 
Опис № 17 – 1962-1965 рр., 9 од. зб. 
Бухгалтерія. 
Управління хімічної та нафтопереробної промисловості. 
Опис № 18 – 1963-1965 рр., 22 од. зб.  
Технічний відділ 
Опис № 19 – 1963-1965 рр., 14 од. зб.  
Планово-економічний відділ. 
Опис № 20 – 1963-1965 рр., 17 од. зб. 



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  1012 

Відділ капітального будівництва.  
Опис № 21 – 1963-1965 рр., 24 од. зб.  
Відділ кадрів. 
Опис № 22 – 1962-1964 рр., 3 од. зб.  
Бухгалтерія. 
 
Управління верстатно-інструментальної промисловості. 
Опис № 23 – 1963-1965 рр., 17 од. зб.  
Технічний відділ. 
Опис № 24 – 1963-1966 рр., 60 од. зб. 
Планово-економічний відділ. 
Опис № 25 – 1963-1966 рр., 15 од. зб. 
Відділ капітального будівництва. 
Опис № 26 – 1963-1964 рр., 8 од. зб. 
Відділ кадрів. 
Опис № 27 – 1962-1964 рр., 6 од. зб. 
Бухгалтерія. 
 
Управління загального машинобудування. 
Опис № 28 – 1963-1966 рр., 27 од. зб.  
Технічний відділ 
Опис № 29 – 1963-1965 рр., 10 од. зб.  
Відділ головного енергетика. 
Опис № 30 – 1963-1965 рр., 43 од. зб. 
Планово-економічний відділ. 
Опис № 31 – 1963-1965 рр., 17 од. зб. 
Відділ капітального будівництва.  
Опис № 32 – 1963-1966 рр., 4 од. зб.  
Відділ кадрів. 
Опис № 33 – 1963-1965 рр., 6 од. зб.  
Бухгалтерія. 
 
Управління автотракторного та сільськогосподарського машинобудування. 
Опис № 34 – 1963-1965 рр., 32 од. зб.  
Технічний відділ 
Опис № 35 – 1963-1965 рр., 34 од. зб.  
Плановий відділ. 
Опис № 36 – 1963-1965 рр., 10 од. зб.  
Відділ кадрів. 
Опис № 37 – 1962-1965 рр., 14 од. зб.  
Бухгалтерія. 
 
Управління легкої промисловості. 
Опис № 38 – 1963-1965 рр., 5 од. зб.  
Секретаріат. 
Опис № 39 – 1963-1965 рр., 57 од. зб.  
Виробниче-технічний відділ. 
Опис № 40 – 1963-1965 рр., 25 од. зб. 
Планово-економічний відділ. 
Опис № 41 – 1963-1965 рр., 9 од. зб.  
Відділ кадрів. 
Опис № 42 – 1963-1966 рр., 33 од. зб.  
Бухгалтерія. 
 
Управління деревообробної, меблевої та паперової промисловості. 
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Опис № 43 – 1963-1965 рр., 52 од. зб.  
Плановий відділ. Виробничий відділ. Відділ кадрів. Бухгалтерія. Відділ по-
стачання. 
 
Управління текстильної, трикотажної та швацької промисловості. 
Опис № 44 – 1963-1965 рр., 67 од. зб.  
Виробниче-технічний відділ. Планово-економічний відділ. Відділ головного 
механіка. Відділ кадрів. Відділ постачання. Бухгалтерія. 
Опис № 45 – 1963-1965 рр., 47 од. зб. 
Технічний відділ. 
Опис № 46 – 1963-1965 рр., 22 од. зб. 
Планово-економічний відділ. 
Опис № 47 – 1963-1965 рр., 23 од. зб. 
Відділ капітального будівництва.  
Опис № 48 – 1963-1965 рр., 8 од. зб.  
Відділ кадрів. 
Опис № 49 – 1963-1965 рр., 6 од. зб.  
Секретаріат. 
Опис № 50 – 1963-1965 рр., 23 од. зб.  
Виробниче-технічний відділ.  
Опис № 51 – 1963-1965 рр., 25 од. зб. 
Плановий відділ. 
Опис № 52 – 1963-1964 рр., 8 од. зб. 
Відділ капітального будівництва.  
Опис № 53 – 1963-1965 рр., 11 од. зб. 
Відділ кадрів. 
Опис № 54 – 1963-1965 рр., 17 од. зб.  
Бухгалтерія. 
 
Управління виробництва культурно-побутових товарів. 
Опис № 55 – 1963-1965 рр., 37 од. зб.  
Виробниче-технічний відділ. Плановий відділ. Відділ кадрів. Відділ поста-
чання. Бухгалтерія. 
 
Управління матеріально-технічного постачання та збуту. 
Опис № 56 – 1963-1965 рр., 12 од. зб. 
Бухгалтерія. 
 
Управління обладнання та комплектації. 
Опис № 57 – 1962-1965 рр., 12 од. зб. 
Відділ кадрів та бухгалтерія. 
 
Управління промисловості будівельних матеріалів. 
Опис № 58 – 1963-1965 рр., 43 од. зб. 
Канцелярія. Виробниче-технічний відділ. Планово-економічний відділ. Відділ 
головного механіка. 
 
Управління консервної промисловості. 
Опис № 59 – 1963-1966 рр., 133 од. зб.  
Виробниче-технічний відділ. Плановий відділ. Бухгалтерія. Відділ кадрів. 
Канцелярія. 
 
Рада народного господарства Чорноморського економічного району 
Опис № 60 – 1963-1966 рр., 72 од. зб.  
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3-й відділ раднаргоспу. Номенклатури секретного діловодства. Постанови та 
розпорядження Ради Міністрів СРСР, УРСР, Ради народного господарства СРСР, 
Українського та Чорноморського раднаргоспів. Рішення військово-промислової 
комісії та листування з нею. Плани та листування по науково-технічним 
зв’язкам з капіталістичними країнами та закордонні відрядження. Журнали 
обліку секретних справ, технічної документації. Інвентарна книга обліку та 
розподілу секретних видань, топографічних карт. Матеріали основних напрям-
ків розвитку народного господарства СРСР.  
 
Опис № 60 т тим. - 8 т од. зб. 
 
Управління легкої промисловості. 
Опис № 61 – 1963-1965 рр., 7 од. зб.  
Номенклатури справ. Накази та акти на знищення секретних архівних матеріа-
лів. 
 
Управління автотракторного та сільськогосподарського машинобудування. 
Опис № 62 – 1963-1965 рр., 9 од. зб.  
Номенклатура секретного виробництва. Накази по управлінню. Інвентарні жур-
нали реєстрації справ та друкованих видань. Акти на знищення секретних до-
кументів. 
 
Управління радіоелектронної, приладно-будівної та електор-технічної проми-
словості. 
Опис № 63 – 1963-1965 рр., 9 од. зб.  
Номенклатура секретних справ. Накази по управлінню. Інвентарна книга, кни-
га обліку секретних періодичних видань та обліку печаток і штампів. Акти 
на знищення секретних документів. 
Опис № 63 т тим. – 38 т. од. зб. 
Управління верстатно-інструментальної промисловості. 
Опис № 64 – 1963-1965 рр., 6 од. зб.  
Номенклатура секретних справ. Накази та розпорядження по управлінню. Інве-
нтарний журнал. Акти на знищення секретних документів. 
 
 
Управління машинобудівної промисловості. 
Опис № 65 – 1963-1965 рр., 8 од. зб.  
Номенклатура секретних справ. Накази та розпорядження по управлінню. Інве-
нтарний журнал. Акти на знищення секретних документів. 
 
Управління текстильної, трикотажної та швацької промисловості. 
Опис № 66 – 1963-1965 рр., 6 од. зб. 
Номенклатура секретних справ. Акти для відбору секретних справ на знищен-
ня. Інвентарні журнали. 
 
Управління деревообробної, меблевої та паперової промисловості. 
Опис № 67 – 1963-1965 рр., 8 од. зб.  
Номенклатура секретних справ. Накази та розпорядження по управлінню. Акти 
на знищення секретних справ. 
 
Управління м’ясної та молочної промисловості. 
Опис № 68 – 1963-1965 рр., 10 од. зб.  
Номенклатура секретних справ. Накази та розпорядження по управлінню. Акти 
на знищення секретних справ. Інвентарні журнали. 
Опис № 68 т. тим. -2 т. од. зб. 
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Управління харчової промисловості. 
Опис № 69 – 1962-1965 рр., 10 од. зб.  
Номенклатура секретних справ. Накази та розпорядження по управлінню. Акти 
на знищення секретних справ. Інвентарні журнали. 
Опис № 69 т тим. – 2 т. од. зб. 
 
Управління хімічної та нафтопереробної промисловості. 
Опис № 70 – 1963-1965 рр., 12 од. зб.  
Номенклатура секретних справ. Накази та розпорядження по управлінню. Акти 
на знищення секретних справ. Інвентарні журнали. 
 
Опис № 70 т тим. – 5 т од. зб. 
 
Управління суднобудівної промисловості. 
Опис № 71 – 1963-1965 рр., 17 од. зб.  
Номенклатура секретних справ. Річний звіт з основної діяльності, капіталь-
ним вкладенням, науково-дослідницької діяльності та пояснювальні записки 
до них. Інвентарні журнали обліку. Акти на знищення секретних справ. 
 
Управління виноробної промисловості. 
Опис № 72 – 1963-1966 рр., 110 од. зб. 
Канцелярія. Виробниче-технічний відділ. Сільськогосподарський відділ. Пла-
ново-економічний відділ. Відділ капітального будівництва. Бухгалтерія.  
 
3-й відділ раднаргоспу 
Опис № 73 – 1962-1965 рр., 64 од. зб.  
Річний звіт з основної, науково-дослідницької та конструкторської діяльно-
сті, з капітальних вкладень, капітального будівництва та пояснювальні за-
писки до них. Штатний розпис. 
 
Функціональні відділи. 
Опис № 74 – 1963-1965 рр., 80 од. зб.  
Технічний відділ. 
Опис № 75 – 1963-1966 рр., 26 од. зб.  
Управління бухгалтерського обліку та звітності. 
Опис № 76 – 1963-1965 рр., 34 од. зб. 
Управління верстатно-інструментальної промисловості. Технічний відділ. 
Опис № 77 – 1963-1965 рр., 25 од. зб.  
Управління харчової промисловості. Технічний відділ. 
 
 
Документи з особового складу функціональних відділів та галузевих управ-
лінь. 
Опис № 1-о – 1963-1966 рр., 48 од. зб. 
Раднаргосп. Накази, постанови, розпорядження Раднаргоспу. Особові рахунки, 
списки, особові картки, особові справи співробітників раднаргоспу. Відомо-
сті на виплату заробітної платні. 
Опис № 2-о – 1963-1966 рр., 47 од. зб. 
Управління приладно-будівної та електор-технічної промисловості. Накази, 
постанови, розпорядження. Особові рахунки, списки, особові картки, особові 
справи співробітників. Відомості на виплату заробітної платні. 
Опис № 3-о – 1963-1965 рр., 12 од. зб. 
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Управління хімічної та нафтопереробної промисловості. Накази, постанови, 
розпорядження. Особові рахунки, списки, особові картки, особові справи 
співробітників. Відомості на виплату заробітної платні. 
Опис № 4-о – 1963-1965 рр., 14 од. зб. 
Управління верстатно-інструментальної промисловості. Накази, постанови, 
розпорядження. Особові рахунки, списки, особові картки, особові справи 
співробітників. Відомості на виплату заробітної платні. 
Опис № 5-о – 1963-1966 рр., 11 од. зб. 
Управління загального машинобудування. Накази, постанови, розпорядження. 
Особові рахунки, списки, особові картки, особові справи співробітників. 
Відомості на виплату заробітної платні. 
Опис № 6-о – 1963-1965 рр., 12од. зб. 
Управління автотракторного та сільськогосподарського машинобудування. 
Накази, постанови, розпорядження. Особові рахунки, списки, особові картки, 
особові справи співробітників. Відомості на виплату заробітної платні. 
Опис № 7-о – 1963-1965 рр., 18 од. зб. 
Управління легкої промисловості. Накази, постанови, розпорядження. Особові 
рахунки, списки, особові картки, особові справи співробітників. Відомості 
на виплату заробітної платні. 
Опис № 8-о – 1963-1965 рр., 11 од. зб. 
Управління деревообробної, меблевої та паперової промисловості. 
Накази, постанови, розпорядження. Особові рахунки, списки, особові картки, 
особові справи співробітників. Відомості на виплату заробітної платні. 
Опис № 9-о – 1963-1965 рр., 7 од. зб. 
Управління текстильної, трикотажної та швацької промисловості. 
Накази, постанови, розпорядження. Особові рахунки, списки, особові картки, 
особові справи співробітників. Відомості на виплату заробітної платні. 
Опис № 10-о – 1963-1965 рр., 12 од. зб. 
Управління харчової промисловості. Накази, постанови, розпорядження. Осо-
бові рахунки, списки, особові картки, особові справи співробітників. Відо-
мості на виплату заробітної платні. 
Опис № 11-о – 1963-1965 рр., 9 од. зб. 
Управління м’ясної та молочної промисловості. Накази, постанови, розпоря-
дження. Особові рахунки, списки, особові картки, особові справи співробіт-
ників. Відомості на виплату заробітної платні. 
Опис № 12-о – 1963-1965 рр., 3 од. зб. 
Управління матеріально-технічного забезпечення та збуту. 
Накази, постанови, розпорядження. Особові рахунки, списки, особові картки, 
особові справи співробітників. Відомості на виплату заробітної платні. 
Опис № 13-о – 1963-1966 рр., 10 од. зб. 
Управління обладнання та комплектації. Накази, постанови, розпорядження. 
Особові рахунки, списки, особові картки, особові справи співробітників. 
Відомості на виплату заробітної платні. 
 
Р-6264, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Маленкова 
с. Троїцьке, Біляївського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.12.1966 р. 
 
Опис № 1 –1950-1952 рр., 7 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
 
Р-6265, Залізнична станція Водопій Катеринінської залізниці 
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[ ] рр. 
тип 13 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 28.08.1951 р. 
 
Опис № 1 – 1926 р., 1 од. зб. 
Накази Катеринінської залізниці про зберігання секретної документації. 
 
Р-6266, Залізнична станція Херсон Катеринінської залізниці 
[ ] рр. 
тип 13 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 28.08.1951 р. 
 
Опис № 1 – 1924-1930 рр., 3 од. зб. 
Накази та циркуляри Катеринінської залізниці про введення секретного діло-
водства. 
 
 
Р-6267, Одеський обласний комітет професійної спілки робітників культури 
м. Одеса 
травень 1953-[ ] рр. 
тип 19 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.03.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1953-1973 рр., 354 од. зб. 
Протоколи засідань президії, пленумів, міської та обласної конференцій. 
Плани роботи, квартальні плани роботи. Стенограми конференцій, пленумів 
обкомів. Зведені річні та квартальні профспілкові бюджети. Зведені фінан-
сові звіти про їх виконання. Матеріали про відвідування закордонними деле-
гаціями культурних установ м. Одеси. Довідки та інформації про роботу об-
кому. Штатний розпис. 
 
Р-6268, Відділ державної допомоги багатодітним та самотнім матерям Одесь-
кого обласного фінансового відділу 
м. Одеса 
 [ ] рр. 
тип 7 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 23.03.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1953-1955 рр., 34 од. зб. 
Квартальні плани роботи. Протоколи виробничих нарад. Річні звіти про робо-
ту обласного, міського та районних відділів державної допомоги багатодіт-
ним та самотнім матерям. 
 
Р-6269, Управління Наркомату юстиції по Одеській області 
м. Одеса 
[ ] – березень 1946 р. 
Управління Міністерства юстиції по Одеській області 
м. Одеса 
березень 1946-вересень 1956 рр. 
тип 5 
2 категорія фонду 
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На державному зберіганні з 28.03.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1956 рр., 82 од. зб. 
Узагальнення судової практики з карних справ нарсудів Одеської області. 
Звіти про роботу управління. Статистичні звіти. Стенограми, протоколи об-
ласних нарад робітників прокуратури, МВС та суду. Доповідні записки. Акти 
прийому та здачі матеріальних цінностей.  
 
 
Р-6270, Одеський лінійно - транспортний суд Міністерства юстиції СРСР 
м. Одеса 
жовтень 1953-лютий 1957 рр. 
тип 13 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 28.03.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1954-1957 рр., 8 од. зб. 
Матеріали узагальнень з карних справ. Статистичні звіти. 
 
Р-6271, Відділ переселення виконкому Одеської обласної ради депутатів тру-
дящих 
м. Одеса 
20.02.1950-15.08.1955 рр. 
тип 2 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.04.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1951-1955 рр., 50 од. зб. 
Накази управління переселення та рішення облвиконкому. Доповідні записки, 
інформації, листування про господарчій устрій переселенців. Штатний роз-
пис. Річні звіти республіканського та місцевого бюджету. 
 
 
Р-6272, Відділ організованого набору робітників (оргнабір) Виконкому Оде-
ської обласної ради депутатів трудящих 
м. Одеса 
18.05.1954-серпень 1955 рр. 
Відділ організованого набору робітників переселення Виконкому Одеської об-
ласної ради депутатів трудящих 
м. Одеса 
серпень 1955-травень 1967 рр. 
Відділ з використання трудових ресурсів Виконкому Одеської обласної ради 
депутатів трудящих 
м. Одеса 
травень 1967 - листопад 1976 рр. 
Відділ праці Одеського облвиконкому  
листопад 1976-17.11.1988 рр. 
Управління з праці і соціальним питанням Одеського облвиконкому 
17.11.1988-01.06.1992 рр. 
01.06.1992 р.- Ліквідовано 
Управління з праці і соціальним питанням Одеської облдержадміністрації 
01.06.1992 р. - 
тип 2 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.04.1966 р. 
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Всього: 1481 од. зб., 1954-1993 рр. 
 
Опис № 1 – 1954-1992 рр., 833 од. зб. 
Накази головного управління оргнабору робітників. Постанови, рішення та 
розпорядження Одеського облвиконкому. Річні та квартальні плани по оргна-
бору, переселенню та трудовому устрою. Місячні та квартальні звіти. Еконо-
мічні характеристики колгоспів, радгоспів, які приймають переселенців. Ма-
теріали з соцзмагання. Листування з головним управлінням з питань органі-
зації набору та переселення. Штатний розпис та кошториси. Річні звіти бух-
галтерії. П’ятирічний план з переселення та будівництва домів для пересе-
ленців. Річні, квартальні звіти по кадрам, по виконанню плану з оргнабору 
робітників, спеціалістів. Річні фінансові звіти. Секретаріат. Сектор з ви-
користання трудових ресурсів. Сектор організаційного набору та переселення 
родин. Бухгалтерія. Місцевий комітет. 
Опис № 2 – 1951-1992 рр., 589 од. зб. 
Документи по переселенню громадян. 
Опис № 2 а – 1955-1975 рр., 22 од. зб. 
Постанови ЦК КПУ, обкому та облвиконкому з працевлаштування громадян, які 
повернулися з закордону. Журнали обліку репатріантів та реемігрантів, які 
приїхали на постійне проживання в Одеській області. Журнал обліку витрат 
на приймання та відправку репатріантів. Списки репатріантів. 
Опис № 3 – 1992-1993 рр., 37 од. зб. 
Документи по переселенню громадян. 
 
Р-6273, Особистий фонд Ізраельсон Мері Мойсеївна, кандидат біологічних на-
ук, доцент Одеського науково-дослідного шкіро-венерологічного інституту 
ім. Є.С. Главче 
м. Одеса 
23.11.1892-18.02.1965 рр. 
тип 31 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 30.06.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1924-1966 рр., 88 од. зб. 
Біографічні матеріали (автобіографія, відгуки про її діяльність). Некролог 
пам’яті М.М.Ізраельсон, якій був розміщений в журналі «Вісник венероло-
гії». Матеріали про наукову діяльність М.М.Ізраельсон (рукописи, друковані 
роботи, бібліографічна картотека з питань мікробіології та венерології). 
 
 
Р-6274, Особистий фонд Москаленко Артемія Амвросійовича, професор Одесько-
го університету ім. І.І.Мечнікова кафедри української мови та літератури. 
м. Одеса 
02.11.1901-23.10.1980 рр. 
тип 31 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 30.06.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1914-1980 рр., 117 од. зб. 
Біографічні документи. Матеріали наукової та службової діяльності. Листу-
вання Москаленко А.А. з вченими та педагогами. 
 
Р-6275, Одеський обласний відділ державного забезпечення та побутового ус-
трою родин військовослужбовців виконкому Одеської обласної ради депутатів 
трудящих 
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м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 7 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 29.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1946 рр., 64 од. зб. 
Протоколи, стенограми обласної ради по забезпеченню. Доповідні записки, 
довідки про роботу відділу. Річні звіти по забезпеченню. Квартальні звіти 
про роботу районних відділів, місячні статистичні звіти міських та район-
них відділів про допомогу родинам військовослужбовців. Фінансові звіти. 
Відомості про родини загиблих героїв Радянського Союзу. 
 
Р-6276, Одеський клуб з обслуговування іноземних моряків (Інтерклуб) Все-
союзного товариства зв’язків з закордоном 
м. Одеса 
[ ] рр. 
з 1957 р. – Чорноморського Басейнового комітету профспілки робітників мор-
ського та річкового флоту м. Одеса 
тип 13 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 17.09.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1963 рр., 71 од. зб. 
Положення про інтернаціональний клуб. Річні звіти про роботу клубу. Листи 
іноземних моряків. Книга обліку роботи. Штатний розпис та кошториси ви-
трат. Річні фінансові звіти. 
 
Р-6277, Одеська модельно-взуттєва фабрика індивідуального шиття (індшиття) 
Одеського міського відділу легкої промисловості 
м. Одеса 
1932-1955 рр. 
з 01.10.1945 рр. – Одеського обласного управління легкої промисловості 
з 1954 р. – Одеського обласного управління легкої та харчової промисловос-
ті 
Одеська державна фабрика модельного взуття № 8 Українського управління 
шкіряно-взуттєвої промисловості «Укршкірвзуття» 
1955 р. – 
з липня 1957 р. – Управління легкої промисловості Раднаргоспу Одеського 
адміністративного економічного району м. Одеса 
тип 11  
категорія фонду 2 
На державному зберіганні з 21.09.1966 р. 
Всього: 162 од. зб., 1944-1961 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1961 рр., 137 од. зб. 
Техпромфінплани. Штатний розпис та кошториси. Ліміти з праці. Річні звіти. 
Матеріали з раціоналізації та винахідництву, перевірки колдоговорів. Соц-
зобов’язання. Списки бригад комуністичної праці. 
Опис № 2 –1951-1961 рр., 25 од. зб.  
Протоколи засідань фабричного комітету. Колективні договори.  
 
Р-6278, Школа фабрично-заводського учнівства (ФЗУ) при Одеській 2-й держа-
вній взуттєвій фабриці 
м. Одеса 
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[ ] рр. 
тип 21 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 10.10.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1949-1956 рр., 8 од. зб. 
Протоколи педагогічної ради. Річні звіти. Звіти по соцзмаганню. 
 
Р-6279, Український науково-дослідний інститут консервної промисловості 
Міністерства промисловості продовольчих товарів УРСР 
м. Одеса 
26.08.1956 р.- 
24.06.1953-07.02.1963 рр. - Управління харчової промисловості Одеського 
раднаргоспу 
08.02.1963-08.12.1965 рр. - Державний комітет з харчової промисловості при 
держплані СРСР 
з 09.12.1965 р. – Міністерства харчової промисловості СРСР м. Одеса 
тип 20 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 21.09.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1956-1977 рр., 368 од. зб. 
Статут інституту. Річні тематичні плани науково-дослідних робіт. Протоколи 
засідань вченої ради та місцевого комітету. Робітничі програми розробки 
наукових тем та звіти по темам. Річні звіти про роботу інституту. Фінансо-
ві звіти. Листування з міністерством харчової промисловості СРСР та підп-
риємствами про створення нових видів консервів, участі інституту в вистав-
ках, впровадження нових робіт у виробництві. 
 
 
Р-6281, Харківський гідрометеорологічний інститут Головного управління гі-
дрометеослужби УРСР 
м. Харків 
1932-09.07.1944 рр. 
з 1934 р. – Центрального управління Європейської гідрометеослужби 
з 1937 р. – Головного управління гідрометеослужби при РНК СРСР 
з 1941 р. – в м. Ашхабаді 
Одеський гідрометеорологічний інститут Головного управління гідрометеослу-
жби Червоної Армії м. Одеса 
09.07.1944 р. – 
з 07.05.1946 р. – Міністерства вищої освіти СРСР 
з 1955 р. – Міністерства вищої освіти УРСР 
з 01.01.1960 р. – Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти УРСР 
тип 20 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 22.09.1966 р. 
Всього: 2249 од. зб., 1937-1982 рр. 
 
Опис № 1 – 1937-1944 рр., 37 од. зб. 
Учбова частина. Канцелярія. Бухгалтерія. 
Опис № 2 – 1960-1982 рр., 2092 од. зб. 
Учбова частина. Канцелярія. Відділ кадрів. Деканат заочного факультету. 
Науково-дослідна лабораторія. Бібліотека. Бухгалтерія. Профспілковий комі-
тет. Кафедри. Деканати. Відділ виробничої практики. Факультети: гідрологі-
чний, метеорологічний, заочний та інші. Деканат по роботі з іноземними 
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студентами. Кафедри: автоматизації, агрометеорології, аерології, водяних 
досліджень, іноземних мов, кліматології, гідрології, океанології, загаль-
ної метеорології, рослинництва та ґрунтознавства, фізики та хімії. 
Опис № 3 – 1941-1978 рр., 100 од. зб. 
Накази та інформації по інституту. Листування по справам з іноземними сту-
дентами. Дисертація Н.І. Булеєва. Номенклатура справ. 
Опис № 4 – 1960-1965 рр., 20 од. зб. 
Профспілковий комітет. 
 
Р-6282, Одеський обласний противотуберкульозний диспансер Одеського облас-
ного відділу охорони здоров’я  
м. Одеса 
[ ] рр. 
з 1995 р. – Управління охорони здоров’я Одеської обласної держадміністра-
ції 
тип 22 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 22.09.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1946-2003 рр., 429 од. зб. 
Накази по диспансеру. Узагальнені огляди про боротьбу з туберкульозом. Рі-
чні статистичні звіти. Річні звіти туберкульозних установ міст та районів 
Одеської області. Звіти та акти обстеження районних туберкульозних ліка-
рень та кабінетів. Річні фінансові звіти. Організаційно методичні кабіне-
ти. Відділ кадрів. Бухгалтерія. Канцелярія.  
 
Р-6283, Старший контролер-ревізор по Одеській області контрольно-
ревізійного управління Наркомату фінансів СРСР 
[ ] - 1950 рр. 
з березня 1946 р. – Міністерства фінансів СРСР м. Одеса 
Головний контролер-ревізор по Одеській області контрольно-ревізійного уп-
равління Міністерства фінансів СРСР 
1950 р.- 
з червня 1956 р. – Міністерства фінансів УРСР м. Одеса 
тип 9 
2 категорія фондів 
На державному зберіганні з 23.09.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1979 рр., 253 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи виробничих нарад. Звіти про роботу старшого, голо-
вного, міських та районних контролерів-ревізорів. Штатний розпис та кошто-
риси. Накази. Матеріали ревізій та перевірок постановки внутрішньовідомчо-
го фінансового контролю. 
 
Р-6286, Міжколгоспна рада по будівництву Кодимської міжколгоспної дизель-
ної електростанції міжколгоспної будівельної організації у колгоспах Ко-
димського району «Міжколгоспбуд» 
смт Кодима, Кодимського району, Одеської області 
[ ] -1958 рр. 
Кодимська міжколгоспна дизельна електростанція міжобласної будівельної ор-
ганізації «Міжколгоспбуд» 
смт Кодима, Кодимського району, Одеської області 
1958 р. 
тип 12 
категорія фонду 3 
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На державному зберіганні з 26.09.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1955-1964 рр., 23 од. зб. 
Протоколи засідань ради. Виробничі плани. Штатний розпис та кошториси. Рі-
чні звіти. 
 
Р-6287, Виконком Пирожнянської сільської ради депутатів трудящих (сільра-
да) 
с. Пиріжна, Чечельницького району, Вінницької області 
з 22.06.1957 р. - Кодимського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.09.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1948-1959 рр., 52 од. зб. 
Рішення райвиконкому. Квартальні плани роботи. Протоколи засідань викон-
кому, сесій. Бюджети. Річні звіти про виконання бюджету. Книги обліку при-
бутків та витрат.  
 
 
Р-6288, Виконком Івашковської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Івашково, Чечельницкого району, Вінницької області 
[ ]-1941 рр., 1944 р. -  
з 22.06.1957 р. – Кодимського району, Одеської області 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.09.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1949-1970 рр., 148 од. зб. 
Рішення райвиконкому. Квартальні плани роботи. Протоколи засідань викон-
кому, сесій. Бюджети. Річні звіти про виконання бюджету. Книги обліку при-
бутків та витрат. Договори на соціалістичне змагання серед сільських рад. 
Протоколи голосування вибіркових комісій. 
 
Р-6289, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога» 
с. Івашкове, Чечельницкого району, Вінницької області 
1944-1957 рр. 
з 22.06.1957 р. – Кодимського району, Одеської області 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 21 з’їзду КПРС 
с. Івашкове, Кодимського району, Одеської області 
1959 р.- 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.09.1966 р. 
 
Опис № 1 –1947-1966 рр., 115 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Книги обліку фондів, грошових, натуральних прибутків та витрат. 
 
Р-6290, Одеський механічний завод по виробництву транспортерів «Транспор-
тер» Головного будівельного управління механізації «Главбудмеханізація» 
м. Одеса 
[ ]-1946 р. 
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Одеський завод будівельно-обробних машин Головного будівельного управління 
машинобудування «Главбудмаш» м. Одеса 
березень 1946 р. – 
з липня 1957 р. – Управління машинобудівельної та хімічної промисловості 
Раднаргоспу Одеського адміністративного економічного району, 
м. Одеса 
з 29.12.19162 р. – Управління загального машинобудування Раднаргоспу Чор-
номорського економічного району 
з грудня 1965 р. – Міністерства будівельного, дорожнього та комунального 
машинобудування СРСР м. Одеса 
тип 11 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 11.10.1966 р. 
Всього: 773 од. зб., 1944-1987 рр. 
 
Опис № 1 –1944-1987 рр., 729 од. зб. 
Накази та розпорядження по заводу. Семирічний план розвитку заводу на 
1956-1965 рр. Техпромфінплани. Матеріали з раціоналізації та винахідницт-
ву. Штатний розпис та кошториси. Річні звіти. Протоколи засідань завкому. 
Матеріали про створення бригад комуністичної праці. Інформації про хід со-
ціалістичного змагання. Матеріали з нової техніки. Річні звіти з праці, по 
кадрам, основної діяльності, впровадження раціоналізаторських пропозицій. 
Документи завкому. Канцелярія. Технічна рада. Планово-економічний відділ. 
Бухгалтерія. Відділ праці та заробітної платні. Відділ кадрів. Відділ го-
ловного конструктора та технолога. Бюро технічної інформації. Бюро охорони 
праці. Патентний відділ. Бюро та рада раціоналізації та винахідництва. На-
уково-технічне товариство. Профспілковий комітет. Товариський суд. Група 
народного контролю. 
Опис № 2 – 1962-1968 рр., 35 од. зб. 
Протоколи засідань заводського комітету. Колективні договори. Матеріали 
звітно-виборчої профспілкової конференції Соціалістичні зобов’язання та 
матеріали про хід їх виконання. 
Опис № 3 – 1960-1970 рр., 9 од. зб. 
Акти про знищення документів тимчасового та секретного діловодства. 
 
 
Р-6291, Інспектор по карантину рослин, м. Одеса 
05.06.1931-09.02.1932 рр. 
 
Державної інспекції зовнішнього та внутрішнього карантину Одеської області 
Народного комісаріату хліборобства УРСР 
м. Одеса 
09.02.192-16.10.1941 рр. 
Одеська обласна державна інспекція карантину сільсько-господарчих рослин 
Української республіканської карантинної інспекції  
м. Одеса 
12.04.1944-01.07.1945 рр. 
Одеська обласна державна інспекція з насінницького контролю та карантину 
сільсько-господарчих рослин Державної інспекції з насінницького контролю 
та карантину сільсько-господарчих рослин Міністерства хліборобства УРСР 
м. Одеса 
01.07.1945-01.07.1947 рр. 
Державна інспекція карантину сільсько-господарчих рослин по Одеській обла-
сті Української республіканської інспекції карантину сільсько-господарчих 
рослин 
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м. Одеса 
01.07.1947-серпень 1968 р. 
Прикордонна державна інспекція карантину рослин по Одеській області Держа-
вної інспекції карантину рослин по УРСР м. Одеса  
серпень 1968 р. - 
з 1981 р. – Державного агропромислового комітету СРСР Міністерства сільсь-
кого господарства СРСР 
з 13.12.1991 р. – Міністерства сільського господарства України 
з 01.07.1992 р. – Міністерства сільського господарства та продуктів харчу-
вання України 
з 2000 р. – Міністерства аграрної політики України 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 12.10.1966 р. 
Всього: 1480 од. зб., 1935-2001 рр. 
 
Опис № 1 –1944-1987 рр., 58 од. зб. 
Накази та директиви. Плани, кошториси та штатний розпис. Річні звіти про 
роботу інспекції. Фінансові звіти.  
Опис № 2 – 1935- 2001 рр., 1422 од. зб. 
Керівництво. Лабораторія. Бухгалтерія. Профспілковий комітет. 
 
Р-6292, Одеський обласний будинок санітарної просвіти Одеського обласного 
відділу охорони здоров’я  
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 22 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.10.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1959 рр., 40 од. зб. 
Плани роботи. Штатний розпис та кошториси адміністративних витрат. Річні 
звіти про діяльність будинку санітарної просвіти. Фінансові звіти. 
 
Р-6293, Одеський міський будинок санітарної просвіти Одеського міського 
відділу охорони здоров’я  
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 22 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.10.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1955 рр., 25 од. зб. 
Плани роботи. Штатний розпис та кошториси адміністративних витрат. Річні 
звіти про діяльність будинку санітарної просвіти. Фінансові звіти. 
 
 
Р-6294, Одеський обласний онкологічний диспансер Одеського обласного від-
ділу охорони здоров’я  
м. Одеса 
13.01.1948 - [ ] рр. 
тип 22 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.10.1966 р. 
 



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  1026 

Опис № 1 – 1948-1967 рр., 127 од. зб. 
Плани роботи. Копії наказів. Аналітичні огляди діяльності онкологічних ус-
танов. Статистичні звіти про рух хворих. Річні звіти онкологічних кабіне-
тів. Протоколи районних онкологічних конференцій та нарад онкологів. Акт 
обстеження. Річні фінансові звіти. Штатний розпис та кошториси витрат. Рі-
чні звіти та розроблюючи таблиці до них про злоякісні пухлини. 

 
Р-6295, Одеська республіканська школа кіномеханіків Міністерства кінемато-
графії УРСР 
м. Одеса 
[ ] рр. 
з квітня 1953 р. – Міністерства культури УРСР 
з жовтня 1963 р. – Державного комітету Ради Міністрів УРСР з кінематогра-
фії м. Одеса 
тип 21 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 20.10.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1949-1969 рр., 63 од. зб. 
Навчальні програми. Паспорт школи. Протоколи засідань педагогічної ради, 
методичних та циклових комісій. Річні звіти про роботу школи. Штатний роз-
пис та кошториси. Річні фінансові звіти. 
 
 
Р-6296, Одеська обласна рада товариства винахідників та раціоналізаторів 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 24 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 22.10.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1958-1965 рр., 62 од. зб. 
Квартальні плани роботи. Протоколи, постанови президії облради. Матеріали 
пленумів, конференцій, обласних нарад, зборів активу, доповіді, стенограми 
нарад. Бюджет облради. Звіти про виконання бюджету. 
 
Р-6297, Одеський жировий комбінат Українського головного управління рос-
линних жирів та масел «Укрголовросжирмасло» 
м. Одеса 
з липня 1957 р.- Управління харчової промисловості Раднаргоспу Одеського 
адміністративного економічного району м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 11 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.10.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1959 рр., 116 од. зб. 
Накази по комбінату. Промфінплани. Штатний розпис та кошториси. Річні зві-
ти по труду, виконанні плану виробництвом, з основної діяльності. Матеріа-
ли по соціалістичному змаганню, про бригади комуністичної праці. 
 
Р-6298, Одеське обласне управління промисловості будівельних матеріалів 
Міністерства промисловості будівельних матеріалів 
м. Одеса 
[ ] рр. 
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з 1957 р. – Виконкому Одеської обласної ради депутатів трудящих м. Одеса 
тип 12 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1966 р. 
Всього: 27 од. зб., 1946-1961 рр. 
 
Опис № 1 – 1946-1961 рр., 23 од. зб. 
Накази по управлінню (по особовому складу). Особові рахунки робітників та 
службовців. 
Опис № 2 – 1955-1959 рр., 4 од. зб. 
Річні звіти з фінансово-господарської діяльності управління. 
 
Р-6299, Трест нерудних стінових матеріалів Міністерства промислово-
будівельних матеріалів УРСР 
м. Одеса 
[ ] - 1958 рр. 
з липня 1957 р. – Управління будівництва та будівельних матеріалів Ради 
народного господарства Одеського адміністративного економічного району м. 
Одеса 
Трест нерудних будівельних матеріалів (нерудбудматеріали) 
Управління будівництва та будівельних матеріалів Ради народного господарс-
тва Одеського адміністративного економічного району м. Одеса 
1958-31.01.1959 рр.  
 
тип 12 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 02.11.1966 р. 
Всього: 41 од. зб., 1944-1959 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1958 рр., 16 од. зб. 
Річні звіти тресту. 
Опис № 2 – 1946-1959 рр., 25 од. зб. 
Накази по тресту. Особові рахунки робітників та службовців. 
 
Р-6300, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 12-річчя Жовтня 
с. Дмитрівка, Андрієво-Іванівського району, Одеської області 
1929-1941 рр., 1944 – 1950 рр. 
з 1945 р. – Миколаївського району, Одеської області 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Правда» 
с. Дмитрівка, Миколаївського району, Одеської області 
1950 р. - 
з 1963 р. – Березівського району, Одеської області 
з 1965 р. – Миколаївського району, Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.03.1968 р. 
 
Опис № 1 –1944-1965 рр., 60 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Виробничі фінансові плани колгоспу. Річні звіти колгоспу про основну дія-
льність. 
 
Р-6301, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського 
с. Софіївка, Миколаївського району, Одеської області 
[ ] рр. 
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тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.03.1966 р. 
 
Опис № 1 –1944-1948 рр., 12 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Виробничі плани колгоспу. Книги обліку фондів. 
 
 
Р-6302, Гроссуловський районний відділ охорони здоров’я (Райздраввідділ) 
Виконкому Гроссуловської районної ради робітничих, селянських та червоноа-
рмійських депутатів 
с. Гроссулове, Гроссуловського району, Одеської області 
09.02.1932-07.08.1941 рр., 06.04.1944-28.12.1945 рр. 
з 24.12.1939 р. – Виконкому Гроссуловської районної ради депутатів трудя-
щих  
с. Гроссулове, Гроссуловського району, Одеської області 
Велико-Михайлівський районний відділ охорони здоров’я  
Виконкому Велико-Михайлівської районної ради депутатів трудящих  
с. Велико-Михайлівка, Велико-Михайлівського району, Одеської області  
28.12.1945–1958 рр. 
Велико-Михайлівська районна лікарня Одеського обласного відділу охорони 
здоров’я  
с. Велико-Михайлівка, Велико-Михайлівського району, Одеської області  
1958 р.- 
з 1963 р. – Фрунзовського району, Одеської області 
тип 22 
категорія фонду 
На державному зберіганні з 02.11.1966 р. 
 
Опис № 1 –1944-1963 рр., 61 од. зб. 
Річні медичні звіти. підвідомчих установ. Штатний розпис. Кошториси адмі-
ністративних витрат. Річні звіти по бюджету. 
 
 
Р-6303, Гроссуловський районний земельний відділ (Райземвідділ) Виконкому 
Гроссуловської районної ради робітничих, селянських та червоноармійських 
депутатів 
с. Гроссулове, Гроссуловського району, Одеської області 
1932-07.08.1941 рр. 
з 24.12.1939 р. – Виконкому Гроссуловської районної ради депутатів трудя-
щих  
с. Гроссулове, Гроссуловського району, Одеської області 
Велико-Михайлівський районний земельний відділ виконкому Велико-
Михайлівської районної ради депутатів трудящих  
Велико-Михайлівська районної ради депутатів трудящих 
с. Велика Михайлівка, Велико-Михайлівського району, Одеської області 
06.04.1944 р. – 
тип 15 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 18.11.1966 р. 
Всього: 178 од. зб., 1945-1954 рр. 
 
Опис № 1 –1945-1950 рр., 48 од. зб. 
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Рішення райвиконкому про відведення та дорізання земель організаціям та 
колгоспам району. Акти перевірки виконання статуту сільсько-господарчої 
артілі з колгоспного землевикористання. 
Опис №2 – 1947-1954 рр., 130 од. зб. 
Земельно-шнурові книги колгоспів. 
 
 
Р-6304, Гроссуловський районний комунальний відділ (Райкомунвідділ) Викон-
кому Гроссуловської районної ради робітничих, селянських та червоноармій-
ських депутатів 
с. Гроссулове, Гроссуловського району, Одеської області 
09.02.1932-28.12.1945 рр. 
з 24.12.1939 р. – Виконкому Гроссуловської районної ради депутатів трудя-
щих  
с. Гроссулове, Гроссуловського району, Одеської області 
Велико-Михайлівський районний комунальний відділ Виконкому Велико-
Михайлівської районної ради депутатів трудящих  
с. Велико-Михайлівка, Велико-Михайлівського району, Одеської області  
28.12.1945-1956 р. 
Велико-Михайлівський районний комбінат комунальних підприємств Одеського 
обласного відділу комунального господарства 
с. Велико-Михайлівка, Велико-Михайлівського району, Одеської області  
1956 р.- 
з 1963 р. – Фрунзовського району, Одеської області 
з 1965 р. – Велико-Михайлівського району, Одеської області 
тип 18 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 02.11.1966 р. 
 
Опис № 1 –1945-1966 рр., 61 од. зб. 
Штатний розпис та кошториси комунального відділу і комбінату комунальних 
підприємств. Річні звіти комбінату. 
 
Р-6305, Велико-Михайлівська районна спілка споживчих товариств (райспожив-
спілка) Одеської обласної споживчої спілки 
с. Велико-Михайлівна, Велико-Михайлівського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 24 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 02.11.1966 р. 
 
Опис № 1 –1944-1951 рр., 18 од. зб. 
Протоколи засідань правління райспоживспілки. Річні звіти. Статистичні 
звіти. 
 
Р-6306, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях до перемоги» 
с. Великоплоске, Велико-Михайлівського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1966 р. 
 
Опис № 1 –1944-1946 рр., 5 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Виробничі плани колгоспу.  
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Р-6307, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кагановича 
с. Великоплоске, Велико-Михайлівського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 02.11.1966 р. 
 
Опис № 1 –1944-1948 рр., 4 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Акти про збит-
ки, які заподіяли колгоспу німецько-румунські окупанти. 
 
Р-6308, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чкалова 
с. Настасіївка, Велико-Михайлівського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 02.11.1966 р. 
 
Опис № 1 –1944-1956 рр., 35 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Соціалістичні зобов’язання та матеріали Ії перевірки. Річні звіти. 
 
 
Р-6309, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кирова 
с. Великоплоске, Велико-Михайлівського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 02.11.1966 р. 
 
Опис № 1 –1944-1946 рр., 6 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Соціалістичні 
договори. Річні звіти. 
 
Р-6310, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях до нового життя» 
с. Оленівка, Велико-Михайлівського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1966 р. 
 
Опис № 1 –1947-1949 рр., 8 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Виробничі плани колгоспу.  
 
 
Р-6311, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Наука Леніна»  
с. Нова Антонівка, Велико-Михайлівського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.11.1966 р. 
 
Опис № 1 –1945-1950 рр., 9 од. зб. 
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Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Виробничі плани колгоспу.  
 
Р-6312, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона нива» 
с. Кістельниця, Гроссуловського району, Одеської області  
[ ] -31.07.1950 рр. 
з 28.12.1945 р. - Велико-Михайлівського району, Одеської області 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Маленкова 
с. Кістельниця, Велико-Михайлівського району, Одеської області  
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 02.11.1966 р. 
Всього: 35 од. зб., 1944-1956 рр. 
 
Опис № 1 –1944-1949 рр., 17 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні фінансові 
звіти. Виробничі плани колгоспу.  
Опис № 2 –1950-1956 рр., 18 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні фінансові 
звіти.  
 
Р-6313, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна 
с. Покровка, Велико-Михайлівського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 02.11.1966 р. 
 
Опис № 1 –1946-1949 рр., 9 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі плани 
колгоспу.  
 
Р-6314, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 51-ї Перекопської диві-
зії 
с. Новосавицьке, Велико-Михайлівського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.11.1966 р. 
 
Опис № 1 –1945-1948 рр., 4 од. зб. 
Річні звіти. 
 
Р-6315, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова 
с. Нові Бутори, Велико-Михайлівського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 02.11.1966 р. 
 
Опис № 1 –1947-1949 рр., 5 од. зб. 
Протоколи засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
 
Р-6316, Виконком Гребеніковської сільської ради робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів 
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с. Гребеники, Гроссуловського району, Одеського округу, Одеської губернії 
07.03.1923-24.12.1939 рр. 
з липня 1925 р. - Гроссуловського району, Одеського округу 
з 1931 р. - Гроссуловського району УРСР 
з 1932 р. –Гроссуловського району, Одеської області  
Виконком Гребеніковської сільської ради депутатів трудящих 
с. Гребеники, Гроссуловського району, Одеської області 
24.12.1939-106.08.1941 рр., 01.04.1944 р.-  
з 1945 р. - Велико-Михайлівського району, Одеської області 
з 1963 р. – Роздільнянського району, Одеської області 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.11.1966 р. 
 
Опис № 1 –1944-1964 рр., 86 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи засідань виконкому, сесій. Бюджети, Штатний роз-
пис, кошториси. Звіти про виконання бюджету. Книги обліку прибутків та ви-
трат бюджету. 
 
Р-6317, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя» 
х. Верхня Юровка, Велико-Михайлівського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 02.11.1966 р. 
 
Опис № 1 –1946-1948 рр., 8 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
 
Р-6318, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний Жовтень» 
х. Стояновський, Велико-Михайлівського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.11.1966 р. 
 
Опис № 1 –1945-1950 рр., 11 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. 
 
Р-6319, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний переселенець» 
с. Василівка, Велико-Михайлівського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.11.1966 р. 
 
Опис № 1 –1945-1949 рр., 10 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. 
 
Р-6320, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Друга п’ятирічка» 
с. Комарівка Великомихайловського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
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3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 15 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти.  
Виробничі плани.  
 
Р-6321, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ленінський шлях» 
с. Ульянівка Великомихайловського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 12 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. 
 
Р-6322, Виконком Новоолександровської сільської ради депутатів трудящих 
(сільрада) 
с. Новоолександрівка Гроссуловського району Одеської області  
24.12.1939-07.08.1941, 11.04.1944-1954 
з грудня 1945 р. - Великомихайловського району Одеської області 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1954 рр., 8 од. зб. 
Плани роботи сільради. Протоколи засідань виконкому сільради та сесій. Бю-
джети сільради. Штатний розпис. 
 
Р-6323, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Чорноморська комуна» 
с. Кардамичеве Великомихайловського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 02.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 12 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Соціалістичні зобов’язання. 
 
Р-6324, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «За кращий урожай» 
с. Кардамичеве Великомихайловського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 9 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни.  
 
Р-6325, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Авангард» 
с. Новоборисівка Великомихайловського району Одеської області 
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[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1961р., 2 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни.  
 
Р-6326, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського 
х. Озеро Великомихайловського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 10 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
 
Р-6327, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова 
х. Горський Великомихайловського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 05.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1949 рр., 11 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
 
Р-6328, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна 
с. Новоолександрівка Великомихайловського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 02.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1957 рр., 33 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
 
Р-6329, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Горького 
с. Соше-Остівське Великомихайловського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 02.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1957-1960 рр., 7 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни.  
 
Р-6330, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жукова 
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х. Манухіна Великомихайловського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 02.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 12 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
 
Р-6331, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе 
с. Новоборисівка Великомихайловського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 02.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1957 рр., 24 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Соціалістичні звіти. 
 
Р-6332, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях Сталіна» 
с. Богуславка Великомихайловського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1958 рр., 13 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни.  
 
Р-6333, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «За краще життя» 
с. Кардамичеве Гроссуловського району Одеської області 
з 1946 р. - Великомихайловського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 11 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Прибутково-витратний кошторис.  
 
Р-6334, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Дзержинського 
х. Грушки Великомихайловського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1949 рр., 5 од. зб. 
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Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Прибутково-витратний кошторис. Соціалістичні зо-
бов’язання. 
 
Р-6335, Виконком Тростянецької сільської ради робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Тростянець Гроссуловського району Одеської округу  
1930-24.12.1939 рр. 
з 1931 р. – Гроссуловського району УРСР 
з 1932 р. – Гроссуловського району Одеської області 
Виконком Тростянецької сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Тростянець Гроссуловського району Одеської області  
24.12.1939-08.08.1941, 22.04.1944 
з 28.12.1945 р. - Великомихайловського району Одеської області 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 05.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1961 рр., 28 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому сільради та сесій. Бюджети сільради. Матеріа-
ли перевірки соцдоговорів. Кошториси. 
 
Р-6336, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чкалова 
с. Слов’яносербка, Великомихайловського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1950 рр., 3 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни.  
 
Р-6337, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Український хлібороб» 
с. НовопетрівкаВеликомихайловського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1948 рр., 2 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. 
 
Р-6338, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях Ілліча» 
с. Райки Великомихайловського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1958 рр., 28 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Прибутково-витратний кошторис. Соціалістичні договори. 
 
Р-6339, Красноокнянське об’еднання «Сільгосптехніка» Одеського обласного  
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об’еднання «Сільгосптехніка» 
смт Красні Окни Красноокнянського району Одеської області 
20.02.1961 р. 
з 1963 р. – Котовського району Одеської області 
з 16.12.1966 р. - Красноокнянського району Одеської області 
тип 16 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 17.04.1979 р. 
 
Опис № 1 – 1961-1962 рр., 40 од. зб. 
Річні виробничі плани. Матеріали по раціоналізації та винахідництву (зві-
ти, листування). Річні фінансові звіти. Соціалістичні зобов’язання. Колек-
тивні договори. 
 
Р-6341, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова 
с. Новоселівка Великомихайловського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1959 рр., 26 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Соціалістичні договори. 
 
Р-6342, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перше Травня» 
с. Новоборисівка Великомихайловського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1957 рр., 26 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Прибутково-витратні кошториси.  
 
Р-6343, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна 
с. Мигаї Гроссуловського району Одеської області 
[ ] рр. 
з 28.12.1945 р. - Великомихайловського району Одеської області 
з 1963 р. – Роздільнянського району Одеської області 
з 1965 р. - Великомихайловського району, Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.11.1966 р. 
Всього: 59 од. зб., 1944-1966 рр. 
 
 
Опис № 1 – 1944-1961 рр., 34 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Прибутково-витратні кошториси. Книги основних коштів. 
Опис № 2 – 1950-1966 рр., 25 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні фінансові звіти. Книга обліку основних коштів, неподільних фон-
дів. 
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Р-6344, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Рад 
с. Слов’яносербка Великомихайловського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 3 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни.  
 
Р-6345, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Прапор комунізму» 
с. Кардамичеве Великомихайловського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1955 рр., 12 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-6346, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошлова 
с. Слов’яносербка Великомихайловського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1958 рр., 12 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-6347, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова 
с. Михайлівка Великомихайловського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1953 рр., 11 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Прибутково-витратні кошториси. Соціалістичні зобов’язання.  
 
Р-6348, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченко 
с. Покровка Великомихайловського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 05.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1954 рр., 19 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Прибутково-витратні кошториси. Соціалістичні зобов’язання.  
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Книги обліку фондів. 
 
Р-6349, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова 
с. Гребеники Великомихайловського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1956 рр., 20 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-6350, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьоного 
с. Новопетрівка Великомихайловського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1954 рр., 15 од. зб. 
Виробничі плани та плани розвитку сільського господарства. Протоколи зага-
льних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
 
Р-6351, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Орджонікідзе 
с. Гребеники Великомихайловського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 02.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 12 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-6352, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «14 років Жовтня» 
с. Платонівка Великомихайловського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 02.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 13 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-6353, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Взірець» 
х. Дівоцький Великомихайловського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 02.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 19 од. зб. 
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Акт збитків, які нанесли колгоспу німецько-фашистські загарбники. Протоко-
ли загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі плани. Річні 
звіти. 
 
Р-6354, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Войкова 
с. Тростянець Гроссуловського району Одеської області  
[ ] рр. 
з 28.12.1945 р. - Великомихайловського району, Одеської області 
з 1965 р. – Фрунзовського району Одеської області 
з 1965 р. - Великомихайловського району, Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 02.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1966 рр., 62 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Книги обліку основних коштів, неподільних фондів. 
 
Р-6355, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях Леніна» 
с. Полезне Великомихайловського району, Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 5 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
 
Р-6356, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна 
с. Комарівка Великомихайловського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 02.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1957 рр., 25 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Соціалістичні зобов’язання. 
 
Р-6357, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва 
с. Полезне Великомихайловського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 04.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1949 рр., 4 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни.  
 
 
Р-6358, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «16 років Жовтня» 
с. Новобесарабка Великомихайловського району Одеської області 
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[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 02.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1948 рр., 10 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
 
Р-6359, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «День колективізації» 
с. Покровка Великомихайловського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 02.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 13 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
 
Р-6360, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Новий шлях» 
с. Новоборисівка Великомихайловського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 02.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1950 рр., 7 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. 
 
 
Р-6361, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Димитрова 
х. Добрий Луг Великомихайловського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1949 рр., 4 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Прибутково-витратні кошториси. 
 
 
Р-6362, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона зірка» 
с. Дурбайли Великомихайловського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 02.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 11 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
 
Р-6363, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний партизан» 
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с. Новопавлівка Великомихайловського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 02.11.1966 р. 
  
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 11 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-6364, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова 
с. Василівка Великомихайловського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 02.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1957 рр., 25 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-6365, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «День урожаю» 
с. Тростянець Великомихайловського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 02.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1957 рр., 30 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-6366, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Вірний шлях» 
с. Мацкули Великомихайловського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 02.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 15 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-6367, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Новий шлях» 
с. Богачеве Великомихайловського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 04.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1947 рр., 8 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-6368, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського 
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с. Трофимівка Великомихайловського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 14 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Соціалістичні договори. 
 
Р-6369, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «10 річчя Молдавії» 
с. Гребеники Великомихайловського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 16 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-6370, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Горького 
с. Гребеники Великомихайловського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 14 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти.  
 
Р-6371, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях до соціалізму» 
с. Новороманівка Великомихайловського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 10 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
 
Р-6372, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Дзержинського 
с. Дзержинське Великомихайловського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1954 рр., 32 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі плани 
та плани розвитку сільського господарства. Річні звіти. Соціалістичні зо-
бов’язання. 
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Р-6373, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях до культури» 
х. Багнет Великомихайловського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.11.1966 р. 
 
Опис № 1 –1949 р., 1 од. зб. 
Річний звіт. 
 
Р-6374, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний хлібороб» 
х. Бакарський Великомихайловського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 04.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 10 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річний звіт. 
 
 
Р-6375, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Іскра» 
с. Фросіне Великомихайловського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 04.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1947 рр., 3 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
 
Р-6376, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Соцреконсрукція» 
с. Полезне Великомихайловського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 04.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1948 рр., 3 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу.  
 
 
Р-6377, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського 
х. Ставицький Великомихайловського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 04.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 15 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі плани 
та плани розвитку сільського господарства. Річні звіти. Акти збитків, які 
нанесли колгоспу німецько-фашистські загарбники. 
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Р-6378, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Колгоспна правда» 
с. Новопетрівка–1-а Великомихайловського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 04.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1949 рр., 9 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-6378, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя» 
с. Новоолександрівка Великомихайловського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 04.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 13 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-6380, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Крупської 
х. Будьоного Великомихайловського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 04.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 13од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти.  
 
 
Р-6381, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова 
с. Великоплоске Великомихайловського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 04.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1956 рр., 19 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти.  
 
Р-6382, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «3-я Сталінська п’ятирічка» 
с. Новосавицьке Великомихайловського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 04.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1950 рр., 6 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
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Р-6383, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кагановича 
с. Райки Великомихайловського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 04.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1956 рр., 23 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Прибутково-витратні кошториси. Соціалістичні договори. 
 
Р-6384, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова 
с. Мещанка Великомихайловського району Одеської області 
1944-1951 рр. 
з 1951 р. – с. Полезне Великомихайловського району Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 04.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1956 рр., 12 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Прибутково-витратні кошториси. Соціалістичні договори. 
 
Р-6385, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла Маркса 
с. Комарівка Великомихайловського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 04.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1961 рр., 27 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Прибутково-витратні кошториси. Соціалістичні договори та 
зобов’язання. 
 
Р-6386, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях до соціалізму» 
с. Три Криниці Великомихайловського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 04.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1956 рр., 19 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-6388, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Поліни Осіпенко 
с. Новоборисівка Великомихайловського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 04.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1949-1950 рр., 4 од. зб. 



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  1047 

Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу.  
 
Р-6389, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Димитрова 
с. Слов’яносербка Великомихайловського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 04.11.1966 р. 
 
Опис № 1 –1950 р., 2 од. зб. 
Виробничі плани. 
 
Р-6390, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Жовтень» 
с. Велика Михайлівка Великомихайловського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 04.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1948-1950 рр., 2 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. 
 
Р-6391, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Енгельса 
с. Тятри Великомихайловського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 04.11.1966 р. 
 
Опис № 1 –1945-1949 рр., 11од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-6392, Виконком Ульянівської сільської ради робітничих, селянських та че-
рвоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Ульянівка Гроссуловського району Одеського округу 
1930-24.12.1939 рр. 
з 1931 р. – Гроссуловського району УРСР 
з 1932 р. – Гроссуловського району Одеської області 
Виконком Ульянівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Ульянівка Гроссуловського району Одеської області  
24.12.1939-06.08.1941, 11.04.1944  
з 28.12.1945 р. - Великомихайловського району Одеської області 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 04.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1954 рр., 29 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому сільради та сесій. Плани роботи. Бюджети 
сільради. Кошториси. Звіти про виконання бюджету. Соціалістичні зо-
бов’язання. 
 
 
Р-6393, Виконком Кассельської сільської ради робітничих, селянських та че-
рвоноармійських депутатів (сільрада) 
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с. Кассель Гроссуловського району Одеського округу Одеської губернії 
07.03.1923-24.12.1939 рр. 
з 1925 р. - Гроссуловського району Одеського округу 
з 1931 р. – Гроссуловського району УРСР 
з 1932 р. – Гроссуловського району Одеської області 
Виконком Кассельської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Кассель Великомихайловського району Одеської області 
24.12.1939-06.08.1941, 11.04.1944-грудень 1945 
Виконком Комарівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Комарівка Великомихайловського району Одеської області 
грудень 1945-1948 рр. 
Виконком Комарівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Великокомарівка Великомихайловського району Одеської області 
1948 р.- 
з 04.01.1963 р. – Фрунзовського району Одеської області 
з червня 1965 р. - Великомихайловського району Одеської області 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 05.11.1966 р. 
Всього: 116 од. зб., 1945-1966 рр. 
 
Опис № 1 – 1945-1949 рр., 12 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому сільради. Бюджети сільради. Книги обліку по 
бюджету. Звіти про виконання кошторисів.  
Опис № 2 – 1948-1966 рр., 104 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому сільради та сесій. Звіти про виконання бюдже-
ту. Книга обліку прибутків та витрат бюджету. 
 
Р-6394, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча 
с. Ульянівка Миколаївського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.03.1968 р. 
 
Опис № 1 –1950-1954 рр., 9 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробниче-
фінансовий план. Річний звіт. Книги обліку фондів, грошових прибутків. 
 
Р-6395, Виконком Дзержинської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Дзержинське Гроссуловського району Одеської області  
1940-06.08.1941, 03.04.1944  
з 28.12.1945 р. - Великомихайловського району Одеської області 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 05.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1954 рр., 33 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому сільради та сесій. Бюджети сільради. Штатний 
розпис. Кошториси. Книги обліку прибутків та витрат сільського бюджету. 
 
 
Р-6396, Виконком Клейнендорфської сільської ради депутатів трудящих (сіль-
рада) 
с. Клейнендорф Гроссуловського району Одеської області  
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24.12.1939-07.98.1941, 05.04.1944-грудень 1945  
Виконком Новоселівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Новоселівка Великомихайловського району Одеської області 
грудень 1945 р.- 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 02.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 9 од. зб. 
Плани роботи сільради. Протоколи засідань виконкому сільради та сесій. Бю-
джети сільради. Штатний розпис. Кошториси.  
 
 
Р-6397, Радянське господарство (Радгосп) ім. професора Ховренко комбінату 
шампанських вин України «Головвино» «Укршампанкомбінат» 
с. Великокомарівка Великомихайловського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 02.11.1966 р. 
 
Опис № 1 –1949-1956 рр., 18 од. зб. 
Кошториси. Штатний розпис. Виробниче-фінансові плани. Річні звіти. Колек-
тивні договори. 
 
Р-6398, Великокомарівська машинно-тракторна станція (МТС) Одеського облас-
ного управління сільського господарства 
с. Великокомарівка Великомихайловського району Одеської області 
11.04.1944-18.04.1958 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.11.1966 р. 
 
Опис № 1 –1947-1958 рр., 17 од. зб. 
Виробниче-фінансові плани. Річні звіти. 
 
Р-6399, Гроссуловський районний відділ соціального забезпечення (райсобез) 
виконкому Гроссуловської районної рад робітничих, селянських та червоноар-
мійських депутатів  
с. Гроссулове Гроссуловського району Одеської області 
1932-07.03.1941 рр. 
з 24.12.1939 р. – Виконкому Гроссуловської районної ради депутатів трудя-
щих с. Гроссулове Гроссуловського району Одеської області 
Великомихайловський районний відділ соціального забезпечення (райсобез) 
Виконкому Великомихайловської районної ради депутатів трудящих  
с. Велика Михайловка Великомихайловського району Одеської області 
06.04.1944 р. 
тип 7 
категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.11.1966 р. 
 
Опис № 1 –1946-1962 рр., 33 од. зб. 
Кошториси та штатний розпис. Річні звіти відділу про роботу та місячні фі-
нансові звіти. 
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Р-6401, Великомихайловська машинно-тракторна станція (МТС) Одеського обла-
сного управління сільського господарства 
с. Велика Михайловка Великомихайловського району Одеської області 
28.12.1945-18.04.1958 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.11.1966 р. 
 
Опис № 1 –1951-1958 рр., 21 од. зб. 
Виробниче-фінансові плани. Річні звіти. Штатний розпис. 
 
Р-6402, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва 
с. Переселенці Миколаївський район, Одеська область 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.03.1968 р. 
 
Опис № 1 –1948-1965 рр., 46 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Книги обліку фондів. Соціалістичні зобов’язання колгоспу. 
 
Р-6403, Гроссуловський районний відділ народної освіти (районо) 
Виконкому Гроссуловської районної рад робітничих, селянських та червоноар-
мійських депутатів  
с. Гроссулове Гроссуловського району Одеської області 
1932-07.03.1941 рр. 
з 24.12.1939 р. – Виконкому Гроссуловської районної ради депутатів трудя-
щих с. Гроссулове Гроссуловського району Одеської області 
Великомихайловський районний відділ народної освіти (районо) 
Виконкому Великомихайловської районної ради депутатів трудящих  
с. Велика Михайловка Великомихайловського району Одеської області 
06.04.1944 р. 
тип 21 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 05.11.1966 р. 
 
Опис № 1 –1944-1946 рр., 7 од. зб. 
Кошториси адміністративно-господарчих витрат. Річні звіти шкіл про успіш-
ність учнів. Протоколи нарад вчителів. 
 
 
Р-6404, Уповноважений Наркомату заготовляння сільсько-господарчих продук-
тів СРСР по Гроссуловському району  
с. Гроссулове Гроссуловського району Одеської області 
1932-07.08.1941 рр. 
Уповноважений Наркомату заготовляння сільсько-господарчих продуктів СРСР 
по Великомихайловському району  
с. Велика Михайловка Великомихайловського району Одеської області 
06.04.1944 –квітень 1946 рр. 
Уповноважений Міністерства заготовляння сільсько-господарчих продуктів 
СРСР по Великомихайловському району  
с. Велика Михайловка Великомихайловського району Одеської області 
квітень 1946-27.02.1956 рр. 
тип 17 
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категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 05.11.1966 р. 
 
Опис № 1 –1947-1953 рр., 3 од. зб. 
Довідки про зміну складу земельних угідь. Економічні довідки до перегляду 
пільг по обов’язковим поставкам сільгосппродуктів. 
 
Р-6405, Гроссуловське винозаводоуправління Одеського виноробного тресту  
с. Гроссулове Гроссуловського району Одеської області 
[ ]-28.12.1945 рр. 
Великомихайловське винозаводоуправління Одеського виноробного тресту 
с. Велика Михайловка Великомихайловського району Одеської області 
28.12.1945 р. 
тип 11 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 05.11.1966 р. 
 
Опис № 1 –1944-1948 рр., 12 од. зб. 
Промфінплани. Річні звіти. Соціалістичні зобов’язання та договори. 
 
Р-6409, Гроссуловська районна інспектура державної статистики (райЦСУ) 
Виконкому Гроссуловської районної рад робітничих, селянських та червоноар-
мійських депутатів  
с. Гроссулове Гроссуловського району Одеської області 
09.02.1932-07.03.1941 рр. 
з 24.12.1939 р. – Виконкому Гроссуловської районної ради депутатів трудя-
щих с. Гроссулове Гроссуловського району Одеської області 
Великомихайловська районна інспектура державної статистики (райЦСУ) 
Виконкому Великомихайловської районної ради депутатів трудящих  
с. Велика Михайловка Великомихайловського району Одеської області 
06.04.1944 р. 
тип 8 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 05.11.1966 р. 
 
Опис № 1 –1944-1950 рр., 28 од. зб. 
Кошториси та штатний розпис. Плани роботи. Статистичні звіти про будівниц-
тво житлових будинків, обліку засіяних площин, промислових підприємств, 
населення, худоби. 
 
Р-6410, Гроссуловський районний фінансовий відділ (райфінвідділ) 
виконкому Гроссуловської районної рад робітничих, селянських та червоноар-
мійських депутатів  
с. Гроссулове Гроссуловського району Одеської області 
09.02.1932-07.03.1941 рр. 
з 24.12.1939 р. – Виконкому Гроссуловської районної ради депутатів трудя-
щих с. Гроссулове Гроссуловського району Одеської області 
Великомихайловський районний фінансовий відділ (райфінвідділ) 
Виконкому Великомихайловської районної ради депутатів трудящих  
с. Велика Михайловка Великомихайловського району Одеської області 
06.04.1944 р. 
тип 9 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 05.11.1966 р. 
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Опис № 1 –1944-1960 рр., 80 од. зб. 
Бюджети району. Зведені бюджети. Кошториси та штатний розпис бюджетних ор-
ганізацій району. Статути бюджетних організацій. 
 
Р-6411, Великомихайловський районний відділ сільського та колгоспного бу-
дівництва Виконкому Великомихайловської районної ради депутатів трудящих  
с. Велика Михайловка Великомихайловського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 12 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 05.11.1966 р. 
 
Опис № 1 –1944-1951 рр., 32 од. зб. 
Плани будівництва. Кошториси та штатний розпис. Звіти про будівництво, фі-
нансові матеріали по соцзмаганню. 
 
Р-6412, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Маленкова 
с. Цебрикове Цебриковського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 05.11.1966 р. 
 
Опис № 1 –1950-1956 рр., 19 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Виробничі плани.  
 
Р-6413, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Горького 
с. Бербери Цебриковського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.11.1966 р. 
 
Опис № 1 –1944-1959 рр., 13 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни.  
 
Р-6414, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова 
с. Солов’ївка Цебриковського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.11.1966 р. 
 
Опис № 1 –1946-1950 рр., 12 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-6415, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Новий шлях» 
с. Миїхайлівка Цебриковського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.11.1966 р. 
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Опис № 1 –1944-1950 рр., 12 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
 
Р-6416, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Димитрова 
с. Першотравневе Цебриковського району Одеської області 
[ ] рр. 
з 1963 р. – Роздільнянського району Одеської області 
з 1965 р. - Великомихайловського району Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.11.1966 р. 
Всього: 50 од. зб., 1945-1966 рр. 
 
Опис № 1 –1945-1956 рр., 30 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
Опис № 2 –1961-1966 рр., 20 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-6417, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 15 партійного з’їзду  
с. Червонознам’янка Цебриковського району Одеської області 
квітень 1944-січень 1950 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна 
с. Червонознам’янка Цебриковського району Одеської області 
січень 1950-квітень 1952 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Культурне життя»  
с. Червонознам’янка Роздільнянського району Одеської області  
травень 1952-січень 1964 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Дружба»  
с. Червонознам’янка Іванівського району Одеської області 
лютий 1964-1966 рр.  
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.11.1966 р. 
Всього: 80 од. зб., 1945-1966 рр. 
 
Опис № 1 –1945-1959 рр., 61 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Договори про соціалістичне змагання. 
Опис № 2 –1962-1966 рр., 19 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробниче-
фінансові плани. Річні звіти. Книги обліку неподільних фондів. 
 
Р-6418, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського 
с. Новогидулянівка Цебриковського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.11.1966 р. 
 
Опис № 1 –1946-1950 рр., 16 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти.  
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Р-6419, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Поліни Осіпенко 
с. Сталіне Цебриковського району Одеської області 
03.04.1944-26.06.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.11.1966 р. 
 
Опис № 1 –1944-1950 рр., 28 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти.  
 
Р-6420, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «3 роки» 
с. Першотравневе Цебриковського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.11.1966 р. 
 
Опис № 1 –1944-1950 рр., 23 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти.  
 
 
Р-6421, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний працівник» 
с. Гор’ївка Цебриковського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.11.1966 р. 
 
Опис № 1 –1946-1950 рр., 18 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни.  
 
Р-6422, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна 
с. Сталіне Цебриковського району Одеської області 
[ ] -26.06.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.11.1966 р. 
 
Опис № 1 –1945-1950 рр., 28 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти.  
 
 
Р-6423, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях до соціалізму» 
с. Володимирівка Цебриковського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.11.1966 р. 
 
Опис № 1 –1947-1950 рр., 9 од. зб. 
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Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти.  
 
 
Р-6424, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Заповіт Леніна» 
с. Гор’ївка Цебриковського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.11.1966 р. 
 
Опис № 1 –1950-1954 рр., 17 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Соціалістичні зобов’язання.  
 
 
Р-6425, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча 
с. Ольгінове Цебриковського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.11.1966 р. 
 
Опис № 1 –1945-1950 рр., 17 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти.  
 
 
Р-6426, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова 
с. Сталіне Цебриковського району Одеської області 
[ ] -26.06.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.11.1966 р. 
 
Опис № 1 –1945-1950 рр., 29 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти.  
 
Р-6427, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чкалова 
с. Наливайкове Цебриковського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.11.1966 р. 
 
Опис № 1 –1945-1950 рр., 16 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти.  
 
Р-6428, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова 
с. Марціянове Цебриковського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1966 р. 
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Опис № 1 –1944-1954 рр., 25 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти.  
 
Р-6429, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Промінь» 
с. Данилівка Цебриковського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.11.1966 р. 
 
Опис № 1 –1944-1950 рр., 22 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти.  
 
 
Р-6430, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьоного 
с. Малорошове Цебриковського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.11.1966 р. 
 
Опис № 1 –1947-1951 рр., 8 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни.  
 
 
Р-6432, Цебриковська районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка) 
Одеської обласної ради споживчих товариств «Облспоживспілка» 
с. Цебрикове Цебриковського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 24 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 18.11.1966 р. 
 
Опис № 1 –1948-1952 рр., 13 од. зб. 
Протоколи засідань правління, загальних зборів пайовиків, райспоживспілки. 
 
Р-6434, Виконком Будьоновської сільської ради депутатів трудящих (сільра-
да) 
с. Будьонівка Цебриковського району Одеської області 
24.12.1939-07.08.1941, 20.04.1944-1954  
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 17.11.1966 р. 
Всього: 48 од. зб., 1945-1954 рр. 
  
Опис № 1 – 1945 р., 4 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому, сесій. Відомості на заробітну платню. 
Опис № 2 – 1946-1954 рр., 44 од. зб. 
Рішення райвиконкому. Квартальні плани роботи. Протоколи засідань викон-
кому, сесій. Матеріали постійно діючих комісій. Соціалістичні договори та 
акти перевірки соцзмагання. Бюджети. Книги обліку прибутків та витрат 
сільського бюджету. 
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Р-6435, Виконком Бердиновської сільської ради робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Бердинове Цебриковського району Одеського округу 
1930-24.12.1939 рр. 
з 1931 р. – Цебриковського району УРСР 
з 1932 р. – Цебриковського району Одеської області 
Виконком Бердиновської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Бердинове Цебриковського району Одеської області 
24.12.1939-08.08.1941 рр., 04.04.1944 р.- 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 17.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1945 р., 4 од. зб. 
Постанови Цебриковського райвиконкому. Протоколи засідань виконкому. 
 
Р-6436, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Привіт Сталіна» 
х. Воровського Миколаївського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.03.1968 р. 
 
Опис № 1 –1947-1950 рр., 6 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річний звіт за 
1947 р. Книги обліку фондів, прибутків. 
 
Р-6437, Виконком Чапаєвської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Чапаєве Цебриковського району Одеської області 
24.12.1939-08.08.1941, 02.04.1944  
з 1963 р. – Роздільнянського району Одеської області 
з 1965 р. - Великомихайловського району Одеської області 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1966 рр., 100 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому, сесій сільради. Бюджети. Річні звіти. Книги 
обліку прибутків та витрат сільського бюджету. 
 
Р-6438, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Країна Рад» 
с. Цебрикове Цебриковського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1966 р. 
 
Опис № 1 –1945-1950 рр., 20 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-6439, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова 
с. Юрашеве Цебриковського району Одеської області 
[ ] рр. 
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тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1966 р. 
 
Опис № 1 –1946-1950 рр., 18 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-6440, Одеський обласний комітет профспілок робітників місцевої промисло-
вості та комунального господарства 
м. Одеса 
19.08.1957-1963 рр. 
Одеський обласний комітет профспілок робітників комунально-побутових підп-
риємств 
м. Одеса 
13.09.1963-25.10.1966 рр. 
Одеський обласний комітет профспілок робітників місцевої промисловості та 
комунально-побутових підприємств 
м. Одеса 
25.10.1966 р. 
тип 26 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 11.11.1966 р. 
 
Опис № 1 –1957-1975 рр., 368 од. зб. 
Плани роботи обкому. Протоколи засідань президії, пленумів, конференцій, 
профспілково-господарчого активу. Матеріали з соцзмагання. Постанови пре-
зидії обкому. Зведені статистичні звіти. Річні фінансові звіти. Листування 
з закордонними організаціями про приймання профспілкових делегацій, розви-
ток міжнародних зв’язків. Звіти, довідки та інформації з основної діяльно-
сті, виконання бюджету, підсумках соцзмагання.  
 
 
Р-6441, Одеський обласний комітет профспілок робітників комунального гос-
подарства 
м. Одеса 
[ ] -19.08.1957 рр. 
тип 26 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 11.11.1966 р. 
 
Опис № 1 –1944-1957 рр., 64 од. зб. 
Плани роботи обкому. Протоколи засідань президії, пленумів, конференцій, 
профспілково-господарчого активу. Довідки, звіти підприємств з соцзмаган-
ня. Зведені звіти про виконання бюджету.  
 
 
Р-6442, Одеський обласний комітет профспілок робітників місцевої промисло-
вості 
м. Одеса 
19.08.1957 р. 
тип 26 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 11.11.1966 р. 
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Опис № 1 –1947-1957 рр., 41 од. зб. 
Плани роботи обкому. Протоколи засідань президії, пленумів, конференцій, 
профспілкового активу. Відомості про бригади відмінної якості на підприєм-
ствах. Звіти про виконання бюджету. 
 
Р-6443, Одеський обласний комітет профспілок робітників та службовців 
сільського господарства та заготовляння 
м. Одеса  
18.04.1953 р. 
тип 26 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 28.11.1966 р. 
 
Опис № 1 –1953-1971 рр., 391 од. зб. 
Плани роботи обкому. Протоколи засідань президії, пленумів, конференцій. 
Інформації, довідки про стан профспілкової роботи. Річні профбюджети. Зві-
ти про виконання бюджетів. Плани та звіти підвідомчих виробничих сільсько-
господарчих управлінь. Матеріали 1-го, 3-го та 5-го пленумів (протоколи, 
стенограми, доповіді). Річні звіти про роботу техінспекції обкому. Матері-
али з соцзмагання. Статистичні звіти виробничих міських та районних орга-
нізацій. Зведені статистичні звіти.  
 
Р-6444, Одеський обласний комітет профспілок робітників млинарської проми-
словості та елеваторів 
м. Одеса 
червень 1944 р. 
тип 26 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 11.11.1966 р. 
 
Опис № 1 –1944-1953 рр., 67 од. зб. 
Протоколи засідань президії, пленумів, конференцій. Річні профбюджети. 
Звіти про виконання бюджетів та соцстрахуванню. Ліквідаційний баланс. 
 
 
Р-6445, Одеський обласний комітет профспілок робітників радгоспів 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 26 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 11.11.1966 р. 
 
Опис № 1 –1944-1953 рр., 35 од. зб. 
Протоколи засідань президії, пленумів, конференцій. Плани роботи обкому. 
Інформації та доповідні записи про роботу обкому. Річні профбюджети. Звіти 
про виконання бюджетів та соцстрахуванню. Кошториси та штатний розпис. Лі-
квідаційний баланс. 
 
Р-6446, Одеський обласний комітет профспілок робітників машинно-тракторних 
станцій (МТС) та земельних органів 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 26 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 11.11.1966 р. 
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Опис № 1 –1944-1953 рр., 56 од. зб. 
Протоколи засідань президії, пленумів, конференцій, профактиву. Плани ро-
боти обкому. Інформації та доповідні записи про роботу обкому. Річні проф-
бюджети. Звіти про виконання бюджетів та соцстрахуванню. Кошториси та шта-
тний розпис.  
 
Р-6447, Одеський завод шампанських вин Комітету шампанських вин України 
м. Одеса 
травень 1950 р.- 
з 1953 р. – Головного управління промисловості шампанських вин 
з квітня 1953 р. – Головного управління виноробної промисловості 
«Главвино» 
з 1957 р. – Управління харчової промисловості раднаргоспу Одеського еконо-
мічного адміністративного району 
з грудня 1962 р. – Управління харчової промисловості народного господарст-
ва Чорноморського економічного району 
Одеський дослідно-експериментальний завод шампанських вин 
Управління виноробної промисловості «Укрглаввино» Міністерства харчової 
промисловості УРСР м. Одеса 
1965–1975 рр. 
Одеський експериментальний завод шампанських вин Одеського радгоспвинтрес-
ту 
1975 р. – 
з 01.01.1983 р. – Одеського виробничого об’єднання з виноградарства, саді-
вництва та виноробної промисловості «Одесагоспвинпром» 
з 01.01.1983 р.- Одеського виробничого об’єднання по виноградарству, саді-
вництву і виноробній промисловості «Одесрадгоспвинпром» 
з 01.01.1986 р.- Одеського виробничого об’єднання «Сіковинпром» 
тип 11 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 11.11.1966 р. 
Всього: 889 од. зб., 1950-1987 рр. 
 
Опис № 1 –1950-1987 рр., 840 од. зб. 
Проекти п’ятирічного та семирічного планів. Плани з праці, промислово-
фінансові, науково-дослідні. Наказ Міністерства продовольчих товарів СРСР 
про присвоєння заводу звання відмінної якості. Накази та розпорядження по 
заводу з основної діяльності. Кошториси та штатний розпис. Титульні спис-
ки. Протоколи засідань технічної ради, бюро раціоналізації та винахідницт-
ва, заводського комітету, загальних заводських зборів. Колективні догово-
ри. Книги реєстрації раціоналізаторських пропонувань. Соціалістичні зо-
бов’язання та матеріали про їх виконання. Річні звіти. Планово-виробничий 
відділ, бухгалтерія. Заводська лабораторія. Відділ головного інженеру. 
Відділ головного механіка. Відділ кадрів. Науково-дослідний центр. 
Опис № 2 – 1965-1970 рр., 49 од. зб. 
Заводський комітет. 
 
Р-6448, Великомихайловське районне об’єднання «Сільгосптехніка» Одеського 
обласного об’єднання «Сільгосптехніка» 
с. Велика Михайловка Великомихайловського району, Одеської області 
20.02.1961 р. 
з 1963 р.- Фрунзівського району Одеської області 
з 1965 р. – Виликомихайлівського району Одеської області 
тип 16 
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3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.11.1971 р. 
 
Опис № 1 – 1961-1966 рр., 21 од. зб. 
Виробниче-фінансові плани. Штатний розпис. Річні звіти. Колективні догово-
ри. Матеріали про впровадження нової техніки. Листування з раціоналізації 
та винахідництву. 
 
Р-6449, Одеський винно-коньячний завод Одеського окружного тресту харчової 
промисловості 
м. Одеса 
1925-1930 рр. 
Одеський лікеро-коньячний завод Українського садовиноробного тресту «Укр-
садвинтрест»  
м. Одеса 
1930-жовтень 1941 рр. 
Одеський винно-коньячний завод Одеського обласного виноробного тресту жов-
тня 1944 р. - 
з 1949 р. – Українського головного управління виноробної промисловості 
«Укрглаввино» 
з 05.06.1957 р. – Управління харчової промисловості раднаргоспу Одеського 
адміністративного економічного району 
з 29.12.1962 р. – Управління виноробної промисловості Раднаргоспу Чорно-
морського економічного району м. Одеса 
тип 11 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 14.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1964 рр., 134 од. зб. 
Заводоуправління. Технічний відділ. Плановий відділ. Виробничий відділ. 
Бухгалтерія. 
 
Р-6450, Одеська обласна постійно-діюча виставка товарів широкого споживан-
ня виконкому Одеської обласної ради депутатів трудящих 
м. Одеса 
19.06.1945 р. 
з 1963 р. – Ради народного господарства Чорноморського економічного району 
м. Одеса 
тип 17 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 14.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1964 рр., 6 од. зб. 
Накази по виставки. Плани, звіти та довідки про роботу виставки. Відомості 
на заробітну платню. Особові справи, звільнених з роботи. 
 
Р-6451, Рада з координації та планування роботи Раднаргоспів Південного 
крупного економічного району Державного комітету Ради Міністрів УРСР з ко-
ординації науково-дослідних робіт 
м. Одеса 
26.04.1961-15.02.1963 рр. 
тип 8 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 14.11.1966 р. 
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Опис № 1 – 1962-1963 рр., 5 од. зб. 
Постанови та розпорядження Ради Міністрів УРСР. Накази по особовому скла-
ду. Стенограми засідань ради, доповіді, протоколи. Листування з науково-
дослідними інститутами, закладами по науково-технічним питанням.  
 
Р-6452, Виконком Великозименовської сільської ради робітничих, селянських 
та червоноармійських депутатів трудящих (сільрада) 
с. Великозименове Цебриковського району Одеської області 
1925-24.12.1939 рр. 
з 1931 р. – Цебриковського району УРСР 
з 1932 р. - Цебриковського району Одеської області  
Виконком Великозименовської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Великозименове Цебриковського району Одеського округу 
24.12.1939-08.08.1941, 03.04.1944-1954  
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1954 рр., 72 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому, сесій сільради. плани роботи. Матеріали пос-
тійно діючих комісій. Бюджети, штатний розпис. Річні звіти про виконання 
бюджету. 
 
Р-6454, Виконком Орджонікідзенської сільської ради депутатів трудящих 
(сільрада) 
с. Орджонікідзе Цебриковського району Одеської області 
24.12.1939-07.08.1941, 03.04.1944  
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1968 рр., 56 од. зб. 
Рішення райвиконкому. Протоколи засідань виконкому, сесій сільради, зага-
льних зборів та сходів, голосування окружних виборчих комісій, реєстрації 
кандидатів в депутати. Квартальні плани роботи сільради, матеріали постій-
но діючих комісій. Бюджети. Квартальні звіти про виконання бюджету, звіти 
депутатів перед виборцями. Інформація з оргмасової роботи. Відомості на 
видачу заробітної платні. 
 
Р-6455, Виконком Сталінської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Сталіне Цебриковського району Одеської області 
24.12.1939-08.08.1941, 03.04.1944-12.01.1962  
Виконком Червонознам’янської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Червонознам’янка Цебриковського району Одеської області 
12.01.1962 рр. 
з 1963 р. – Роздільнянського району Одеської області 
з 1965 р. –Великомихайловського району Одеської області 
з 01.01.1967 р. – Іванівського району Одеської області 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 08.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1972 рр., 123 од. зб. 
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Рішення сільради. Квартальні плани роботи. Протоколи засідань виконкому, 
сесій сільради. Матеріали постійно діючих комісій, по соціалістичному зма-
ганню. Бюджети. Штатний розпис. Кошториси. Звіти про виконання бюджету. 
 
Р-6456, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Підняття урожайності» 
с. Благоєве Цебриковського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1966 р. 
 
Опис № 1 –1944-1950 рр., 15 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-6457, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Культурне життя» 
с. Цезарівка Цебриковського району Одеської області  
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1966 р. 
 
Опис № 1 –1944-1945 рр., 6 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
 
Р-6458, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 17 партз’їзду  
с. Міхновка Цебриковського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1966 р. 
 
Опис № 1 –1944-1945 рр., 14 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Книги обліку трудоднів та розрахунок з членами колгоспу. 
 
Р-6459, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Стаханова  
с. Козакове Цебриковського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1966 р. 
 
Опис № 1 –1945-1950 рр., 19 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти.  
 
Р-6460, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Сталінська перемога» 
с. Цебрикове Цебриковського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1966 р. 
 
Опис № 1 –1945-1956 рр., 32 од. зб. 
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Постанови та рішення райвиконкому. Виробничі плани. Протоколи загальних 
зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
 
Р-6461, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Правда» 
с. Кірове Цебриковського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1966 р. 
 
Опис № 1 –1950-1956 рр., 19 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти. 
 
Р-6462, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ленінський ударник» 
с. Новомахновка Цебриковського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1966 р. 
 
Опис № 1 –1944-1950 рр., 34 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
 
Р-6463, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 20 з’їзду КПРС  
с. Цебрикове Цебриковського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1966 р. 
 
Опис № 1 –1956 р., 1 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу.  
 
Р-6464, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Новий труд» 
с. Кірове Цебриковського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1966 р. 
 
Опис № 1 –1944-1950 рр., 21 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-6465, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний маяк» 
с. Підколіне Цебриковського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1966 р. 
 
Опис № 1 –1944-1950 рр., 20 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
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Р-6466, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кагановича  
с. Куліковка Цебриковського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1949 рр., 13 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти.  
 
Р-6467, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога» 
с. Ворошилове Цебриковського району Одеської області  
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1966 р. 
 
Опис № 1 –1950 р., 2 од. зб. 
Накази, розпорядження райвиконкому, райвідділу сільського господарства. 
Особові розрахунки колгоспників. 
 
Р-6468, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Андрієва  
с. Ворошилове Цебриковського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1950 р., 4 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річний виробни-
чий план. Прибутково-витратний кошторис. Річний звіт укрупнених колгоспів: 
«Ленінський ударник», «Перемога» та «17 партз’їзд». 
 
Р-6469, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Пролетарське господарство» 
с. Секретарка Цебриковського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 11 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
 
Р-6470, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Більшовик» 
с. Ворошилове Цебриковського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1966 р. 
 
Опис № 1 –1944 р., 5 од. зб. 
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Накази, розпорядження райвиконкому, сільради. Списки та особові розрахунки 
колгоспників. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. 
 
Р-6471, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний трудовик» 
с. Тарасове Цебриковського району Одеської області   
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1966 р. 
 
Опис № 1 –1948-1950 рр., 4 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. 
 
 
Р-6472, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка  
с. Воробйове-Іванівка Цебриковського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1966 р. 
  
Опис № 1 – 1946-1954 рр., 27 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
 
Р-6473, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Лисенка  
с. Толмачівка Цебриковського району Одеської області 
1944-1957 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Прогрес» 
с. Цибулівка Цебриковського району Одеської області 
1960-1963 рр. 
з 1963 р. - с. Цибулівка Роздільнянського району Одеської області 
з 1965 р. - с. Цибулівка Великомихайловського району Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1966 рр., 62 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
 
Р-6474, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова  
с. Підколіне Цебриковського району Одеської області 
06.02.1957 р. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Україна» 
с. Підколіне Цебриковського району Одеської області  
1957 р. - 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1966 р. 
Всього: 38 од. зб., 1950-1959 рр. 
 
Опис № 1 – 1950-1957 рр., 28 од. зб. 
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Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
Опис № 1 – 1957-1959 рр., 10 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Плани розвитку 
сільського господарства. Виробниче-фінансові плани. 
 
Р-6475, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ленінське єднання»  
с. Розкішне Цебриковського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 33 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Прибутково-витратні кошториси. Особові рахунки колгоспни-
ків. 
 
Р-6476, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова  
с. Володимирівка Цебриковського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1966 р. 
  
Опис № 1 – 1950-1960 рр., 20 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-6477, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове село»  
с. Іванівка Цебриковського району Одеської області  
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 16 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти.  
 
Р-6478, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний юнак»  
с. Калчанови Цебриковського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1950 рр., 15 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти.  
 
Р-6479, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна  
с. Новоселівка Цебриковського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
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3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1966 р. 
  
Опис № 1 – 1947-1949 рр., 52 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Книги обліку трудоднів та особові рахунки колгоспників. 
 
 
Р-6480, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона хвиля»  
с. Куліковка Цебриковського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 13 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти.  
 
Р-6481, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний степ»  
с. Володимирівка Цебриковського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 13 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти.  
 
Р-6482, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя»  
с. Рафаїлівка Цебриковського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1948-1949 рр., 8 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти.  
 
 
Р-6483, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя»  
с. Малорошове Цебриковського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1950 рр., 11 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти.  
 
Р-6484, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя»  
х. Жовтневий Цебриковського району Одеської області 
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[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1946 рр., 11 од. зб. 
Прибутково-витратні кошториси. Виробничі плани. Річні звіти.  
 
 
Р-6485, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «13 партз’їзд»  
с. Новосвітівка Цебриковського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1947 рр., 16 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Особові рахунки колгоспників. 
 
Р-6486, Балтський шкіряний завод ім. Сталіна Одеського обласного управлін-
ня легкої промисловості 
м. Балта Балтського району Одеської області 
09.02.1932-05.08.1941 рр., 29.03.1944-1947 рр. 
Балтський овече-шубний завод ім. Сталіна Одеського обласного управління 
легкої промисловості 
м. Балта Балтського району Одеської області 
1947-липень 1957 рр. 
Балтський овече-шубний завод № 2 управління легкої промисловості Раднарго-
спу Одеського адміністративно-економічного району 
м. Балта Балтського району Одеської області 
липень 1957 р. 
з 1963 р. – Управління легкої промисловості Раднаргоспу Чорноморського 
економічного району м. Балта Балтського району Одеської області 
тип 11 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 23.06.1972 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1965 рр., 108 од. зб. 
Накази управління легкої промисловості. Виробничі плани. Річні звіти фі-
нансово-господарчої діяльності, капітальним вкладенням. Кошториси адмініс-
тративно-керівницьких витрат. 
 
Р-6487, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний прапор»  
с. Цебрикове Цебриковського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1950 рр., 17 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни.  
 
Р-6488, Свинарське радянське господарство «Розкішне» (свинорадгосп) 
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Одеського тресту радгоспів 
с. Цебрикове Цебриковського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1951 рр., 37 од. зб. 
Виробничі плани. Штатний розпис. Річні звіти. Листування з трестом радгос-
пів про роботу радгоспу. Списки робітників та службовців. 
 
Р-6489, Катаржинська машинно-тракторна станція (МТС) Одеського обласного 
управління сільського господарства 
с. Сталіне Цебриковського району Одеської області 
1932-08.08.1941 рр., 03.04.1944-18.04.1958 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1951 рр., 21 од. зб. 
Виробниче-фінансові плани. Річні звіти. Показники бригад по соціалістично-
му змаганню. 
 
Р-6490, Цебріковський районний відділ культури виконкому Цебриковської 
районної ради депутатів трудящих  
с. Цебрикове Цебриковського району Одеської області 
10.06.1953 р.- 
тип 19 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 18.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1957 рр., 10 од. зб. 
Кошториси. Штатний розпис. Річні фінансові звіти. Місячні звіти кінотеат-
ру, бібліотеки. 
 
Р-6491, Розкішенська школа молодших ветеринарних фельдшерів Управління 
підготовки кадрів масових кваліфікацій Народного комісаріату сільського 
господарства УРСР 
с. Розкішне Цебриковського району Одеської області 
1945-28.06.1950 рр. 
з березня 1946 р. – Міністерства радгоспів 
з 04.03.1947 р. – Управління учбових закладів Міністерства радгоспів УРСР  
тип 21 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 18.11.1966 р. 
Всього: 15 од. зб., 1945-1950 рр. 
 
Опис № 1 – 1947-1957 рр., 5 од. зб. 
Протоколи педагогічної ради, методичних нарад. Річні звіти про роботу шко-
ли. Штатний розпис. Річні фінансові звіти. Ліквідаційний баланс. 
Опис № 1-о – 1945-1950 рр., 10 од. зб. 
Накази по школі. Журнали реєстрації свідоцтв, виданих після закінчення 
школи. 
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Р-6493, Балтська середня школа № 1 Балтського районного відділу народної 
освіти 
м. Балта Балтський район, Одеська область 
[ ] рр. 
тип 21 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 23.06.1972 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1960 рр., 47 од. зб. 
Протоколи засідань педагогічної ради, методичних комісій. Річні звіти про 
роботу школи та фінансові звіти.  
 
Р-6494, Цебриковська машинно-тракторна станція (МТС) Одеського обласного 
управління сільського господарства 
с. Цебрикове Цебриковського району Одеської області 
1932-08.08.1941, 03.04.1944-18.04.1958  
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1948 рр., 15 од. зб. 
Виробниче-фінансові плани. Протоколи виробничих нарад. Листування з облас-
ним управлінням сільського господарства про роботу МТС. 
 
Р-6495, Виконком Поліно-Осипенковської сільської ради депутатів трудящих 
(сільрада) 
с. Поліно-Осипенкове Цебриковського району Одеської області 
24.12.1939-07.08.1941, 03.04.1944  
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1945 рр., 1 од. зб. 
Бюджет. Місячні звіти про прибутки та витрати сільського бюджету. 
 
Р-6496, Виконком Підколінської сільської ради робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Підколіне Цебриковського району Одеської області 
1924-24.12.1939 рр. 
з липня 1925 р. – Цебриковського району Одеський округ 
з 1931 р. – Цебриковського району УРСР 
з 1932 р. – Цебриковського району Одеської області 
Виконком Підколінської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Підколіне Цебриковського району Одеської області 
24.12.1939-14.08.1941 рр., 05.04.1944-1945 рр. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1945 рр., 6 од. зб. 
Постанови Цебриковського райвиконкому. Протоколи засідань виконкому. 
Відомості на заробітну платню. 
 
Р-6497, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса  
с. Толмачівка Цебриковського району Одеської області 
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[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1966 р. 
  
Опис № 1 – 1945-1950 рр., 15 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти.  
 
 
Р-6498, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна  
с. Брошеванівка Цебриковського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1966 р. 
  
Опис № 1 – 1945-1950 рр., 14 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти.  
 
Р-6499, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Соціалістичне село»  
с. Великозименове Цебриковського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 12 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни.  
 
Р-6500, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова  
с. Сталіне Цебриковського району Одеської області 
03.04.1944-26.06.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1966 р. 
  
Опис № 1 – 1945-1950 рр., 15 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни.  
 
Р-6501, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського  
с. Сокорове Цебриковського району Одеської області 
03.04.1944-26.06.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1966 р. 
  
Опис № 1 – 1947-1950 рр., 8 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-6502, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна  
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с. Антонівка Цебриковського району Одеської області 
03.04.1944-26.06.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1966 р. 
  
Опис № 1 – 1945-1949 рр., 11 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-6503, Цебриковська районна інспектура Державної статистики (РайЦСУ) 
с. Цебрикове Цебриковського району Одеської області 
09.02.1932-08.08.1941 рр., 03.04.1944-04.01.1963 рр. 
тип 8 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.11.1966 р. 
Всього: 283 од. зб., 1944-1962 рр. 
  
Опис № 1 – 1944-1954 рр., 213 од. зб. 
Плани роботи. Штатний розпис. Кошториси витрат. Звіти організацій про об-
лік персоналу та фондах заробітної платні. Звіти зі статевого та вікового 
складу населення. Звіти про житлово-комунальне господарство району, наяв-
ності комбайнів, тракторів, автомашин, промислових підприємств. Звіти про 
роботу культурно-просвітних установ. Звіти про облік засіяних площин кол-
госпів, становища тваринництва. 
Опис № 2 – 1946-1962 рр., 70 од. зб. 
Зведені статистичні матеріали з обліку засіяних площин, заготовлянню сіль-
сько-господарчих продуктів. Відомості про механічний рух населення. 
 
 
Р-6504, Одеський приймально-передавальний радіоцентр Народного комісаріату 
зв’язку СРСР 
м. Одеса 
1944-01.03.1955 рр. 
з березня 1946 р. – Міністерства зв’язку СРСР 
Одеський обласний радіоцентр Міністерства зв’язку СРСР 
м. Одеса 
01.03.1955 р.- 
тип 14 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 21.11.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1963 рр., 160 од. зб. 
Плани роботи. Штатний розпис. Кошториси. Звіти з основної діяльності та 
фінансові звіти. Матеріали з соцзмагання, Раціоналізації та винахідництву. 
Акти про збитки, які нанесли німецько-фашистські загарбники. Матеріали ро-
боти комісії по прийманню на радіоцентр. 
 
Р-6506, Одеський обласний комітет Червоного Хреста товариства Червоного 
Хреста УРСР 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 24 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 21.11.1966 р. 
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Всього: 608 од. зб., 1944-1983 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1983 рр., 577 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи засідань президії та комісій товариства, конферен-
цій, пленумів, звітно-виборчих профспілкових зборів. Річні звіти про робо-
ту товариства, фінансові звіти. Соцзобов’язання. Матеріали районних конфе-
ренцій, оглядів-конкурсів. Довідки перевірок обкомом товариства, районних 
товариств. Листування обкому Червоного Хреста з ЦК товариства про санітар-
но-оздоровчу роботу серед молоді. Кошториси адміністративно-керуючих ви-
трат. Штатний розпис. Плани, звіти та довідки про роботу районних това-
риств. Матеріали про роботу профспілкових організацій. 
Опис № 2 – 1952-1977 рр., 31 од. зб. 
Списки політемігрантів, які мешкають в Одеській області. Звіти про роботу 
з політемігрантами. Листування з виконкомом про розміщення алжирців, які 
знаходяться на лікуванні м. Одесі. Кошториси витрат на допомогу політеміг-
рантам. Листування про облік політемігрантів. Довідка в Одеський обком КПУ 
про роботу з політемігрантами. Відбірний список та акти на знищення секре-
тних документів. 
 
Р-6507, Одеське вище морехідне училище Управління учбовими закладами На-
родного комісаріату Морського флоту СРСР м. Одеса 
05.03.1944-29.05.1958 рр. 
з березня 1946 р.- Управління учбовими закладами Міністерства морського 
флоту СРСР 
Одеське вище інженерне морське училище Управління учбовими закладами Міні-
стерства морського флоту СРСР 
м. Одеса 
29.05.1958-20.04.1978 рр. 
Одеське вище інженерне морське училище ім. Ленінського комсомолу Управлін-
ня учбовими закладами Міністерства морського флоту СРСР 
20.04.1978-1991рр.  
Одеська державна морська академія Міністерства морського флоту СРСР 
26.04.1991 р. – 
з 1991 р. – Міністерства освіти України 
тип 21 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 21.11.1966 р. 
Всього: 3117 од. зб., 1944-1991 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1991 рр., 3054 од. зб. 
Плани роботи. Штатний розпис та кошториси. Протоколи засідань ученої ради, 
кафедр. Річні звіти про роботу училища, кафедр, науково-дослідній роботі. 
Річні статистичні та фінансові звіти. Канцелярія. Учбовий відділ. Відділ 
особового складу. Планово-фінансовий відділ. Заочний факультет. Науково-
дослідний відділ. Судноводійний факультет. Електромеханічний факультет. 
Кафедра англійської мови. Кафедра деталей машин та підйомно-транспортних 
механізмів. Кафедра нарисної геометрії та графіки. Кафедра марксизму-
ленінізму. Кафедра фізики, хімії, теорії корабля. Учбова частина та кафед-
ри. Курси перших помічників капітанів. Місцевий комітет. Накази ректорату 
з організаційної частини. Річні плани роботи факультетів. Річні звіти ро-
боти кафедр. Протоколи засідань кафедр. 
Опис № 2 – 1945-1970 рр., 63 од. зб. 
Накази по училищу. Річні звіти про роботу військово-морської кафедри, ек-
заменаційної комісії та 1-го відділу училища. Протоколи засідань військо-
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во-морської кафедри. Номенклатури справ. Акти на знищення документів 1-го 
відділу. 
 
Р-6508, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Войкова 
с. Великі Ламзаки Комінтернівського району Одеської області 
[ ] рр. 
з 1950 р.- с. Шомполи Комінтернівського району Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.06.1968 р. 
  
Опис № 1 – 1949-1964 рр., 44 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Книги обліку основних коштів, неподільних фондів. 
 
Р-6509, Одеський рибний завод Головного управління рибної промисловості 
Азовсько-Чорноморського басейну «Азчерриба» 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 11 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 22.11.1966 р. 
  
Опис № 1 – 1940-1962 рр., 99 од. зб. 
Промфінплани та контрольні цифри до них. Протоколи технічної ради. Матері-
али по механізації виробництва, впровадження нової техніки. Квартальні 
звіти по труду. Соцзобов’язання. Річні звіти про виконання плану, фінансо-
ві звіти. Штатний розпис та кошториси. 
 
Р-6511, Районний фінансовий відділ Іллічівського району м. Одеси (райфін-
відділ) Виконкому Іллічівськом районної ради робітничих, селянських та че-
рвоноармійських депутатів 
09.02.1932-жовтень 1941 рр., 10.04.1944 р.-  
з 24.12.1939 р. – Виконкому Іллічівської районної ради депутатів трудящих 
м. Одеса 
тип 9 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.11.1966 р. 
  
Опис № 1 – 1944-1964 рр., 123 од. зб. 
Річні звіти про виконання місцевого бюджету. Річні бюджети району. Кошто-
риси витрат райфінвідділу. Штатний розпис. Журнали реєстрації штатів та 
кошторисів. 
 
Р-6512, Одеський завод «Піонер» Одеського обласного управління місцевої 
промисловості 
м. Одеса 
[ ] - 1957 рр. 
Одеський приладдя-ремонтний завод Одеського обласного управління місцевої 
промисловості м. Одеса 
1957 р. – 
тип 11 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.11.1966 р. 
Всього: 67 од. зб., 1945-1962 рр. 
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Опис № 1 – 1945-1962 рр., 54 од. зб. 
Річні плани заводу. Плани та ліміти по труду. Плани оргтехзаходів. Штатний 
розпис та кошториси. Матеріали по раціоналізації та винахідництву (прото-
коли, звіти). Матеріали по соцзмаганню (інформації про ударників, бригадах 
комуністичної праці). Річні звіти про основну діяльність та фінансові зві-
ти заводу. 
Опис № 2 – 1957-1962 рр., 13 од. зб. 
Протоколи засідань заводського комітету. Статистичні звіти. Колективні до-
говори. 
 
Р-6513, Одеська теплоелектроцентраль (ТЕЦ) Одеського енергокомбінату 
м. Одеса 
1950-березень 1956 рр. 
Управління Одеськими електростанціями «Одесаенерго» Головного управління 
Південенерго 
м. Одеса 
березень 1956-1957 рр. 
Одеські електростанції «Одесаенерго» Раднаргоспу Одеського економічного 
адміністративного району 
м. Одеса 
1957 р. 
тип 11 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 28.11.1966 р. 
  
Опис № 1 – 1950-1961 рр., 99 од. зб. 
Річні плани, ліміти. Технічні звіти з експлуатації теплової електростан-
ції. Звіти про виконання плану по виробництву, основної діяльності. Колек-
тивні договори. Матеріали про розвиток та впровадження нової техніки і 
соцзмаганні. 
 
Р-6514, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ленінський шлях»  
с. Троїцьке Біляївського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1952 рр., 29 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-6515, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова 
с. Василівка Біляївського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1966 рр., 53 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-6516, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «9 Травня»  
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х. Бурковський Біляївського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1952 рр., 15 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-6517, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «9 Травня»  
х. Молдаванка Біляївського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1957 рр., 29 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-6518, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ударна ленінська бригада»  
с. Березань Біляївського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1966 рр., 60 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
 
Р-6519, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського 
х. Петровський Біляївського району Одеської області  
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1966 рр., 36 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Соціалістичні договори. 
 
Р-6520, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова 
х. Петровський Біляївського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1952 рр., 7 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
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Р-6521, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна 
х. Курган Біляївського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1951-1953 рр., 4 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-6522, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе 
с. Яськи Біляївського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1955 рр., 16 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
 
Р-6523, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях до соціалізму» 
с. Яськи Біляївського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1955 рр., 31 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Виробничі плани. 
 
Р-6524, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «14 років Жовтня» 
с. Яськи Біляївського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1955 рр., 12 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
 
Р-6525, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна 
с. Яськи Біляївського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1948-1956 рр., 13 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
 
 
Р-6526, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна 
с. Виноградар Біляївського району Одеської області 
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[ ] -17.02.1962 рр. 
Колгосп ім. 22 з’їзду КПРС 
с. Виноградар Біляївського району Одеської області 
17.02.1962-24.02.1965 рр. 
Колгосп ім. Леніна 
с. Виноградар Роздільнянського району Одеської області 
24.02.1965 - [ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1965 рр., 70 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Виробничі плани. 
 
Р-6527, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний партизан» 
х. Нові Градениці Біляївського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 18 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Виробничі плани. 
 
Р-6528, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний виноградар» 
с. Виноградар Біляївського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 28 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Виробничі плани. 
 
Р-6529, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Іскра» 
х. Будячки Біляївського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 19 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Виробничі плани. 
 
 
Р-6530, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона гірка» 
с.Червона Зірка Біляївського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.12.1966 р. 
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Опис № 1 – 1944-1966 рр., 65 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Виробничі плани. Прибутково-витратні кошториси. Листування про роботу кол-
госпу, плануванні, підняття урожайності. 
 
Р-6531, Біляївське елітно-насінницьке радянське господарство «Вигоднянсь-
кий» (радгосп) Головного кондитерського управління СРСР 
с. Вигода Біляївського району Одеської області 
[ ] -1954 рр. 
Біляївське насінницьке радянське господарство (радгосп) Одеського винороб-
ного тресту 
с. Вигода Біляївського району Одеської області 
1954-1958 рр. 
Виноробне радянське господарство (винрадгосп) «Вигоднянський» Одеського 
виноробного тресту Раднаргоспу Одеського економічного адміністративного 
району 
с. Вигода Біляївського району Одеської області  
1958-1962 рр. 
з 1963 р. – Одеського «Радгоспвинтресту» Раднаргоспа Чорноморського еконо-
мічного району  
с. Вигода Біляївського району Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.12.1966 р. 
Всього: 136 од. зб., 1949-1967 рр. 
 
Опис № 1 – 1949-1966 рр., 131 од. зб. 
Виробниче-фінансові плани. Штатний розпис. Колективні договори. Протоколи 
технічних нарад. Листування з виробничих питань. Річні звіти виробниче-
фінансові, агрономічні, статистичні. 
Опис № 2 – 1959-1967 рр., 5 од. зб. 
Протоколи засідань робітничого комітету. Колективні договори. 
 
Р-6532, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова 
х. Фоминка Біляївського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1949-1954 рр., 9 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Виробничі плани. 
 
Р-6533, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Заповіт Ілліча» 
с. Отрадове Біляївського району Одеської області 
[ ] -1954 рр. 
Колгосп ім. Ворошилова 
с. Отрадове Біляївського району Одеської області 
1954-1958 рр. 
Колгосп «40 років Радянській Україні» 
с. Отрадове Біляївського району Одеської області 
1958-12.02.1965 рр.  
Колгосп ім. Мічуріна 
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с. Отрадове Роздільнянського району Одеської області 
12.02.1965-[ ] рр. 
 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1949-1965 рр., 45 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Виробничі плани. Статут колгоспу. Соцзобов’язання. 
 
Р-6534, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шляхом Леніна» 
с. Єгорівка Біляївського району Одеської області 
1944 -1958 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна 
с. Єгорівка Біляївського району Одеської області 
1958-1963 рр. 
з 1963 р. – Роздільнянського району Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1965 рр., 34 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Виробничі плани. Статут колгоспу.  
 
Р-6535, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Горького 
с. Єлизаветівка Біляївського району Одеської області 
[ ] - 28.06.1950 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна 
с. Єлизаветівка Біляївського району Одеської області 
28.06.1950-1958 рр. 
тип 16  
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1952 рр., 23 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Виробничі плани. 
 
Р-6536, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського 
х. Малий Біляївського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1950 рр., 5 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
 
 
Р-6537, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «20 років Жовтня» 
с. Градениці Біляївського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
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3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1952 рр., 14 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Виробничі плани. 
 
Р-6538, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона зірка» 
с. Градениці Біляївського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1952 рр., 5 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Книга обліку 
основних коштів. 
 
Р-6539, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьного 
с. Софіївка Миколаївського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.03.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1951-1956 рр., 7 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу.  
 
Р-6540, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Розсадник культури» 
с. Градениці Біляївського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1952 рр., 12 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
 
Р-6541, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона зоря» 
х. Зірка Біляївського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1950 рр., 14 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Виробничі плани. 
 
Р-6542, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна 
с. Градениці Біляївського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.12.1966 р. 
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Опис № 1 – 1949-1954 рр., 4 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу.  
 
 
Р-6543, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Войкова 
с. Вигода Біляївського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 16 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-6544, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Паризька комуна» 
с. Паліївка Біляївського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1954 рр., 24 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-6545, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова 
с. Вигода Біляївського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1955 рр., 11 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
 
Р-6546, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Комсомола 
с. Сухий Овраг Андрієво-Іванівського району Одеської області 
1944-26.06.1950 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Гігант» 
с. Сухий Овраг Миколаївського району Одеської області 
26.06.1950-[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.03.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1956 рр., 21 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Книги обліку фондів, прибутків. 
 
 
Р-6547, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Друга п’ятирічка» 
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с. Біляївка Біляївського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1957 рр., 18 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
 
Р-6548, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Лисенка 
с. Біляївка Біляївського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1957 рр., 36 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Виробничі плани. Прибутково-витратні кошториси. 
 
Р-6549, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «П’ятирічка в чотири роки» 
с. Біляївка Біляївського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1957 рр., 29 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Виробничі плани. Прибутково-витратні кошториси. 
 
Р-6550, Одеський завод фрезерних верстатів ім. С.М. Кірова Головного уп-
равління верстатобудування «Головверстатпром» СРСР м. Одеса 
1940-жовтень 1941 рр., квітень 1944 р.- 
з 15.07.1957 р. – Управління верстатобудування та хімічної промисловості 
Раднаргоспу Одеського адміністративного економічного району 
з 1962 р. – Раднаргоспу Чорноморського економічного району 
з 1966 р. – Головного управління точного верстатобудування «Головточверс-
татпром» СРСР м. Одеса 
тип 11 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 31.10.1967 р. 
Всього: 1188 од. зб., 1944-1995 рр. 
 
Опис № 1- 1944-1995 рр., 1029 од. зб. 
Накази та розпорядження по заводу. Техпромфінплани. Виробничі програми. 
Ліміти по труду. Плани організаційно-технічних заходів. Протоколи техніч-
ної ради. Матеріали з раціоналізації та винахідництву. Штатний розпис та 
кошториси. Річні фінансові звіти з капітальних вкладень. Звіти з техніки 
безпеки. Плановий відділ. Відділ праці та заробітної платні. Відділ капі-
тального будівництва. Відділ головного технолога. Бюро раціоналізації та 
винахідництва. Інженер з техніки безпеки. Бухгалтерія. Відділ кадрів. За-
водський комітет. Канцелярія. Бюро технічної інформації. Науково-технічне 
товариство. Група народного контролю. Профспілковий комітет. Листування з 
питань житла. Списки мешканців. 
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Опис № 2- 1946-1963 рр., 129 од. зб. 
Протоколи засідань завкому, загальних зборів виробничих та цехових. Мате-
ріали з соцзмагання. Колективні договори. Фінансові плани. Квартальні ста-
тистичні звіти. 
Опис № 3- 1946-1977 рр., 30 од. зб. 
Накази та директивні вказівки Главверстатпрому, Міністерства верстатобуді-
вельної та інструментальної промисловості. Накази по заводу. Акти на зни-
щенні товарно-матеріальні цінності заводу німецько-фашистськими окупанта-
ми. Звіт про використання особових постачань за 1946 р. Звіт про надхо-
дження трофейного народно-господарчого майна за серпень 1947 р. Номенкла-
тура справ. Квартальні звіти з особового постачання обладнання. Матеріали 
з винахідництва верстатів. Пропозиція директора заводу про організацію 
внутрішньо міського кооперування з використання металовідходів виробництва 
кольорових металів. Акт про знищення архіву спецчастини Соль-Ілецького ве-
рстатобудівного заводу. Листування про участь заводу у виставках, міжнаро-
дних ярмарках. Звіти про виробничі потужності заводу. Відбірні списки на 
знищення справ. План про постачання в 1965-1967 рр. обладнання заводу для 
об’єктів, які будувались за кордоном при технічному сприянні СРСР. 
 
Р-6551, Біляївський районний фінансовий відділ (райфінвідділ) Виконкому 
Біляївської районної ради робітничих, селянських та червоноармійських де-
путатів 
с. Біляївка Біляївського району Одеської області 
17.02.1935-11.08.1941 рр., 07.04.1944 р. 
з 24.12.1939 р. – Виконкому Біляївської районної ради депутатів трудящих 
тип 9 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1966 рр., 143 од. зб. 
Накази та інструкції Міністерства фінансів СРСР та УРСР. Рішення райВикон-
кому про складання бюджетів. Річні фінансові звіти. Річні бюджети Біляїв-
ського району, сільрад, селищних рад. Зведені сільські бюджети району. Рі-
чні звіти про виконання місцевих бюджетів. Річні звіти про виконання кош-
торису фінвідділу. Річні звіти колгоспів з нарахування прибуткових подат-
ків, надходження податків з обігу, податків з організацій та установ. Жур-
нал обліку штатів, кошторисів організацій, підприємств та установ. Кошто-
риси фінвідділів. Річні звіти про нарахування прибуткових податків.  
 
Р-6552, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Україна» 
с. Миколаївка Овідіопольського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1958-1960 рр., 8 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти.  
Виробничі плани.  
 
Р-6553, Овідіопольський районний відділ сільського та колгоспного будівни-
цтва Виконкому Овідіопольської районної ради депутатів трудящих 
с. Овідіополь Овідіопольського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 12 
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категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1952 рр., 25 од. зб. 
Плани будівництва. Штатний розпис та кошториси. Листування з колгоспами з 
питань будівництва. Звіти фінансові та про будівництво. 
 
Р-6555, Біляївська районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка) 
Одеської обласної ради споживчих товариств 
с. Біляївка Біляївського району Одеської області 
1932-19.08.1941, 07.04.1944 
тип 17 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 07.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1973 рр., 189 од. зб. 
Організаційний відділ. Плановий відділ. Торгівельний відділ. Бухгалтерія. 
Інспектор. Місцевий комітет. 
 
Р-6557, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова 
с. Ульянівка Миколаївського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.03.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1951-1954 рр., 4 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Книги обліку 
фондів. 
 
Р-6559, Біляївський районний відділ охорони здоров’я (райздраввідділ) Ви-
конкому Біляївської районної ради робітничих, селянських та червоноармій-
ських депутатів 
с. Біляївка Біляївського району Одеської області 
17.02.1935-11.08.1941, 07.04.1944 
з 24.12.1939 р. – Виконкому Біляївської районної ради депутатів трудящих 
тип 22 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1952 рр., 10 од. зб. 
Кошториси медичних установ району. Річні звіти. 
 
Р-6562, Овочево-молочне радянське господарство (радгосп) «Друга 
п’ятирічка» Одеського овочево-молочного тресту 
с. Йосипівна Овідіопольського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 07.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1953-1961 рр., 25 од. зб. 
Виробниче-фінансові плани. Колективні договори. Річні звіти. 
 
Р-6563, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Батьківщина» 
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с. Біляївка Біляївського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1957-1958 рр., 2 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Соціалістичні 
зобов’язання. 
 
Р-6564, Виноробне радянське господарство (вин радгосп) «Чорноморець» Оде-
ського обласного виноробного тресту 
с. Мар’янівка Овідіопольського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1957-1960 рр., 3 од. зб. 
Виробниче-фінансовий план на 1958 р. 
 
Р-6565, Овочево-молочне радянське господарство (радгосп) «Троїцький» Оде-
ського овочево-молочного тресту 
с. Троїцьке Біляївського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1959-1965 рр., 21 од. зб. 
Виробниче-фінансові плани. Річні звіти. Книги обліку основних коштів, тва-
рин, виробництва землеробства. Протоколи профспілкової конференції, засі-
дань робітничого комітету. 
 
Р-6566, Уповноважений наркомату заготовляння сільсько-господарчих продук-
тів СРСР по Біляївському району (уповнаркомзаг)  
с. Білявка Біляївського району Одеської області 
17.02.1935-11.08.1941, 07.04.1944 
Уповноважений Міністерства заготовляння сільсько-господарчих продуктів 
СРСР по Біляївському району (уповмінзаг) 
с. Білявка Біляївського району Одеської області 
квітень 1946 - 27.02.1956 р. 
тип 17 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 07.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1955 рр., 42 од. зб. 
Розпорядження, інструкції, звіти, листування про заготовляння продуктів 
рільництва та тваринництва. Особові рахунки колгоспів, радгоспів з обліку 
надходження продуктів. 
 
Р-6568, Одеська відновлювальна контора Головморбуду Народного комісаріату 
Морського флоту  
м. Одеса 
15.04.1944-02.07.1945рр. 
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Одеське відновлювальне управління Головморбуду Народного комісаріату Мор-
ського флоту 
02.07.1945-25.05.1961 рр. 
з 1946 р. – Головморбуду Міністерства морського флоту 
з травня 1953 р. – Головморбуду Міністерства морського та річкового флоту 
з січня 1955 р. – Чорноморського будівельно-монтажного тресту Міністерства 
транспортного будівництва 
Будівельне управління №428 тресту «Чорноморгідробуду» Головморрічбуду Мі-
ністерства транспортного будівництва СРСР м. Одеса 
25.05.1961 р. – 
тип 13 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 06.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1962 рр., 150 од. зб. 
Накази та розпорядження управління. Річні плани по труду. Штатний розпис 
та кошториси адміністративних витрат. Річні звіти по кадрам, фінансово-
господарській діяльності. Протоколи засідань буд кому, загальних зборів 
робітників. Матеріали з соцзмагання. 
 
Р-6569, Учбово-виробничий металокомбінат № 3 Одеського обласного відділу 
Українського товариства глухонімих 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 11 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 06.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1963 рр., 4 од. зб. 
Копії наказів, розпоряджень. Плани роботи. Річні звіти про виробниче та 
теоретичне навчання глухонімих. Протоколи загальних зборів робітників та 
службовців. Матеріали з раціоналізації та винахідництву (протоколи, акти, 
звіти). Листування з виробничих питань. Штатний розпис та кошториси. Річні 
фінансові звіти. 
 
Р-6570, Одеський державний педагогічний інститут 
м. Одеса 
1933-1944 рр. 
з жовтня 1941 р. – м. Майкоп 
з вересня 1942 р. – м. Байрам-Алі 
з 5 вересня 1944 р. – м. Одеса 
Одеський державний педагогічний інститут ім. К.Д.Ушинського Міністерства 
освіти УРСР м. Одеса 
1945 р. 
тип 21 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 16.12.1966 р. 
Всього: 1826 од. зб., 1941-1982 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1982 рр., 1703 од. зб. 
Канцелярія. Учбова частин. Наукова частина. Бухгалтерія. Заочний відділ. 
Наукова частина. Відділ кадрів. Профспілковий комітет. Учбова частина та 
кафедри. Наукова рада. Приймальна комісія. Підготовче відділення. Декана-
ти, факультети, кафедри. Товариство «Знання». 
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Опис № 2 – 1942-1965 рр., 20 од. зб. 
Накази Всесоюзного комітету з справ Вищої школи при РНК СРСР, Міністерства 
вищої освіти СРСР та УРСР. Доповіді про підсумки військово-фізичної підго-
товки студентів. Звіти кафедри фізичного виховання ОПІ за 1947-1948 рр. 
Номенклатура посад ОПІ, Інформаційне повідомлення в Міністерство освіти 
УРСР про виявлення космополітів та буржуазних націоналістів. Матеріали уч-
бово-методичної допомоги Луцькому учительському інституту (план, звіти). 
Зведені відомості про студентів-іноземців. Акти на списання знищених в пе-
ріод війни 1941-1945 рр. матеріальних цінностей інституту. Інструкція про 
організацію Гражданської оборони та постанова колегії з цього питання. 
 
Опис № 3 – 1941-1962 рр., 83 од. зб. 
Учбова частина. Наукова частина. Загальний відділ. 
 
Опис № 4 – 1971-1982 рр., 20 од. зб. 
Науково-дослідний сектор. 
 
Р-6571, Іллічівська селищна рада депутатів трудящих 
с-ще Іллічівськ Київського району м. Одеси 
11.11.1952 р.- 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1952-1963 рр., 85 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи засідань селищної ради, сесій. Накази виборців. 
Звіти, інформації про роботу селищної ради. Бюджети, кошториси. Річні зві-
ти. 
 
 
Р-6572, Виконком Яковлівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Яковлівка Роздільнянського району Одеської області 
1948 р.- 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1955-1974 рр., 189 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи засідань Виконкому, сільради та сесій. Бюджети та 
звіти про їх виконання. Кошториси та штатний розпис. Соціалістичні догово-
ри та зобов’язання. Рішення райВиконкому. Матеріали про роботу постійних 
комісій, виборчих комісій.  
 
 
Р-6573, Виконком Петро-Євдокіївської сільської ради робітничих, селянських 
та червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Петро-Євдокіївка Тараса-Шевченківського району Одеського округу 
1925-24.12.1939 рр. 
з 1931 р. – Тараса-Шевченківського району УРСР 
з 1932 р. - Роздільнянського району Одеської області 
Виконком Петро-Євдокіївської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Петро-Євдокіївка Роздільнянського району Одеської області 
24.12.1939-10.08.1941 рр., 04.04.1944-1954 рр. 
тип 2 
1 категорія фонду 
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На державному зберіганні з 09.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1954 рр., 32 од. зб. 
Протоколи засідань Виконкому, сільради та сесій. Бюджети та звіти про їх 
виконання. Кошториси та штатний розпис. Соціалістичні договори та зо-
бов’язання. Рішення райВиконкому. Матеріали про роботу постійних комісій, 
виборчих комісій.  
 
 
Р-6574, Виконком Будьоновської сільської ради робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Будьоновка Тараса-Шевченківського району Одеського округу 
1925-24.12.1939 рр. 
з 1931 р. – Тараса-Шевченківського району УРСР 
з 1932 р. - Роздільнянського району Одеської області 
Виконком Будьоновської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Будьоновка Роздільнянського району Одеської області 
24.12.1939-12.08.1941, 07.04.1944-1957 
Виконком Новоукраїнської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Новоукраїнка Роздільнянського району Одеської області 
1958 р.- 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1974 рр., 219 од. зб. 
Протоколи засідань Виконкому, сільради та сесій. Бюджети та звіти про їх 
виконання. Кошториси та штатний розпис. Соціалістичні договори. Рішення 
райВиконкому. Накази депутатам. Плани роботи сільради та постійно діючих 
комісій. Матеріали окружних виборчих комісій.  
 
Р-6575, Балтська районна планова комісія (райпланком) Виконкому Балтської 
районної ради депутатів трудящих 
м. Балта Балтського району Одеської області 
серпень 1940-05.08.1941, 29.03.1944 
тип 8  
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.06.1972 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1965 рр., 78 од. зб. 
Народно-господарчі плани. Відомості про виконання планів. Характеристики 
промислових підприємств після окупації 1941-1944 рр. Річні звіти колгос-
пів. Економічні показники розвитку. 
 
Р-6576, Виконком Жовтневої сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Амвросієве Роздільнянського району Одеської області 
24.12.1939- 08.08.1941, 05.04.1944 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1954 рр., 26 од. зб. 
Протоколи засідань Виконкому, сільради та сесій. Бюджети. Квартальні плани 
роботи. Книги обліку прибутків та витрат бюджету. 
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Р-6577, Виконком Кіровської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Кам’янка Роздільнянського району Одеської області 
1945- 14.09.1954 рр. 
Виконком Кам’янської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Кам’янка Роздільнянського району Одеської області 
14.09.1954 р. 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.12.1966 р. 
Всього: 170 од. зб., 1945-1974 рр. 
 
Опис № 1 – 1945-1954 рр., 24 од. зб. 
Протоколи засідань Виконкому та сесій сільради. Бюджети сільради. Книги 
обліку прибутків та витрат бюджету. 
Опис № 2 – 1955-1974 рр., 146 од. зб. 
Протоколи засідань Виконкому та сесій сільради. Плани роботи. Соціалістич-
ні зобов’язання. Бюджети сільради та річні звіти про виконання бюджету. 
Книги обліку прибутків та витрат бюджету. Протоколи засідань та плани ро-
боти постійних комісій. Накази виборців та документи виборчкомів. 
 
Р-6578, Виконавчий комітет Роздільнянської селищної ради депутатів трудя-
щих (селищрада) 
с-ще Роздільна Роздільнянського району Одеської області 
[ ] -15.05.1957 рр. 
Виконавчий комітет Роздільнянської міської ради депутатів трудящих (міськ-
рада) 
м. Роздільна Роздільнянського району Одеської області 
15.05.1957 -[ ] рр. 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1974 рр., 436 од. зб. 
Протоколи засідань Виконкому, сесій, міської ради. Плани роботи. Кошториси 
та штатний розпис. Соціалістичні зобов’язання. Бюджети сільради та річні 
звіти про виконання бюджету. Протоколи засідань та плани роботи постійних 
комісій. Звіти депутатів. Матеріали окружних виборчих комісій Статистичні 
звіти. Матеріали з обліку трофейного майна. 
 
Р-6579, Виноробне радянське господарство (винрадгосп) ім. Червоної Армії 
Одеського обласного виноробного тресту 
с. Кучурган Роздільнянського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 09.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1955 рр., 28 од. зб. 
Виробниче-фінансові плани. Річні звіти. Штатний розпис. Кошториси. 
 
 
Р-6580, Виноробне радянське господарство (винрадгосп) «Шлях Ілліча» Одесь-
кого винтресту 
с. Лиманське Роздільнянського району Одеської області 
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[ ] рр. 
тип 16 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 09.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1948-1965 рр., 201 од. зб. 
Річні плани з капітального будівництва. Виробниче-фінансові, технічні пла-
ни по труду. Колективні договори. Річні бухгалтерські звіти. Штатний роз-
пис. Кошториси. Протоколи виробничих, технічних нарад, загальних зборів. 
Соціалістичні зобов’язання. Аналізи та висновки по річним звітам. Списки 
передовиків виробництва.  
 
 
Р-6581, Виноробне радянське господарство (винрадгосп) ім. Карла Маркса 
Одеського виноробного тресту 
с. Лиманське Роздільнянського району Одеської області 
[ ] рр. 
з 1948 р. – Комбінату шампанських вин України «Укршампанкомбінат» 
з квітня 1956 р. – Одеського виноробного тресту 
тип 16 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 10.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1965 рр., 206 од. зб. 
Річні плани по труду, виробниче-фінансові плани. Ліміти та контрольні циф-
ри. Річні статистичні звіти по всім галузям діяльності. Річні фінансові 
звіти та огляди про діяльність. Колективні договори. Штатний розпис. Кош-
ториси. Протоколи засідань робітничого комітету та загальних зборів робіт-
ників і службовців. Протоколи виробничих нарад. Річні звіти про виробницт-
во продуктів тваринництва, про наявність зрошувальних земель. 
 
Р-6582, Роздільнянський державний лісорозсадник Одеського міжобласного 
відділення Українського тресту «Головлісорозсадник» 
с. Роздільна Роздільнянського району Одеської області 
1944-1958 рр. 
Роздільнянське плодорозсадницьке радянське господарство (радгосп) Одесько-
го обласного управління радгоспів 
с. Роздільна Роздільнянського району Одеської області 
1959 р.- 
тип 16 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 09.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1964 рр., 58 од. зб. 
Виробниче-фінансові плани. Кошториси. Штатний розпис. Річні звіти. 
 
Р-6583, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний ударник» 
с. Роздільна Роздільнянського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1950 рр., 13 од. зб. 
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Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-6584, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чкалова 
с. Сокольське Роздільнянського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1958 рр., 26 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Соціалістичні зобов’язання. Книги обліку основних коштів. 
 
Р-6585, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «40 років Жовтня» 
с. Марьянівка Роздільнянського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1957-1964 рр., 87 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Матеріали з соцзмагання. Річні бухгалтерські звіти та статистичні зві-
ти по всім галузям діяльності. 
 
Р-6586, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошілова 
с. Шевченкове Роздільнянського району Одеської області 
1950-14.04.1958 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога» 
с. Шевченкове Роздільнянського району Одеської області 
14.04.1958 р. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1958 рр., 17 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Книги обліку основних коштів. 
 
Р-6587, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе 
с. Ново-Слободзея Роздільнянського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1970 рр., 73 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Соціалістичні зобов’язання. Річні звіти. Книги обліку фондів, основних 
коштів. 
 
Р-6588, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе 
с. Товстуха Роздільнянського району Одеської області 
[ ] рр. 
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з 1960 р. – с. Гаївка Роздільнянського району 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1956-1970 рр., 104 од. зб. 
Статут колгоспу. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Виробничі плани. Річні статистичні та бухгалтерські звіти. Книги облі-
ку фондів, основних коштів. 
 
Р-6589, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова 
с. Константинівка Роздільнянського району Одеської області 
1949-05.02.1963 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога» 
с. Константинівка Роздільнянського району Одеської області 
05.02.1963 р.- 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1949-1968 рр., 83 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Прибутково-витратні кошториси. Річні звіти. Вирізки з газет про роботу 
колгоспу. Матеріали по соцзмаганню (акти перевірок, зобов’язання). 
 
Р-6590, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Андрієво-Іванова 
с. Андрієво-Іванове Роздільнянського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1957 рр., 27 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Прибутково-витратні кошториси. Річні звіти. Матеріали по соцзмаганню 
(акти перевірок, зобов’язання). 
 
Р-6591, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна 
с. Бринівка Роздільнянського району Одеської області 
[ ] рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова 
с. Калантаївка Роздільнянського району Одеської області 
09.02.1965 р.- 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1970 рр., 87 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Прибутково-витратні кошториси. Статут артілі. Річні звіти. Книги облі-
ку фондів. Матеріали по соцзмаганню (акти перевірок, зобов’язання). 
 
Р-6591, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова 
с. Калантаївка Роздільнянського району Одеської області 
[ ] рр. 
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тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1949-1958 рр., 31 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Книги обліку фондів. Соціалістичні зобов’язання. 
 
Р-6593, Роздільнянська машинно-тракторна станція (МТС) Одеського окружного 
відділу сільського господарства 
с. Роздільна Тараса-Шевченківського району Одеського округу 
17.02.1930-03.08.1941 рр. 
з 1931 р. – Тараса-Шевченківського району УРСР 
з 1932 р. – Одеського обласного управління сільського господарства 
с. Роздільна Роздільнянського району Одеської області 
04.04.1944-18.04.1958 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1958 рр., 27 од. зб. 
Виробниче-фінансові плани. Кошториси. Штатний розпис. 
 
 
Р-6595, Виконком Войничевської сільської ради робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Войничеве Захарівського району Одеського округу 
1927-24.12.1939 рр. 
з 1931 р. – Захарівського району УРСР 
з 1932 р. - Фрунзівського району Одеської області 
Виконком Войничевської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Войничеве Фрунзівського району Одеської області 
24.12.1939-04.08.1941, 04.04.1944 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1965 рр., 77 од. зб. 
Протоколи засідань Виконкому, сільради та сесій. Кошториси витрат. Річні 
звіти про виконання бюджету. Книги обліку витрат та прибутків сільського 
бюджету.  
 
Р-6596, Виконком Василівської сільської ради робітничих, селянських та че-
рвоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Василівка Захарівського району Одеського округу 
1925-24.12.1939 рр. 
з 1931 р. – Захарівського району УРСР 
з 1932 р. - Фрунзівського району Одеської області 
Виконком Василівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Василівка Фрунзівського району Одеської області 
24.12.1939-10.08.1941 рр., 04.04.1944 р.- 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
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Опис № 1 – 1945-1965 рр., 72 од. зб. 
Протоколи засідань Виконкому, сільради, сесій, окружних виборчих комісій 
про реєстрацію кандидатів в депутати. Квартальні плани. Бюджети, шатний 
розпис. Річні звіти про виконання бюджету. Книги обліку витрат та прибут-
ків сільського бюджету.  
 
Р-6597, Виконком Соше-Острівської сільської ради робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Соше-Острівське Гроссуловського району Одеського округу 
1923-24.12.1939 рр. 
з липня 1925 р. - Захарівського району Одеського округу 
з 1931 р. – Захарівського району УРСР 
з 1932 р. - Фрунзівського району Одеської області 
Виконком Соше-Острівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Соше-Острівське Фрунзівського району Одеської області 
24.12.1939-02.08.1941, 06.04.1944 
з 1965 р. – Велико-Михайлівського району Одеської області 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1966 рр., 62 од. зб. 
Протоколи засідань Виконкому, сесій сільради. Накази виборців. Бюджети, 
шатний розпис. Річні звіти про виконання бюджету.  
 
Р-6598, Виконком Мар’янівської сільської ради робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Мар’янівка Захарівського району Одеського округу 
07.03.1923-24.12.1939 рр. 
з липня 1925 р. - Захарівського району Одеського округу 
з 1931 р. – Захарівського району УРСР 
з 1932 р. - Фрунзівського району Одеської області 
Виконком Мар’янівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Мар’янівка Фрунзівського району Одеської області 
24.12.1939-07.08.1941 рр., 02.04.1944 р.- 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1948-1962 рр., 28 од. зб. 
Протоколи засідань Виконкому, сесій сільради. Бюджети. Річні звіти про ви-
конання бюджету. Книги обліку прибутків та витрат сільського бюджету. 
 
Р-6599, Одеський обласний радіокомітет Комітету радіоінформації та радіо-
мовлення при Раді Міністрів УРСР 
м. Одеса 
[ ] -1953 рр. 
Одеський обласний відділ радіоінформації Одеського обласного управління 
культури 
м. Одеса 
1954-1955 рр. 
Одеська обласна редакція радіоінформації Головного управління радіоінфор-
мації УРСР 
м. Одеса 
1955 р.- 
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з 1957 р. – Одеського обласного управління культури м. Одеса 
Обласний комітет по радіомовленню та телебаченню при Одеському облвикон-
комі 
1957 – 1971 рр.  
Одеський обласний комітет по телебаченню та радіомовленню при облвиконкомі 
1971-1992 рр.  
Одеське об’єднання по телебаченню та радіомовленню Одеського обласного ви-
конавчого комітету Ради народних депутатів 
04.04.1992-01.06.1995 рр. 
з 08.07.1994 р. – Одеської обласної Ради народних депутатів 
Одеська обласна державна телерадіокомпанія 
01.06.1995 р.- 
з 22.08 1995 р. – Одеської обласної державної адміністрації 
тип 28 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 17.11.1971 р. 
 
Опис № 1 – 1944-2003 рр., 4804 од. зб. 
Тематичні плани роботи. Інформаційні звіти, довідки про роботу комітету. 
Протоколи засідань, плани та звіти місцевого комітету. Квартальні плани 
роботи. Інформації про роботу з листами трудящих. Протоколи загальних збо-
рів. Листування про роботу комітету. Штатний розпис. Кошториси. Річні зві-
ти. Програми та тексти радіопередач, телепередач, редакції пропаганди, мо-
лодіжних радіопередач. Бухгалтерія. Річні фінансові плани та плани по тру-
ду. Звіти з основної діяльності. Накази з основної діяльності, протоколи 
нарад. Календарні плани роботи. Тексти телевізійних та радіопередач і про-
грами до них. 
 
Р-6600, Виконком Ново-Павлівської сільської ради депутатів трудящих (сіль-
рада) 
с. Ново-Павлівка Фрунзівського району Одеської області 
24.12.1939-03.08.1941 рр., 03.04.1944-21.11.1958 рр. 
Виконком Софіївської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Софіївка Фрунзівського району Одеської області 
21.11.1958-25.06.1962 рр. 
Виконком Ново-Павлівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Софіївка Фрунзівського району Одеської області 
25.06.1962 р. 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1949-1967 рр., 63 од. зб. 
Протоколи засідань Виконкому, сесій сільради. Квартальні плани роботи. Бю-
джети. Штатний розпис. 
 
Р-6601, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Паризька комуна» 
с. Французьке Миколаївського району Одеської області 
[ ] рр. 
з 1947 р. – с. Перемога Миколаївського району Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.03.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1948 рр., 4 од. зб. 
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Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти.  
 
Р-6602, Виконком Павлівської сільської ради робітничих, селянських та чер-
воноармійських депутатів (сільрада) 
с. Павлівка Захарівського району Одеського округу Одеської губернії 
1923-24.12.1939 рр. 
з липня 1925 р. - Захарівського району Одеського округу 
з 1931 р. – Захарівського району УРСР 
з 1932 р. - Фрунзівського району Одеської області 
Виконком Павлівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Павлівка Фрунзівського району Одеської області 
24.12.1939-01.08.1941, 12.04.1944 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1971 рр., 103 од. зб. 
Протоколи засідань Виконкому, сесій сільради. Плани роботи Виконкому та 
постійних комісій. Бюджети та книги доходів. Річні звіти про виконання бю-
джету. 
 
Р-6603, Виконком Самійлівської сільської ради робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Самійлівка Захарівського району Одеського округу Одеської губернії 
07.03.1923-24.12.1939 рр. 
з липня 1925 р. - Захарівського району Одеського округу 
з 1931 р. – Захарівського району УРСР 
з 1932 р. - Фрунзівського району Одеської області 
Виконком Самійлівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Самійлівка Фрунзівського району Одеської області 
24.12.1939-10.07.1941 рр., 04.04.1944 р. - 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1947 рр., 12 од. зб. 
Протоколи засідань Виконкому. Бюджети сільради. 
 
 
Р-6604, Виконком Росіянівської сільської ради робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Росіянівка Захарівського району Одеського округу 
1925-24.12.1939 рр. 
з липня 1925 р. - Захарівського району Одеського округу 
з 1931 р. – Захарівського району УРСР 
з 1932 р. - Фрунзівського району Одеської області 
Виконком Самійлівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Росіянівка Фрунзівського району Одеської області 
24.12.1939-05.08.1941 рр., 04.04.1944 р.- 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1958 рр., 33 од. зб. 
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Протоколи засідань Виконкому, сесій сільради. Бюджети сільради. Річні зві-
ти про виконання бюджету. Книги обліку прибутків та витрат бюджету. 
 
 
Р-6605, Виконком Затишанської сільської ради робітничих, селянських та че-
рвоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Затишшя Захарівського району Одеського округу Одеської губернії 
07.03.1923-24.12.1939 рр. 
з липня 1925 р. - Захарівського району Одеського округу 
з 1931 р. – Захарівського району УРСР 
з 1932 р. - Фрунзівського району Одеської області 
Виконком Затишанської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Затишшя Фрунзівського району Одеської області 
24.12.1939-07.08.1941 рр., 03.04.1944 р.- 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1962 рр., 54 од. зб. 
Протоколи засідань Виконкому, сесій сільради. Квартальні плани роботи. 
Штатний розпис.  
 
Р-6606, Фрунзівський районний партійно-державний контроль (райпартдержкон-
троль) 
с-ще Фрунзівка Фрунзівського району Одеської області 
20.12.1962-грудень 1965 рр. 
тип 2 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 24.06.1969 р. 
 
Опис № 1 – 1963-1965 рр., 55 од. зб. 
Плани роботи комітету. Протоколи засідань комітету. Довідки та інформації 
про результати проведених перевірок підприємств, організацій, установ, 
колгоспів та радгоспів. 
 
 
Р-6607, Виконком Новозаріцької сільської ради депутатів трудящих (сільра-
да) 
с. Новозаріцьке Фрунзівського району Одеської області 
01.01.1959-грудень 1959 рр. 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1959 р., 4 од. зб. 
Протоколи сесій сільради, виборчих комісій. Книг обліку витрат та прибут-
ків сільського бюджету. 
 
Р-6608, Виконком Ониловської сільської ради робітничих, селянських та чер-
воноармійських депутатів (сільрада) 
с. Онилове Захарівського району Одеського округу 
1926-24.12.1939 рр. 
з 1931 р. – Захарівського району УРСР 
з 1932 р. - Фрунзівського району Одеської області 
Виконком Ониловської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
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с. Онилове Фрунзівського району Одеської області 
24.12.1939-16.08.1941 рр., 04.04.1944 р.- 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1959 рр., 50 од. зб. 
Протоколи засідань Виконкому, сесій сільради. Квартальні плани роботи. 
Штатний розпис та кошториси. Бюджет. Книги обліку прибутків та витрат 
сільського бюджету.  
 
Р-6609, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьоного 
с. Фрунзівка Фрунзівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1954 рр., 15 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти.  
 
 
Р-6610, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьоного 
с. Катеринівка Фрунзівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1952 рр., 9 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти.  
 
Р-6611, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. К. Лібкнехта 
с. Кошарка Фрунзівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1954 рр., 5 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу.  
 
Р-6612, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Пам’ять Ілліча» 
с. Кримпулька Фрунзівського району Одеської області 
[ ] рр. 
з 1958 р. – с. Карабанове Фрунзівського району 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1952-1960 рр., 19 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти.  
 
Р-6613, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перше Травня» 
с. Росіянівка Фрунзівського району Одеської області 
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[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1953 рр., 15 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти.  
 
Р-6614, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе 
с. Бірносове Фрунзівського району Одеської області 
[ ] рр.  
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1946 рр., 2 од. зб. 
Протоколи загальних зборів колгоспників. Річні звіти.  
 
Р-6615, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шмидта 
с. Перехрестове-1 Фрунзівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1948-1957 рр., 15 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти.  
 
Р-6616, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 18 Партз’їзду  
с. Йосипівка Фрунзівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1962 рр., 39 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Виробничі плани. 
 
 
Р-6617, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кагановича  
с. Унтилівка Фрунзівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1952 рр., 12 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти.  
 
Р-6618, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова  
с. Дементівка Фрунзівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
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На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1954 рр., 5 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу.  
 
Р-6619, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Островського 
с. Гедеримове Фрунзівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1953 рр., 13 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
 
Р-6620, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога» 
с. Федосіївка Фрунзівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1956 рр., 17 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
 
Р-6621, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва 
с. Фрунзівка Фрунзівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1950 рр., 12 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
 
Р-6622, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна 
с. Мар’янівка Фрунзівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1952 рр., 5 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу.  
 
Р-6623, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 17 Партз’їзду  
с. Йосипівка Фрунзівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1950 рр., 3 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Виробничі плани. 
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Р-6624, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Приклад» 
с. Перехрестове Фрунзівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1950 рр., 8 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу.  
 
Р-6625, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях Леніна» 
с. Онилове Фрунзівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1955 рр., 16 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-6626, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона зірка» 
с. Беньковка Фрунзівського району Одеської області 
[ ]-18.06.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1950 рр., 8 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-6627, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Папаніна 
с. Росіянівка Фрунзівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 15 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти.  
 
Р-6628, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського 
с. Топорівка Фрунзівського району Одеської області 
[ ]-17.01.1957 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1951-1955 рр., 10 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти.  
 
Р-6629, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна 
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с. Мар’янівка Фрунзівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1949-1955 рр., 6 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Книга обліку 
натуральних прибутків та їх розподіл. 
 
 
Р-6630, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Менжинського 
с. Самійлівка Фрунзівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1953 рр., 13 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
 
Р-6631, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Наука Леніна» 
с. Линицьке Фрунзівського району Одеської області 
[ ]-22.03.1958 рр. 
з 1954 р. – с. Росіянівка Фрунзівського району 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1958 рр., 21 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти.  
Книга обліку статутно-колгоспних фондів. 
 
Р-6632, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мікояна 
с. Затишшя Фрунзівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1953 рр., 22 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-6633, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Димитрова 
с. Гедеримове Фрунзівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1953 рр., 21 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
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Р-6634, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе 
с. Єлизаветівка Фрунзівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1952 рр., 16 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
 
Р-6635, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна 
с. Стоянове Фрунзівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1954 рр., 14 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
 
Р-6636, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Тельмана 
с. Перехрестове Фрунзівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1956 рр., 17 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти.  
 
 
Р-6637, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ленінський шлях» 
х. Андрусова Фрунзівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1954 рр., 13 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти 
 
 
Р-6638, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна 
с. Майорське Фрунзівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1949 рр., 8 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти.  
 
Р-6639, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова 
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с. Павлівка Фрунзівського району Одеської області 
1944-23.10.1957 рр. 
Колгосп «Прогрес» 
с. Павлівка Фрунзівського району Одеської області 
23.10.1957-[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1962 рр., 44 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти.  
 
 
Р-6640, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мічуріна 
с. Дружелюбівка Фрунзівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1951-1954 рр., 5 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничий план 
на 1954 р. Річні звіти.  
 
 
Р-6641, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса 
с. Загір’я Фрунзівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 10 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти.  
 
 
Р-6642, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова 
с. Фрунзівка Фрунзівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 8 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти.  
 
Р-6643, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перекоп» 
с. Скинешори Фрунзівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1950 рр., 6 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти.  
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Р-6644, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського 
с. Давидівка Фрунзівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 8 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти.  
 
Р-6645, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Комінтерна 
с. Краснопіль Фрунзівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 6 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти.  
 
Р-6646, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона Армія» 
с. Купринове Фрунзівського району Одеської області  
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 6 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти.  
 
Р-6647, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова 
с. Кримпулька Фрунзівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1952 рр., 4 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти.  
 
Р-6648, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Спільний лан» 
с. Мар’янівка Фрунзівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1950 рр., 3 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу.  
 
 
Р-6649, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Піонер» 
с. Павлівка Фрунзівського району Одеської області 
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[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1949 рр., 6 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничий 
план. Річні звіти. 
 
Р-6650, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перше Травня» 
с. Кошари Фрунзівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1948-1950 рр., 5 од. зб. 
Книга обліку натуральних прибутків та їх розподіл. Головна книга (1949 
р.). 
 
Р-6651, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона культура» 
с. Петрівка Фрунзівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1949 рр., 5 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-6652, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ф. Енгельса 
с. Приймове Фрунзівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 8 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти.  
 
 
Р-6653, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна 
с. Оленівка Фрунзівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 10 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти.  
 
Р-6654, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова 
с. Майорське Фрунзівського району Одеської області 
[ ] рр. 
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тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1949 рр., 6 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничий 
план. Річні звіти.  
 
Р-6655, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Жовтень» 
с. Парканівка Фрунзівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1949-1953 рр., 4 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
 
 
Р-6656, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського 
с. Червона Стінка Фрунзівського району Одеської області 
[ ]-05.07.1950 рр. (ліквідований) 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1950 рр., 1 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу.  
 
 
Р-6657, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Січневий завод» 
с. Катеринівка Фрунзівського району Одеської області 
[ ] рр.  
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1948-1950 рр., 4 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
 
Р-6658, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шмидта 
с. Павлівка Фрунзівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1949-1950 рр., 1 од. зб. 
Річний звіт за 1949 р. Книга обліку натуральних прибутків та їх розподіл.  
 
 
Р-6659, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Україна» 
с. Перехрестове Фрунзівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
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3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1957-1960 рр., 6 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробниче-
фінансові плани. Книги обліку статутно-колгоспних фондів.  
 
Р-6660, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова 
с. Бірносове Фрунзівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1954-1959 рр., 6 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Книги обліку статутно-колгоспних фондів.  
 
Р-6661, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Зоря комунізму»  
с. Софіївка Фрунзівського району Одеської області 
 [ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1957-1964 рр., 17 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробниче-
фінансові плани. Річні звіти. Книги обліку основних фондів.  
 
 
Р-6662, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Україна» 
с. Савчинське Фрунзівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1957-1964 рр., 14 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти.  
 
Р-6663, Фрунзівський районний фінансовий відділ (райфінвідділ) Виконкому 
Фрунзівської районної ради робітничих, селянських та червоноармійських де-
путатів 
с. Фрунзівка Фрунзівського району Одеської області 
09.02.1932-03.08.1941 рр., 04.04.1944 рр.- 
з 24.12.1939 р.- Виконкому Фрунзівської районної ради депутатів трудящих 
тип 9 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1965 рр., 93 од. зб. 
Квартальні плани по бюджету. Бюджети району та сільських рад. Річні бухга-
лтерські звіти про виконання бюджету району та кошторисів. Річні звіти по 
надходження прибуткових податків та податків з видовищних установ. Штатний 
розпис та кошториси витрат. Журнали з обліку зареєстрованих штатів. 
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Р-6664, Фрунзівський районний відділ культури Виконкому Фрунзівської рай-
онної ради депутатів трудящих 
с. Фрунзівка Фрунзівського району Одеської області 
10.06.1953- [ ] рр. 
тип 19 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 12.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1948-1962 рр., 30 од. зб. 
Річні плани. Штатний розпис та кошториси. Річні звіти з основної та фінан-
сової діяльності районного відділу і підвідомчих організацій. 
 
Р-6665, Фрунзівська нотаріальна контора 
с. Фрунзівка Фрунзівського району Одеської області 
1932-[ ] рр. 
тип 5 
категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 16 од. зб. 
Договори купівлі та продажу житлових будівель. Річні звіти про роботу кон-
тори. 
 
Р-6667, Фрунзівська районна планова комісія (райпланкомісія) Виконкому 
Фрунзівської районної ради робітничих, селянських та червоноармійських де-
путатів 
с. Фрунзівка Фрунзівського району Одеської області 
09.02.1932-03.08.1941 рр., 04.04.1944 р.- 
з 24.12.1939 р. – Виконкому Фрунзівської районної ради депутатів трудящих 
с. Фрунзівка Фрунзівського району Одеської області 
з 1963 р. – с-ще Фрунзівка 
тип 8 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1952-1967 рр., 100 од. зб. 
Державні плани розвитку народного господарства. Економічні показники виро-
бниче-фінансових планів колгоспів та радгоспів. Соціалістичні зо-
бов’язання. Річні звіти про виконання планів продажу державі продуктів 
сільського господарства. Матеріали про виконання плану капітального будів-
ництва. Довідки, доповіді та інформації про виконання народногосподар-
ського плану. Листування з облвиконкомом, райвиконкомом з питань виконання 
народногосподарського плану району. 
 
 
Р-6668, Фрунзівська районна інспектура державної статистики (райЦСУ) Вико-
нкому Фрунзівської районної ради робітничих, селянських та червоноармійсь-
ких депутатів 
с. Фрунзівка Фрунзівського району Одеської області 
09.02.1932-03.08.1941 рр., 04.04.1944 р. 
з 24.12.1939 р. – Виконкому Фрунзівської районної ради депутатів трудящих 
с. Фрунзівка Фрунзівського району Одеської області 
Фрунзівська районна інформаційно-обчислювальна станція державної статисти-
ки 
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01.07.1972 р.- 
тип 7 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1954-1975 рр., 287 од. зб. 
Плани роботи. Матеріали з обліку населення, засіяних площин, урожаю, худо-
би, капітального будівництва, культури, просвіти, зв’язку. Річні звіти по 
будівництву, обліку дрібної промисловості. Зведення по заробітній платні. 
 
 
Р-6669, Районний фінансовий відділ Сталінського району м. Одеси (райфін-
відділ) Виконкому Сталінської районної ради робітничих, селянських та чер-
воноармійських депутатів 
м. Одеса 
09.02.1932-жовтень 1941 рр., 10.04.1944-14.11.1961 рр. 
 
з 24.12.1939 р. – Виконкому Сталінської районної ради депутатів трудящих 
м. Одеса 
Районний фінансовий відділ Жовтневого району м. Одеси (райфінвідділ) Вико-
нкому Жовтневої районної ради депутатів трудящих 
м. Одеса 
14.11.1961 р.- 
тип 9 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 08.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1962 рр., 95 од. зб. 
Річні бюджети району. Річні звіти про виконання місцевих бюджетів. Журнали 
реєстрації штатного розпису та кошторисів установ і організацій. 
 
Р-6670, Районний фінансовий відділ Кагановичського району м. Одеси (рай-
фінвідділ) Виконкому Кагановичської районної ради робітничих, селянських 
та червоноармійських депутатів 
м. Одеса 
09.02.1932-жовтень 1941 рр., 10.04.1944-10.03.1958 рр. 
з 24.12.1939 р. – Виконкому Кагановичської районної ради депутатів трудя-
щих м. Одеса 
Районний фінансовий відділ Приморського району м. Одеси (райфінвідділ) Ви-
конкому Приморської районної ради депутатів трудящих 
м. Одеса 
10.03.1958 р. 
тип 9 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 17.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1963 рр., 123 од. зб. 
Річні звіти про виконання місцевих бюджетів та кошторисів витрат. Журнали 
реєстрації штатного розпису та кошторисів установ і організацій. 
 
Р-6671, Районний фінансовий відділ Ленінського району м. Одеси (райфінвід-
діл) Виконкому Ленінської районної ради робітничих, селянських та червоно-
армійських депутатів 
м. Одеса 
09.02.1932-жовтень 1941 рр., 10.04.1944 р. 
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з 24.12.1939 р. – Виконкому Ленінської районної ради депутатів трудящих м. 
Одеса 
тип 9 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1961 рр., 218 од. зб. 
Бюджети району. Річні звіти про виконання місцевих бюджетів та кошторисів 
витрат райфінвідділу. Журнали реєстрації штатного розпису та кошторисів 
установ і організацій. Інвентарні книги домовласників. 
 
Р-6672, Одеська міська клінічна лікарня Одеського міського відділу охорони 
здоров’я  
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 22 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1951-1963 рр., 56 од. зб. 
Протоколи засідань лікарняної ради, конференцій лікарів. Штатний розпис та 
кошториси. Річні статистичні та фінансові звіти про роботу лікарні. 
 
 
Р-6673, Управління головного архітектора Виконкому Одеської міської ради 
депутатів трудящих 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 12 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.12.1966 р. 
Всього: 261 од. зб., 1944-1963 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1963 рр., 234 од. зб. 
Протоколи засідань архітектурної комісії. Листування з питань будівництва 
та архітектури. Штатний розпис та кошториси. Річні звіти. 
Опис № 2 – 1949-1963 рр., 27 од. зб. 
Плани по труду. Штатний розпис та кошториси. Річні звіти. 
 
 
Р-6674, Районний фінансовий відділ Воднотранспортного району м. Одеси 
(райфінвідділ) Виконкому Ленінської районної ради робітничих, селянських 
та червоноармійських депутатів 
м. Одеса 
09.02.1932-жовтень 1941 рр., 10.04.1944-13.06.1958 рр. 
з 24.12.1939 р. – Виконкому Воднотранспортної районної ради депутатів тру-
дящих м. Одеса 
тип 9 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 08.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1958 рр., 86 од. зб. 
Річні бюджети району. Річні звіти про виконання місцевих бюджетів. Журнали 
реєстрації штатного розпису та кошторисів установ та підприємств. 
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Р-6675, Районний відділ соціального забезпечення Ворошиловського району м. 
Одеси (райсобез) Виконкому Ворошиловської районної ради робітничих, селян-
ських та червоноармійських депутатів 
м. Одеса 
09.02.1932-жовтень 1941 рр., 10.04.1944-21.05.1958 рр. 
з 24.12.1939 р. – Виконкому Ворошиловської районної ради депутатів трудя-
щих м. Одеса 
Районний відділ соціального забезпечення Центрального району м. Одеси 
(райсобез) Виконкому Центральної районної ради депутатів трудящих 
м. Одеса 
21.05.1958 р. 
тип 7 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 17.12.1966 р 
тип 9 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 19.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1963 рр., 45 од. зб. 
Кошториси та штатний розпис. Річні звіти про роботу лікарняно-трудової ек-
спертної комісії, виплаті державних допоміг багатодітним та самітнім мате-
рям, фінансово-господарської діяльності по союзному, республіканському та 
місцевому бюджетам. 
 
 
Р-6676, Районний житлово-комунальний відділ (райжилкомунвідділ) Виконкому 
Ленінської районної ради робітничих, селянських та червоноармійських депу-
татів 
м. Одеса 
09.02.1932-17.10. 1941 рр., 10.04.1944 р. 
з 24.12.1939 р. – Виконкому Ленінської районної ради депутатів трудящих  
м. Одеса 
тип 18 
категорія фонду 2 
На державному зберіганні з 15.12.1966 р 
 
Опис № 1 – 1945-1962 рр., 49 од. зб. 
Штатний розпис та кошториси. Зведені річні звіти домоуправлінь. 
 
 
Р-6677, Районний житлово-комунальний відділ (райжилкомунвідділ) Виконкому 
Кагановичської районної ради робітничих, селянських та червоноармійських 
депутатів 
м. Одеса 
09.02.1932-17.10. 1941 рр., 10.04.1944-12.06.1958 рр. 
з 24.12.1939 р. – Виконкому Кагановичської районної ради депутатів трудя-
щих м. Одеса 
Районний житлово-комунальний відділ (райжилкомунвідділ) Виконкому Примор-
ської районної ради депутатів трудящих м. Одеса 
12.06.1958 р.- 
тип 18 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 17.12.1966 р 
 
Опис № 1 – 1944-1960 рр., 39 од. зб. 
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Розпорядження, рішення обласного, міського, районного виконкомів. Листу-
вання про благоустрій, відновлення житлового фонду. Річні звіти. 
 
 
Р-6678, Інспектура державної статистики Ленінського району м. Одеси (Рай-
ЦСУ) Виконкому Ленінської районної ради робітничих, селянських та червоно-
армійських депутатів 
м. Одеса 
09.02.1932-жовтень 1941 рр., 04.10.1944 р.- 
з 24.12.1939 р. – Виконкому Ленінської районної ради депутатів трудящих  
м. Одеса 
тип 8 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1966 р 
 
Опис № 1 – 1946-1962 рр., 132 од. зб. 
Накази, розпорядження ЦСУ та рішення райвиконкому. Матеріали з обліку за-
сіяних площин, тракторів, тварин, житлово-комунальних господарств, дрібної 
підсобної промисловості. 
 
 
Р-6679, Статистичне управління Одеської області Виконкому Одеської облас-
ної ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів 
м. Одеса 
09.02.1932-жовтень 1941 рр., 10.04.1944 р. 
з 24.12.1939 р. – Виконкому Одеської обласної ради депутатів трудящих  
м. Одеса 
Одеське обласне управління статистики Держкомстату України 
18.09.1987 р. 
Головне управління статистики в Одеській області Держкомстату України 
06.02.2004 р.- 
тип 8 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 02.01.1967 р. 
Всього: 10144 од. зб., 1941-2000 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1989 рр., 1067 од. зб. 
Відділ сільського господарства. 
Опис № 2 – 1952-1959 рр., 3223 од. зб. 
Відділ статистики бюджетів. 
Опис № 3 – 1940-1995 рр., 672 од. зб. 
Відділ промисловості. 
Опис № 4 – 1944-2000 рр., 729 од. зб. 
Відділ капітального будівництва. 
Опис № 5 дск – 1944-2003 рр., 279 од. зб. 
Справи для службового користування 
Опис № 6 – 1944-1985 рр., 922 од. зб. 
Відділ статистики праці. 
Опис № 7 – 1940-1991 рр., 226 од. зб. 
Сектор статистики капітального будівництва та житлово-комунального госпо-
дарства. Статистичні матеріали по житлово-комунальному господарству та по-
бутовому обслуговуванню. 
Опис № 8 – 1944-2000 рр., 601 од. зб. 
Відділ статистики промисловості, транспорту та зв’язку. 
Опис № 9 – 1944-1970 рр., 992 од. зб. 
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Відділ статистики культури, населення, охорони здоров’я. 
Опис № 10 – 1946-1970 рр., 44 од. зб. 
Бухгалтерія. 
Опис № 11 – 1953-1970 рр., 68 од. зб. 
Відділ статистики торгівлі. 
Опис № 12 – 1959-1998 рр., 342 од. зб. 
Сектор статистики матеріального забезпечення. 
Опис № 13 – 1956-1967 рр., 1067 од. зб. 
Сектор статистики текучої звітності по сільському господарству. 
Опис № 14 – 1956-1970 рр., 51 од. зб. 
Відділ статистики зведено-балансових робіт. 
Опис № 15 – 1963-2000 рр., 644 од. зб. 
Сектор статистики нової техніки. Відділ статистики технічного прогресу. 
Відділ статистики підприємств та реєстрів.  
Опис № 16 – 1954-1970 рр., 24 од. зб. 
Сектор господарче-канцелярського обслуговування. 
Опис № 17 – 1959-1970 рр., 11 од. зб. 
Відділ кадрів. 
Опис № 18 – 1966-1970 рр., 20 од. зб. 
Відділ статистики фінансів, цін та ціноутворення. 
Опис № 20 – 1994-2000 рр., 175 од. зб. 
Відділ статистики зовнішні економічної діяльності. 
 
Р-6681, Деревообробний завод Одеського міського будівельно-монтажного тре-
сту 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 11 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 02.01.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1948 рр., 1 од. зб. 
Накази по заводу. Річні звіти. 
 
Р-6683, Міський будівельно-монтажний трест (міськбудмонтажтрест) Виконкому 
Одеської міської ради депутатів трудящих 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 12 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 02.01.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 39 од. зб. 
Статут тресту. Протоколи виробничих нарад. Річні звіти по кадрам, основної 
діяльності. Колективні договори. Штатний розпис та кошториси. 
 
Р-6684, Одеська ювелірно-годинникова фабрика Головного управління ювелір-
ної торговлі «Головювелірторг СРСР» 
м. Одеса 
[ ] – 1958 рр. 
Одеська ювелірна фабрика Управління Українського ювелірторгу «Головюве-
лірторг» 
м. Одеса 
1958 р.- 
тип 11 
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категорія фонду 2 
На державному зберіганні з 16.12.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1959 рр., 41 од. зб. 
Річні виробничі плани. Штатний розпис, кошториси. Річні звіти з фінансово-
господарчої діяльності. Листування з виробничих питань. 
 
Р-6691, Військово-морське будівельне управління № 9 Міністерства будівниц-
тва військових та військово-морських підприємств СРСР 
м. Одеса 
[ ] -1949 рр. 
Будівельний трест № 9 Головного управління Південного району «Головпів-
деньбуд» Міністерства будівництва СРСР 
м. Одеса 
1949-1958 рр. 
Будівельно-монтажний трест «Одесбуд» Управління будівництва і промбудмате-
ріалів Раднаргоспу Одеського економічного адміністративного району 
м. Одеса 
1958 р.- 
тип 4 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 04.01.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1958 рр., 65 од. зб. 
Техбудфінплани. Штатний розпис та кошториси. Оргтехзаходи. Протоколи тех-
нічної ради. Матеріали з соцзмагання, охороні праці, впровадженню нової 
техніки. Фінансові звіти про підготовку кадрів. 
 
Р-6692, Одеський обласний відділ кінофікації Виконкому Одеської обласної 
ради депутатів трудящих 
м. Одеса 
квітень 1944-10.10.1963 рр. 
Одеське обласне управління кінофікації Виконкому Одеської обласної ради 
депутатів трудящих 
м. Одеса 
10.10.1963-1988 рр. 
з жовтня 1977 р. – Виконавчого комітету Одеської обласної ради народних 
депутатів 
Одеське обласне виробниче об’єднання «Кіновідеопрокат» Управління культури 
Одеського облвиконкому 
29.08.1988-30.12.1992 рр.  
з 01.11.1988 р. – Управління кінофікації облВиконкому (ліквідовано) 
Одеське обласне орендне виробниче об’єднання «Кіновідеопрокат» 
30.12.1992 р. - 
тип 19 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 30.01.1967 р. 
Всього: 1681 од. зб., 1944-1992 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1988 рр., 1412 од. зб. 
Накази, розпорядження, постанови, рішення облВиконкому. Річні плани та 
звіти розвитку мережі, експлуатації, проведення святкових заходів. Фінан-
сові звіти. Штатний розпис та кошториси. Протоколи нарад робітників кіно-
мережі. Матеріали з соцзмагання. Плани, доповіді, інформації, звіти про 
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діяльність установ. Листування про діяльність управління. Документи плано-
во-фінансового відділу, бухгалтерії, експлуатаційно-технічного відділу. 
Опис № 2 – 1965-1972 рр., 24 од. зб. 
Місцевий комітет. 
Опис № 3 – 1988-1992 рр., 245 од. зб. 
Бухгалтерія. Особовий склад. Планово-економічний відділ. Технічний відділ. 
Керівництво. Профспілковий комітет. 
 
Р-6693, Одеське обласне відділення Спілки художників УРСР 
м. Одеса 
1944-1970 рр. 
Одеська організація-правління Спілки художників УРСР 
м. Одеса 
1970 р.- 
тип 19 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 30.01.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1986 рр., 241 од. зб. 
Протоколи засідань правління, загальних зборів членів спілки. Плани роботи 
правління. Звіти, інформації про роботу відділення. Штатний розпис, кошто-
риси адмінвитрат. Річні фінансові звіти. Матеріали про культурно-
просвітницьку діяльність. 
 
Р-6694, Одеський автомобільно-промисловий трест (Одесавтопромтрест) Радна-
ргоспу Одеського адміністративного економічного району 
м. Одеса 
1958-лютий 1963 рр. 
Міжобласне управління транспорту перевезень та зв’язку Раднаргоспу Чорно-
морського адміністративного економічного району 
м. Одеса 
лютий 1963-08.04.1966 рр. 
Одеський виробничий трест пасажирського автотранспорту Одеського виробни-
чого управління автомобільного транспорту 
м. Одеса 
08.04.1966-29.05.1970 рр. 
з 11.04.1969 р. – Міністерства автомобільного транспорту УРСР 
Одеське обласне виробниче управління пасажирського автотранспорту 
м. Одеса 
29.05.1970- 21.11.1975 рр. 
Одеське обласне управління пасажирського автотранспорту 
м. Одеса 
21.11.1975 р.- 
тип 13 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 06.02.1967 р. 
Всього: 1120 од. зб., 1958-1987 рр. 
 
Опис № 1 – 1958-1987 рр., 1037 од. зб. 
Загальний відділ, керівництво. Планово-економічний відділ. Виробниче-
технічний відділ. Бухгалтерія. Відділ кадрів. Пасажирська служба. Відділ 
капітального будівництва. Вантажна служба. Відділ безпеки руху. Відділ ор-
ганізації міжнародних перевезень. Відділ організації праці та заробітної 
платні. Місцевий комітет. Служба перевезень. 
Опис № 2 – 1968-1970 рр., 83 од. зб. 
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Місцевий комітет. 
 
 
Р-6695, Одеський обласний комітет профспілок робітників автотранспорту та 
шосейних доріг  
м. Одеса 
1945-1956 рр. 
Одеський обласний комітет професійної спілки робітників зв’язку, автомобі-
льного транспорту та шосейних доріг м. Одеса 
1956–09.02.1968 рр. 
Одеський обласний комітет профспілки робітників автомобільного транспорту 
та шосейних доріг 
м. Одеса 
09.02.1968 р.- 
тип 26 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 01.02.1967 р. 
Всього: 295 од. зб., 1945-1974 рр. 
 
Опис № 1 – 1945-1967 рр., 120 од. зб. 
Плани роботи президії. Протоколи та стенограми засідань президії, плену-
мів, конференцій, профспілкового активу, нарад. Бюджети. Зведені фінансові 
та статистичні звіти по профбюджету та соцстраху. Річні звіти про виконан-
ня бюджету. Відомості про бригади комуністичної праці. Кошториси витрат. 
Соціалістичні зобов’язання. Листування з закордонними профорганізація ми. 
Інформації про приймання закордонних делегацій профспілок. 
Опис № 2 – 1968-1974 рр., 175 од. зб. 
Протоколи та стенограми засідань президії, пленумів, конференцій, нарад. 
Плани роботи. Зведені фінансові та статистичні звіти. Відомості про вико-
нання соціалістичних зобов’язань та ударників комуністичної праці. Інфор-
мації та довідки про роботу. 
 
Р-6696, Туберкульозна лікарня Чорноморського Водздраввідділу 
м. Одеса 
[ ] – грудень 1949 рр. 
Басейнове туберкульозне об’єднання Чорноморського Водздраввідділу 
м. Одеса 
грудень 1949-жовтень 1956 р. 
Басейнова туберкульозна лікарня Чорноморсько-Азовського Водздраввідділу 
м. Одеса 
жовтень 1956 р.- 
тип 22 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 23.02.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1948-1961 рр., 49 од. зб. 
Протоколи лікарняних науково-практичних конференцій та виробничих нарад. 
Штатний розпис та кошториси. Річні фінансові звіти. Конюктурні огляди до 
річних звітів.  
 
 
Р-6697, Одеський котельно-зварювальний завод Українського тресту Головного 
управління автогенно-вагової промисловості «Укравтогенвагпром»  
[ ] рр. 
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з 1953 р. – Українського головного управління сільсько-господарчого маши-
нобудування «Укрголовсільгоспмаш»  
з липня 1957 р. – Управління машинобудівельної та хімічної промисловості 
Ради народного господарства Одеського економічного району 
з 1963 р. – Управління автотракторного та сільськогосподарського машинобу-
дування Раднаргоспу Чорноморського економічного району 
тип 11 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 01.03.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1963 рр., 66 од. зб. 
Річні техпромфінплани. Матеріали з раціоналізації та винахідництву. Соціа-
лістичні зобов’язання. Колективні договори. Штатний розпис та кошториси. 
Річні фінансові звіти та про роботу з кадрами. 
 
Р-6698, Одеський вагово-ремонтний завод Одеського обласного управління мі-
сцевої промисловості «Облмісцпром»  
[ ] рр. 
з 1947 р. – Українського тресту автогенно-вагової промисловості «Укравто-
генвагпром» 
з 1954 р. – Головного управління сільсько-господарчого машинобудування 
«Головсільгоспмаш» 
тип 11 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 01.03.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1954 рр., 28 од. зб. 
Річні промфінплани. Вступний баланс. Колективні договори. Штатний розпис 
та кошториси. Річні фінансові звіти. 
 
 
Р-6699, Одеський обласний лікарняно-фізкультурний диспансер Одеського об-
ласного відділу охорони здоров’я  
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 22 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 16.03.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1952-1963 рр., 47 од. зб. 
План роботи диспансеру. Штатний розпис та кошториси. Протоколи виробничих 
нарад лікарів. Річні медичні звіти. Річні баланси. Листування з питань лі-
кувальної фізкультури. 
 
 
Р-6700, Одеський обласний туберкульозний госпіталь інвалідів Великої Віт-
чизняної війни Міністерства охорони здоров’я  
м. Одеса 
1952 р. 
тип 22 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 22.03.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1952-1963 рр., 21 од. зб. 
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Штатний розпис та кошториси. Протоколи виробничих нарад лікарів. Річні ме-
дичні звіти. Річні баланси.  
 
Р-6701, Інспектура Держкомісії з сортовипробування зернових культур по 
Одеській області Держкомісії з сортовипробування зернових культур при Нар-
коматі хліборобства СРСР 
м. Одеса 
1938-15.03.1950 рр. 
Інспектура Держкомісії з сортовипробування зернових, олійних культур та 
трав по Одеській області Міністерства сільського господарства СРСР 
м. Одеса 
березень 1950-березень 1953 рр. 
Інспектура Держкомісії з сортовипробування сільськогосподарських культур 
по Одеській області 
24.03.1953 р.- 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 24.03.1967 р. 
Всього: 2585 од. зб., 1937-1983 рр. 
 
Опис № 1 – 1937-1972 рр., 1845 од. зб. 
Накази. Річні плани інспектури. Річні звіти інспектури, сортоділянок. Гру-
нтові нариси сортоділянок. Протоколи держкомісії з сортового районування, 
обласних та районних агрономічних нарад. Соціалістичні договори та зо-
бов’язання. Штатний розпис та кошториси. 
Опис № 2 – 1973-1983 рр., 740 од. зб. 
Накази. Річні плани інспектури. Річні звіти інспектури, сортоділянок. Гру-
нтові нариси сортоділянок. Протоколи держкомісії з сортового районування, 
обласних та районних агрономічних нарад. Соціалістичні договори та зо-
бов’язання. Штатний розпис та кошториси. 
 
Р-6702, Одеське обласне управління торгівлі Виконкому Одеської обласної 
ради депутатів трудящих 
м. Одеса 
02.06.1955 р.- 
[23.03.1992 р.- ліквідовано ]  
тип 17 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 24.03.1967 р. 
Всього: 2229 од. зб., 1955-1996 рр. 
 
Опис № 1 – 1955-1992 рр., 1391 од. зб. 
Річні плани товарообігу. Штатний розпис та кошториси. Стенограми обласних 
нарад робітників держторгівлі та актива робітників громадського харчуван-
ня. Річні звіти про роботу підприємств громадського харчування, по кадрам 
та фінансові звіти. Матеріали про діяльність управління і торгів, впрова-
дження винахідництва та раціоналізаторських пропозицій, по кадрам та фі-
нансовим питанням. Місцевий комітет. Плани та звіти НОТ. Накази по управ-
лінню. Планово-економічний відділ. Відділ праці та заробітної платні. Ор-
ганізаційний відділ. Технічний відділ. Відділ по торгівлі продтоварами. 
Відділ капітального будівництва. Плодоовочевий відділ. Відділ кадрів. Фі-
нансовий відділ. Контрольно-ревізійний відділ. Відділ організації торгів-
лі. Лабораторія НОТ. Лабораторія конюктури та попиту. Лабораторія впрова-
дження нової техніки. Бухгалтерія. Профспілковий комітет. Рада НТО. Група 
народного контролю. Канцелярія. 
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Опис № 2 – 1975-1991 рр., 16 од. зб. 
Інформації, довідки про виконання рішень та постанов Одеської КПУ. Інфор-
мації в Міністерство торгівлі України про товарообіг, основну діяльність 
управління. Накази начальника управління про знищення справ тимчасового 
зберігання. Доленосні інструкції. 
Опис № 1-о – 1944-1992 рр., 360 од. зб. 
Накази по особистому складу. Особові рахунки. 
Опис № 1-о додаткова – 1960-1996 рр., 29 од. зб. 
Відомості нарахування заробітної платні. Накази по особистому складу. 
Опис № 2-о – 1944-1992 рр., 433 од. зб. 
Особові справи звільнених. 
 
 
Р-6703, Одеське обласне управління місцевими торгами Головного управління 
місцевими торгами УРСР 
м. Одеса 
1945 р.- 
тип 17 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 31.03.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1954 рр., 33 од. зб. 
Річні фінансові плани. Штатний розпис та кошториси. Річні статистичні зві-
ти. Фінансові звіти та по кадрам. 
 
 
Р-6704, Головне територіальне управління по будівництву в Чорноморському 
економічному районі «Головчорноморбуд» Міністерства будівництва УРСР 
м. Одеса 
23.02.1963-15.03.1967 рр. 
тип 12 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 28.03.1967 р. 
Всього: 409 од. зб., 1963-1967 рр. 
 
Опис № 1 – 1963-1967 рр., 44 од. зб. 
Накази та розпорядження Чорноморбуда. Копії постанов та розпоряджень Ради 
Міністрів СРСР та УРСР, Міністерства будівництва УРСР. Колегії з будівниц-
тва об’єктів обложної промисловості. Титульні списки на будівництво 
об’єктів оборонної промисловості. Плани будівельно-монтажних робіт. Річні 
звіти з будівництва об’єктів. Пояснювальні записки до заходів пускових 
комплексів будівельних підприємств. Номенклатури справ. 
Опис № 2 – 1963-1966 рр., 365 од. зб. 
Накази та розпорядження по Головчорноморбуду. Плани, програми та титульні 
списки підрядних робіт. Звіти про виконання планів. Штатний розпис та кош-
ториси. Плани, віти та листування по новій техніці. Звіти по раціоналіза-
ції та винахідництву. Матеріали з техніки безпеки. Плани і звіти по основ-
ним показникам діяльності. Соцзобов’язання підприємств та матеріали по 
соцзмаганню. Матеріали з перевірки колективних договорів. Звіти про вико-
нання плану та титульні списки. Матеріали ревізій установ. Фінансові плани 
та звіти. 
 
 
Р-6705, Одеський шкіряно-венеричний диспансер Одеського обласного відділу 
охорони здоров’я  
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м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 22 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 06.04.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1963 рр., 87 од. зб. 
Плани роботи диспансеру. Штатний розпис та кошториси. Річні огляди діяль-
ності диспансеру. Статистичні звіти. Листування про роботу диспансеру.  
 
Р-6706, Одеське обласне управління харчової промисловості Виконкому Одесь-
кої обласної ради депутатів трудящих 
м. Одеса 
1944-1953 рр. 
Одеське обласне управління промисловості продовольчих товарів Виконкому 
Одеської обласної ради депутатів трудящих 
м. Одеса 
1953-1962 рр. 
тип 11 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 06.04.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1962 рр., 78 од. зб. 
Положення та статут управління. Виробниче-фінансові плани. Протоколи виро-
бничих нарад. Звіти про роботу підприємств. Матеріали про впровадження ра-
ціоналізаторських пропозицій. Стенограми обласних нарад. Річні статистичні 
звіти. Звіти по кадрам. Фінансові звіти. Штатний розпис та кошториси ви-
трат. Промфінплани. 
 
Р-6707, Одеський обласний млинарського тресту Українського головного уп-
равління млинарської промисловості  
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 11 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 06.04.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1955 рр., 49 од. зб. 
Статут тресту. Виробниче-фінансові плани. Протоколи виробничих нарад. Зві-
ти про роботу тресту. Фінансові звіти. Штатний розпис та кошториси. 
 
Р-6708, Нормативно-дослідна лабораторія з праці Раднаргоспу Одеського ад-
міністративного економічного району 
м. Одеса 
1961-15.01.1966 р. 
з 1963 р. – Раднаргоспу Чорноморського економічного району м. Одеса 
тип 7 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 27.04.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1961-1965 рр., 291 од. зб. 
Протоколи засідань ради лабораторії. Річні звіти, довідки про роботу лабо-
раторії. Штатний розпис та кошториси. Річні фінансові звіти. Наукові роз-
робки про сплату за працю робітникам та службовцям виноробної промисловос-
ті радгоспів Одеської області, у зв’язку з переходом на 7-годинний робочий 
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день. Дослідницькі роботи з розробки нормативів обслуговування, зміни фон-
дів заробітної платні з переходом на нові умови праці, по вивченню та роз-
повсюджуванні форм соцзмагання на заводах та фабриках. 
 
Р-6710, Одеський обласний відділ по справам мистецтва Виконкому Одеської 
обласної ради депутатів трудящих 
м. Одеса 
27.04.1944-10.06.1953 рр. 
тип 19 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.05.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1943-1953 рр., 35 од. зб. 
Квартальні плани роботи. Штатний розпис та кошториси. Річні звіти про ро-
боту відділу, театрів, музеїв, музикальних шкіл. Зведені річні баланси. 
 
 
Р-6711, Одеський обласний відділ культурно-просвітницької роботи Виконкому 
Одеської обласної ради депутатів трудящих 
м. Одеса 
25.05.1945-10.06.1953 рр. 
тип 19 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.05.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1953 рр., 51 од. зб. 
Рішення облвиконкому. Плани роботи відділу. Штатний розпис та кошториси. 
Річні звіти про роботу відділу та культурно-просвітницьких установ. Річні 
баланси. Стенограми обласних нарад. Звіти про проведення художньої само-
діяльності. Матеріали про соціалістичне змагання. 
 
Р-6712, Управління культури Виконавчого комітету Одеської обласної ради 
депутатів трудящих Міністерства культури УРСР 
м. Одеса 
10.06.1953-15.04.1992 рр. 
Управління культури Одеської облдержадміністрації 
15.04.1992 р.- 
тип 19 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.05.1967 р. 
Всього: 2052 од. зб., 1953-2004 рр. 
 
Опис № 1 – 1953-2004 рр., 1964 од. зб. 
Плани роботи управління. Штатний розпис та кошториси. Звіти, інформації та 
довідки про роботу районних культурно-просвітницьких установ. Зведені річ-
ні баланси. Канцелярія. Відділ культурно-просвітницької роботи. Планово-
фінансовий відділ. Бухгалтерія. Відділ кадрів. Місцевий комітет.  
Опис № 2 – 1955-1962 рр., 78 од. зб. 
Канцелярія. Планово-фінансовий відділ. Відділ культурно-просвітницької ро-
боти. Відділ мистецтву. Місцевий комітет. 
Опис № 3 – 1972-1979 рр., 10 од. зб. 
Листування з міністерством культури про забезпечення збереженості та облі-
ку музейних цінностей. Інформація до Одеського обкому КПУ про хід виконан-
ня його постанов. Доповідні записки та інформації міністерству культури 
УРСР. 
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Р-6713, Одеський пересувний театр ім. Ленінського комсомолу Одеського об-
ласного відділу по справам мистецтв. 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 19 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.05.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1959 рр., 21 од. зб. 
Штатний розпис та кошториси. Річні звіти. 
 
Р-6714, Одеський обласний комітет профспілок робітників будівництва 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 26 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 31.05.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1953-1956 рр., 29 од. зб. 
Плани роботи обкому. Протоколи засідань президії, пленумів. Зведений проф-
спілковий бюджет. Квартальні звіти про виконання бюджету. 
 
Р-6715, Одеський обліково-кредитний технікум 
м. Одеса 
[ ] рр. 
Одеський фінансово-кредитний технікум Міністерства фінансів УРСР 
м. Одеса 
1949 р. 
Одеський фінансовий технікум 
01.09.1968-23.06.1993 рр. 
Одеський фінансово-економічний коледж 
23.06.1993-28.07.2004 рр. 
28.04.2004 р. – ліквідований. 
тип 21 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 02.06.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-2003 рр., 592 од. зб. 
Накази з основної діяльності. Листування з Міністерством фінансів УРСР. 
Учбові плани. Протоколи засідань педагогічної ради, кваліфікаційної, пред-
метної комісії учбових дисциплін. Річні звіти про роботу технікуму, держ-
кваліфікаційної комісії. Штатний розпис та кошториси. Учбова частина. Бух-
галтерія. Заочне відділення. Відділ кадрів. Канцелярія. Профспілковий ко-
мітет. 
 
Р-6716, Одеський фінансово-економічний технікум Управління учбовими закла-
дами Народного комісаріату фінансів СРСР 
травень 1945 р. 
з березня 1946 р.- Управління по справам вищої школи при Раді Міністрів 
УРСР м. Одеса 
тип 21 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 02.06.1967 р. 
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Опис № 1 – 1945-1948 рр., 15 од. зб. 
Протоколи педагогічної ради, предметних комісій. Річні звіти про роботу 
технікуму. Стенограма конференцій викладачів. 
 
Р-6717, Районний комітет партійно-державного контролю Іллічівського району 
м. Одеси 
м. Одеса 
20.12.1962-грудень 1965 рр. 
тип 2 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 02.06.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1963-1965 рр., 17 од. зб. 
Постанови вищих органів. Протоколи засідань комітету. Плани роботи. Допо-
віді, інформації, довідки. Статистичні звіти про роботу комітету. 
 
Р-6718, Чорноморське відділення Всесоюзного наукового інженерно-технічного 
товариства водного транспорту (ВНІТовТ) 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 13 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 02.06.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1948-1952 рр., 11 од. зб. 
Протоколи засідань правління, конференцій, зборів членів осередку. 
Звіти про діяльність правління, раціоналізації та винахідництву. Фінансові 
звіти. 
 
Р-6719, Одеське управління санаторіями Міністерства охорони здоров’я УРСР 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 22 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 06.06.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1960-1963 рр., 111 од. зб. 
Копії наказів. Плани роботи управління. Протоколи нарад, активу медпраців-
ників. Річні медичні звіти управління, санаторіїв. Зведені річні бухгал-
терські звіти. Штатний розпис та кошториси. 
 
Р-6722, Одеський обласний будинок культури учнів професійно-технічних уч-
бових закладів Одеського обласного управління трудових резервів 
м. Одеса 
[ ] рр. 
з 1959 р. – Одеського обласного управління професійно-технічної освіти 
тип 19 
категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.06.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1963 рр., 64 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи огляді художньої самодіяльності. Інформації про 
роботу будинку культури. Річні звіти фінансово-господарчої діяльності. Жу-
рнали відкликів. 
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Р-6723, Одеський виноробний трест Українського Головного управління вино-
робної промисловості «Укрголоввино УРСР» 
м. Одеса 
[ ] – квітень 1963 рр. 
з липня 1957 р. – Управління харчової промисловості Раднаргоспу Одеського 
адміністративно-економічного району 
з 17.03.1958 р. – Одеського Раднаргоспу 
з листопада 1962 р. – Управління виноробної промисловості Раднаргоспу Оде-
ського адміністративно-економічного району 
Одеський «Радгоспвинтрест» Управління виноробної промисловості Раднаргоспу 
Чорноморського економічного району 
квітня 1963 р. – 
з 1966 р. – «Укрголоввино» Міністерства харчової промисловості УРСР  
м. Одеса 
Одеське ВО з виноградарства, садівництва та виноробної промисловості «Оде-
срадгоспвинпром» Головного управління садівництва, виноградарства та вино-
робної промисловості УРСР 
17.12.1982-01.01.1986 рр. 
01.01.1986 р. - ліквідовано  
Одеське обласне об’єднання з перероблення винограду, плодів та сіковинома-
теріалів Державного агропромислового комітету УРСР 
22.01.1986-22.11.1988 рр. 
Одеське виробниче агропромислове об’єднання по садівництву, виноградарству 
та виноробній промисловості «Одесарадгоспвинпром» 
22.11.1988 р. 
з 1990 р. – Міністерства сільського господарства продовольства України 
Одеське орендне виробниче агропромислове об’єднання по садівництву, виног-
радарству і виноробній промисловості «Одесрадгоспвинпром» 
01.07.1990 р. 
Одеське орендне підприємство «Одесавинпром» 
18.12.1992 р. 
з 1995 р. – Державного комітету України з питань садівництва, виноградарс-
тва і виноробної промисловості 
Одеське виробниче агропромислове об’єднання державних орендних підприємств 
по садівництву, виноградарству та виноробній промисловості «Одесрадгосп-
винпром» 
15.03.1995 р. 
з 15.12.1999 р. – Міністерства аграрної політики України 
Одеське агропромислове об’єднання по виноградарству і виноробній промисло-
вості «Одесавинпром» 
27.01.2000 р. 
з 08.02.2000 р. – Української корпорації по виноградарству і виноробній 
промисловості «Укрвинпром» 
тип 16 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 16.06.1967 р. 
Всього: 3168 од. зб., 1944-2003 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1985 рр., 2439 од. зб. 
Відділ сільського господарства та заготовлянь. Планово-економічний відділ. 
Відділ капітального будівництва. Бухгалтерія. Виробниче-технічний відділ. 
Відділ кадрів. Адміністративно-господарчий відділ. Відділ з переробки 
сільсько-господарчої сировини. Нормативно-дослідна лабораторія. Виробничий 
відділ. Відділ механізації. Фінансово-бухгалтерський відділ. Місцевий ко-
мітет. Промисловий відділ. Відділ виноградарства, садівництва та розсадни-
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цтва. Група народного контролю. Канцелярія. Відділ заготовок, планування 
та реалізації сільсько-господарчих продуктів. Профспілковий комітет.  
Опис № 2 – 1986-2003 рр., 729 од. зб. 
Канцелярія. Виробничий відділ. Відділ капітального будівництва. Відділ 
праці, заробітної платні і соціальних питань. Фінансово-бухгалтерський 
відділ. Відділ кадрів. Профспілковий комітет. Служба сільського господарс-
тва. Служба головного технолога. Служба маркетингу. 
 
Р-6724, Одеська обласна планова комісія (облплан) Виконкому Одеської обла-
сної ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів 
м. Одеса 
1932-17.10.1941 рр., 13.04.1944 р. 
з 1939 р. – Виконкому Одеської обласної ради депутатів трудящих 
28.10.1988 р. - ліквідовано 
Головне планово-економічне управління облвиконкому 
28.10.1988-21.06.1991 рр. 
17.04.1991 р.- ліквідовано 
Головне планово – економічне управління з економіки та ринкових відносин 
Виконкому Одеської обласної ради народних депутатів 
м. Одеса 
28.05.1991-18.06.1992 рр. 
17.04.1992 р. – ліквідовано 
Головне управління з економіки та ринку (право спадкоємець) Одеської обл-
держадміністрації 
19.06.1992-11.09.1994 рр. 
Головне управління економіки Одеської обласної ради народних депутатів 
м. Одеса 
12.09.1994-31.10.1995 рр. 
з 01.11.1995 р. – Одеської облдержадміністрації 
21.06.2005 р. – ліквідовано 
тип 8 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 15.06.1967 р. 
Всього: 3989 од. зб., 1944-2005 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1965 рр., 85 од. зб. 
Рішення, постанови та розпорядження Виконкому депутатів трудящих. Основні 
показники розвитку народного господарства Одеської області. Інформації та 
генеральна схема розвитку електрифікації та ТЕЦ. Плани, баланси звіти по 
енергетиці. Списки на капітальні будівництва об’єктів МПВО. Накази началь-
ника МПВО по Одеській області. Матеріали по будівництву доріг до лікарень 
МПВО по районам Одеської області.  
Опис № 2 – 1944-1987 рр., 3242 од. зб. 
Відділ зведеного народно-господарчого планування. Відділ промисловості та 
побуту. Відділ сільського господарства. Житлово-комунальний відділ. Відділ 
торгівлі. Відділ соціально-культурних установ. Відділ планування, обліку 
та розподілу матеріальних фондів. Відділ кадрів. Бухгалтерія. Відділ заго-
товок сільсько-господарчих продуктів. Відділ цін. Відділ комунального гос-
подарства, дорожнього будівництва та транспорту. Відділ сільського госпо-
дарства та заготовок. Відділ фондів. Відділ труда та заробітної платні. 
Відділ соціально-культурних установ та зв’язку. Відділ планування сільсь-
когосподарського виробництва. Відділ планування підрядних та проектних ро-
біт. Відділ планування товарообігу та балансу грошових доходів. Відділ 
планування виробництва товарів народного споживання, місцевої промисловос-
ті та побутового обслуговування. Відділ комплексного територіального пла-
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нування та розміщення продуктивних сил. Відділ дорожнього будівництва та 
транспорту. Місцевий комітет. Відділ капітального територіального плану-
вання. Відділ промисловості. Відділ праці та науково-технічного прогресу. 
Відділ комплексного територіального планування та розміщення виробничих 
сіл. Відділ економічного аналізу та удосконалення управління і фінансів. 
Відділ агропромислового комплексу. Підвідділ сільськогосподарського вироб-
ництва та заготовок. Відділ координації будівництва та розвитку будівель-
ної бази. Підвідділ соціально-культурного будівництва. Відділ координації 
розвитку галузей народного господарства та міжгалузевих виробництв. Під-
відділ науково-технічного прогресу та ресурсозбереження. Підвідділ матері-
альних балансів та фондів. Відділ планування товарообігу, товарів народно-
го споживання, кооперативної та індивідуальної діяльності. Перспективні 
плани роботи. Штатний розпис. Річні звіти з основної діяльності. Річні 
статистичні звіти. Накази з основної діяльності. 
Опис № 1-о-1944-2005 рр., 81 од. зб. 
Документи з особового складу (накази). 
Опис № 2-о-1944-2005 рр., 69 од. зб. 
Документи з особового складу (заробітна платня). 
Опис № 3-о-1944-2005 рр., 447 од. зб. 
Документи з особового складу (особові справи). 
 
Р-6725, Районний відділ соціального забезпечення Воднотранспортного району 
м. Одеси (райсобез) Виконкому Воднотранспортної районної ради робітничих, 
селянських та червоноармійських депутатів 
м. Одеса 
09.02.1932-жовтень 1941 рр., 10.04.1944-13.06.1958 рр. 
з 24.12.1939 р. – Виконкому Воднотранспортної районної ради депутатів тру-
дящих м. Одеса 
тип 7 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 20.06.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1957 рр., 37 од. зб. 
Річні звіти по союзному, республіканському та місцевому бюджету. Звіти про 
роботу районних відділів соціального забезпечення, сплаті та призначенню 
державних допоміг багатодітним та одиноким матерям.  
 
 
Р-6726, Районний відділ соціального забезпечення Сталінського району м. 
Одеси (райсобез) Виконкому Сталінської районної ради робітничих, селянсь-
ких та червоноармійських депутатів 
м. Одеса 
09.02.1932-жовтень 1941 рр., 10.04.1944-14.11.1961 рр. 
з 24.12.1939 р. – Виконкому Сталінської районної ради депутатів трудящих 
м. Одеса 
Районний відділ соціального забезпечення Жовтневого району м. Одеси Викон-
кому Жовтневої районної ради депутатів трудящих м. Одеса 
14.11.1961 р.- 
тип 7 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 20.06.1967 р. 

 
Опис № 1 – 1944-1963 рр., 74 од. зб. 
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Річні звіти про роботу лікарняно-трудової експертної комісії, сплаті та 
призначенню державних допоміг багатодітним та одиноким матерям, фінансово-
господарської діяльності. Штатний розпис та кошториси. 
 
Р-6762, Одеське заводоуправління підсобних виробничих підприємств Головно-
го управління постачання «Глав постач» СРСР 
м. Одеса  
[ ]-11.08.1956 рр. 
Одеський завод пакувальних виробів Українського республіканського тресту 
машинодеталебудування «Укрпродмашдеталь» УРСР 
11.08.1956-07.01.1960 рр. 
з 15.07.1957 р. – Управління харчової промисловості Раднаргоспу Одеського 
економічного адміністративного району 
м. Одеса 
Одеський завод пакувальних виробів ім. Калініна Управління харчової проми-
словості Раднаргоспу Одеського економічного адміністративного району 
м. Одеса 
07.01.1960 р.- 
тип 11 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 21.06.1967 р. 

 
Опис № 1 – 1947-1961 рр., 78 од. зб. 
Статут заводу. Промфінплани. Протоколи засідань технічної ради. Соціаліс-
тичні зобов’язання. Колективні договори. Інформації про діяльність та під-
сумки соцзмагання. Штатний розпис та кошториси.  
 
Р-6726, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Росія» 
с. Гольма Балтського району Одеської області 
[ ]-19.02.1961 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Маяк» 
с. Гольма Балтського району Одеської області 
19.02.1961-[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.06.1972 р. 
 
Опис № 1 – 1958-1965 рр., 33 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробниче-
фінансові плани. Річні звіти. Листування з питань виробництва за заготовки 
сільськогосподарських продуктів.  
 
Р-6729, Весело-Кутська машинно-тракторна станція (МТС) Одеського обласного 
управління сільського господарства  
с. Ново-Борисівка Гроссуловського району Одеської області 
[1932]-07.08.1941 рр., 04.04.1944-18.04.1958 рр. 
з 28.12.1945 р. – Велико-Михайлівського району Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.11.1971 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1958 рр., 3 од. зб. 
Виробниче-фінансові плани. Річні звіти. 
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Р-6730, Одеський завод поліграфічного машинобудування Наркомату мінометно-
го озброєння СРСР  
м. Одеса 
14.02.1945-березень 1953 рр. 
з квітня 1946 р. – Головного управління з виробництва поліграфічного та 
обліко-аналітичного обладнання «Головполіграфмаш» м. Одеса 
Одеський завод поліграфічних машин (Одесполіграфмаш) Головного управління 
точного машинобудування «Головточмаш» 
березень 1953 р.- 
з грудня 1956 р. – Головного управління з виробництва поліграфічних машин 
та обладнання 
з 1957 р. – Управління машинобудівної та хімічної промисловості Раднаргос-
пу Одеського адміністративного економічного району 
з 1963 р. – Управління верстато-інструментальної промисловості Раднаргоспу 
Чорноморського економічного району 
з 30.12.1965 р. – Головного управління поліграфічного машинобудування для 
скляно-сталевої промисловості м. Одеса 
тип 11 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.04.1971 р. 

 
Опис № 1 – 1945-1965 рр., 259 од. зб. 
Накази та розпорядження по заводу. Річні плани виробництва, техпромфінпла-
ни, плани по труду. Матеріали по соціалістичному змаганню, впровадженню 
нової техніки та передової технології. Штатний розпис та кошториси витрат. 
Протоколи технічних нарад, завкому. Листування про впровадженню нової тех-
ніки та передової технології. Річний звіт про відновлення господарчої дія-
льності заводу. Звіт по капітальним вкладенням, основної діяльності, кад-
рам, охороні праці та впровадженню нової техніки. 
 
Р-6731, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога» 
с. Дружелюбівка Миколаївського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.03.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1956 рр., 10 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Книги обліку фондів.  
 
 
Р-6732, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка 
с. Шевченка Миколаївського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.03.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1957 рр., 9 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Прибутково-витратні кошториси. 
 
 
Р-6733, Радянське зерно-насінницьке господарство (радгосп) ім. Кірова 
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Одеського обласного тресту радгоспів 
с. Комінтернівське Комінтернівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.06.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1962 рр., 66 од. зб. 
Промфінплани. Колективні договори. Соціалістичні зобов’язання. Річні зві-
ти. Книги обліку основних коштів. 
 
 
Р-6734, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна 
с. Дмитрівка Комінтернівського району Одеської області 
[1944]-1963 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мічуріна 
1963 р. - 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.07.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1959-1965 рр., 28 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробниче-
фінансові плани. Річні звіти. Книги обліку основних коштів. 
 
Р-6735, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Маленкова 
с. Калинівка Комінтернівського району Одеської області 
1957-1958 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна 
1958 р.- 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.07.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1956-1963 рр., 18 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Книги обліку основних фондів. 
 
Р-6736, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Комінтерна 
с. Антоно-Кодинцеве Комінтернівського району Одеської області 
[ ]-1956 рр. 
з 1945 р. - с. Комінтернівське 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 22 з’їзду КПРС 
с. Комінтернівське Комінтернівського району Одеської області 
1956-[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.06.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1963 рр., 61 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Соціалістичні договори. 
 
 
Р-6737, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний ветеран» 
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с. Каїри Комінтернівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.06.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 11 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Акти збитків, які нанесли німецько-фашистські окупанти. 
 
Р-6738, Риболовецька артіль (колгосп) «Схід» 
с. Кордон Комінтернівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.06.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1966 рр., 88 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Прибутково-витратні кошториси. Річні звіти. Акти збитків, які нанесли 
німецько-фашистські окупанти. Соціалістичні договори та зобов’язання. 
 
Р-6739, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Профінтерн» 
с. Комінтернівське Комінтернівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.06.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1955 рр., 22 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Соціалістичні зобов’язання. Прибутково-витратні коштори-
си. 
 
Р-6740, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний орач» 
с. Широке Комінтернівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.06.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1947 рр., 9 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Соціалістичні договори. 
 
Р-6741, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 17 Партз’їзду  
с. Новий побут Комінтернівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.06.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 3 од. зб. 
Річні звіти. Соціалістичні договори. 
 
Р-6742, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона Україна» 
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с. Любопіль Комінтернівського району Одеської області 
[ ] -1950 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Суворова 
1950 р. - 
тип 16  
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.06.1967 р. 
Всього: 53 од. зб., 1944-1963 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1963 рр., 41 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Книги обліку фондів. 
Опис № 2 – 1950-1962 рр., 12 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. річні звіти. 
 
 
Р-6743, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе  
с. Калинівка Комінтернівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.06.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1951-1953 рр., 4 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти.  
 
 
Р-6744, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Пробудження» 
с. Калинівка Комінтернівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.06.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 10 од. зб. 
Акти збитків, які нанесли колгоспу німецько-фашистські окупанти. Річні 
звіти. Соціалістичні договори. 
 
Р-6745, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «За кращу обробку землі» 
с. Широке Комінтернівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 24.06.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 8 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Соціалістичні договори. 
 
Р-6746, Радянське м’яcо-молочне господарство (радгосп) «Одеський» 
Одеського обласного тресту радгоспів  
м. Одеса 
[ ] рр. 
з 1963 р. – с. Іллічівка Комінтернівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
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3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 24.06.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1963 рр., 65 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Соціалістичні та колективні договори. Книги 
обліку фондів. 
 
Р-6747, Комінтернівський районний дорожній відділ (райдорвідділ) Виконкому 
Комінтернівської районної ради депутатів трудящих 
с-ще Комінтернівське Комінтернівського району Одеської області 
[ ] -1955 рр. 
Комінтернівський районний відділ автомобільного транспорту та шосейних до-
ріг (райавтошосдор) Виконкому Комінтернівської районної ради депутатів 
трудящих 
с-ще Комінтернівське Комінтернівського району Одеської області 
1955 р. – 
тип 13 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 24.06.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1955-1964 рр., 25 од. зб. 
Плани роботи. Річні звіти. 
 
Р-6748, Кремидівська машинно-тракторна станція (МТС) Одеського обласного 
управління сільського господарства  
с. Кремидівка Комінтернівського району Одеського округу 
17.02.1930-11.08.1941 рр., 05.04.1944-18.04.1958 рр. 
з 1931 р. - Комінтернівського району УРСР 
з 1932 р. – Одеського обласного управління сільського господарства 
с. Кремидівка Комінтернівського району Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 24.06.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1958 рр., 20 од. зб. 
Виробниче-фінансові плани. Річні звіти. Рішення та розпорядження райвикон-
кому. 
 
 
Р-6749, Фрунзівська машинно-тракторна станція (МТС) Одеського обласного 
управління сільського господарства  
с. Біляри Комінтернівського району Одеської області 
[1932] -12.08.1941 рр., 05.04.1944-18.04.1958 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 24.06.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1958 рр., 16 од. зб. 
Виробниче-фінансові плани. Річні звіти.  
 
Р-6750, Комінтернівський районний відділ соціального забезпечення (райсо-
без) Виконкому Комінтернівської районної ради робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів  
с. Комінтернівське Комінтернівського району Одеської області 
09.02.1932-12.08.1941 рр., 05.04.1944 р. 
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з 24.12.1939 р. – Виконкому Комінтернівської районної ради депутатів тру-
дящих 
тип 7 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 24.06.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1959 рр., 40 од. зб. 
Накази та директиви облсобезу та міністерства. Звіти по всесоюзному, рес-
публіканському та місцевому бюджету. 
 
 
Р-6751, Комінтернівський районний фінансовий відділ (райфінвідділ) Викон-
кому Комінтернівської районної ради робітничих, селянських та червоноар-
мійських депутатів  
с. Комінтернівське Комінтернівського району Одеської області 
09.02.1932-12.08.1941 рр., 05.04.1944 р. 
з 24.12.1939 р. – Виконкому Комінтернівської районної ради депутатів тру-
дящих 
тип 9 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 24.06.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1964 рр., 49 од. зб. 
Бюджети району. Річні звіти про виконання бюджету. Бюджети сільських рад 
району. Штатний розпис організацій. району. Книги обліку витрат та прибут-
ків районного бюджету. 
 
 
Р-6752, Одеська виноробна станція Міністерства земельних справ 
м. Одеса 
жовтень 1917-1931 рр. 
Український науково-дослідний інститут виноградарства та виноробства 
1931-жовтень 1941 рр., 14.04.1944 р.- 
з 1924 р. – інститут ім. В.Є.Таїрова 
з 14.04.1944 по 30.07.1944 рр. – Головного управління виноробної промисло-
вості Наркомату УРСР 
з 31.07.1944 по квітень 1946 рр. – Наркомату харчової промисловості УРСР 
з квітня 1946 по 30.05.1947 рр. – Міністерства харчової промисловості УРСР 
з 31.05.1947 по 1949 рр. – Міністерства смакової промисловості УРСР 
з 1949 по 1953 рр. – Міністерства харчової промисловості УРСР 
з 1953 по 1956 рр. – Міністерства промисловості продовольчих товарів УРСР 
з 1956 по 1960 рр. – Міністерства сільського господарства УРСР 
з 1960 по 1962 рр. – Української академії сільських наук 
з 1963 р. – Міністерства сільського господарства УРСР 
Південне відділення Всесоюзної ордена Леніна академії сільськогосподарсь-
ких наук ім. Леніна Українського науково-дослідного інституту виноградарс-
тва та виноробства ім. Таірова Міністерства сільського господарства УРСР 
01.01.1970-21.10.1977 рр. 
Науково-виробниче об’єднання з виноградарства та виноробства Голо-
вплодвинпрому УРСР 
м. Одеса 
21.10.1977-21.08.1986 рр. 
Науково-виробниче об’єднання з виноградарства та розсадництва Українського 
республіканського об’єднання з розсадництва  
22.08.1986 р. 
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тип 16 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 24.06.1967 р. 
Всього: 1980 од. зб., 1918-1989 рр. 
 
Опис № 1 – 1956-1968 рр., 8 од. зб. 
Номенклатура посадових осіб. Заявки та плани роботи з радіоактивними ізо-
топами. Накази, директивні вказівки вищих органів та листування з ними. 
Список спеціалістів сільського господарства занесених у резерв для направ-
лення у слаборозвинені в економічному відношенні країни. Накази по інсти-
туту та лист до Міністерства сільського господарства УРСР про створення 
при інституті ім. Таїрова ізотопної лабораторії. 
Опис № 2 – 1918-1989 рр., 1680 од. зб. 
Наукова частина. Секретар. Відділ кадрів. Бухгалтерія. Місцевий комітет. 
Профспілковий комітет. Канцелярія: накази з основної діяльності, Голо-
вплодвинпрому про стан посадочного винограду. Листування з Південним нау-
ковим центром АН УРСР про наукову та виробничу діяльність. Протоколи засі-
дань вченої ради. Наукова частина: тематичні плани та пояснювальні записки 
до них, робочі плани науково-дослідних робіт, реєстраційні та інформаційні 
карти науково-дослідних робіт. Доповіді та пояснювальні записки генераль-
ного директора по основних напрямках діяльності. Договори про творче спів-
робітництво. Матеріали наукової діяльності інституту. Наукові статті, ди-
сертації по виноградарству та виноробству. Річні звіти по результатах нау-
кової виробничої діяльності. Плановий відділ. Рада всесоюзного товариства 
винахідників і раціоналізаторів. Рада науково-технічного товариства. Нау-
ково-технічна рада. Патентно-ліцензійна група. 
Опис № 3 – 1958-1969 рр., 292 од. зб. 
Науково частина. Звіти про науково-дослідну роботу. 
 
Р-6753, Дорожній комітет професійної спілки робітників залізничного транс-
порту Одеської залізниці 
м. Одеса 
[ ] рр. 
з 14.05.1953 р. – Одесько-Кишинівської залізниці 
з квітня 1956 р. – Одеської залізниці 
з 14.02.1963 р. - Одесько-Кишинівської залізниці 
тип 26 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 21.06.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1970 рр., 416 од. зб. 
Протоколи засідань пленумі, президії, профспілкових конференцій залізниць. 
Зведені профспілкові бюджети. Фінансові звіти. Бюджети державного соціаль-
ного страхування та фінансові звіти відділень залізниці. Матеріали з орга-
нізаційно-масової та культурно-просвітньої роботи, громадського огляду, 
охороні праці та техніки безпеки на залізниці. Матеріали про перехід робі-
тників та службовців на 7-часовий робітничий день. 
 
Р-6754, Комітет партійно-державного контролю Центрального району м. Одеси 
(райпартдержконтроль) 
м. Одеса 
20.12.1962-грудень 1965 рр. 
тип 2 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 28.06.1967 р. 
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Опис № 1 – 1963-1965 рр., 23 од. зб. 
Протоколи засідань комітету партійно-державного контролю. Плани роботи. 
Доповіді та статистичні звіти про роботу комітету. 
 
 
Р-6755, Одеський виноробний завод (вин завод) Одеського виноробного тресту 
м. Одеса 
[ ] рр. 
з 1957 р. – Головного управління виноробної промисловості 
з 1962 р. – Одеського виноробного тресту Раднаргоспу Одеського економічно-
го адміністративного району 
тип 11 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 28.06.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1962 рр., 164 од. зб. 
Промфінплани. Штатний розпис та кошториси. Колективні договори. Протоколи 
засідань технічної ради, заводського комітету. Матеріали громадського 
огляду, стану комплексної механізації та автоматизації виробничих проце-
сів, провадження нової техніки, технології виробництва, обміну досвідом 
передовиків виробництва. Листування з виробничих питань. Звіти про роботу 
лабораторії, якості продукції. Бухгалтерські звіти.  
 
Р-6756, Одеська музикальна школа № 5 Одеського обласного управління по 
справам мистецтва 
м. Одеса 
[ ] рр. 
з 1954 р. – Одеського міського відділу культури 
тип 19 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 03.07.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1962 рр., 61 од. зб. 
Протоколи педагогічних та методичних нарад. Річні звіти про роботу шкіл, 
про виконання кошторисів витрат. Штатний розпис та кошториси витрат. 
 
 
Р-6757, Одеське архітектурно-художнє ремісниче училище № 11 Одеського об-
ласного управління трудових резервів 
м. Одеса 
[ ] – лютий 1951 рр. 
Одеське ремісниче будівельне училище № 11 Одеського обласного управління 
трудових резервів 
лютий 1951-1961 рр. 
Одеське міське професійно-технічне училище № 3 Одеського обласного управ-
ління професійно-технічної освіти 
м. Одеса 
1961 р.- 
тип 21 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 03.07.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1964 рр., 46 од. зб. 
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Протоколи засідань педагогічної та методичної ради, професійних зборів. 
Річні звіти про роботу училища. Фінансові звіти. Штатний розпис та кошто-
риси.  
 
Р-6758, Одеський завод радіодеталей 7-го Головного управління промисловос-
ті зв’язку СРСР 
[ ] рр. 
м. Одеса 
з 1953 р. – Головного управління радіо електроізоляційної промисловості 
СРСР 
з 05.06.1957 р. – Управління машинобудування та хімічної промисловості Ра-
днаргоспу Одеського адміністративного району 
з 1963 р. – Управління радіоелектронної, приладобудівної та електротехніч-
ної промисловості Раднаргоспу Чорноморського економічного району 
тип 11 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.07.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1949-1963 рр., 234 од. зб. 
Технічний відділ. Бюро раціоналізації та винахідництва. Відділ кадрів. Бу-
хгалтерія. Плановий відділ. Охорона праці та техніка безпеки. Лабораторія. 
Заводський комітет. 
 
Р-6759, Одеський авто кузовний завод Головного управління медично-
інструментальної промисловості  
м. Одеса 
[ ]-1945 рр. 
Одеський завод № 6 медичного обладнання Головного управління медично-
інструментальної промисловості СРСР 
1945-1947 рр. 
Одеський завод медичного обладнання Головного управління медичного облад-
нання СРСР 
1947 р. 
з 1958 р. – Управління машинобудівної та хімічної промисловості Раднаргос-
пу Одеського економічного адміністративного району 
з 1963 р. – Управління машинобудівної та хімічної промисловості Раднаргос-
пу Чорноморського економічного району 
з 1966 р. – Головного управління медичної промисловості СРСР 
Одеський експериментальний завод лабораторної медичної техніки 25.05.1973–
11.01.1978 рр. 
Виробниче об’єднання медичної лабораторної техніки ВО «Медлабортехніка» 
11.01.1978 р. – 
з 04.02.1986 р. – Міністерства приладобудування СРСР 
з 01.09.1989 р. – Міністерства загального машинобудування 
Відкрите акціонерне товариство «Медлабортехніка» 
1993 р. -  
з 1994 р. – Міністерства машинобудування військово-промислового комплексу 
і конверсії України 
тип 11 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.07.1967 р. 
Всього: 648 од. зб., 1944-1997 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1997 рр., 584 од. зб. 
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Техпромфінплани. Розпорядження по заводу. Штатний розпис та кошториси. 
Плани та звіти з оргтехзаходів. Матеріали з раціоналізації та винахідницт-
ву, впровадження нової техніки. Річні звіти з основної діяльності, капіта-
льному будівництву. Акти збитків, які нанесли окупанти заводу. Секретарі-
ат. Планово-виробничий відділ. Технічний відділ. Відділ організації праці 
та заробітної платні. Бюро з раціоналізації та винахідництва. Відділ капі-
тального будівництва. Бухгалтерія. Планово-економічний відділ. Відділ кад-
рів. Заводський комітет. Відділ головного технолога. Науково-технічне то-
вариство. Канцелярія. Бюро автоматизації та механізації. Інженер з раціо-
налізації та винахідництву. Служба охорони праці та техніки безпеки. Від-
діл головного конструктора. Бюро з охорони праці та промислової санітарії. 
Наукове медично-технічне товариство. 
Опис № 2 – 1961-1965 рр., 15 од. зб. 
Заводський комітет. 
Опис № 3 – 1949-1972 рр., 8 од. зб. 
Накази та розпорядження по заводу. Виробниче-технічний паспорт заводу 
(1949 р.). 
Опис № 4 – 1993-1997 рр., 584 од. зб. 
Канцелярія. Відділ організації праці та заробітної платні. Бухгалтерія. 
Відділ капітального будівництва. Профспілковий комітет. Планово-
економічний відділ. Служба економічного планування та аналізу. Відділ ви-
робничого та житлово-соціального будівництва. Відділ технагляду та ремонт-
них робіт. 
 
Р-6760, Одеський обласний комітет профспілки робітників споживчої коопера-
ції 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 26 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 22.07.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1956 рр., 23 од. зб. 
Протоколи засідань президії, пленумів, конференцій. Плани роботи обкому. 
Профбюджет та звіти по профбюджету. 
 
 
Р-6761, Одеський обласний комітет профспілки робітників державної торгівлі 
м. Одеса 
[ ] -1947 рр. 
Одеський обласний комітет профспілки робітників державної торгівлі та гро-
мадського харчування 
1947-1956 рр. 
Одеський обласний комітет профспілки робітників державної торгівлі та спо-
живчої кооперації 
1956 р. - 
тип 26 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 22.07.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1971 рр., 218 од. зб. 
Протоколи засідань оргбюро, президії, пленумів, конференцій, нарад обкому 
і профспілкового активу. Плани роботи обкому. Інформації та звіти про ро-
боту обкому. Профбюджети, кошториси. Фінансові звіти та звіти з соцстраху-
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вання. Зведені профбюджети та статистичні звіти. Звіти про виконання бю-
джету державного страхування. Постанови обкому. 
 
Р-6762, Одеський інститут науково-судової експертизи Народного комісаріату 
юстиції УРСР 
м. Одеса 
[ ]- 15.04.1951 рр. 
Науково-дослідна кримінальна лабораторія Міністерства юстиції УРСР 
15.04.1951-25.10.1963 рр. 
Одеська науково-дослідна лабораторія судової експертизи Юридичної комісії 
при Раді міністрів УРСР м. Одеса 
25.10.1963 р.- 
тип 5 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 24.07.1967р. 
Всього: 134 од. зб., 1927-1958 рр. 
 
Опис № 1 – 1927-1941 рр., 11 од. зб. 
Плани науково-дослідних робіт. Протоколи засідань вченої ради. Річні звіти 
про роботу інституту. 
Опис № 2 – 1944-1958 рр., 123 од. зб. 
Плани науково-дослідних робіт. Протоколи засідань вченої ради, наукових 
конференцій, виробничих нарад. Наукові роботи. Річні звіти про роботу ін-
ституту, лабораторії з експертиз, бухгалтерії. Штатний розпис та коштори-
си. 
 
Р-6763, Одеський державний санітарно-бактеріологічний інститут ім. І.І. 
Мечникова Народного комісаріату охорони здоров’я УРСР 
м. Одеса 
[ ] -жовтень 1941 р. 
Одеський інститут епідеміології та мікробіології ім. І.І. Мечникова Народ-
ного комісаріату охорони здоров’я СРСР 
м. П’ятигорськ 
1942-1956 рр. 
з 1944 р. – Наркомату охорони здоров’я УРСР м. Одеса 
з березня 1946 р. – Міністерства охорони здоров’я УРСР м. Одеса 
Одеський науково-дослідний інститут епідеміології, мікробіології та гігіє-
ни ім. І.І. Мечникова Міністерства охорони здоров’я УРСР м. Одеса 
1956-1965 рр. 
Одеський науково-дослідний інститут вірусології і епідеміології ім. І.І. 
Мечникова Міністерства охорони здоров’я УРСР м. Одеса 
1965 р.- 
тип 22 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.07.1967 р. 
Всього: 583 од. зб., 1938-1976 рр. 
 
Опис № 1 – 1938-1976 рр., 419 од. зб. 
Річні плани наукової роботи. Протоколи наукової ради та конференцій. Річні 
звіти про науково-дослідну роботу. Листування з наукових питань. Штатний 
розпис та кошториси. Дирекція. Організаційно-методичний відділ. Вчена ра-
да. Відділ патентопровадження і науково-медичної інформації. Лабораторія 
грипу. Бухгалтерія. Відділ кадрів. 
Опис № 2 – 1949-1973 рр., 73 од. зб. 
Місцевий комітет. 
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Опис № 3 – 1946-1964 рр., 61 од. зб. 
Організаційно-методичний відділ. 
Опис № 4 – 1950-1975 рр., 30 од. зб. 
Протоколи нарад. План науково-дослідних робіт та санітарно-
епідеміологічних заходів. Накази Міністерства охорони здоров’я. Листування 
про науково-дослідну роботу. Звіти про роботу. 
 
 
Р-6764, Комітет партійно-державного контролю Київського району м. Одеси 
(райпартдержконтроль) 
м. Одеса 
20.12.1962-грудень 1965 рр. 
тип 2 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 28.07.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1963-1965 рр., 21 од. зб. 
Постанови вищих організацій. Плани роботи. Протоколи засідань комітету. 
Інформації та довідки про роботу. Матеріали перевірок підприємств, органі-
зацій, установ. 
 
Р-6765, Одеський завод ветеринарних інструментів (Ветінструмент) Союзного 
тресту постачання сільсько-господарчого, ветеринарно-зоотехнічного облад-
нання, інструментами та медикаментами «Союззооветпостач» СРСР 
м. Одеса 
[ ] -1969 рр. 
Одеський завод лабораторного обладнання «Союзголовзооветпостач» 
Міністерства сільського господарства СРСР 
25.02.1969 р.- 
з вересня 1969 р. - «Союзголовзооветпостачпром» Міністерства сільського 
господарства 
Всесоюзне науково-виробниче об’єднання «Ветприлад» 
13.09.1985 р. 
з 1991 р. – Міністерства сільського господарства і продовольства України 
Орендне підприємство «Імпульс» 
27.03.1992 р. 
Відкрите акціонерне товариство «Імпульс» 
13.08.1993 р. 
Ліквідовано - 29.02.2008 р. 
тип 11 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 28.07.1967 р. 
Всього: 410 од. зб., 1945-2008 рр. 
 
Опис № 1 – 1945-1992 рр., 334 од. зб. 
Загальний відділ. Планово-виробничий відділ. Бухгалтерія. Планово-
економічний відділ. Заводоуправління. 
Опис № 2 – 1992 - 2008 рр., 76 од. зб. 
Канцелярія. Статут заводу. Відділ праці та заробітної платні. Профспілко-
вий комітет. Бухгалтерія. Відділ кадрів. 
 
 
р-6766, Перша Одеська психіатрична лікарня ім. Старостина Народного комі-
саріату охорони здоров’я УРСР 
м. Одеса 
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[ ]-1920, жовтень 1941-квітень 1944 рр., 1963 р.  
з березня 1946 р. – Міністерства охорони здоров’я УРСР м. Одеса 
Одеська обласна психіатрична лікарня Одеського обласного відділу охорони 
здоров’я  
м. Одеса 
1963 р.- 
тип 22 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.08.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1938-1964 рр., 75 од. зб. 
Протоколи клінічних лікарняних конференцій. Штатний розпис та кошториси. 
Річні медичні та бухгалтерські звіти. 
 
р-6767, Одеське обласне відділення товариства по поширенню політичних та 
наукових знань УРСР Республіканського управління товариства «Знання» 
м. Одеса 
квітень 1948-1965 рр. 
Правління Одеської обласної організації товариства «Знання»  
1965 р.- 
тип 21 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 28.07.1967 р. 
Всього: 457 од. зб., 1948-1992 рр. 
 
Опис № 1 – 1948 -1992 рр., 275 од. зб. 
Протоколи засідань президії, пленумів, обласних і районних відділень. Шта-
тний розпис та кошториси адмінвитрат. Річні фінансові звіти. Постанови 
президії, правління обласної організації. 
Опис № 1-о – 1949 -1992 рр., 47 од. зб. 
Накази обласного відділення по особовому складу. 
Опис № 2-о – 1949 -1992 рр., 62 од. зб. 
Особові рахунки по заробітній платні робітників та службовців. 
Опис № 3-о – 1971 -1992 рр., 73 од. зб. 
Особові справи. 
 
Р-6768, Одеський обласний комітет добровільного товариства сприяння флоту 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 24 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.08.1967 р. 
  
Опис № 1 – 1948 -1951 рр., 21 од. зб. 
Протоколи засідань оргбюро, президії, конференцій. Плани роботи. Штатний 
розпис та кошториси. Річні фінансові звіти. 
 
 
Р-6769, Одеський обласний комітет добровільного товариства сприяння армії 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 24 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.08.1967 р. 
Всього: 16 од. зб., 1948-1951 рр. 
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Опис № 1 – 1949 -1951 рр., 10 од. зб. 
Стенограми 1 та 2 обласних конференцій. Довідки-доповіді про результати 
перевірок товариств районів області. Кошториси, штатний розпис. Річні фі-
нансові звіти. 
Опис № 2 – 1948 -1951 рр., 6 од. зб. 
Накази, звіти та постанови обкому. 
 
Р-6770, Одеський обласний комітет добровільного товариства сприяння авіа-
ції 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 24 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.08.1967 р. 
  
Опис № 1 – 1950 -1951 рр., 3 од. зб. 
Стенографічний звіт 2-ї обласної конференції. Річний фінансовий звіт. 
 
Р-6771, Одеський обласний комітет добровільного товариства сприяння армії, 
авіації і флоту (ДТСААФ) 
м. Одеса 
1951 р.- 
тип 24 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.08.1967 р. 
Всього: 783 од. зб., 1951-1981 рр. 
  
Опис № 1 – 1951 -1981 рр., 692 од. зб. 
Стенограми обласних конференцій. Матеріали районних комітетів. Протоколи 
засідань президії обкому. Звіти про спортивно-масову роботу та соцзмаган-
ня. Фінансові плани, звіти. Штатний розпис та кошториси. Секретаріат. Від-
діл організаційно-масової та військово-патріотичної пропаганди. Відділ 
військово-технічної початкової військової підготовки та спорту. Планово-
економічна група. Бухгалтерія. Місцевий комітет. Відділ матеріально-
технічного забезпечення та будівництва. Відділ кадрів. 
Опис № 2 – 1952 -1979 рр., 91 од. зб. 
Протоколи та рішення оргкомітету, накази і постанови. Звіти про роботу об-
кому та його організацій. Контрольні завдання, плани та звіти про підгото-
вку обов’язкового контингенту спеціалістів.  
 
Р-6772, Котовський міський державний архів (міськдержархів) архівного від-
ділу виконкому Одеської обласної ради депутатів трудящих 
м. Котовськ Котовського району Одеської області  
1963 р. 
тип 19 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 27.10.1970 р. 
 
Опис № 1 – 1963-1966 рр., 10 од. зб. 
Квартальні плани роботи. Річні звіти. 
 
Р-6773, Одеська 2-а клінічна лікарня ім. Ласточкіна Одеського міського 
відділу охорони здоров’я  
м. Одеса 
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1934-жовтень 1941, квітень 1944-01.01.1949 рр. 
Одеська обласна клінічна лікарня Одеського обласного відділу охорони здо-
ров’я  
м. Одеса 
01.01.1949 р.- 
тип 22 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 30.08.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1934-1987 рр., 357 од. зб. 
Штатний розпис та кошториси витрат. Річні медичні та бухгалтерські звіти 
(текстові та статистичні). Накази та протоколи загально лікарняних клініч-
них конференцій. Інформації про роботу школи передового досвіду. Річні 
звіти по кадрам. Протоколи засідань лікарняної ради. Місцевий комітет. Ор-
ганізаційно-методичний відділ. Відділ медичної статистики. Бухгалтерія. 
Відділ кадрів. профспілковий комітет. Рада НОП. Інженер з техніки безпеки. 
 
 
Р-6774, Одеське обласне аптекоуправління Одеського обласного відділу охо-
рони здоров’я  
м. Одеса 
09.02.1932-жовтень 1941 рр., квітень 1944 р. 
тип 22 
2 категорія фондів 
На державному зберіганні з 08.09.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1973 рр., 198 од. зб. 
Положення про аптекоуправління. Квартальні плани роботи. Протоколи адміні-
стративно-господарчих нарад. Матеріали з соцзмагання (соцзобов’язання, 
протоколи, акти). Матеріали з раціоналізації та винахідництва. Штатний ро-
зпис та кошториси витрат. Річні фінансові звіти. Річні плани фінансові та 
товарообігу. Річні звіти з основної діяльності.  
 
Р-6775, Одеський вітамінний завод Українського головного управління консе-
рвної промисловості «Укрголовконсерв» 
м. Одеса  
[ ] рр. 
з 11.04.1956 р. – Українського головного управління кондитерської промис-
ловості «Укрголовкондитер» 
з 19.07.1957 р. – Управління харчової промисловості Раднаргоспу Одеського 
економічного адміністративного району 
з 1963 р. – Управління харчової промисловості Раднаргоспу Чорноморського 
економічного району 
тип 11 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.09.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1965 рр., 163 од. зб. 
Техпромфінплани. Плани та ліміти по труду. Колективні договори. Матеріали 
з соцзмагання, раціоналізації та винахідництву. Протоколи виробничих на-
рад. Штатний розпис та кошториси. Річні звіти з основної діяльності та ка-
пітального будівництва. 
 
 
Р-6776, Одеський обком профспілки робітників хлібопекарської промисловості 
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м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 26 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.09.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1948 рр., 14 од. зб. 
Протоколи засідань президії, оргбюро, обласної конференції. Фінансові зві-
ти по профбюджету та соцстрахуванню. 
 
Р-6777, Український республіканський комітет профспілки робітників консер-
вної промисловості 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 26 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.09.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1948 рр., 12 од. зб. 
Протоколи засідань президії. Матеріали конференції. Доповіді та інформації 
про роботу. Фінансові звіти по профбюджету та соціальному страхуванню.  
 
Р-6778, Одеський обком профспілки робітників м’ясо-молочної промисловості 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 26 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.09.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1953 рр., 40 од. зб. 
Протоколи засідань президії, оргбюро, обласної конференції. Стенограми 
пленумів, міської наради профактиву м. Одеси. Доповіді, довідки про роботу 
активу. Бюджети та звіти про виконання бюджетів. 
 
Р-6779, Одеський обком профспілки робітників харчової промисловості 
м. Одеса 
жовтень 1948 р. 
тип 26 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.09.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1948-1964 рр., 296 од. зб. 
Протоколи та постанови засідань президії, конференцій. Наради профактиву. 
Зведені річні бюджети та звіти про виконання бюджетів. Квартали плани ро-
боти.  
 
Р-6781, Районний житлово-комунальний відділ (райжилкомунвідділ) Виконкому 
Іллічівськом районної ради робітничих, селянських та червоноармійських де-
путатів м. Одеси 
м. Одеса 
09.02.1932-17.10.1941 рр., 10.04.1944 р. 
з 24.12.1939 р. – Виконкому Іллічівськом районної ради депутатів трудящих 
м. Одеси 
тип 18 
категорія фонду 2 
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На державному зберіганні з 30.09.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1963 рр., 31 од. зб. 
Зведені житлово-фінансові плани. Штатний розпис та кошториси. Звіти про 
виконання кошторисів по бюджету управління. 
 
 
Р-6783, Одеське міське житлове управління Виконкому Одеської міської ради 
депутатів трудящих  
м. Одеса 
жовтень 1941 р., квітень1944 р. 
тип 18 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 30.09.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1948-1963 рр., 117 од. зб. 
Зведені плани по труду районів міста Одеси. Зведені річні звіти міськжилу-
правління. Матеріали про реорганізацію домоуправлінь. Довідки про стан 
експлуатації житлового фонду та благоустрою. Коню’ктурні огляди районних 
груп технічного нагляду.  
 
Р-6785, Одеський завод «Шкірсурогат» тресту підсобних підприємств Наркома-
ту легкої промисловості УРСР 
м. Одеса 
[ ]-1947 рр. 
з березня 1946 р. – Міністерства легкої промисловості УРСР м. Одеса 
Одеський завод «Шкірозамінювач» металево-фурнітурного тресту Міністерства 
легкої промисловості УРСР 
1947 р.- 
з 1957 р. – Управління легкої промисловості Раднаргоспу Одеського адмініс-
тративного економічного району 
з 1963 р. – Управління легкої промисловості Раднаргоспу Чорноморського 
економічного району м. Одеса 
тип 11 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 14.10.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1963 рр., 348 од. зб. 
Плани по труду, оргтехзаходам. Промфінплани. Штатний розпис та кошториси. 
Протоколи виробниче-технічних нарад. Колективні договори. Матеріали по 
відновлюванню заводу, соцзмаганню, раціоналізації та винахідництву, впро-
вадженню передового досвіду на новій техніці, роботі бригад комуністичної 
праці. Листування з виробничих питань. Річні звіти та пояснювальні записки 
до них. 
 
Р-6786, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «День урожаю» 
с. Чижове Березівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 16.10.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1961-1962 рр., 3 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Книги обліку грошових і натуральних прибутків. 
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Р-6787, Виконком Новоєлизаветівської сільської ради робітничих, селянських 
та червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Новоєлизаветівка Демидівського району Одеського округу Одеської губер-
нії 
1923-24.12.1939 рр. 
з 1925 р. – Петроверівського району Одеського округу 
з 1928 р. – Жовтневого району Одеського округу 
з 1931 р. – Жовтневого району УРСР 
з 1932 р. – Жовтневого району Одеської області 
Виконком Новоєлизаветівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Новоєлизаветівка Жовтневого району Одеської області 
з 1961 р. – Березівського району Одеської області 
з 1965 р. – Ширяївського району Одеської області 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 16.10.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1967 рр., 108 од. зб. 
Протоколи засідань сільради та сесій. Бюджети сільради. Соціалістичні до-
говори. Квартальні плани роботи. 
 
 
Р-6788, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна 
с. Ганно-Покровка, Жовтневого району, Одеської області 
[ ]- квітень 1963 рр. 
з 1959 по 1962 рр. – с. Катерино-Платонівка Цебриковського району 
Колгосп «Прогрес»  
с. Катерино-Платонівка Березівського району 
квітень 1963-1964 рр. 
Колгосп ім. Калініна 
с. Катерино-Платонівка Ширяєвського району Одеської області 
січень 1965 р.- 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 16.10.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1970 рр., 40 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Плани колгоспу. 
Річні звіти. Договори на соцзмагання. 
 
Р-6789, Виноробне радянське господарство (вин радгосп) «Жовтнивка» Одесь-
кого виноробного тресту 
с. Заводівка Березівського району Одеської області 
[ ] рр. 
з квітня 1963 р. – Одеського радгоспвинтресту 
тип 16 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 16.09.1965 р.  
Всього: 51 од. зб., 1944-1967 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1954 рр., 15 од. зб. 
Плани, ліміти по труду. Колективні договори. Штатний розпис та кошториси. 
Річні звіти. 
Опис № 2 – 1959-1967 рр., 36 од. зб. 



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  1149 

Виробниче-фінансові плани. Протоколи виробничих нарад. Штатний розпис. Рі-
чні звіти. Колективний договір.  
 
Р-6790, Виконком Роздільнянської районної ради робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів (райвиконком) 
с. Роздільна Роздільнянського району Одеської області 
09.02.1932-24.12.1939 рр. 
Виконком Роздільнянської районної ради депутатів трудящих (райвиконком) 
с. Роздільна Роздільнянського району Одеської області 
24.12.1939-0.08.1941 рр., 04.04.1944 р.- 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 29.10.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1974 рр., 1293 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому, сесій райради. Рішення та постанови райради. 
Статистичні звіти про склад депутатів. Матеріали по збільшенню колгоспів. 
Інформація по роботі райвиконкому. Листування з облвиконкомом про розвиток 
сільського господарства, тваринництва, промисловості. Матеріали з соцзма-
гання. Листування про благоустрій, електрифікації, радіофікації, роботи 
шкіл. Плани роботи постійних комісій. Матеріали виборчих комісій. Коштори-
си адмінвитрат. Річні звіти про виконання бюджету. 
 
Р-6791, Єреміївська машинно-тракторна станція (МТС) Одеського обласного 
управління сільського господарства 
с. Єреміївка Роздільнянського району Одеської області 
1932-11.08.1941 рр., 07.04.1944-18.04.1958 рр. 
тип 16 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 31.10.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1958 рр., 23 од. зб. 
Виробниче-фінансові плани. Штатний розпис та кошториси. Річні звіти. 
 
Р-6792, Роздільнянська районна інспектура державної статистики Виконавчого 
комітету Роздільнянської районної ради робітничих, селянських та червоноа-
рмійських депутатів 
смт Роздільна Роздільнянського району Одеської області  
09.02.1932-03.08.1941 рр., 04.04.1944 р. 
з 24.12.1939 р. – Виконавчого комітету Роздільнянської районної ради депу-
татів трудящих 
з 1957 р. – м. Роздільна Роздільнянського району Одеської області 
Роздільнянська районна інформаційно-обчислювальна станція 
м. Роздільна Роздільнянського району Одеської області 
січень 1973 р. 
тип 8 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 31.10.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1975 рр., 296 од. зб. 
Зведені статистичні матеріали обліку промисловості, сільського господарст-
ва, худоби, продуктів в колгоспах. Відомості про механічний рух населення. 
Аналітичні записи, доповіді по всім галузям розвитку господарства та куль-
тури. 
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Р-6793, Роздільнянська районна лікарня Роздільнянського районного відділу 
охорони здоров’я  
м. Роздільна Роздільнянського району Одеської області 
09.02.1932-03.08.1941 рр., 04.04.1944 р. 
з 1959 р. – Виконавчого комітету Роздільнянської районної ради депутатів 
трудящих 
тип 22 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 31.10.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1974 рр., 105 од. зб. 
Штатний розпис та кошториси. Річні звіти про роботу лікарні. Бухгалтерські 
звіти. Річні комплексні плани роботи. Статистичні звіти. Паспорти лікарня-
них установ району.  
 
Р-6794, Племінне свинарське радянське господарство (радгосп) «Комуніст» 
Українського тресту комбікормової промисловості та радгоспів 
с. Роздільна Роздільнянського району Одеської області 
серпень 1946 р. 
з 01.02.1959 р. – Одеського обласного управління радгоспів 
з 01.04.1963 р. – Роздільнянського виробничого колгоспно-радгоспного уп-
равління 
тип 16 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 31.10.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1964 рр., 115 од. зб. 
Фінансово-виробничі плани. Статут радгоспу. Штатний розпис та кошториси. 
Протоколи виробничих нарад. Соціалістичні зобов’язання. Огляди про роботу 
радгоспу. Агрономічні звіти. Річні фінансові звіти. Річні звіти про сорто-
ве сіяння, виробництво продукції тваринництва, рослинництво, ветеринарно-
профілактичні засоби. 
 
Р-6795, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний Перекоп» 
с. Понятівка Роздільнянського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 31.10.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1948-1957 рр., 23 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробниче-
фінансові плани. Річні звіти.  
 
 
Р-6796, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Куйбишева 
с. Лозове Роздільнянського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 31.10.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1951-1957 рр., 16 од. зб. 
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Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробниче-
фінансові плани. Річні звіти.  
 
 
Р-6797, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Поліни Осіпенко 
с. Кам’янка Роздільнянського району Одеської області 
1944-1950 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щербакова 
с. Кам’янка Роздільнянського району Одеської області 
1950 р. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 31.10.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1964 рр., 50 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробниче-
фінансові плани. Річні звіти. Соціалістичні зобов’язання. Книги обліку фо-
ндів. 
 
Р-6798, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна 
с. Кучурган Роздільнянського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 31.10.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1957 рр., 13 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти.  
 
 
Р-6799, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьоного 
с. Будьонівка Роздільнянського району Одеської області 
1947-1957 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Україна» 
с. Новоукраїнка Роздільнянського району Одеської області 
1958-1962 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка 
с. Новоукраїнка Роздільнянського району Одеської області 
1962-1963 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 31.10.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1964 рр., 57 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробниче-
фінансові плани. Річні звіти. Соціалістичні зобов’язання. Книги обліку фо-
ндів. 
 
Р-6800, Виконком Степановської сільської ради депутатів трудящих 
с. Степанівна Роздільнянського району Одеської області 
24.12.1939-07.08.1941 рр., 05.04.1944 р. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 31.10.1967 р. 
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Опис № 1 – 1947-1958 рр., 74 од. зб. 
Квартальні плани роботи. Бюджети. Протоколи засідань виконкому, сесій. Ін-
формації про роботу сільради. Соціалістичні договори. Статистичні звіти 
про склад депутатів. 
 
 
Р-6801, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна 
с. Романівка Миколаївського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.03.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1957 рр., 13 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Книги обліку фондів. 
 
Р-6802, Виконком Боковської районної ради робітничих, селянських та черво-
ноармійських депутатів (сільрада) 
с. Бокове Троїцького району Балтського округу Одеської губернії 
07.03.1923-серпень 1940 рр. 
з 12.10.1924 р. – Автономної Молдавської РСР 
Виконком Боковської районної ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Бокове Троїцького району Одеської області 
серпень 1940-04.08.1941 рр., 29.03.1944 р. 
з 28.11.1957 р. – Любашівського району Одеської області 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 12.09.1973 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1965 рр., 51 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому, сесій райради. Бюджети. Кошториси витрат. 
Річні звіти про виконання бюджету. 
 
 
Р-6803, Виконком Виноградарської районної ради робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Виноградар Червоно-Повстанського району Балтського округу Одеської гу-
бернії 
1926-24.12.1939 рр. 
з 1931 р. - Червоно-Повстанського району УРСР 
з 1932 р. – Біляївського району Одеської області 
Виконком Виноградарської районної ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Виноградар Біляївського району Одеської області 
24.12.1939-20.08.1941 рр., 09.04.1944 р. 
з 1965 р. – Роздільнянського району Одеської області 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 31.10.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1970 рр., 165 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому, сесій райради. Плани роботи сільради. Бюдже-
ти та річні звіти про виконання бюджету. Соціалістичні договори та зо-
бов’язання. Статистичні звіти про склад депутатів. Річні фінансові звіти.  
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Р-6804, Роздільнянське районне об’єднання «Сільгосптехніка» Одеського об-
ласного об’єднання «Сільгосптехніка» 
с. Роздільна Роздільнянського району Одеської області 
20.02.1961 р. 
тип 16 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 31.10.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1962-1974 рр., 66 од. зб. 
Виробниче-фінансові плани. Річні звіти. Протоколи профспілкових та звітно-
виборних нарад, технічної ради, конференцій. Соціалістичні зобов’язання та 
колективні договори.  
 
Р-6805, Роздільнянська районна ремонтно-технічна станція (РТС) Одеського 
обласного управління сільського господарства  
с. Роздільна Роздільнянського району Одеської області 
18.04.1958-20.02.1961 рр. 
тип 16 
категорія фонду 
На державному зберіганні з 31.10.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1959-1961 рр., 9 од. зб. 
Виробниче-фінансові плани. Штатний розпис. Річні звіти. 
 
 
Р-6806, Виноробне радянське господарство (винрадгосп) «Кучурганський» Оде-
ського обласного виноробного тресту 
с. Очеретівка Роздільнянського району Одеської області 
[ ] рр. 
з квітня 1963 р. – Одеського обласного радгоспвинтресту 
Винрадгосп ім. 50-річчя Великого Жовтня 
с. Кучурган Роздільнянського району Одеської області 
1967 р. – 
тип 16 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 31.10.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1970 рр., 204 од. зб. 
Статут винрадгоспу. Штатний розпис та кошториси. Накази по радгоспу. Про-
токоли загальних зборів та засідань рабкому. Промфінплани. Колективні до-
говори. Матеріали з соцзмагання. Виробниче-економічні показники діяльності 
радгоспу. Плани по труду. 
 
 
Р-6807, Плодо-овочеве радянське господарство (радгосп) ім. Косовського 
Українського консервного тресту «Укрконсервтрест» 
с. Степанівна Роздільнянського району Одеської області 
1935-07.08.1941 рр., 05.04.1944 р. 
тип 16 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 31.10.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1940-1969 рр., 316 од. зб. 
Виробниче-фінансові плани. Штатний розпис та кошториси. Річні фінансові 
звіти. Протоколи виробничих нарад та загальних зборів. Матеріали по соц-
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змаганню. Колективні договори. Статистичні звіти. Звіти про сортове сіян-
ня, виробництво продукції тваринництва. 
 
 
Р-6808, Роздільнянське районне вин заводоуправління Одеського винтресту 
с. Роздільна Роздільнянського району Одеської області 
[ ] рр. 
з 1963 р. – Одеського радгоспвинтресту 
тип 16 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 31.10.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1949-1974 рр., 110 од. зб. 
Промфінплани. Кошториси та штатний розпис. Річні звіти. Протоколи засідань 
місцевого комітету, профспілкових зборів. Соціалістичні зобов’язання та 
звіти про їх виконання. Колективні договори. Річні бухгалтерські звіти.  
 
Р-6810, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Свердлова 
с. Гетьманці Роздільнянського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 31.10.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1951-1956 рр., 8 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
 
Р-6811, Виконком Березанської районної ради робітничих, селянських та чер-
воноармійських депутатів (сільрада) 
с. Березань Червоно-Повстанського району Одеського округу  
1930-24.12.1939 рр. 
з 1931 р. - Червоно-Повстанського району УРСР 
з 1932 р. – Біляївського району Одеської області 
Виконком Березанської районної ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Березань Біляївського району Одеської області 
24.12.1939-22.08.1941 рр., 09.04.1944 р. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 01.11.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1973 рр., 125 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому, сесій райради, загальних зборів громадян. 
Плани роботи сільради та постійно діючих комісій. Бюджети та річні фінан-
сові звіти. Соціалістичні зобов’язання.  
 
 
Р-6812, Виконком Тараса-Шевченковської районної ради робітничих, селянсь-
ких та червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Янівка Тараса-Шевченковського району Одеського округу Одеської губернії 
07.03.1923-24.12.1939 рр. 
з 1925 р. - Тараса-Шевченковського району Одеського округу 
з 1931 р. – Тараса-Шевченковського району УРСР 
з 1932 р. - Біляївського району Одеської області 
Виконком Василівської районної ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Василівка Біляївського району Одеської області 
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24.12.1939-16.08.1941 рр., 09.04.1944 р. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 01.11.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1961-1974 рр., 102 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому, сесій райради, загальних зборів громадян. 
Плани роботи сільради та постійно діючих комісій. Бюджети сільради та річ-
ні фінансові звіти. Соціалістичні договори на змагання між сільрадами.  
Статистичні звіти. Звіти депутатів про пророблену роботу. Документи вибо-
рів в сільську раду. 
 
 
Р-6813, Біляївський районний комітет партійно-державного контролю (райпар-
тдержконтроль) 
с. Біляївка Біляївського району Одеської області 
20.12.1962-грудень 1965 рр. 
Біляївський районний комітет народного контролю 
с-ще Біляївка Біляївського району Одеської області 
1965 р. – 
тип 2 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 04.11.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1963-1975 рр., 47 од. зб. 
Постанови комітету партійно-державного контролю ЦК КПУ. Плани роботи. Про-
токоли засідань комітету. Інформації, довідки та звіти про роботу коміте-
ту. Матеріали перевірок підприємств, організацій, установ, колгоспів та 
радгоспів. 
 
Р-6814, Біляївська районна інспектура державної статистики Виконавчого ко-
мітету Біляївської районної ради робітничих, селянських та червоноармійсь-
ких депутатів 
с. Біляївка Біляївського району Одеської області  
17.02.19352-11.08.1941 рр., 07.04.1944 р. 
з 24.12.1939 р. – Виконавчого комітету Біляївської районної ради депутатів 
трудящих 
с. Біляївка Біляївського району Одеської області  
тип 8 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 04.11.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1964 рр., 223 од. зб. 
Зведені статистичні матеріали обліку промисловості, сільського господарст-
ва, худоби, засіяних площин, виноградних насаджень, продуктів в колгоспах. 
Відомості про механічний рух населення. Аналітичні записи, доповіді по 
всім галузям розвитку господарства та культури. Підсумки перепису худоби, 
плодоягідних насаджень, засіяних площин, транспорту. Щоденники реєстрації 
актів громадського стану. Плани роботи інспектури. Кошториси та штатний 
розпис. Особові рахунки колгоспів та радгоспів надходження сільсько-
господарчих продуктів. 
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Р-6815, Біляївський районний відділ народної освіти (районо) Виконкому Бі-
ляївської районної ради робітничих, селянських та червоноармійських депу-
татів 
с. Біляївка Біляївського району Одеської області 
17.02.1935-11.08.1941 рр., 07.04.1944 р. 
з 24.12.1939 р. – Виконкому Біляївської районної ради депутатів трудящих 
з 1957 р. – смт Біляївка Біляївського району 
тип 21 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 04.11.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1948-1972 рр., 93 од. зб. 
Рішення райвиконкому. Кошториси витрат. Плани роботи. Звіти про успіхи уч-
нів, роботі дитячих садків. Фінансові звіти. Штатний розпис. Протоколи за-
сідань ради при відділі освіти, нарад, конференцій.  
 
Р-6816, Біляївський районний відділ культури (райкультвідділ) Виконкому 
Біляївської районної ради депутатів трудящих 
с. Біляївка Біляївського району Одеської області 
10.06.1953 р. 
тип 19 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 04.11.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1958-1970 рр., 72 од. зб. 
Накази обласного управління культури. Рішення райвиконкому. Плани роботи. 
Звіти про роботу райвідділів культури, бібліотек, клубів, культурно-
просвітних установ. Листування з обласними управлінням культури, обласним 
домом народної творчості з питань культурно-просвітньої роботи. Протоколи 
засідань ради при відділі культури. Довідки перевірок та інформації про 
роботу відділу, клубів, бібліотек, будинків культури. Річні статистичні та 
бухгалтерські звіти. 
 
 
Р-6817, Біляївський районний відділ сільського господарства (райсільгосп-
відділ) Виконкому Біляївської районної ради робітничих, селянських та чер-
воноармійських депутатів  
с. Біляївка Біляївського району Одеської області 
17.02.1935-11.08.1941 рр., 07.04.1944 р. 
з 24.12.1939 р.-Виконкому Біляївської районної ради депутатів трудящих 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 04.11.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1953 рр., 34 од. зб. 
Кошториси та штатний розпис. Прибутково-витратні кошториси рай сільгосп-
відділів та колгоспів. Річні звіти. Плани розвитку сільського господарства 
та тваринництва по колгоспам району. Соціалістичні зобов’язання колгоспів. 
 
 
Р-6818, Овочево-плодово-виноградне радянське господарство (радгосп) «Біля-
ївський» Українського консервного тресту «Укрконсервтрест» 
с.Секретарівка Біляївського району Одеської області 
17.03.1949 р. 
тип 16 
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3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 04.11.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1949-1957 рр., 40 од. зб. 
Положення про радгосп. Плани та звіти про розвиток тваринництва. Листуван-
ня з Укрконсервтрестом, облвиконкомом, райвиконкомом про стан та розвиток 
садівництва, рослинництва, тваринництва, механізації виробництва, соцзма-
ганні. 
 
 
Р-6820, Біляївський районний відділ землеустрою Виконкому Біляївської рай-
онної ради депутатів трудящих 
с. Біляївка Біляївського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 15 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 04.11.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1948 рр., 7 од. зб. 
Державні акти на довічне використання землі. Матеріали по відновленню дер-
жавних актів на довічне використання землі збільшених колгоспів. 
 
Р-6821, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний Жовтень» 
с. Троїцьке Біляївського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 01.11.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1950 рр., 5 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. 
 
Р-6822, Одеський обласний автомобільний трест Наркомату автомобільного 
транспорту та шосейних доріг УРСР 
м. Одеса 
08.05.1944 р. 
з березня 1946 р.- Міністерства автомобільного транспорту та шосейних до-
ріг УРСР 
з 29.05.1953 р. – Міністерства дорожнього та транспортного господарства 
УСРС 
Одеський обласний автотранспортний трест Міністерства автомобільного тран-
спорту та шосейних доріг УРСР 
09.09.1955 р. 
Одеський обласний автомобільний трест Міністерства автомобільного транспо-
рту та шосейних доріг УРСР 
17.05.1961 р.  
Одеський виробничий обласний автомобільний трест Міністерства автомобіль-
ного транспорту і шосейних доріг УРСР 
09.10.1963 р. 
Одеське виробниче управління автомобільного транспорту Міністерства авто-
мобільного транспорту і шосейних доріг УРСР 
10.06.1966 р. 
з квітня 1969 р. – Головного управління Міністерства автомобільного транс-
порту УРСР 
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Одеське обласне виробниче управління вантажного автотранспорту Головного 
управління вантажного транспорту Міністерства автомобільного транспорту 
УРСР 
29.05.1970 р. 
Одеське обласне управління вантажного автотранспорту Головного управління 
вантажного автотранспорту Міністерства автомобільного транспорту УРСР 
01.01.1988 р. - Ліквідовано 
тип 13 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 22.11.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1987 рр., 1085 од. зб. 
П’ятирічний план. Річні та квартальні плани по труду. Накази, розпоряджен-
ня тресту. Паспорти підприємств тресту. Коню’ктурі огляди. Колективні до-
говори. Матеріали по соцзмаганню, раціоналізації та винахідництву, про на-
явність, склад та підготовку кадрів. Річні звіти про роботу, фінансово-
господарчу діяльність тресту і підприємств. Штатний розпис та кошториси. 
Загальний відділ. Планово-економічний відділ. Виробниче-технічний відділ. 
Відділ організації труда та заробітної платні. Вантажна служба. Бухгалте-
рія. Відділ кадрів. Централізована служба експлуатації. Група планування 
по міністерствам та галузям. 
 
 
Р-6823, Одеська районна інспектура державної статистики (РайЦСУ) Виконкому 
Одеської районної ради робітничих, селянських та червоноармійських депута-
тів 
м. Одеса 
1937-17.10.1941 рр., 10.04.1944-04.01.1963 рр. 
з 24.12.1939 р.- Виконкому Біляївської районної ради депутатів трудящих 
тип 8 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 04.11.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1962 рр., 103 од. зб. 
Матеріали одночасного обліку про віковий та статевий склад населення. Ма-
теріали перепису та обліку плодово-ягідних насаджень, худоби, дрібної про-
мисловості, обладнання, тракторів, сільськогосподарських машин, зрошуваних 
земель, засіяних площин. Особові рахунки колгоспів з обліку поставок сіль-
госппродуктів. 
 
 
Р-6824, Одеський районний державний архів (райдержархів) Архівного відділу 
Виконкому Одеської обласної ради депутатів трудящих  
м. Одеса 
[ ]-04.01.1963 рр. 
тип 19 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 04.11.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1959-1963 рр., 14 од. зб. 
Плани роботи архіву. Річні звіти. Директивні вказівки архівного відділу. 
 
Р-6825, Біляївський районний державний архів (райдержархів) Архівного від-
ділу Виконкому Одеської обласної ради депутатів трудящих  
с. Біляївка Біляївського району Одеської області 
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[ ] рр. 
тип 19 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 04.11.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1948-1966 рр., 60 од. зб. 
Плани роботи архіву. Річні звіти. Списки установ та організацій району. 
Книги фондів. Методичні вказівки архівного відділу. 
 
Р-6826, Комінтернівський районний відділ сільського господарства  
(райсільгоспвідділ) Виконкому Комінетрівської районної ради робітничих, 
селянських та червоноармійських депутатів 
с. Комінтернівське Комінтернівського району Одеської області 
1932-12.08.1941 рр., 05.04.1944 р. 
з 24.12.1939 р. – Виконкому Комінтернівської районної ради депутатів тру-
дящих 
тип 16 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 15.11.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1953 рр., 360 од. зб. 
Річні звіти колгоспі. Зведені звіти по колгоспам району. Протоколи засі-
дань правління колгоспів. Виробничі плани колгоспів. Земельно-шнурові кни-
ги. Державні акти на довічне використання землею. 
 
 
Р-6827, Комінтернівський районний відділ народної освіти  
(райОНО) Виконкому Комінетрівської районної ради робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів 
с. Комінтернівське Комінтернівського району Одеської області 
09.02.1932-12.08.1941 рр., 05.04.1944 р. 
з 24.12.1939 р. – Виконкому Комінтернівської районної ради депутатів тру-
дящих 
тип 21 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 15.11.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1965 рр., 159 од. зб. 
Рішення райвиконкому. Накази райОНО. Плани робот шкіл району. Звіти про 
роботу шкіл. Протоколи вчительських конференцій та педагогічної наради. 
Статистичні звіти про роботу шкіл. Акти перевірки роботи шкіл. Інформації 
та звіти про успіхи учнів. Кошториси витрат. Соціалістичні зобов’язання та 
договори. Річні звіти райОНО та шкіл. 
 
Р-6828, Комінтернівський районний комітет партійно-державного контролю 
(партдержконтроль)  
с-ще Комінтернівське Комінтернівського району Одеської області 
20.12.1962-грудень 1965 рр. 
тип 2 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 15.11.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1963-1965 рр., 19 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи комітету райдержпартконтроля. Інформації та довід-
ки про результат проведених перевірок. 
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Р-6829, Комінтернівська районна інспектура державної статистики (РайЦСУ) 
Виконкому Одеської районної ради робітничих, селянських та червоноармійсь-
ких депутатів 
с. Комінтернівське Комінтернівського району Одеської області 
09.02.1932-12.08.1941 рр., 05.04.1944 р. 
з 24.12.1939 р. – Виконкому Комінтернівської районної ради депутатів тру-
дящих 
тип 8 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 15.11.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1965 рр., 169 од. зб. 
Річні звіти про наявність худоби, населення, реєстрації актів громадянсь-
кого стану, насадження виноградників, засіяних площин. Накази та розпоря-
дження вищих організацій. Матеріали перепису та обліку плодово-ягідних на-
саджень, худоби, дрібної промисловості, обладнання, тракторів, сільського-
сподарських машин, зрошуваних земель, засіяних площин. Річні звіти про ме-
ханічних рух населення. 
 
Р-6830, Одеське обласне відділення Українського республіканського відді-
лення «Союззаготтранс» 
м. Одеса 
[ ] – квітень 1946 рр. 
Одеський обласний автомобільний трест Головного управління автотранспорту 
«Союззаготтранс» 
м. Одеса 
квітень 1946-06.05.1955 рр. 
тип 13 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 22.11.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1955 рр., 47 од. зб. 
Вступний баланс на 01.06.1944 р. Акти про збитки, які нанесли німецькі 
окупанти. Річні плани. Штатний розпис та кошториси. Матеріали з соцзмаган-
ня, раціоналізації та винахідництву, нещасних випадків та аваріях, техніки 
безпеки. Листування про об’єднання авто тресту з обласним авто трестом Мі-
ністерства автотранспортних та шосейних доріг. 
 
Р-6831, Виконком Бірзульської районної ради робітничих, селянських та чер-
воноармійських депутатів (сільрада) 
г. Бірзула Бірзульського району Балтського округу Одеської губернії 
07.03.1923-серпень 1940 рр. 
з 12.10.1924 р. – Автономної Молдавської РСР 
Виконком Котовської міської ради депутатів трудящих (міськрада) 
м. Котовськ Котовського району Одеської області 
серпень 1940-06.08.1941 рр., 31.03.1944 р. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 24.11.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1970 рр., 233 од. зб. 
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Плани роботи. Протоколи виконкому, сесій. Бюджети, кошториси та штатний 
розпис. Звіти про виконання бюджету. Книги обліку прибутків та витрат. Ро-
зпорядження виконкому. Річні звіти. Соціалістичні зобов’язання. 
 
 
Р-6832, Котовський міський відділ комунального господарства (міськкомун-
відділ) Виконкому Котовської міської ради депутатів трудящих 
м. Котовськ Котовського району Одеської області 
серпень 1940-06.08.1941 рр., 31.03.1944 р. 
тип 18 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 22.11.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1965 рр., 70 од. зб. 
Рішення та накази міськвиконкому. Кошториси адміністративних витрат. Плани 
благоустрою міста. Річні звіти про благоустрій та основну діяльність. Річ-
ні титульні списки капітальних затрат. Штатний розпис. Річні бухгалтерські 
звіти. Протоколи загальних зборів членів місцевого комітету. 
 
 
Р-6833, Котовський районний відділ охорони здоров’я (райздраввідділ) Вико-
нкому Котовської міської ради депутатів трудящих 
м. Котовськ Котовського району Одеської області 
серпень 1940-06.08.1941 рр., 31.03.1944 р. 
тип 22 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 24.11.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1953 рр., 16 од. зб. 
Плани роботи. Кошториси та штатний розпис. Річні звіти. Статистичні звіти. 
 
 
Р-6835, Котовський птахівницький комбінат (Птахокомбінат) Одеського міжоб-
ласного тресту Українського головного управління птахо промисловості «Укр-
голов птахопром» 
м. Котовськ Котовського району Одеської області 
[ ] рр. 
з 1957 р. – Управління м’ясо-молочної промисловості Ради Народного госпо-
дарства Одеського адміністративного економічного району 
з 1963 р. – Управління м’ясо-молочної промисловості Ради Народного госпо-
дарства Чорноморського економічного району 
м. Котовськ Котовського району Одеської області 
тип 16 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 24.11.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1963 рр., 67 од. зб. 
Промфінплани роботи. Штатний розпис та кошториси. Річні фінансові звіти. 
 
Р-6836, Котовське винозаводоуправління Одеського винтресту 
м. Котовськ Котовського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 11 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 24.11.1967 р. 
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Опис № 1 – 1944-1966 рр., 67 од. зб. 
Виробничі плани. Кошториси та штатний розпис. Річні звіти. 
 
Р-6840, Котовська туберкульозна лікарня (туб лікарня) Котовського районно-
го відділу охорони здоров’я  
м. Котовськ Котовського району Одеської області 
[ ] – 1954 рр. 
Котовський туберкульозний диспансер (тубдиспансер)  
Котовського районного відділу охорони здоров’я  
м. Котовськ Котовського району Одеської області 
1954-1965 рр. 
Котовський протитуберкульозний міжрайонний диспансер  
Котовськом центральної районної лікарні  
м. Котовськ Котовського району Одеської області 
1965 р. 
тип 22 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 24.11.1967 р. 
Всього: 116 од. зб., 1944-1966 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1966 рр., 82 од. зб. 
Штатний розпис та кошториси. Річні звіти. Комплексні плани роботи. Прото-
коли зборів та засідань місцевого комітету. 
Опис № 2 – 1945-1959 рр., 34 од. зб. 
Річні статистичні звіти. 
 
Р-6841, Уповноважений Наркомату заготовок сільгосппродуктів СРСР по Котов-
ському району (уповнаркомзаг)  
м. Котовськ Котовського району Одеської області 
серпень 1940-06.08.1941 рр., 31.03.1944-квітень 1946 рр. 
Уповноважений Міністерства заготовок сільгосппродуктів СРСР по Котовському 
району (уповмінзаг)  
м. Котовськ Котовського району Одеської області 
квітень 1946-27.02.1956 рр. 
тип 17 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 24.11.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1954 рр., 15 од. зб. 
Кошториси та штатний розпис. Річні звіти. 
 
 
Р-6843, Котовський районний державний архів (райдержархів) Архівного від-
ділу Управління Міністерства внутрішніх справ по Одеській області 
м. Котовськ Котовського району Одеської області 
[ ] рр. 
з 1957 р. – Архівного відділу Управління внутрішніх справ Виконкому Одесь-
кої обласної ради депутатів трудящих 
з 1960 р. – Архівного відділу Виконкому Одеської обласної ради депутатів 
трудящих 
тип 19 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 24.11.1967 р. 
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Опис № 1 – 1952-1962 рр., 24 од. зб. 
Річні плани роботи. Річні звіти райдержархіву. 
 
Р-6846, Котовське районне об’єднання сільсько-господарчої техніки «Сільго-
сптехніка» Одеського обласного об’єднання «Сільгосптехніка» 
м. Котовськ Котовського району Одеської області 
20.02.1961 р.- 
тип 16 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 24.11.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1961-1963 рр., 29 од. зб. 
Виробничі плани. Штатний розпис та кошториси. Річні звіти. Протоколи робо-
чого комітету. 
 
 
Р-6848, Котовська міська лікарня (міськлікарня) Котовського районного від-
ділу охорони здоров’я  
м. Котовськ Котовського району Одеської області 
[ ] – 1954 рр. 
Котовське міське лікарняно-поліклінічне об’єднання  
Котовського районного відділу охорони здоров’я  
м. Котовськ Котовського району Одеської області 
1954-1960 рр. 
Котовська центральна районна лікарня Одеського обласного відділу охорони 
здоров’я  
м. Котовськ Котовського району Одеської області 
1960 р. 
тип 22 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 24.11.1967 р. 
Всього: 94 од. зб., 1944-1959 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1964 рр., 82 од. зб. 
Накази лікарні. Штатний розпис та кошториси. Протоколи медичної ради, кон-
ференції, місцевого комітету. Ріні медичні, статистичні та фінансові зві-
ти. 
Опис № 2 – 1949-1959 рр., 12 од. зб. 
Річні звіти про роботу лікарні. 
 
Р-6849, Одеський обласний будинок народної творчості Управління культури 
Виконкому Одеської обласної ради депутатів трудящих 
м. Одеса 
1945-1979 рр. 
Одеський обласний науково-методичний центр народної творчості та культур-
но-просвітницької роботи (ОНМЦ) Управління культури Одеського облвиконкому 
1979-19.10.1992 рр. 
Одеський обласний державний Будинок народної творчості (ООДБНТ) Обласного 
управління культури 
19.10.1992-25.07.2002 рр. 
з 1992 р. – Одеської обласної державної адміністрації 
25.07.2002 р. - Ліквідовано 
тип 19 
3 категорія фонду 
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На державному зберіганні з 14.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1946-2003 рр., 462 од. зб. 
Накази та постанови Міністерства культури УРСР. Постанови науково-
методичної ради Одеської області будинку народної творчості. Накази з ос-
новної діяльності. Плани роботи. Протоколи художньої ради, культурно-
просвітницької роботи, оргкомітетів. Відомості про роботу художньої само-
діяльності, народних умільців Одещини. Річні звіти. Пісні самодіяльних 
композиторів та рецензії на них. Фінансові документи (кошториси прибутків 
та витрат, звіти про витрати бюджетних коштів). Штатний розпис та коштори-
си. Річні баланси. Документи науково-методичної діяльності (методичні ре-
комендації, сценарії свят, програми проведення фестивалів, оглядів, конку-
рсів по Одеської області). Списки самодіяльних колективів області. Методи-
чні розробки, інформації, огляди та бюлетені. Річні фінансові звіти. Міс-
цевий комітет. Листування з Центральним Будинком народної творчості УРСР, 
управлінням культури Одеського облвиконкому. Підсумки проведення фестива-
лів. Статут Будинку народної творчості. Колективні договори. Документи 
профспілкового комітету. 
 
 
Р-6850, Виконком Балтської міської ради робітничих, селянських та червоно-
армійських депутатів (міськрада) 
г. Балта Балтського району Балтського округу Одеської губернії 
07.03.1923-серпень 1940 рр. 
з 12.10.1924 р. – Автономної Молдавської РСР 
Виконком Балтської міської ради депутатів трудящих (міськрада) 
м. Балта Балтського району Одеської області 
серпень 1940-05.08.1941 рр., 29.03.1944 р. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1964 рр., 178 од. зб. 
Квартальні плани роботи. Протоколи виконкому, сесій, міськради, голосуван-
ня окружних та дільничних виборчих комісій в міську раду, реєстрації кан-
дидатів в депутати. Інформації про стан організаційно-масової роботи. Бю-
джети, кошториси та штатний розпис. Звіти про виконання кошторисів апарату 
міської ради та місцевого бюджету. 
 
Р-6851, Піщанська районна інспектура державної статистики (РайЦСУ) Викон-
кому Піщанської районної ради депутатів трудящих 
с. Піщана Піщанського району Одеської області 
серпень 1940-23.07.1941 рр., 17.03.1944-28.11.1957 рр. 
тип 8 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1957 рр., 180 од. зб. 
Річні звіти. Матеріали про економіку району, перепису та обліку населення, 
засіяних площин, продуктів рослинництва та худоби. 
 
Р-6852, Виконком Балтської районної ради робітничих, селянських та черво-
ноармійських депутатів (райрада) 
г. Балта Балтського району Балтського округу Одеської губернії 
07.03.1923-12.10.1924 рр. 
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Виконком Балтської районної ради депутатів трудящих (райрада) 
м. Балта Балтського району Одеської області 
серпень 1940-05.08.1941 рр., 29.03.1944 р. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 16.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1970 рр., 401 од. зб. 
Акти про збитки, які нанесли німецько-фашистські окупанти. Рішення, розпо-
рядження та протоколи сесій, засідань виконкому. Квартальні плани роботи. 
Матеріали про нагородження передовиків сільського господарства та багато-
дітних матерів. Листування з питань народної освіти, культури, кінофіка-
ції, комунально-житлового та дорожнього будівництва. Штатний розпис та ко-
шториси витрат. Річні звіти про виконання бюджету. 
 
 
Р-6853, Балтський районний відділ соціального забезпечення (райсобез) Ви-
конкому Балтської районної ради депутатів трудящих 
м. Балта Балтського району Одеської області 
серпень 1940-05.08.1941 рр., 29.03.1944 р. 
тип 7 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 16.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1971 рр., 135 од. зб. 
Рішення райвиконкому. Квартальні плани роботи. Штатний розпис та кошториси 
витрат. Річні звіти про роботу відділу та фінансово-господарчої діяльнос-
ті. 
 
 
Р-6854, Балтський районний фінансовий відділ (райфінвідділ) Виконкому Бал-
тської районної ради депутатів трудящих 
м. Балта Балтського району Одеської області 
серпень 1940-05.08.1941 рр., 29.03.1944 р. 
тип 9 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 16.12.1967 р. 
Всього: 129 од. зб., 1944-1963 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1959 рр., 83 од. зб. 
Рішення райвиконкому по складанню та виконанню бюджету. Квартальні плани 
роботи. Бюджети району, сільських рад. Річні звіти про виконання коштори-
сів витрат на утримування апарату райфінвідділу, бюджетів району. Журнали 
реєстрації штатів, кошторисів адміністративних витрат.  
Опис № 2 – 1945-1963 рр., 46 од. зб. 
Штатний розпис, кошториси витрат. Бюджети району. Річні звіти про виконан-
ня місцевих бюджетів. 
 
 
Р-6855, Балтський маслозавод Одеський обласний трест «Маслопрому» 
м. Балта Балтського району Одеської області 
[ ] – 1954 рр. 
Балтський сир-завод Одеського обласного тресту «Маслосирпрому» 
м. Балта Балтського району Одеської області 
1954 р. 
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тип 11 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 16.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1961 рр., 57 од. зб. 
Накази, розпорядження тресту Одеського «Маслопрому». Виробничі плани. Шта-
тний розпис та кошториси. Річні звіти. 
 
Р-6856, Балтський районний відділ культури Виконкому Балтської районної 
ради депутатів трудящих 
м. Балта Балтського району Одеської області 
10.06.1953 р. 
тип 19 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 18.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1953-1971 рр., 126 од. зб. 
Накази Одеського обласного відділу. Рішення райвиконкому. Плани роботи. 
Штатний розпис та кошториси витрат. Річні звіти про роботу відділу. Прото-
коли засідань Ради відділу культури районних конференцій культпрсвітробіт-
ників. Довідки та акти перевірок клубів і бібліотек.  
 
Р-6857, Балтська районна інспектура державної статистики (РайЦСУ) Викон-
кому Балтської районної ради депутатів трудящих 
с. Балта Балтського району Одеської області 
серпень 1940-05.087.1941 рр., 29.03.1944 р. 
тип 8 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1964 рр., 226 од. зб. 
Акти збитків, які нанесли німецько-фашистські загарбники району. Річні 
звіти та матеріали про економіку району з перепису та обліку населення, 
засіяних площин, худоби у колгоспників, дрібної промисловості, всіх видів 
заготовлянь.  
 
Р-6858, Балтське лісове господарство (лісгосп) Дніпропетровського управ-
ління лісового господарства 
с. Балта Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
з жовтня 1949 р. – Одеського обласного управління лісного господарства 
тип 16 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 18.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1960 рр., 177 од. зб. 
Накази, інструкції обласного управління лісового господарства, Балтського 
лісгоспу. Виробниче-фінансові плани. Штатний розпис та кошториси витрат.  
Протоколи виробниче-технічних нарад, профспілкових конференцій, робітничо-
го комітету, загальних зборів робітників та службовців. Доповіді директора 
про діяльність лісгоспу. Договори з соцзмагання, колективні договори. Річ-
ні звіти лісгоспу по бюджету. 
 
Р-6859, Балтська машинно-тракторна станція (МТС) Одеського обласного уп-
равління сільського господарства 
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с. Балта Балтського району Одеської області 
серпень 1940-05.08.1941 рр., 29.03.1944-18.04.1958 рр. 
тип 16 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 18.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1958 рр., 56 од. зб. 
Рішення райвиконкому. Виробниче-фінансові плани. Штатний розпис. Річні 
звіти. 
 
Р-6860, Кармалюківська машинно-тракторна станція (МТС) Одеського обласного 
управління сільського господарства 
с. Кармалюківка Балтського району Одеської області 
[ ] 18.04.1958 рр. 
тип 16 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 18.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1958 рр., 29 од. зб. 
Виробниче-фінансові плани. Річні звіти. 
 
Р-6861, Уповноважений Наркомату заготовок сільсько-господарчих продуктів 
СРСР по Балтському району (Уповнаркомзаг)  
с. Балта Балтського району Одеської області 
серпень 1940-05.08.1941 рр., 29.03.1944-квітень 1946 рр. 
Уповноважений Міністерства заготовок сільсько-господарчих продуктів СРСР 
по Балтському району (Уповмінзаг)  
с. Балта Балтського району Одеської області 
квітень 1946-27.02.1956 рр. 
тип 16 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 18.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1958 рр., 29 од. зб. 
Річні звіти по продуктам рільництва та тваринництва. Книги обліку кредитів 
та витрат по бюджету.  
 
 
Р-6862, Виконком Пасицельської-2 сільської ради депутатів трудящих (сіль-
рада) 
г. Балта Балтського району Балтського округу Одеської губернії 
серпень 1940-03.08.1941 рр., 29.03.1944 р. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1954 рр., 20 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому, сесій. Плани роботи. Бюджети. Книги обліку 
доходів та витрат сільського бюджету. 
 
Р-6863, Балтський районний відділ народної освіти (РайОНО) Виконкому Балт-
ської районної ради депутатів трудящих 
м. Балта Балтського району Одеської області 
серпень 1940-05.08.1941 рр., 29.03.1944 р. 
тип 21 
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категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 18.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1965 рр., 91 од. зб. 
Накази обласного відділу народної освіти. Рішення Балтського райвиконкому. 
Протоколи методичних рад. Інформації про роботу шкіл району. Річні звіти 
про успіхів учнів шкіл та роботі дошкільних установ. Кошториси витрат від-
ділу. 
 
Р-6864, Виконком Харитинівської сільської ради робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Харитинівка Балтського району Балтського округу Одеської губернії 
07.03.1923-серпень 1940 р.  
з 12.10.1924 р. – Автономної Молдавської РСР 
Виконком Харитинівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Харитинівка Балтського району Одеської області 
серпень 1940-06.08.1941 рр., 29.03.1944 р. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1963 рр., 68 од. зб. 
Рішення райвиконкому. Протоколи засідань виконкому, сесій. Плани роботи. 
Бюджети та кошториси витрат. Соціалістичні зобов’язання. Книги обліку до-
ходів та витрат сільського бюджету. Річні звіти про виконання бюджету. 
 
Р-6865, Виконком Фернатієвської сільської ради робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Фернатія Балтського району Балтського округу Одеської губернії 
07.03.1923-серпень 1940 р. 
 з 12.10.1924 р. – Автономної Молдавської РСР 
Виконком Кармалюковської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Кармалюковка Балтського району Одеської області 
серпень 1940-23.07.1941 рр., 28.03.1944 р. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1963 рр., 59 од. зб. 
Рішення райвиконкому. Протоколи засідань виконкому, сесій. Плани роботи. 
Бюджети та кошториси витрат. Книги обліку доходів та витрат сільського бю-
джету. Річні звіти про виконання бюджету. 
 
Р-6866, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «12 років Жовтня» 
с. Фернатія Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 22 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Акти про збитки, які нанесли німецько-фашистські загарбники. 
 
Р-6867, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перше Травня» 
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с. Фернатія Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1937-1950 рр., 25 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти колгоспу.  
 
Р-6868, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Орджонікідзе 
с. Фернатія Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
з 1949 р. – с. Кармалюківка 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Україна» 
с. Кармалюківка Балтського району Одеської області 
11.02.1957-1960 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка 
с. Кармалюківка Балтського району Одеської області  
1960 р. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1963 рр., 57 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти колгоспу.  
 
Р-6869, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна 
с. Фернатія Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1950 рр., 17 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти колгоспу.  
 
Р-6870, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Культурна революція» 
с. Бендзари Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 9 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти 
колгоспу. Книги обліку фондів, грошових та натуральних прибутків і витрат. 
 
Р-6871, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «13 років Жовтня» 
с. Бендзари Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  1170 

На державному зберіганні з 19.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 15 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти 
колгоспу.  
 
Р-6872, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «17-й партз’їзд» 
с. Бендзари Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1950 рр., 9 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти колгоспу.  
 
Р-6873, Виконком Мошнягської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Мошняги Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1954 рр., 23 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому, сесій. Виробничі плани. Бюджети та кошториси 
витрат. Книги обліку прибутків та витрат сільського бюджету.  
 
Р-6874, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «5-й з’їзд Молдавії» 
с. Мошняги Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 19 од. зб. 
Рішення райвиконкому. Протоколи загальних зборів членів колгоспу і засі-
дань правління. Виробничі плани. Річні звіти. 
 
 
Р-6875, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «13 років Жовтня» 
с. Мошняги Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1950 рр., 14 од. зб. 
Рішення райвиконкому. Протоколи загальних зборів членів колгоспу і засі-
дань правління. Виробничі плани. Річні звіти. Кошториси витрат. 
 
 
Р-6876, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний хлібороб» 
с. Новопавлівка Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
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тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 17 од. зб. 
Протоколи загальних зборів членів колгоспу і засідань правління. Виробничі 
плани. Річні звіти.  
 
Р-6877, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського 
с. Обжиле Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 20 од. зб. 
Рішення та розпорядження райвиконкому. Протоколи загальних зборів членів 
колгоспу і засідань правління. Виробничі плани. Річні звіти. Акти збитків, 
які нанесли німецько-фашистські загарбники. 
 
Р-6878, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона зірка» 
с. Обжиле Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 25 од. зб. 
Рішення райвиконкому. Протоколи загальних зборів членів колгоспу і засі-
дань правління. Виробничі плани. Річні звіти.  
 
 
Р-6879, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка 
с. Перельоти Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1950 рр., 10 од. зб. 
Рішення райвиконкому. Протоколи загальних зборів членів колгоспу і засі-
дань правління. Річні звіти.  
 
 
Р-6880, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 8-го Березня 
с. Перельоти Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1950 рр., 13 од. зб. 
Рішення райвиконкому. Протоколи загальних зборів членів колгоспу і засі-
дань правління. Річні звіти. Виробничі плани. 
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Р-6881, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «17-й партз’їзд» 
с. Перельоти Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1950 рр., 9 од. зб. 
Рішення райвиконкому. Протоколи загальних зборів та засідань правління 
колгоспу. Виробничі плани. Річні звіти колгоспу.  
 
 
Р-6882, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова 
с. Перельоти Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1950 рр., 8 од. зб. 
Рішення райвиконкому. Протоколи загальних зборів та засідань правління 
колгоспу. Річні звіти колгоспу.  
 
 
Р-6883, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «18-й партз’їзд» 
м. Балта Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 23 од. зб. 
Рішення райвиконкому. Протоколи загальних зборів та засідань правління 
колгоспу. Виробничі плани. Річні звіти колгоспу. Соціалістичні зо-
бов’язання колгоспників. 
 
 
Р-6884, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна 
м. Балта Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 19 од. зб. 
Рішення райвиконкому. Протоколи загальних зборів та засідань правління 
колгоспу. Річні звіти колгоспу. Виробничі плани. 
 
Р-6885, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Кращий шлях» 
с. Пасицели Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1967 р. 
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Опис № 1 – 1944-1950 рр., 19 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти колгоспу.  
 
 
Р-6886, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «5-й з’їзд Молдавії» 
с. Пасицели Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 10 од. зб. 
Рішення райвиконкому. Протоколи загальних зборів членів колгоспу і засі-
дань правління. Річні звіти. 
 
 
Р-6887, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «13 років Жовтня» 
с. Пасицели Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 16 од. зб. 
Рішення райвиконкому. Протоколи загальних зборів членів колгоспу і засі-
дань правління. Виробничі плани. Річні звіти.  
 
 
Р-6888, Виконком Немирівської сільської ради робітничих, селянських та че-
рвоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Немирівське Балтського району Балтського округу Одеської губернії 
07.03.1923-серпень 1940 р. 
 з 12.10.1924 р. – Автономної Молдавської РСР 
Виконком Немирівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Немирівське Балтського району Одеської області 
серпень 1940-20.07.1941 рр., 25.03.1944 р. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1958 рр., 47 од. зб. 
Рішення райвиконкому. Протоколи засідань виконкому, сесій сільради. Бю-
джет. 
 
Р-6889, Виконком Коритнянської сільської ради робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Коритне Балтського району Балтського округу Одеської губернії 
07.03.1923-серпень 1940 р. 
 з 12.10.1924 р. – Автономної Молдавської РСР 
Виконком Коритнянської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Коритне Балтського району Одеської області 
серпень 1940-26.07.1941 рр., 25.03.1944 р. 
тип 2 
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3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1954 рр., 23 од. зб. 
Рішення райвиконкому. Протоколи засідань виконкому, сесій сільради. Бю-
джет. Книги обліку доходів, витрат. 
 
 
Р-6890, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна 
с. Коритне Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 25 од. зб. 
Рішення райвиконкому. Протоколи загальних зборів та засідань правління 
колгоспу. Річні звіти колгоспу. Виробничі плани. 
 
 
Р-6891, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова 
с. Козацьке Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 24 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти 
колгоспу. Виробничі плани. 
 
Р-6892, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях до комунізму» 
с. Коритне Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 19 од. зб. 
Рішення райвиконкому. Протоколи загальних зборів членів колгоспу і засі-
дань правління. Виробничі плани. Річні звіти.  
 
 
Р-6893, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний партизан» 
с. Борсуки Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 21 од. зб. 
Протоколи загальних зборів членів колгоспу і засідань правління. Виробничі 
плани. Річні звіти.  
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Р-6894, Виконком Євтодієвської сільської ради депутатів трудящих (сільра-
да) 
с. Євтодія Балтського району Одеської області 
серпень 1940-24.07.1941 рр., 26.03.1944 р. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1954 рр., 21 од. зб. 
Рішення райвиконкому. Протоколи засідань виконкому, сесій сільради. Плани 
роботи. Бюджети.  
 
Р-6895, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чкалова 
с. Євтодія Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1950 рр., 17 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти 
колгоспу. Виробничі плани. 
 
Р-6896, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кагановича 
с. Оленівка Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1950 рр., 16 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти 
колгоспу. Виробничі плани. 
 
Р-6897, Виконком Станіславської сільської ради депутатів трудящих (сільра-
да) 
с. Станіславка Балтського району Одеської області 
серпень 1940-24.07.1941 рр., 26.03.1944 р. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1948-1957 рр., 28 од. зб. 
Рішення райвиконкому. Протоколи засідань виконкому, сесій сільради. Бюдже-
ти. Штатний розпис. 
 
Р-6898, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка 
с. Станіславка Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1953 рр., 31 од. зб. 
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Рішення райвиконкому. Протоколи загальних зборів та засідань правління 
колгоспу. Річні звіти колгоспу. Виробничі плани. 
 
Р-6899, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова 
с. Коритне Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ленінський шлях» 
с. Коритне Балтського району Одеської області 
23.02.1957 р. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1967 р. 
Всього: 69 од. зб., 1944-1960 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1959 рр., 62 од. зб. 
Протоколи загальних зборів членів колгоспу і засідань правління. Виробничі 
плани. Річні звіти.  
Опис № 2 – 1960 р., 7 од. зб. 
Протоколи загальних зборів членів колгоспу і засідань правління. Виробничі 
плани. Річні звіти.  
 
Р-6900, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова 
с. Козацьке Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 31 од. зб. 
Рішення райвиконкому. Протоколи загальних зборів та засідань правління 
колгоспу. Річні звіти колгоспу. Виробничі плани. Книги обліку фондів, гро-
шових та натуральних прибутків і витрат. 
 
Р-6901, Виконком Березівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Березівка Балтського району Одеської області 
серпень 1940-24.07.1941 рр., 27.03.1944-1948 рр. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1948 рр., 6 од. зб. 
Рішення райвиконкому. Протоколи засідань виконкому, сесій сільради. Бюдже-
ти. Книги обліку прибутків та витрат. 
 
Р-6902, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна 
с. Березівка Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1956 рр., 24 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти 
колгоспу. Виробничі плани.  
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Р-6903, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний партизан» 
с. Березівка Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1948 рр., 7 од. зб. 
Рішення райвиконкому. Протоколи загальних зборів членів колгоспу і засі-
дань правління. Річні звіти.  
 
Р-6904, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний шлях» 
с. Лісничівка Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 14 од. зб. 
Протоколи загальних зборів членів колгоспу і засідань правління. Річні 
звіти. Виробничі плани. 
 
Р-6905, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна 
с. Сінне Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 19 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти 
колгоспу. Виробничі плани.  
 
Р-6906, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна 
с. Пасицели Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 18 од. зб. 
Рішення райвиконкому. Протоколи загальних зборів та засідань правління 
колгоспу. Виробничі плани.  
 
Р-6907, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова 
с. Пасицели Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1950 рр., 10 од. зб. 
Рішення райвиконкому. Протоколи загальних зборів та засідань правління 
колгоспу. Виробничі плани. Книги обліку фондів, грошових та натуральних 
прибутків та витрат. Річний звіт колгоспу. 
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Р-6908, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Паризької комуни 
с. Пасицели Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 16 од. зб. 
Рішення райвиконкому. Протоколи загальних зборів та засідань правління 
колгоспу. Виробничі плани. Книги обліку фондів, грошових та натуральних 
прибутків та витрат. Річні звіти колгоспу.  
 
 
Р-6909, Виконком Гольманської сільської ради робітничих, селянських та че-
рвоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Гольма Балтського району Балтського округу Одеської губернії 
07.03.1923-серпень 1940 р. 
 з 12.10.1924 р. – Автономної Молдавської РСР 
Виконком Гольманської -1 сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Гольма-1 Балтського району Одеської області 
серпень 1940-26.07.1941 рр., 26.03.1944 р. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1954 рр., 26 од. зб. 
Рішення райвиконкому. Протоколи засідань виконкому, сесій сільради. Бю-
джет. Книги обліку доходів, витрат. 
 
Р-6910, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Червоної Армії 
с. Гольма-1 Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 16 од. зб. 
Рішення райвиконкому. Протоколи загальних зборів та засідань правління 
колгоспу. Виробничі плани. Річні звіти колгоспу.  
 
Р-6911, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка 
с. Гольма Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1950 рр., 13 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти колгоспу.  
 
 
Р-6912, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «3-й Більшовицький сів» 
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с. Гольма Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1950 рр., 18 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти колгоспу.  
 
Р-6913, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Тельмана 
с. Гольма Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1950 рр., 15 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти колгоспу.  
 
Р-6914, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова 
с. Пасат Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 20 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти колгоспу.  
 
Р-6914, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка 
с. Пасат Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1950 рр., 10 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти колгоспу.  
 
Р-6916, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «17-а Партконференція» 
с. Гольма Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1950 рр., 17 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти колгоспу.  
 
Р-6917, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Горького 
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с. Гольма Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 17 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти колгоспу.  
 
Р-6918, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Друга П’ятирічка » 
с. Крижовлін Піщанського району Одеської області 
[ ] -12.04.1955 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна 
с. Крижовлін Піщанського району Одеської області 
12.04.1955-1962 рр. 
з січня 1957 р. – с. Ухожани Піщанського району Одеської області 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова 
с. Ухожани Балтського району Одеської області 
1962 р. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1967 р. 
Всього: 43 од. зб., 1944-1963 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1955 рр., 31 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти колгоспу.  
Опис № 2 – 1955-1963 рр., 12 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти колгоспу.  
 
Р-6919, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьоного 
с. Ухожани Піщанського району Одеської області 
[ ] -15.06.1950 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова 
с. Ухожани Піщанського району Одеської області 
15.06.1950-28.11.1957 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1956 рр., 34 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти колгоспу.  
 
 
Р-6920, Виконком Слов’яносербської сільської ради депутатів трудящих 
(сільрада) 
с. Слов’яносербка Гросуловського району Одеської області 
1940-11.08. 1941 рр., 09.04.1944 р. 
з 28.12.1945 р. – Велико-Михайлівського району Одеської області 
з 1963 р. – Роздільнянського району Одеської області 
з 1965 р. - Велико-Михайлівського району Одеської області 
тип 2 



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  1181 

3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.11.1971 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1964 рр., 48 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому, сесій сільради. Бюджети. Річні та квартальні 
звіти про виконання бюджету. Соціалістичні зобов’язання. 
 
Р-6921, Виконком Волованської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Волова Ольгопольського району Вінницької області 
[ ] рр. 
з 15.10.1957 р. – Чечельницького району Вінницької області 
з 16.03.1960 р. – Балтського району Одеської області 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.11.1971 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1963 рр., 71 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому, сесій сільради. Бюджети та кошториси витрат. 
Квартальні плани. Звіти про виконання бюджетів. Книги обліку прибутків та 
витрат. Договори про соціалістичне зобов’язання та матеріали з перевірки 
їх виконання. 
 
Р-6922, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний партизан» 
с. Пасицели Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1948 рр., 4 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти колгоспу.  
 
Р-6923, Виконком Андріяшівськоїської сільської ради робітничих, селянських 
та червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Андріяшівка Балтського району Балтського округу Одеської губернії 
07.03.1923-серпень 1940 рр. 
з 12.10.1924 р. – Автономної Молдавської РСР 
Виконком Андріяшівської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Андріяшівка Балтського району Одеської області 
серпень 1940-25.-07.1941 рр., 29.03.1944 р. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1957 рр., 32 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому, сесій сільради. Бюджети. Плани роботи. Книги 
обліку прибутків та витрат.  
 
 
Р-6924, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна 
м. Балта Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
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На державному зберіганні з 19.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1958 рр., 36 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти колгоспу.  
 
Р-6925, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова 
с. Андріяшівка Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 16 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти колгоспу.  
 
Р-6926, Житомирська школа підготовки техніків-конярів Управління підготов-
ки масових кадрів Міністерства землеробства СРСР 
м. Житомир Житомирської області 
1945-жовтень 1947 рр. 
Балтська республіканська школа підготовки техніків-конярів Управління під-
готовки кадрів масових кваліфікацій Міністерства сільського господарства 
УРСР 
м. Балта Балтського району Одеської області 
жовтень 1947 р. - 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1952 рр., 31 од. зб. 
Річні виробничі та учбові плани. Штатний розпис та кошториси витрат. Про-
токоли педагогічних рад. Звіти про роботу школи та фінансово-господарської 
діяльності. 
 
Р-6927, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе 
с. Харитинівка Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1954 рр., 16 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти колгоспу.  
 
Р-6928, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Папаніна 
с. Пашківка Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 8 од. зб. 
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Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. План розвитку 
сільського господарства. Акти збитків, які нанесли німецько-фашистські 
окупанти. 
 
Р-6929, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьоного 
с. Харитинівка Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1950 рр., 7 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
 
Р-6930, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «16 років Жовтня» 
с. Харитинівка Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1950 рр., 3 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. 
 
Р-6931, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського 
с. Шляхове Піщанського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1950 рр., 9 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничий план 
на 1948 р. 
 
 
Р-6933, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «14 років Жовтня» 
с. Харитинівка Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1950 рр., 8 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти 
колгоспу.  
 
Р-6934, Балтська районна професійна спілка робітників державних установ 
м. Балта Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 26 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 20.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1957-1961 рр., 11 од. зб. 
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Плани роботи. Протоколи засідань районного комітету конференцій. Постанови 
та доповіді про роботу райкому. 
 
Р-6935, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка 
с. Кринички Піщанського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 22 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти колгоспу.  
 
Р-6936, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова 
с. Кринички Піщанського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 17 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти колгоспу.  
 
Р-6937, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна 
с. Кринички Піщанського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 18 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти колгоспу.  
 
Р-6939, Плодорозсадницьке радянське господарство (радгосп) Одеського між-
обласного відділення Українського тресту «Головліснасінрозсадник» 
м. Балта Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
з 01.08.1958 р. – Одеського відділення тресту «Укрплодолісорозсадник» 
з 01.02.1959 р. – Одеського обласного управління радгоспів 
з 01.04.1963 р. – Балтського виробничого колгоспно-радгоспного управління 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1954-1963 рр., 36 од. зб. 
Накази Одеського відділення тресту «Головлісорозсадник». Виробниче-
фінансові плани. Штатний розпис та кошториси витрат. Річні звіти колгоспу.  
 
Р-6940, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Більшовик» 
с. Пасицели Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
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3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1951 рр., 3 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Книги обліку грошових та натуральних прибутків і витрат. 
 
 
Р-6941, Пужайковська школа Народного комісаріату освіти УРСР 
с. Пужайкове Балтського повіту Піщанської волості Одеської губернії 
15.12.1917-1924 рр. 
з 07.05.1923 р. – Балтського району Балтського округу 
Пужайковська трудова 4-х річна школа 
1924-1932 рр. 
з 12.11.1924 р. – с. Пужайкове Автономної Молдавської РСР 
Пужайковська семирічна школа 
1932-1938 рр. 
Пужайковська середня школа Балтського районного відділу народної освіти 
1938-23.07.1941 рр., 17.03.1944 р. 
з серпня 1940 р. – Піщанського району Одеської області 
з 28.11.1957 р. – Савранського району Одеської області 
тип 21 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 20.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1949-1961 рр., 8 од. зб. 
Протоколи педагогічних нарад. 
 
 
Р-6942, Борсуковська 7-ми річна школа Балтського районного відділу народ-
ної освіти 
с. Борсуки Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
Борсуковська 8-ми річна школа Балтського районного відділу народної освіти 
с. Борсуки Балтського району Одеської області 
1959 р. 
тип 21 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 20.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1961 рр., 14 од. зб. 
Протоколи педагогічної ради. Текстові звіти директора школи, класних кері-
вників. Річні фінансові звіти. Кошториси витрат. 
 
Р-6943, Виконком Криничанської районної ради робітничих, селянських та че-
рвоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Кринички Балтського району Балтського округу Одеської губернії 
07.03.1923-серпень 1940 рр. 
з 12.10.1924 р. – Автономної Молдавської РСР 
Виконком Криничанської районної ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Кринички Балтського району Одеської області 
серпень 1940-27.07.1941 рр., 1944-22.03.1958 рр. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1967 р. 
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Всього: 26 од. зб., 1944-1958 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1958 рр., 18 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи засідань виконкому, сесій. Бюджет та кошториси ви-
трат. Матеріали з організаційно-масової роботи, постійно-діючих комісій. 
Книги обліку прибутків та витрат сільського бюджету. 
Опис № 2 – 1955-1957 рр., 8 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому, сесій, постійно-діючих комісій. Бюджети та 
кошториси. Статистичні звіти про склад депутатів. 
 
Р-6944, Виконком Крижовлинської районної ради робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Крижовлин Балтського району Балтського округу Одеської губернії 
07.03.1923-серпень 1940 рр. 
з 12.10.1924 р. – Автономної Молдавської РСР 
Виконком Крижовлинської районної ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Крижовлин Піщанського району Одеської області 
серпень 1940-24.07.1941 рр., 25.03.1944-1954 рр. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1954 рр., 39 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому, сесій. Плани роботи. Бюджет. 
 
Р-6945, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна 
с. Піщана Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 19 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Книги обліку грошових та натуральних прибутків і витрат. 
 
 
Р-6946, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова 
с. Піщана Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 21 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
 
Р-6947, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка 
с. Піщана Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1967 р. 
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Опис № 1 – 1944-1949 рр., 25 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-6948, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова 
с. Піщана Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 21 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-6949, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського 
с. Піщана Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1949 рр., 16 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-6950, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Більшовик» 
с. Піщана Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1949 рр., 13 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-6951, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна 
с. Саражинка Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 19 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
 
Р-6952, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «17 Партз’їзд» 
с. Саражинка Піщанського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
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На державному зберіганні з 20.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1947 рр., 10 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Прибутково-витратні кошториси. 
 
Р-6953, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна 
с. Саражинка Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1947 рр., 8 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-6954, Виконком Гербинської районної ради робітничих, селянських та чер-
воноармійських депутатів (сільрада) 
с. Гербине Балтського району Балтського округу Одеської губернії 
07.03.1923-серпень 1940 рр. 
з 12.10.1924 р. – Автономної Молдавської РСР 
Виконком Гербинської районної ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Гербине Піщанського району Одеської області 
серпень 1940-29.07.1941 рр., 15.03.1944-1952 рр. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1952 рр., 29 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому, сесій. Бюджет. Книги обліку витрат та прибу-
тків бюджету.  
 
Р-6955, Піщанська районна планова комісія (райпланкомісія) Виконкому Піща-
нської районної ради депутатів трудящих 
с. Піщана Піщанського району Одеської області 
серпень 1940-23.07.1941 рр., 17.03.1944-28.11.1957 рр. 
тип 8 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1950 рр., 9 од. зб. 
П’ятирічний план розвитку народного господарства району. Плани по сільсь-
кому господарству, народної освіти, охорони здоров’я. Відомості про вико-
нання народно-господарчого плану, економічний стан колгоспів району. 
 
Р-6956, Виконком Ракуловської районної ради робітничих, селянських та чер-
воноармійських депутатів (сільрада) 
с. Ракулове Балтського району Балтського округу Одеської губернії 
07.03.1923-серпень 1940 рр. 
з 12.10.1924 р. – Автономної Молдавської РСР 
Виконком Ракуловської районної ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Ракулове Піщанського району Одеської області 
серпень 1940-23.07.1941 рр., 29.03.1944-1954 рр. 
тип 2 
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3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1954 рр., 63 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому, сесій. Плани роботи. Бюджети.  
 
Р-6957, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна 
с. Гербине Піщанського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 14 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-6958, Балтська швацька фабрика Одеського обласного управління легкої 
промисловості 
м. Балта Балтського району Одеської області  
з 1957 р. – Управління легкої промисловості Раднаргоспу Одеського адмініс-
тративного району 
з 1963 р. – Управління текстильної, трикотажної та швацької промисловості 
Раднаргоспу Чорноморського економічного району 
тип 11 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 23.06.1972 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1963 рр., 111 од. зб. 
Рішення, розпорядження Одеського обласного управління легкої промисловос-
ті. Виробничі плани. Колективні договори. Річні звіти по кадрам. Фінансові 
звіти. Штатний розпис та кошториси. Протоколи загальних зборів, засідань 
фабкому. 
 
 
Р-6959, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Рози Люксембург 
с. Гербине Піщанського району Одеської області 
[ ]-04.06.1950 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Маленкова 
с. Гербине Піщанського району Одеської області 
04.06.1950-1957 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1967 р. 
Всього: 25 од. зб., 1944-1952 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1952 рр., 19 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
Опис № 2 – 1950-1952 рр., 6 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
 
Р-6960, Піщанська машинно-тракторна станція (МТС) Одеського обласного уп-
равління сільського господарства 
с. Піщана Піщанського району Одеської області 



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  1190 

серпень 1940-23.07.1941 рр., 17.03.1944-18.04.1958 рр. 
з 28.11.1957 р. – Савранського району Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1957 рр., 21 од. зб. 
Виробниче-фінансові плани. Річні звіти колгоспів. 
 
 
Р-6961, Виконком Савранської районної ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Савранське Піщанського району Одеської області 
серпень 1940-30.07.1941 рр., 27.03.1944-1954 рр. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1954 рр., 44 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому, сесій. Плани роботи. Бюджети. Книги обліку 
прибутків та витрат. 
 
Р-6962, Піщанська інкубаторно-птахівницька станція (ІПС) Одеської обласної 
контори інкубаторно-птахівницької станції 
с. Піщана Піщанського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1951-1955 рр., 1 од. зб. 
Накази станції з особового складу 1951-1955 рр. 
 
Р-6963, Піщанський промисловий комбінат районної ради споживчої спілки 
(Райспоживспілка) 
с. Піщана Піщанського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 10 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 20.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1950 рр., 2 од. зб. 
Накази комбінату з особового складу. 
Р-6965, Піщанський районний харчовий комбінат (райхарчкомбінат) Одеського 
обласного управління харчової промисловості 
с. Піщана Піщанського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 11 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 20.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1947 рр., 2 од. зб. 
Накази комбінату з особового складу. Річні звіти фінансово-господарчої ді-
яльності. 
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Р-6966, Піщанський районний відділ охорони здоров’я Виконкому Піщанської 
районної ради депутатів трудящих 
с. Піщана Піщанського району Одеської області 
серпень 1940 р.- 
тип 22 
категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1946 рр., 7 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи конференцій. Річні та статистичні звіти. 
 
Р-6967, Уповноважений Наркомату заготовок сільсько-господарчих продуктів 
СРСР по Піщанському району (Уповнаркомзаг) 
с. Піщана Піщанського району Одеської області 
серпень 1940-23.07.1941 рр., 17.03.1944-квітень 1946 рр. 
Уповноважений Міністерства заготовок сільсько-господарчих продуктів СРСР 
по Піщанському району  
с. Піщана Піщанського району Одеської області 
квітень 1946-27.02.1956 рр. 
тип 17 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 20.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1952 рр., 9 од. зб. 
Накази з особового складу. Річні заключні та виконавчі звіти по продуктам 
тваринництва та рільництва. 
 
 
Р-6968, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний Перекоп» 
с. Ракулове Піщанського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-19490 рр., 14 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
 
Р-6969, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Червоної Армії 
с. Перейма Піщанського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1947 рр., 7 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
 
Р-6970, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Політвідділ» 
с. Перейма Піщанського району Одеської області 
[ ] -18.03.1954 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова 
с. Перейма Піщанського району Одеської області 
18.03.1954-1957 рр. 
тип 16 
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3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1953 рр., 2 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
 
Р-6971, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна 
с. Пужайкове Піщанського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 23 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-6972, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова 
с. Пужайкове Піщанського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1950 рр., 14 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
 
Р-6973, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського 
с. Пужайкове Піщанського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 16 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
 
Р-6974, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 17-го Партз’їзду  
с. Пужайкове Піщанського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 18 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
 
Р-6975, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва  
с. Пужайкове Піщанського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1967 р. 
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Опис № 1 – 1944-1950 рр., 17 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-6976, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова 
с. Пужайкове Піщанського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 16 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-6977, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна 
с. Пужайкове Піщанського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 4 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
 
 
Р-6978, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Савченка 
с. Чернече Піщанського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 13 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-6979, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 5-го з’їзду Рад 
с. Чернече Піщанського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1950 рр., 9 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
 
Р-6980, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «3-й Вирішальний» 
с. Чернече Піщанського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  1194 

На державному зберіганні з 20.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1949 рр., 5 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річний звіт за 1949 р. 
 
Р-6981, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова 
с. Ухожани Піщанського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 19 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-6982, Піщанський районний відділ соціального забезпечення (райсобез) Ви-
конкому Піщанської районної ради депутатів трудящих 
с. Піщана Піщанського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 7 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 20.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 6 од. зб. 
Річні звіти фінансово-господарської діяльності. 
 
Р-6983, Піщанський районний фінансовий відділ (райфінвідділ) Виконкому Пі-
щанської районної ради депутатів трудящих 
с. Піщана Піщанського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 7 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 20.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1957 рр., 55 од. зб. 
Квартальні плани роботи. Бюджети району. Штатний розпис та кошториси ви-
трат. Річні звіти про виконання бюджету. 
 
Р-6985, Балтський міський змішаний торг (міськзмішторг) Одеського обласно-
го управління місцевими торгами 
м. Балта Балтського району Одеської області 
серпень 1940-05.08.1941 рр., 29.03.1944 р.  
з 1954 р. – Одеського обласного управління торгівлі  
тип 17 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 20.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1960 рр., 75 од. зб. 
Торгово-фінансові плани. Штатний розпис. Річні фінансові звіти. Звіти по 
кадрам. Протоколи засідань місцевого комітету та загальних зборів членів 
профспілки. 
 
Р-6987, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний Арсенал» 
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с. Євтодія Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1948 рр., 13 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-6988, Благовіщенська машинно-тракторна станція (МТС) Одеського обласного 
управління сільського господарства 
с. Благовіщенка Андре-Іванівського району Одеської області 
[ ] -29.08.1941 рр., 28.03.1944-18.04.1958 рр. 
з 1940 р. – Андрієво-Іванівського району Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1957 рр., 30 од. зб. 
Виробниче-фінансові плани. Річні звіти колгоспів. 
 
Р-6989, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова 
с. Волова Ольгопольського району Вінницької області 
[ ]-15.10.1957 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Зоря комунізму» 
с. Волова Чечельницького району Вінницької області 
15.10.1957 р. 
з 1959 р. – Балтського району Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1951-1959 рр., 18 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
 
Р-6990, Балтська середня 7-річна школа № 4 Балтського районного відділу 
народної освіти 
м. Балта Балтського району Одеської області 
серпень 1940-05.08.1941 рр., 29.03.1944-1951 рр. 
Балтська середня загальноосвітня трудова школа № 2 Балтського районного 
відділу народної освіти 
м. Балта Балтського району Одеської області 
1951 р. 
тип 21 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 20.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1961 рр., 40 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи педагогічних та методичних нарад, батьківських 
зборів. Штатний розпис та кошториси витрат. Річні звіти про роботу школи. 
Фінансові звіти. 
 
Р-6991, Балтський цегловий завод Одеського обласного управління місцевої 
промисловості 
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м. Балта Балтського району Одеської області 
серпень 1940-05.08.1941 рр., 29.03.1944 р. 
з 05.06.1957 р. – Управління промисловості будівельних матеріалів Раднар-
госпу Одеського адміністративного економічного району 
тип 11 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 20.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1961-1962 рр., 8 од. зб. 
Накази по управлінню промисловості будівельних матеріалів. Штатний розпис. 
Ліміти по труду. Фінансові звіти. 
 
Р-6992, Балтський міський відділ народної освіти Виконкому Балтської місь-
кої ради депутатів трудящих 
м. Балта Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 21 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 20.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1963-1964 рр., 13 од. зб. 
Рішення Балтської міськради. Протоколи методичних нарад, рад народної 
освіти. Річний звіт про успіхи учнів шкіл міста та роботи дошкільних за-
кладів. 
 
Р-6993, Балтська базова навчальна школа Балтського районного відділу на-
родної освіти  
м. Балта Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 21 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 20.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1949-1962 рр., 2 од. зб. 
Протоколи педагогічних нарад. Штатний розпис та кошториси витрат. Річні 
звіти про фінансово-господарчу діяльність шкіл. 
 
 
Р-6994, Балтська російська середня школа Балтського районного відділу на-
родної освіти  
м. Балта Балтського району Одеської області 
серпень 1940-05.08.1941 рр., 29.03.1944 р. 
тип 21 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 20.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1960 рр., 30 од. зб. 
Протоколи педагогічних нарад. Штатний розпис та кошториси витрат. Річні 
звіти про виконання кошторису, місцевому бюджету. 
 
Р-6995, Балтська середня школа робітничої молоді Балтського районного від-
ділу народної освіти  
м. Балта Балтського району Одеської області 
21.05.1959 р. 
тип 21 
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категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 20.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1960 рр., 8 од. зб. 
Протоколи педагогічних нарад. Річні звіти про роботу школи. 
 
Р-6996, Балтська середня 7-ми річна школа № 9 Балтського районного відділу 
народної освіти  
м. Балта Балтського району Одеської області 
[ ]-21.05.1959 рр. 
Балтська середня школа № 9 Балтського районного відділу народної освіти  
м. Балта Балтського району Одеської області 
21.05.1959 р. 
тип 21 
категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1963 рр., 12 од. зб. 
Протоколи педагогічних нарад.  
 
Р-6997, Балтська 8-ми річна школа № 5 Балтського районного відділу народ-
ної освіти  
м. Балта Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 21 
категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1960 рр., 11 од. зб. 
Протоколи педагогічних нарад. Штатний розпис та кошториси витрат. Річні 
фінансові звіти. 
 
Р-6998, Балтський венерологічний диспансер (вендиспансер)  
Балтського районного відділу охорони здоров’я  
м. Балта Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 22 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 20.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1948-1962 рр., 16 од. зб. 
Штатний розпис та кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 
 
Р-6999, Балтський комбінат комунальних підприємств Виконкому Балтської мі-
ської ради депутатів трудящих 
м. Балта Балтського району Одеської області 
01.01.1955 р. 
тип 18 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 20.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1955-1962 рр., 21 од. зб. 
Виробничі плани. Штатний розпис та кошториси витрат. Річні звіти фінансо-
во-господарчої діяльності. 
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Р-7000, Балтська районна дитяча лікарня 
Балтського районного відділу охорони здоров’я 
м. Балта Балтського району Одеської області 
[ ] -1961 рр. 
Балтська об’єднана дитяча лікарня 1-ї районної лікарні м. Балти  
м. Балта Балтського району Одеської області 
1961 р. 
тип 22 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 20.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1963 рр., 30 од. зб. 
Штатний розпис та кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 
 
Р-7003, Балтська міжколгоспна будівельна організація (міжколгоспбуд) Оде-
ського обласного управління сільського господарства 
м. Балта Балтського району Одеської області 
20.05.1959 р. 
тип 12 
категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1959-1962 рр., 24 од. зб. 
Рішення райвиконкому. Виробниче-фінансові плани. Протоколи загальних збо-
рів уповноважених колгоспів-пайщиків, засідань ради та загальних зборів 
робітників та службовців. Штатний розпис. Річні фінансові звіти. 
 
 
Р-7004, Управління Антарктичної китобійної флотилії «Слава» Міністерства 
рибної промисловості СРСР 
м. Одеса 
07.11.1946-22.09.1956 рр. 
Управління Антарктичними китобійними флотиліями Міністерства рибної проми-
словості УРСР 
м. Одеса 
22.09.1956-01.10.1966 рр. 
з 1957 р. – Управління рибної промисловості Раднаргоспу Одеського адмініс-
тративного економічного району 
з жовтня 1963 р. – Головного управління рибної промисловості Азово-
Чорноморського басейну «АзЧорриба» 
м. Одеса  
Управління Антарктичного китобійного та океанічного риболовного флоту (УА-
КОРФ) Головного управління рибної промисловості Азово-Чорноморського ба-
сейну «АзЧорриба» 
01.10.1966-31.02.1972 рр. 
Чорноморське рибопромислове виробниче об’єднання «Антарктика» Всесоюзного 
рибопромислового об’єднання «АзЧорриба» 
м. Одеса 
01.09.1972 р. 
Чорноморське виробниче об’єднання рибної промисловості «Антарктика» 
м. Одеса 
жовтень 1976 р. 
Чорноморське рибопромислове виробниче орендне підприємство «Антарктика»  
грудень 1991 р. 
з серпня 1991 по 1997 рр. – Головного управління «Південь риба» 
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з 1992 р. – подвійне підпорядкування: Комітету з рибного господарства та 
промисловості (Держрибгосппром) 
з грудня 1994 р. – Міністерства рибного господарства України 
з жовтня 1997 р. – Державного комітету рибного господарства України 
15.11.1999 р. –Ліквідовано. 
тип 11 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 21.12.1967 р. 
Всього: 29497 од. зб., 1946-2000 рр. 
 
Опис № 1 – 1946-1985 рр., 1089 од. зб. 
Квартальні плани роботи. Промфінплани. Протоколи адміністративно-технічних 
нарад. Матеріали з впровадження нової техніки (протоколи, звіти, акти, ли-
стування). Матеріали з раціоналізації та винахідництву. Штатний розпис та 
кошториси. Річні фінансові звіти. Канцелярія. Планово-економічний відділ. 
Виробниче-технічний відділ. Відділ добування. Відділ праці та заробітної 
платні. Технічний відділ. Відділ мореплавання. Відділ охорони праці та те-
хніки безпеки. Відділ кадрів. Бухгалтерія. Лабораторія наукової організа-
ції праці.  
Опис № 3 – 1946-1980 рр., 37 од. зб. 
Рейсові звіти. 
 
Р-7005, Одеський обласний комітет професійної спілки робітників початкової 
та середньої школи 
м. Одеса 
[ ]-27.09.1956 р. 
Одеський обласний комітет професійної спілки робітників освіти 
27.09.1956 р. 
тип 26 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 21.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1957 рр., 90 од. зб. 
Плани роботи обкому. Протоколи засідань президії, пленумів. Стенограми 
пленумів, конференцій. Звіти, доповіді, інформації, довідки про роботу об-
кому. Профбюджети. Річні звіти про виконання профбюджету та соцстрахуван-
ня.  
 
Р-7006, Одеське відновлювальне управління Головного управління по будівни-
цтву морських споруд СРСР 
15.04.1944-1946 рр. 
Одеський будівельний трест № 1 Головного управління по будівництву морсь-
ких споруд СРСР 
1946-21.07.1957 рр. 
Чорноморський будівельно-монтажний трест Головного управління по будівниц-
тву, морських та річкових споруд СРСР «Чорноморгідробуд» 
21.07.1957 р. 
Ордена Леніна Чорноморський монтажно-будівельний трест «Чорноморгідробуд»  
20.07.1966 р. – 
Ордена Леніна трест «Чорноморгідробуд» Головного управління по будівництву 
морських та річкових споруд м. Одеса 
1967 р. 
тип 12 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 21.12.1967 р. 
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Всього: 1633 од. зб., 1944-1993 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1993 рр., 90 од. зб. 
Секретаріат. Плановий відділ. Виробниче-технічний відділ. Бухгалтерія. 
Відділ головного механіка. Виробничий відділ. Відділ кадрів. Технічний 
відділ. Відділ головного енергетика. Відділ праці та заробітної платні. 
Канцелярія. Економічна лабораторія. Рада НТО та ВОВР. Об’єднаний будівель-
ний комітет. Місцевий комітет. Відділ охорони праці та техніки безпеки. 
Договірно-фінансовий відділ. Відділ капітального будівництва. 
Опис № 1 додад.- 1967-1972 рр., 89 од. зб. 
Відділ техніки безпеки. Кошторисно-договірний відділ. Відділ праці та за-
робітної платні. Будівельний комітет. Бухгалтерія. Економічна лабораторія. 
Опис № 2 – 1966-1970 рр., 112 од. зб. 
Будівельний комітет. 
Опис № 3 – 1957-1972 рр., 11 од. зб. 
Номенклатура справ. Акти на знищення таємних документів.  
 
Р-7007, Одеський обласний будівельно-монтажний трест № 319 Наркомату жит-
лово-громадянського будівництва УРСР 
м. Одеса 
квітень 1944-вересень 1947 рр. 
з березня 1946 р. - Міністерству житлово-громадянського будівництва УРСР 
м. Одеса 
 
Одеський обласний будівельний трест Міністерства житлово-громадянського 
будівництва УРСР 
вересень 1947-квітень 1961 рр. 
з 1954 р. – Міністерства міського та сільського будівництва УРСР 
з липня 1957 р. – Виконкому Одеської обласної ради депутатів трудящих 
тип 12 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 21.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1960 рр., 112 од. зб. 
Вступний баланс за 1944 р. Штатний розпис та кошториси. Річні звіти тресту 
та підвідомчих підприємств. 
 
Р-7008, Трест «Одесжилбуд» управління будівництва Раднаргоспу Одеського 
адміністративного економічного району 
м. Одеса 
квітень 1961-[ ] рр. 
тип 12 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 21.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1961-1962 рр., 46 од. зб. 
Накази по тресту. Плани організаційних заходів, розвитку та впровадження 
нової техніки. Матеріали з соцзмагання. Довідки та інформації про бригади 
комуністичної праці. Річні звіти по кадрам. Фінансові звіти. 
 
Р-7009, Одеський державний академічний театр опери та балету Управління по 
справам мистецтва Раднаркому УРСР 
м. Одеса 
1920-жовтень 1941 рр., квітень 1944 р. 
з 1946 р. – Управління по справам мистецтв при Раді Міністрів 
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з 1953 р. – Головного управління по справам мистецтв Міністерства культури 
УРСР 
тип 19 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 22.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-2000 рр., 625 од. зб. 
Розпорядження, накази по театру. Репертуарні плани театру, солістів та пе-
рспективний план розвитку. План прем’єр на 1966-1967 рр. Виробниче-
фінансовий план. Штатний розпис та кошториси. Річні звіти про роботу теат-
ру, основній діяльності. Фінансові звіти. Акти збитків, які нанесли німе-
цько-фашистські окупанти театру. Листування про роботу театру, творчим пи-
танням. Лібрето балетів «Караван», «Едельвейс», «Дюймовочка», прийнятих 
театром до постановки у 1965 р. Книги реєстрації спектаклів. Довідки про 
виконання творчого плану за 1965 р. Відгуки преси та глядачів про діяль-
ність театру. Лібрето спектаклів. Довідки про роботу театру. Афіші, букле-
ти, програми, вітальні листи, телеграми, поздоровні адреси, дипломи, гра-
моті. Протоколи художньої та режисерської ради. Звіти з основної діяльнос-
ті, виконання плану по труду. Статистичні звіти по кадрам. Матеріали про 
організацію гастрольних подорожив. Канцелярія. Літературна частина. Бухга-
лтерія. Відділ кадрів. Місцевий комітет. Режисерсько-постановочна частина. 
Інженер з техніки безпеки. Профспілковий комітет. 
Опис № 2 – 1946-1960 рр., 31 од. зб. 
Накази та постанови Міністерства культури. Репертуарний план театру. Бук-
лети та програми. Доповідні записки Міністру культури про роботу театру. 
Матеріали з шефської роботи. Матеріали на присвоювання почесного звання 
«Заслужений діяч мистецтв» творчому складу театру. 
Опис № 3 – 1967-1972 рр., 22 од. зб. 
Документи місцевого комітету. 
 
 
Р-7010, Управління Одеської залізниці Народного комісаріату шляхів сполу-
чення СРСР 
м. Одеса 
14.05.1936-серпень 1941 рр., 11.03.1944-травень 1953 рр. 
з березня 1946 р. – Міністерства шляхів сполучення СРСР 
Управління Одесько-Кишинівської залізниці Міністерства шляхів сполучення 
СРСР 
травень 1953 – квітень 1956 рр. 
Управління Одеської залізниці Міністерства шляхів сполучення СРСР 
квітень 1956-16.02.1963 рр. 
Управління Одесько-Кишинівської залізниці Міністерства шляхів сполучення 
СРСР 
16.02.1963 р. 
тип 13 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.12.1967 р. 
Всього: 9170 од. зб., 1933-1970 рр. 
 
Опис № 1 – 1939-1970 рр., 375 од. зб. 
Секретаріат. 
Опис № 2 – 1944-1970 рр., 348 од. зб. 
Організаційно-штатний сектор. 
Опис № 3 – 1940-1970 рр., 680 од. зб. 
Планово-економічний відділ. 
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Опис № 4 – 1936-1958 рр., 189 од. зб. 
Головна бухгалтерія. 
Опис № 5 – 1937-1957 рр., 100 од. зб. 
Фінансовий відділ. 
Опис № 6 – 1958-1970 рр., 199 од. зб. 
Фінансова служба. 
Опис № 7 – 1944-1970 рр., 233 од. зб. 
Служба локомотивного господарства. 
Опис № 7 дод. – 1940-1957 рр., 103 од. зб. 
Служба локомотивного господарства. 
Опис № 8 – 1941-1970 рр., 93 од. зб. 
Пасажирська служба. 
Опис № 9 – 1935-1970 рр., 162 од. зб. 
Служба громадських споруд. 
Опис № 10 – 1943-1970 рр., 225 од. зб. 
Відділ капітального будівництва 
Опис № 11 – 1948-1970 рр., 131 од. зб. 
Дорожній будівельно-монтажний трест. 
Опис № 12 – 1944-1970 рр., 404 од. зб. 
Лікарняно-санітарна служба. 
Опис № 13 – 1940-1970 рр., 155 од. зб. 
Служба сигналізації та зв’язку. 
Опис № 14 – 1944-1957 рр., 207 од. зб. 
Дорожній ревізор з безпеки руху. 
Опис № 14 дод. – 1944-1970 рр., 162 од. зб. 
Дорожній ревізор з безпеки руху. 
Опис № 15 – 1944-1970 рр., 430 од. зб. 
Відділ кадрів. 
Опис № 16 – 1933-1970 рр., 1049 од. зб. 
Відділ статистичного обліку та звітності. 
Опис № 17 – 1940-1970 рр., 86 од. зб. 
Вантажна служба. 
Опис № 18 – 1944-1970 рр., 62 од. зб. 
Адміністративно-господарчий відділ. 
Опис № 19 – 1944-1970 рр., 787 од. зб. 
Відділ учбових закладів. 
Опис № 20 – 1940-1970 рр., 222 од. зб. 
Служба вагонного господарства. 
Опис № 21 – 1944-1970 рр., 590 од. зб. 
Служба шляхів. 
Опис № 22 – 1960-1970 рр., 40 од. зб. 
Служба електрифікації та енергетичного господарства. 
Опис № 23 – 1940-1970 рр., 262 од. зб. 
Служба матеріально-технічного забезпечення. 
Опис № 24 – 1941-1970 рр., 374 од. зб. 
Дорожнє управління робітничого забезпечення ДорУРЗ. 
Опис № 25 – 1944-1971 рр., 105 од. зб. 
Місцевий комітет. 
Опис № 26 – 1945-1960 рр., 22 од. зб. 
Служба шляхів. 
Опис № 27 – 1937-1970 рр., 1149 од. зб. 
Служба руху. 
Опис № 28 – 1960-1970 рр., 27 од. зб. 
Технічний відділ. 
Опис № 29 – 1956-1970 рр., 33 од. зб. 
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Відділ воєнізованої охорони. 
Опис № 30 – 1959-1970 рр., 98 од. зб. 
Дорожнє науково-технічне товариство. 
Опис № 31 – 1960-1970 рр., 11 од. зб. 
Юридичний сектор. 
Опис № 32 – 1961-1970 рр., 29 од. зб. 
Сектор міжнародних сполучень. 
Опис № 33 – 1956-1970 рр., 28 од. зб. 
Відділ водопостачання та санітарно-технічних устроїв. 
 
Р-7011, Виконавчий комітет Ширяєвської районної ради робітничих, селянсь-
ких та червоноармійських депутатів (райрада) 
с. Ширяєве Ширяєвського району Одеської області 
1935-24.12.1939 рр. 
Виконавчий комітет Ширяєвської районної ради депутатів трудящих (райрада) 
с. Ширяєве Ширяєвського району Одеської області 
24.12.1939-06.08.1941 рр., 31.03.1944-1965 рр. 
тип 2 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1968 рр., 296 од. зб. 
Рішення райвиконкому та сесій. Протоколи сесій та засідань виконкому, пос-
тійно-діючих комісій. Акти про збитки, які нанесли німецько-фашистські 
окупанти. Плани роботи виконкому. Листування з облвиконкомом про народну 
освіту, культурно-просвітницьку роботу, сільське господарство, розвиток 
тваринництва, благоустрою, місцевої промисловості. Матеріали виборчих ко-
місій. Журнали реєстрації розпоряджень райвиконкому. Річні фінансові зві-
ти. Штатний розпис та кошториси витрат. 
 
Р-7012, Ширяєвський районний фінансовий відділ (райфінвідділ) Виконкому 
Ширяєвської районної ради робітничих, селянських та червоноармійських де-
путатів  
с. Ширяєве Ширяєвського району Одеської області 
17.02.1935-06.08.1941 рр., 31.03.1944-04.01.1963 рр. 
з 24.12.1939 р. - Виконкому Ширяєвської районної ради депутатів трудящих 
(райрада) 
тип 8 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1967 р. 
Всього: 110 од. зб., 1946-1967 рр. 
 
Опис № 1 – 1946-1967 рр., 96 од. зб. 
Рішення райвиконкому по складанню та виконанню бюджету. Річні звіти про 
виконання місцевих бюджетів, кошторисів адмінвитрат. Інспекція бюджету. 
Головна бухгалтерія. Інспекція держприбутків. Штатна інспекція. 
Опис № 2 – 1951-1960 рр., 14 од. зб. 
Журнали реєстрації штатів, кошторисів установ, організацій, підприємств. 
Квартальні та піврічні звіти про надходження податків. 
 
Р-7013, Ширяєвська районна інспектура державної статистики Статистичного 
управління Одеської області  
с. Ширяєве Ширяєвського району Одеської області 
17.02.1935-06.08.1941 рр., 31.03.1944-1965 рр. 
тип 8 
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2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1967 рр., 131 од. зб. 
Щоденники реєстрації актів громадського стану. Одноразові звіти про віко-
вий та статевий стан сільського населення. Статистичні звіти про облік на-
селення, стану тваринництва в колгоспах, засіяних площин. Штатний розпис 
та кошториси адмінвитрат. Відомості, статистичні звіти про народження, 
браки та смертність, про механічний рух населення. Матеріали з статистики 
населення, охорони здоров’я, культурно-просвітних установ. Матеріали об-
стеження по труду, обліку худоби, заготовок сільсько-господарчих продук-
тів. Річні звіти по будівництву. 
 
Р-7014, Відділ соціального забезпечення Виконавчого комітету Ширяєвської 
районної ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів  
с. Ширяєве Ширяєвського району Одеської області 
17.12.1935-06.08.1941 рр., 31.03.1944-1965 рр. 
з 24.12.1939 р. - Виконкому Ширяєвської районної ради депутатів трудящих 
тип 7 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1967 р. 

 
Опис № 1 – 1946-1968 рр., 28 од. зб. 
Квартальні плани райсобезу. Акти перевірки роботи. Річні та квартальні 
звіти про роботу райвідділу по допомога та пенсіям. Статистичні звіти про 
чисельність пенсіонерів та їх працевлаштуванню. Кошториси адмінвитрат. 
 
 
Р-7015, Ширяєвський районний відділ народної освіти (РайОНО) Виконкому Ши-
ряєвської районної ради робітничих, селянських та червоноармійських депу-
татів  
с. Ширяєве Ширяєвського району Одеської області 
17.12.1935-06.08.1941 рр., 31.03.1944-липень 1965 рр. 
з 24.12.1939 р. - Виконкому Ширяєвської районної ради депутатів трудящих 
тип 21 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 25.12.1967 р. 

 
Опис № 1 – 1956-1961 рр., 38 од. зб. 
Плани та річні звіти районного відділу народної освіти, шкіл району. Ста-
тистичні звіти про чисельність та стан керівництва і спеціалістів. Звіт 
про підготовку шкіл до учбового року. 
 
Р-7016, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьоного 
с. Сербка Комінтернівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.06.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1952 рр., 14 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Книги обліку фондів, грошових та натуральних прибутків та 
витрат. 
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Р-7017, Виконавчий комітет Олександрівської сільської ради робітничих, се-
лянських та червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Олександрівка Жовтневого району Одеського округу 
1930-24.12.1939 рр. 
з 1931 р. – Жовтневого району УРСР 
з 1932 р. – Жовтневого району Одеської області 
з 1935 р. – Ширяєвського району Одеської області 
Виконавчий комітет Олександрівської сільської ради депутатів трудящих 
(сільрада) 
с. Олександрівка Ширяєвського району Одеської області 
24.12.1939-08.07.1941 рр., 02.04.1944 р. 
тип 2 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1968 рр., 80 од. зб. 
Протоколи засідань сільради, сесій . Бюджети та кошториси. Книги обліку 
прибутків та витрат. Матеріали постійно діючих комісій. 
 
 
Р-7018, Виконавчий комітет Шеметовської сільської ради депутатів трудящих 
(сільрада) 
с. Шеметове Ширяєвського району Одеської області 
24.12.1939-08.08.1941 рр., 02.04.1944 р. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1945 р., 2 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому. Звіт про виконання сільського бюджету. 
 
Р-7019, Виконавчий комітет Осинівської сільської ради робітничих, селянсь-
ких та червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Осинівка Ширяєвського району Одеської області 
1935-24.12.1939рр. 
Виконавчий комітет Осинівської сільської ради робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Осинівка Ширяєвського району Одеської області 
24.12.1939-08.08.1941рр., 02.04.1944 р. 
1963-1964 рр. – Ананьївського району Одеської області 
з 1965 р.- Ширяєвського району Одеської області 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1967 р. 
Всього: 124 од. зб., 1944-1970 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1952 рр., 23 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому, сесій. Бюджети. Звіт про виконання сільсько-
го бюджету. 
Опис № 2 – 1953-1970 рр., 101 од. зб. 
Постанови райвиконкому. Плани роботи. Протоколи засідань виконкому, сесій. 
Книги обліку прибутків та витрат. Бюджети. Звіти про виконання бюджету.  
 
Р-7020, Виконавчий комітет Никомаврівської сільської ради робітничих, се-
лянських та червоноармійських депутатів (сільрада) 
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с. Никомаврівка Цебриковського району Одеського округу 
1925-24.12.1939рр. 
з 1931 р. – Цебриковського району УРСР 
з 1932 р. – Цебриковського району Одеської області 
з 1935 р. – Ширяєвського району Одеської області 
Виконавчий комітет Никомаврівської сільської ради депутатів трудящих 
(сільрада) 
с. Никомаврівка Ширяєвського району Одеської області 
24.12.1939-08.08.1941рр., 02.04.1944-1952 рр. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1952 рр., 11 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому сільради та сесій. Бюджети. 
 
 
Р-7021, Виконавчий комітет Малігоновської сільської ради робітничих, селя-
нських та червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Малігонове Цебриковського району Одеського округу Одеської губернії 
07.03.1923-24.12.1939рр. 
з червня 1925 р. – Цебриковського району Одеського округу 
з 1931 р. – Цебриковського району УРСР 
з 1932 р. – Цебриковського району Одеської області 
з 1935 р. – Ширяєвського району Одеської області 
Виконавчий комітет Малігоновської сільської ради депутатів трудящих (сіль-
рада) 
с. Малігонове Ширяєвського району Одеської області 
24.12.1939-08.08.1941рр., 02.04.1944 р. 
1963-1964 рр. – Фрунзівського району Одеської області 
з 1965 р. – Ширяєвського району Одеської області 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1967 р. 
Всього: 105 од. зб., 1945-1970 рр. 
 
Опис № 1 – 1945-1946 рр., 3 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому. Бюджети сільради. 
Опис № 2 – 1957-1970 рр., 102 од. зб. 
Постанови райвиконкому. Протоколи засідань виконкому та сесій. Плани робо-
ти. Бюджети. Звіти про виконання бюджету. Договори на соцзмагання. Соціа-
лістичні зобов’язання. 
 
Р-7022, Виконавчий комітет Мар’янівської сільської ради робітничих, селян-
ських та червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Мар’янівка Жовтневого району Одеського округу Одеської губернії 
1930-24.12.1939рр. 
з 1931 р. – Жовтневого району УРСР 
з 1932 р. – Жовтневого району Одеської області 
з 1935 р. – Ширяєвського району Одеської області 
Виконавчий комітет Мар’янівської сільської ради депутатів трудящих (сіль-
рада) 
с. Мар’янівка Ширяєвського району Одеської області 
24.12.1939-03.08.1941рр., 02.04.1944 р. 
1963-1964 рр. – Ананьївського району Одеської області 
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з 1965 р. – Ширяєвського району Одеської області 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1971 рр., 133 од. зб. 
Плани роботи виконкому, постійно діючих комісій. Протоколи сесій, засідань 
виконкому. Бюджети. Звіти про виконання бюджету. Штатний розпис. Протоколи 
окружних виборчих комісій. 
 
Р-7023, Виконавчий комітет Григорівської сільської ради робітничих, селян-
ських та червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Григорівка Жовтневого району Одеського округу Одеської губернії 
1930-24.12.1939 рр. 
з 1931 р. – Жовтневого району УРСР 
з 1932 р. – Жовтневого району Одеської області 
з 1935 р. – Ширяєвського району Одеської області 
Виконавчий комітет Григорівської сільської ради депутатів трудящих (сіль-
рада) 
с. Григорівка Ширяєвського району Одеської області 
24.12.1939-02.08.1941рр., 02.04.1944 р. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1954 рр., 18 од. зб. 
Протоколи сесій, засідань виконкому. Бюджети. Книги обліку прибутків сіль-
ського бюджету. 
 
Р-7024, Виконавчий комітет Саханської сільської ради робітничих, селянсь-
ких та червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Саханське Цебриковського району Одеського округу Одеської губернії 
07.03.1923-24.12.1939 рр. 
з червня 1925 р. – Цебриковського району Одеського округу 
з 1931 р. – Цебриковського району УРСР 
з 1932 р. – Цебриковського району Одеської області 
з 1939 р. – Ширяєвського району Одеської області 
Виконавчий комітет Саханської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Саханське Ширяєвського району Одеської області 
24.12.1939-08.08.1941рр., 03.04.1944 р. 
з 1963 р. – Фрунзівського району Одеської області 
з січня 1965 р. – Ширяєвського району Одеської області 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1968 рр., 112 од. зб. 
Квартальні плани роботи виконкому, постійно діючих комісій. Протоколи се-
сій сільради, засідань виконкому. Бюджети. Звіти про виконання бюджету. 
Місячні звіти депутатів перед виборцями Соціалістичні зобов’язання, акти 
про їх виконання. Інформація з організаційно-масової роботи. 
 
 
Р-7025, Виконавчий комітет Ульянівської сільської ради робітничих, селян-
ських та червоноармійських депутатів (сільрада) 
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с. Ульянівка Петроверовського району Одеського округу Одеської губернії 
1925-24.12.1939 рр. 
з 1928 р. – Жовтневого району Одеського округу 
з 1931 р. – Жовтневого району УРСР 
з 1932 р. – Жовтневого району Одеської області 
з 1935 р. – Ширяєвського району Одеської області 
Виконавчий комітет Ульянівської сільської ради депутатів трудящих (сільра-
да) 
с. Ульянівка Ширяєвського району Одеської області 
24.12.1939-08.08.1941рр., 02.04.1944 р. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1954 рр., 21 од. зб. 
Протоколи сесій сільради, засідань виконкому. Бюджети. Книги обліку прибу-
тків сільського бюджету. 
 
Р-7026, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна 
с. Ульянівка Ширяєвського району Одеської області 
[ ] -08.07.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1957 рр., 25 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-7027, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Тельмана 
с. Якимів Яр Ширяєвського району Одеської області 
[ ] -25.06.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1950 рр., 7 од. зб. 
Протоколи засідань правління колгоспу. Виробничі плани. Річні звіти. 
 
Р-7028, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ударник» 
с. Мала Чагодарівка Ширяєвського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1946 рр., 4 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-7029, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ленінський заповіт» 
с. Валентинівка Ширяєвського району Одеської області 
[ ]-10.08.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
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На державному зберіганні з 25.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1947 рр., 4 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
 
Р-7030, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова 
с. Бранкованове Ширяєвського району Одеської області 
[ ]-21.02.1957 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1951-1953 рр., 6 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
 
Р-7031, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ударник» 
с. Ширяєве Ширяєвського району Одеської області 
[ ]-25.06.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 14 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
 
Р-7032, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна 
с. Осинівка Ширяєвського району Одеської області 
05.08.1950-[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1953 рр., 7 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-7033, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна 
с. Мар’янівка Ширяєвського району Одеської області 
1930-1941 рр., 1944-1961 рр. 
Колгосп ім. ХХ11 партз’їзду КПРС 
с. Мар’янівка Ширяєвського району Одеської області 
1962- [ ] рр. 
1963-1964 рр. – Ананьївського району 
з 1965 р. – Ширяєвського району 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1970 рр., 63 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-7034, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова 
с. Ширяєве Ширяєвського району Одеської області 
[ ]- липень 1957 рр. 
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Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Україна» 
с. Ширяєве Ширяєвського району Одеської області 
липень 1957 р. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1970 рр., 66 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-7035, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова 
с. Старі Маяки Ширяєвського району Одеської області 
[ ]- рр. 
з 1963 р. – Ананьївського району 
з 1965 р. – Ширяєвського району 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1968 рр., 62 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробниче-
фінансові плани. П’ятирічний план на 1966-1970 рр. Річні звіти. 
 
Р-7036, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях до соціалізму» 
с. Вікторівка Ширяєвського району Одеської області 
[ ]- 28.02.1951 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 10 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-7037, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча 
с. Бранкованове Ширяєвського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1950 рр., 11 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
 
Р-7038, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога» 
с. Флоринівка Ширяєвського району Одеської області 
[ ] -1950 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Дзержинського 
с. Флоринівка Ширяєвського району Одеської області 
01.08.1950-22.12.1954 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1967 р. 
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Опис № 1 – 1947-1954 рр., 9 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
 
Р-7039, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перебудова села» 
с. Олександрівка-2 Ширяєвського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 13 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
 
 
Р-7040, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Красіна 
с. Старі Маяки Ширяєвського району Одеської області 
[ ] -30.06.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 15 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-7041, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського 
с. Стара Гуляївка Ширяєвського району Одеської області 
[ ] -05.08.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 14 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
 
Р-7042, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Більшовицький шлях» 
с. Стара Гуляївка Ширяєвського району Одеської області 
[ ] -01.08.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 11 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
 
 
Р-7043, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «518» 
с. Нікомаврівка Ширяєвського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 12 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
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Прибутково-витратні кошториси. 
 
Р-7044, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Більшовик» 
с. Григорівка Ширяєвського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1953 рр., 11 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
 
Р-7045, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога» 
с. Володимирівка Ширяєвського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 9 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
 
Р-7046, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова 
с. Машенька Ширяєвського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1953 рр., 19 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
 
Р-7047, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 8-го Березня 
с. Викторівка Ширяєвського району Одеської області 
[ ] -27.06.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1950 рр., 11 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
 
Р-7048, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова 
с. Олександрівка Ширяєвського району Одеської області 
липень 1950-1962 рр. 
Колгосп ім. Куйбишева 
с. Олександрівка Ширяєвського району Одеської області 
1963-1964 рр. 
Колгосп ім. Кірова 
с. Олександрівка Ширяєвського району Одеської області 
1965-[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
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На державному зберіганні з 25.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1951-1968 рр., 40 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Виробничі плани. 
 
Р-7049, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кагановича 
с. Ширяєве Ширяєвського району Одеської області 
[ ] -25.06.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1948-1949 рр., 5 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
 
Р-7050, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний прапор» 
с. Улянівка Ширяєвського району Одеської області 
[ ] -28.06.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1950 рр., 8 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
 
Р-7051, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Андрієва 
с. Жовтневе Ширяєвського району Одеської області 
[ ] -27.06.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1948-1949 рр., 7 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Виробничі плани. 
 
Р-7052, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шмідта 
с. Ширяєве Ширяєвського району Одеської області 
[ ] -25.06.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1970 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 14 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Виробничі плани. 
 
 
Р-7053, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Флаг Рошу» 
с. Володимирівка Ширяєвського району Одеської області 
[ ] -04.07.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1967 р. 
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Опис № 1 – 1944-1949 рр., 13 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Виробничі плани. 
 
Р-7054, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Крупської 
с. Старі Маяки Ширяєвського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1970 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1954 рр., 14 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
 
 
Р-7055, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Маленкова 
с. Олександрівка Ширяєвського району Одеської області 
[ ]-04.02.1951 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1970 р. 
 
Опис № 1 – 1954-1956 рр., 6 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Книга обліку 
фондів. 
 
Р-7056, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нива» 
с. Бранкованове Ширяєвського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 13 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
 
Р-7057, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях Леніна» 
с. Осинівка Ширяєвського району Одеської області 
[ ]-01.08.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1946 рр., 6 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Виробничі плани. 
 
Р-7058, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва 
с. Нові Маяки Ширяєвського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1970 р. 
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Опис № 1 – 1944-1953 рр., 14 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
 
 
Р-7059, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «5 за 4» 
с. Викторівка-2 Ширяєвського району Одеської області 
[ ]-02.08.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1970 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 13 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Виробничі плани. 
 
Р-7060, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Горького 
с. Малігонове Ширяєвського району Одеської області 
[ ]-1962 рр. 
Колгосп ім. Фрунзе 
с. Малігонове Фрунзівського району Одеської області 
1963 р. 
з січня 1965 р. – Ширяєвського району Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1970 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1970 рр., 41 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Виробничі плани. 
 
Р-7061, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний Маяк» 
с. Ново-Воскресенка Ширяєвського району Одеської області 
[ ]-08.07.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1970 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1950 рр., 12 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Виробничі плани. 
 
Р-7062, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Прогрес» 
с. Олександрівка Ширяєвського району Одеської області 
[ ]-03.07.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1970 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 14 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Книги обліку фондів. 
 
Р-7063, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Квітуча Україна» 
с. Улянівка Ширяєвського району Одеської області 
[ ]-09.07.1950 рр. 
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тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1970 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 10 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
 
 
Р-7064, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Маяк Ілліча» 
х. Ставки Ширяєвського району Одеської області 
[ ]-09.07.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1970 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1946 рр., 6 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
 
Р-7065, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьоного 
с. Ново-Іванівка Ширяєвського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1946 рр., 6 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
 
Р-7066, Овідіопольська ремонтно-технічна станція (РТС) Одеського обласного 
управління сільського господарства 
с. Овідіополь Овідіопольського району Одеської області 
18.04.1958-20.02.1961 рр. 
тип 16 
категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.11.1971 р. 
 
Опис № 1 – 1958-1960 рр., 9 од. зб. 
Виробниче-фінансові плани. Штатний розпис та кошториси. Річні звіти. 
 
Р-7067, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського 
с. Анівка Ширяєвського району Одеської області 
[ ] -04.04.1958 рр. 
з 28.02.1951 р. – с. Викторівка Ширяєвського району 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1958 рр., 17 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Виробничі плани. 
 
Р-7068, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 17-го Партз’їзду  
с. Прохорівка Ширяєвського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
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3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1949 рр., 13 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
 
Р-7069, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова  
с. Волково-Сафронове Ширяєвського району Одеської області 
[ ] -30.06.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 8 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
 
Р-7070, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Східна Зоря»  
с. Мар’янівка Ширяєвського району Одеської області 
[ ] -26.08.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1948 рр., 6 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. 
 
Р-7071, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Комінтерна 
с. Мар’янівка Ширяєвського району Одеської області 
[ ] -26.08.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1948 рр., 5 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу.  
 
Р-7072, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «6-й з’їзд Рад»»  
с. Макарове Ширяєвського району Одеської області 
1931-1941 рр., 1944-1957 рр. 
Колгосп «Правда»  
с. Макарове Ширяєвського району Одеської області 
1958-1962 рр. 
з 1960 р. – Фрунзівського району Одеської області 
Колгосп ім. Суворова 
с. Макарове Фрунзівського району Одеської області 
1963-[ ] рр. 
з 1965 р. – Ширяєвського району Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1970 рр., 41 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
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Р-7073, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова 
с. Ширяєве Ширяєвського району Одеської області 
[ ] -14.01.1955 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1952-1954 рр., 3 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу.  
 
Р-7074, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла Маркса 
с. Осинівка Ширяєвського району Одеської області 
[ ] -08.02.1963 рр. 
Колгосп ім. Мічуріна 
с. Осинівка Ананьївського району Одеської області 
08.02.1963 р. 
з 1965 р. – Ширяєвського району Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1970 рр., 38 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-7075, Виконавчий комітет Шабельницької сільської ради робітничих, селян-
ських та червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Шабельники Ісаївського району Одеського округу Одеської губернії 
1924-24.12.1939 рр. 
з червня 1925 р. – Ісаївського району Одеського округу 
з 17.11.1927 р. – Андрієво-Іванівського району Одеського округу 
з 1931 р. – Андрієво-Іванівського району УРСР 
з 1932 р. – Андрієво-Іванівського району Одеської області 
з 1934 р. – Жовтневого району Одеської області 
Виконавчий комітет Шабельницької сільської ради депутатів трудящих (сіль-
рада) 
с. Шабельники Жовтневого району Одеської області 
24.12.1939-09.08.1941рр., 01.04.1944 р. 
з 21.01.1959 р. – Ширяєвського району Одеської області 
з 1963 р. – Березівського району Одеської області 
з 1965 р. – Миколаївського району Одеської області 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1967 р. 
Всього: 110 од. зб., 1945-1971 рр. 
 
Опис № 1 – 1945-1949 рр., 7 од. зб. 
Протоколи сесій сільради, засідань виконкому. Бюджети.  
Опис № 2 – 1950-1971 рр., 103 од. зб. 
Протоколи сесій сільради, засідань виконкому. Квартальні плани роботи. Бю-
джети та звіти про виконання бюджетів. Кошториси та штатний розпис. Рішен-
ня райвиконкому. Матеріали виборчкомів. 
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Р-7076, Роздільнянський районний фінансовий відділ (райфінвідділ) Викон-
кому Роздільнянської районної ради робітничих, селянських та червоноармій-
ських депутатів 
с. Роздільна Роздільнянського району Одеської області 
1932-03.08.1941 рр., 04.04.1944 р. 
з 24.12.1939 р. – Виконкому Роздільнянської районної ради депутатів трудя-
щих 
тип 9 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 12.12.1973 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1975 рр., 208 од. зб. 
Зведені бюджети району, сільських та селищних рад. Затверджені зведені ко-
шториси та бюджети. Журнал обліку штатного розпису та кошториси адмініст-
ративних витрат. Звіти реєстрації штатів, сумах надходжень прибутків, по-
датків, виконання бюджету району та райфінвідділу. Особові рахунки з пода-
тків в бюджет. Відомості прибутків та витрат бюджету. Річні звіти про ви-
конання бюджету. Штатний розпис та кошториси витрат фінвідділу. Статистич-
ні звіти про надходження коштів та підсумках надходження податків. 
 
Р-7077, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Українка» 
с. Олексієвка Жовтневого району Одеської області 
[ ] -14.08.1950 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Маленкова 
с. Олексієвка Жовтневого району Одеської області 
14.08.1950 р. 
 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1952 рр., 14 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-7078, Виконавчий комітет Благоєвської сільської ради депутатів трудящих 
(сільрада) 
с. Благоєве Цебриковського району Одеської області 
1944-01.06.1957 рр. 
Виконавчий комітет Петровської сільської ради депутатів трудящих (сільра-
да) 
с. Петрівське Цебриковського району Одеської області 
01.06.1957 р. 
з 04.01.1963 р. – Великомихайлівського району Одеської області 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 17.02.1966 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1965 рр., 94 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому, сесій та загальних зборів колгоспників. Бю-
джети сільради. Звіти про виконання бюджетів. Соціалістичні зобов’язання.  
 
Р-7079, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Соцперебудова» 
с. Жукове Жовтневого району Одеської області 
[ ] рр. 
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тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 18 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-7080, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя» 
с. Шабельники Жовтневого району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 11 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничий план 
на 1946 р. Річні звіти. 
 
Р-7081, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна 
с. Новогригорівка Жовтневого району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1952 рр., 14 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Договори на соцзмагання. 
 
Р-7082, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Друга п’ятирічка » 
с. Дубове Жовтневого району Одеської області 
[ ] -14.08.1950 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського 
с. Дубове Жовтневого району Одеської області 
14.08.1950 р. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1953 рр., 17 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-7083, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва 
с. Миколаївка Троїцького району Одеської області 
[ ] -12.03.1954 рр. 
Ліквідована. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1952-1953 рр., 2 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу.  
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Р-7084, Одеський соєвий завод № 2 Союзного тресту соєвої промисловості 
СРСР «Союзпромсоя» 
м. Одеса 
[ ] –жовтень 1941 рр. 
Одеський комбінат харчових концентратів Головного управління промисловості 
харчових концентратів СРСР «Головхарчконцентрат» 
квітень 1944 р. 
з 1954 р. – Головного управління консервної промисловості СРСР 
з 1958 р. – Управління харчової промисловості Раднаргоспу Одеського адмі-
ністративного економічного району 
з 1963 р. – Управління консервної промисловості Раднаргоспу Чорноморського 
економічного району м. Одеса 
тип 11 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.12.1971 р. 
Всього: 156 од. зб., 1940-1965 рр. 
 
Опис № 1 – 1940-1965 рр., 117 од. зб. 
Накази, розпорядження по комбінату. Промфінплани. Штатний розпис та кошто-
риси. Матеріали з раціоналізації та винахідництву. Річні статистичні звіти 
про розвиток та впровадження нової техніки, з основної діяльності та пояс-
нювальні записки до них. 
Опис № 2 – 1955-1965 рр., 39 од. зб. 
Протоколи засідань завкому. Колективні договори. Матеріали звітно-виборчих 
профспілкових конференцій. Матеріали по соцзмаганню. 
 
 
Р-7085, Ширяєвська районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка) 
Одеської обласної спілки споживчих товариств 
с. Ширяєве Ширяєвського району Одеської області 
[ ]-1962 рр., 1965 р. 
тип 10 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 25.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1949-1968 рр., 27 од. зб. 
Річні звіти. Протоколи засідань правління. Постанови правління. Плани та 
звіти. 
 
Р-7086, Виконавчий комітет Ширяєвської сільської ради робітничих, селянсь-
ких та червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Ширяєве Демидовського району Одеського округу Одеської губернії 
07.03.1923-24.12.1939 рр. 
з червня 1925 р. – Петроверівського району Одеського округу 
з 1928 р. – Жовтневого району Одеського округу 
з 1931 р. – Жовтневого району УРСР 
з 1932 р. – Жовтневого району Одеської області 
з 1935 р. – Ширяєвського району Одеської області 
Виконавчий комітет Ширяєвської сільської ради депутатів трудящих (сільра-
да) 
с. Ширяєве Ширяєвського району Одеської області 
24.12.1939-06.08.1941рр., 31.03.1944 р.- 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1967 р. 
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Опис № 1 – 1944-1968 рр., 94 од. зб. 
Протоколи сесій сільради, засідань виконкому. Бюджети сільради. Квартальні 
плани роботи. Соціалістичні зобов’язання та підсумки їх виконання. 
 
Р-7087, Одеський досвідно-механічний завод Одеського машинобудівельного 
технікуму 
м. Одеса 
[ ] рр. 
з 1950 р. – Одеського верстатобудівельного технікуму 
з 1955 р. – Головного управління будівельно-інструментальної промисловості 
СРСР 
з 1958 р. – Управління машинобудівельної та хімічної промисловості Раднар-
госпу Одеського адміністративного економічного району 
з 1963 р. – Управління верстата-інструментальної промисловості Раднаргоспу 
Чорноморського економічного району м. Одеса 
тип 11 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 25.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1964 рр., 176 од. зб. 
Промфінплани. Виробничі програми та ліміти по труду. Плани оргтехзаходів. 
Штатний розпис та кошториси. Звіти по кадрам, про виконання планів розвит-
ку та впровадження нової техніки. 
 
Р-7088, Особовий фонд Фельдмана Акима Абрамовича- доктора медичних наук, 
завідуючого кафедрою дерматолого - венерологічного інституту, професора 
Одеського науково-дослідного шкіряно-венерологічного інституту ім. Главче, 
почесного голову Одеського обласного наукового товариства дерматологів - 
венерологів 
м. Одеса 
1872-02.07.1966 рр. 
тип 31 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 27.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1899-1967 рр., 62 од. зб. 
Особиста справа А.А.Фельдмана. Листування з Наркоматом охорони здоров’я 
СРСР та УРСР. Матеріали про участь А.А.Фельдмана в роботі Всесоюзного та 
республіканського медичних наукових рад, конференцій. 
Поздоровні адреси професору Фельдману. Відбитки статей та наукових трудів. 
Некролог та протокол пленарного засідання Одеського обласного наукового 
товариства дерматологів-венерологів, присвячений пам’яті професора 
А.А.Фельдмана. 
 
Р-7089, Виконавчий комітет Донсько-Балковської сільської ради депутатів 
трудящих (сільрада) 
с. Донська Балка Березівського району Одеської області 
24.12.1939-10.08.1941 рр., 01.04.1944-1956 рр. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.09.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1954 рр., 34 од. зб. 
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Протоколи засідань виконкому, сесій сільради, виборчих комісій. Місячні та 
квартальні плани роботи. Бюджети, штатний розпис, кошториси витрат. Книги 
обліку прибутків сільського бюджету. 
 
Р-7090, Чорноморська Басейнова рада Добровільного спортивного товариства 
«Водник» Чорноморського морського пароплавства 
м. Одеса 
1944-[ ] рр. 
тип 23 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 06.02.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1975 рр., 192 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи засідань президії, пленумів. Бюджети, штатний роз-
пис. Річні звіти про роботу. Фінансові звіти. Матеріали з соцзмагання, 
спартакіади. Стенограми пленумів, конференцій. 
 
Р-7091, Андре-Іванівська машинно-тракторна станція (МТС) 
Одеського окружного відділу сільського господарства 
с. Андре-Іванівка Андре-Іванівського району Одеського округу 
17.02.1930-05.08.1941 рр., 02.04.1944-18.04.1958 рр. 
з 1931 р. - Андре-Іванівського району УРСР 
з 1932 р. – Одеського обласного управління сільського господарства 
 Андре-Іванівського району Одеської області 
з 1940 р. -  с. Андреєво-Іванівка Андреєво-Іванівського району Одеської 
області 
тип 16 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 21.03.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1957 рр., 20 од. зб. 
Виробниче-фінансові плани. Річні звіти. 
 
 
Р-7092, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний ударник» 
с. Капітанівка Комінтернівького району Одеської області 
[ ] -15.08.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.08.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 11 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Книги обліку грошових та натуральних витрат. 
Акти про збитки, які нанесли німецько-фашистські окупанти. 
 
 
 
Р-7093, Стрюковська машинно-тракторна станція (МТС) 
Одеського обласного управління сільського господарства 
с. Стрюкове Андре-Іванівського району Одеської області 
1932-05.08.1941 рр., 02.04.1944-18.04.1958 рр. 
з 1940 р. -  с. Стрюкове Андреєво-Іванівського району Одеської області 
тип 16 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 21.03.1968 р. 
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Опис № 1 – 1949-1956 рр., 21 од. зб. 
Виробниче-фінансові плани. Штатний розпис та кошториси витрат. 
 
Р-7095, Виконавчий комітет Андреєво-Іванівської сільської ради депутатів 
трудящих 
с. Андреєво-Іванівка Андреєво-Іванівського району Одеської області 
[ ] рр. 
з 21 січня 1959 р. – Миколаївського району Одеської області 
з 1963 р. – Березівського району Одеської області 
з 1965 р. - Миколаївського району Одеської області 
тип 16 
категорія фонду 
На державному зберіганні з 21.03.1968 р. 
Всього: 161 од. зб., 1945-1970 рр. 
 
Опис № 1 – 1945-1953 рр., 33 од. зб. 
Виробниче-фінансові плани. Бюджети та кошториси. Протоколи засідань викон-
кому, сесій. Книги обліку прибутків та витрат сільського бюджету. 
Опис № 1 – 1954-1970 рр., 128 од. зб. 
Плани роботи. Бюджети та звіти про виконання бюджету. Штатний розпис та 
кошториси. Протоколи засідань виконкому, сесій, постійно діючих комісій, 
загальних зборів виборців. Матеріали про роботу депутатів, накази вибор-
ців, виборчих комісій про реєстрацію кандидатів в депутати. Річні статис-
тичні звіти про кількість населення. 
 
Р-7096, Виконавчий комітет Журовської сільської ради робітничих, селянсь-
ких та червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Журовка Ісаєвського району Першотравневого округу 
1927-24.12.1939 рр. 
з 17.11.1927 р. – Андре-Іванівського району Одеського округу 
з 1931 р. – Андре-Іванівського району УРСР 
з 1932 р. - Андре-Іванівського району Одеської області 
Виконавчий комітет Журовської сільської ради депутатів трудящих(сільрада) 
с. Журовка Андре-Іванівського району Одеської області 
24.12.1939-09.08.1941 рр., 31.03.1944-1952 рр. 
з 1940 р.- Андреєво-Іванівського району Одеської області 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 21.03.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1952 рр., 19 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому, сесій. Бюджет та звіти про виконання бюдже-
ту. Статистичні звіти по сільському господарству. Книги обліку прибутків 
та витрат сільського бюджету. 
 
 
Р-7097, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Культура» 
с. Ранжеве Комінтернівського району Одеської області 
[ ] -08.09.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.08.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 15 од. зб. 
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Виробничі плани. Річні звіти. Книги обліку грошових та натуральних витрат. 
Акти про збитки, які нанесли німецько-фашистські окупанти. 
 
Р-7098, Виконавчий комітет Каратаєвської сільської ради робітничих, селян-
ських та червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Каратаєве Ісаєвського району Першотравневого округу 
07.03.1923-24.12.1939 рр. 
з 1925 р. – Ісаївського району Одеського округу 
з 17.11.1927 р. - Андре-Іванівського Одеського округу 
з 1931 р. – Андре-Іванівського району УРСР 
з 1932 р. - Андре-Іванівського району Одеської області 
Виконавчий комітет Каратаєвської сільської ради депутатів трудящих (сіль-
рада) 
с. Каратаєве Андре-Іванівського району Одеської області 
з 1940 р. - Андреєво-Іванівського району Одеської області 
24.12.1939-09.08.1941 рр., 30.03.1944-1949 рр. 
тип 2  
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 21.03.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1954 рр., 26 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому сільради, сесій. Бюджети. Книги обліку прибу-
тків та витрат бюджету. Квартальні плани роботи виконкому. 
 
Р-7099, Виконавчий комітет Новоскосарівської сільської ради робітничих, 
селянських та червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Ново-Скосарівка Ісаєвського району Першотравневого округу 
07.03.1923-24.12.1939 рр. 
з 1925 р. - Ісаєвського району Одеського округу 
з 17.11.1927 р. - Андре-Іванівського Одеського округу 
з 1931 р. – Андре-Іванівського району УРСР 
з 1932 р. - Андре-Іванівського району Одеської області 
Виконавчий комітет Новоскосарівської сільської ради депутатів трудящих 
(сільрада) 
с. Ново-Скосарівка Андре-Іванівського району Одеської області 
з 1940 р. - Андреєво-Іванівського району Одеської області 
24.12.1939-09.08.1941 рр., 30.03.1944-1965рр. 
з 1959 по 1962 рр. – Миколаївського району Одеської області 
з 1963 по 1964 рр. – Березівського району Одеської області 
Виконавчий комітет Скосарівської сільської ради депутатів трудящих 
с. Скосарівка Миколаївського району Одеської області 
1965 р. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 21.03.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1971 рр., 142 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи засідань виконкому сільради, сесій, виборчих та 
постійних комісій. Статистичні звіти про склад депутатів сільради. Бюджети 
та кошториси. Книги обліку прибутків та витрат бюджету. Звіти про виконан-
ня бюджету. Квартальні плани роботи виконкому. Штатний розпис. 
 
Р-7100, Андреєво-Іванівський районний дорожній відділ (райдорвідділ) Вико-
нкому Андреєво-Іванівської районної ради депутатів трудящих 
с. Андреєво-Іванівка Андреєво-Іванівського району Одеської області 
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[ ]-1955 рр. 
Андреєво-Іванівський районний відділ автомобільного транспорту та шосейних 
доріг (райавтошосдор) Виконкому Андреєво-Іванівської районної ради депута-
тів трудящих 
с. Андреєво-Іванівка Андреєво-Іванівського району Одеської області 
1955 р.- 
тип 13  
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 21.03.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1956 рр., 21 од. зб. 
Виробничі плани. Штатний розпис та кошториси. Річні звіти. 
 
 
Р-7101, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 16 Партз’їзду 
с. Червоний Кут Андреєво-Іванівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 21.03.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1949-1956 рр., 11 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Книги обліку фондів, прибутків. 
 
 
Р-7102, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 17 Партз’їзду 
с. Червоний Кут Андреєво-Іванівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 21.03.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1951-1952 рр., 7 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти.  
 
 
Р-7103, Андреєво-Іванівський районний земельний відділ Виконкому 
Андреєво-Іванівської районної ради депутатів трудящих 
с. Андреєво-Іванівка Андреєво-Іванівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 15 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 21.03.1968 р. 
Всього: 99 од. зб., 1944-1953 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1953 рр., 17 од. зб. 
Штатний розпис та кошториси. Звіти про виконання кошторисів. 
Опис № 2 – 1945-1947 рр., 82 од. зб. 
Колгоспі земельні шнурові книги колгоспів. 
 
Р-7104, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Показник» 
с. Тетянівка Андреєво-Іванівського району Одеської області 
[ ] рр. 
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тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.03.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 21 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Книги обліку фондів, грошових прибутків. 
 
Р-7105, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна 
с. Стрюкове Андреєво-Іванівського району Одеської області 
[ ] -26.02.1959 рр. 
з 21.01.1959 р. – Миколаївського району Одеської області 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. ХХ1 з’їзду КПРС 
с. Стрюкове Миколаївського району Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.03.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1959 рр., 23 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Соціалістичні зобов’язання. 
 
Р-7106, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Степове господарство» 
с. Каїри Андреєво-Іванівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 21.03.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1950 рр., 15 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Книги обліку фондів, грошових прибутків. 
Р-7108, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова 
с. Настасіївка Андреєво-Іванівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 21.03.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1954 рр., 8 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти.  
Книги обліку фондів. 
 
Р-7109, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ударник» 
с. Андреєво-Іванівка Андреєво-Іванівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 21.03.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1948-1950 рр., 5 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Книги обліку фондів, грошових прибутків. 
 
Р-7110, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Андреєво-Іванівка» 
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с. Андреєво-Іванівка Андреєво-Іванівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 21.03.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 18 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-7111, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка 
с. Ново-Скосарівка Андреєво-Іванівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 21.03.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1950 рр., 1 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Книги обліку 
фондів, прибутків. 
 
Р-7112, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шверника 
с. Журівка Андреєво-Іванівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 21.03.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1955 рр., 20 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Прибутково-витратні кошториси. Річні звіти. Книги обліку фондів, гро-
шових прибутків. 
 
Р-7113, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова 
с. Петрівка Андреєво-Іванівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 21.03.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1953-1957 рр., 10 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти.  
 
Р-7114, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона Зірка» 
с. Стрюкове Андреєво-Іванівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 21.03.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 21 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Книги обліку фондів, прибутків. 
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Р-7115, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове село» 
с. Ново-Скосарівка Андреєво-Іванівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 21.03.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1950 рр., 7 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Книги обліку 
фондів, членів колгоспу. 
 
Р-7116, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Чорноморська комуна» 
с. Ново-Скосарівка Андреєво-Іванівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 21.03.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1950 рр., 3 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Книги обліку 
фондів, членів колгоспу. 
 
 
Р-7117, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Прапор комунізму» 
с. Миколіна Левада Андреєво-Іванівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 21.03.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1948-1950 рр., 3 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Книги обліку фондів. 
 
Р-7118, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Паризька комуна» 
с. Ісаєве Андреєво-Іванівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 21.03.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 13 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти.  
 
 
Р-7119, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка 
с. Миколаївка Андреєво-Іванівського району Одеської області 
[ ] -22.06.1950 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова 
с. Миколаївка Андреєво-Іванівського району Одеської області 
22.06.1950 р. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 21.03.1968 р. 
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Всього: 40 од. зб., 1944-1956 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 19 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Прибутково-витратні кошториси. 
Опис № 2 – 1950-1956 рр., 21 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні виробничі 
плани. Річні звіти. Прибутково-витратні кошториси. Річні звіти. 
 
 
Р-7120, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога Жовтня» 
с. Суха Гребля Андреєво-Іванівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 22.03.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1950 рр., 8 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Книги обліку фондів, прибутків. 
 
 
Р-7121, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Горького 
с. Ісаєве Андреєво-Іванівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 22.03.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1953 рр., 7 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Соціалістичні договори між колгоспами. 
 
Р-7122, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Добрий шлях» 
с. Сичавка Комінтернівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.06.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 7 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти.  
 
Р-7123, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна 
с. Ананьївка Андреєво-Іванівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 22.03.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1957 рр., 31 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Прибутково-витратні кошториси. Книги обліку фондів, при-
бутків. 
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Р-7124, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Іскра» 
с. Ісаєве Андреєво-Іванівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 22.03.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1948-1950 рр., 5 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти.  
 
 
Р-7125, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чкалова 
с. Добриднівка Андреєво-Іванівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 22.03.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1950 рр., 10 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти.  
 
 
Р-7126, Балтська школа-інтернат № 1 Балтського районного відділу народної 
освіти 
м. Балта Балтського району Одеської області 
01.09.1960 р.- 
тип 21 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 23.06.1972 р. 
 
Опис № 1 – 1960-1965 рр., 44 од. зб. 
Плани учбово-виховної роботи. Штатний розпис та кошториси. Протоколи педа-
гогічної ради, методичних нарад. Річні звіти про роботу школи, статистичні 
звіти. Звіти про виконання кошторисів втрат. 
 
Р-7127, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «До кращого життя» 
с. Миколаївка Андреєво-Іванівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 22.03.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1949 рр., 2 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Прибутково-витратні кошториси. 
 
 
Р-7128, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона Україна» 
х. Рождественка Андреєво-Іванівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 22.03.1968 р. 
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Опис № 1 – 1945-1950 рр., 12 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Книги обліку фондів, грошових прибутків. 
 
Р-7129, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Боротьба за урожай» 
с. Іванівка Андреєво-Іванівського району Одеської області 
[ ]-15.08.1950 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла Маркса 
с. Іванівка Андреєво-Іванівського району Одеської області 
15.08.1950 р 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 22.03.1968 р. 
Всього: 27 од. зб., 1946-1956 рр. 
 
Опис № 1 – 1946-1950 рр., 8 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Книги обліку фондів 
Опис № 2 – 1949-1956 рр., 19 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
 
Р-7130, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Вільна праця» 
с. Ново-Скосарівка Андреєво-Іванівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 22.03.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 3 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Книги обліку 
фондів, прибутків, членів колгоспу. 
 
Р-7131, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна  
с. Мартинівка Андреєво-Іванівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 22.03.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1954 рр., 14 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Книги обліку фондів, прибутків. Прибутково-витратні кошториси. 
 
 
Р-7132, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна 
х. Яковлеве Андреєво-Іванівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 22.03.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1950 рр., 11 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Виробничі плани. 
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Р-7133, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона Нива» 
х. Мартинівка Андреєво-Іванівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 22.03.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 10 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Книги обліку фондів, грошових прибутків та їх розподіл. 
 
Р-7134, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Прапор праці» 
х. Преображенка Андреєво-Іванівського району Одеської області 
[ ]-27.08.1950 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського 
с. Преображенка Андреєво-Іванівського району Одеської області 
27.08.1950-05.05.1954 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Правда» 
с. Преображенка Андреєво-Іванівського району Одеської області 
05.05.1954-19.02.1959 рр. 
Колгосп ім. Котовського 
с. Преображенка Миколаївського району Одеської області 
19.02.1959-25.02.1963 рр. 
з 1961 по 1962 рр. – Ширяївського району Одеської області 
Колгосп «Маяк» 
с. Преображенка Ананьївського району Одеської області 
25.02.1963 р. 
з 1965 р. – Миколаївського району Одеської області 
з 1966 р. – Ширяєвського району Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 22.03.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1970 рр., 78 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти.  
 
 
Р-7135, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова 
с. Андреєво-Іванівка Андреєво-Іванівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 22.03.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1954 рр., 12 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Книги обліку фондів. 
 
Р-7136, Одеське обласне управління державного страхування Головного управ-
ління державного страхування УРСР 
м. Одеса 
1932-жовтень 1941 рр., 10.04.1944 р. 
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тип 9 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.11.1973 р. 
Всього: 545 од. зб., 1944-1982 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1982 рр., 468 од. зб. 
Відділ майнового страхування. Бухгалтерія. Ревізійний відділ. Відділ осо-
бового страхування. Канцелярія. Планово-економічний відділ. Відділ кадрів. 
Накази по управлінню. Місцевий комітет. 
Опис № 2 – 1960-1972 рр., 77 од. зб. 
Статистичні звіти. Документи місцевого комітету. 
 
Р-7137, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьоного 
с. Свердлове Комінтернівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.08.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 14 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу.  
Виробничі плани. Річні звіти.  
 
 
Р-7138, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Боротьба за урожай» 
с. Любопіль Комінтернівського району Одеської області 
[ ] – 08.09.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.08.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1950 рр., 7 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Книги обліку грошових та натуральних прибут-
ків та витрат. 
 
Р-7139, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Жовтневі всходи» 
с. Любопіль Комінтернівського району Одеської області 
[ ] – 31.03.1958 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.08.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1956 рр., 22 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Прибутково-витратні кошториси. 
 
 
Р-7140, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна 
х. Каховка Андреєво-Іванівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 21.03.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1950 рр., 9 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу.  
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Виробничі плани. Річні звіти. Прибутково-витратні кошториси. 
 
Р-7141, Управління уповноваженого з справ мір та вимірювальних приладів 
Виконкому Одеської обласної ради депутатів трудящих 
м. Одеса 
1955 р. 
Одеська державна контрольна лабораторія з вимірювальної техніки Управління 
Уповноваженого комітету стандартів, мір та вимірювальних приладів при Раді 
Міністрів УРСР 
м. Одеса 
1955-10.06.1966 рр. 
Одеська міжобласна лабораторія Державного нагляду за стандартами та вимі-
рювальною технікою Комітету стандартів, мір та вимірювальних приладів при 
Раді Міністрів СРСР 
10.06.1966-липень 1976 рр. 
Південний центр стандартизації та метрології Державного комітету стандар-
тів Ради Міністрів СРСР 
липень 1976-1979 рр. 
Одеський центр стандартизації та метрології Державного Комітету стандартів 
19.11.1979 р. 
Одеський центр стандартизації, метрології і сертифікації Державного комі-
тету України по стандартизації, метрології та сертифікації(Держстандарт 
України) 
27.10.1993 р. 
Одеський державний центр стандартизації, метрології та сертифікації 
19.09.1996 р. 
тип 11 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 12.06.1968 р. 
Всього: 586 од. зб., 1944-1998 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1998 рр., 506 од. зб. 
Виробничі плани. Штатний розпис та кошториси. Матеріали по соцзмаганню 
(звіти, відомості). Річні фінансові звіти. Накази, плани та звіти з основ-
ної діяльності. Документи місцевого комітету, профспілкового комітету. Ка-
нцелярія. Технічний відділ. Планово-економічний відділ. Бухгалтерія. Від-
діл кадрів. Рада НТТ. БРИЗ. Група народного контролю. Зведений відділ. 
Опис № 1додат. – 1959-1964 рр., 17 од. зб. 
Річні фінансові звіти. Статистичні звіти. Штатний розпис та кошториси ви-
трат. 
Опис № 2 – 1964-1988 рр., 63 од. зб. 
Документи першої частини (секретної). 
 
 
Р-7142, Виконавчий комітет Ананьївської сільської ради робітничих, селян-
ських та червоноармійських депутатів (райвиконком) 
с. Ананьїв Ананьївського району Балтського округу Одеської губернії 
07.03.1923-серпень 1940 рр. 
з 12.10.1924 р. – Автономної Молдавської РСР 
Виконавчий комітет Ананьївської сільської ради депутатів трудящих (райви-
конком) 
м. Ананьїв Ананьївського району Одеської області 
серпень 1940-07.08.1941рр., 31.03.1944 р. 
тип 2 
2 категорія фонду 
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На державному зберіганні з 17.06.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1970 рр., 597 од. зб. 
Протоколи сесій, засідань виконкому, голосування виборчих комісій. Накази 
виборців. Інформації, доповідні записки, листування з питань народної 
освіти, охорони здоров’я, благоустрою, організаційно-масової роботи, соці-
алістичного змагання, розвитку сільського господарства. Кошториси адмінви-
трат. Звіти про виконання кошторисів. Загальний відділ. Організаційно-
інструкторський відділ. Бухгалтерія. 
 
 
Р-7143, Виконавчий комітет сільської ради робітничих, селянських та черво-
ноармійських депутатів 2-ї ділянки м. Ананьїва  
с. Ананьїв Ананьївського району Балтського округу Одеської губернії 
07.03.1923-серпень 1940 рр. 
з 12.10.1924 р. – Автономної Молдавської РСР 
Виконавчий комітет сільської ради депутатів трудящих 2-ї ділянки м. Ана-
ньїву 
м. Ананьїв Ананьївського району Одеської області 
серпень 1940-07.08.1941рр., 31.03.1944 р. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 17.06.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1964 рр., 106 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому сільради та сесій. Квартальні плани роботи. 
Бюджети. Книги обліку прибутків та витрат по бюджету. Кошториси витрат. 
Річні фінансові звіти. 
 
 
Р-7144, Виконавчий комітет сільської ради депутатів трудящих 3-ї ділянки  
м. Ананьїву (сільрада) 
м. Ананьїв Ананьївського району Одеської області 
серпень 1940-07.08.1941 рр., 31.03.1944-1958 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 17.06.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1958 рр., 58 од. зб. 
Квартальні плани роботи. Протоколи засідань виконкому, сесій. Бюджети. Мі-
сячні фінансові звіти. 
 
Р-7145, Виконавчий комітет сільської ради депутатів трудящих 4-ї ділянки  
м. Ананьїву (сільрада) 
м. Ананьїв Ананьївського району Одеської області 
серпень 1940-07.08.1941 рр., 31.03.1944-1954 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 17.06.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1954 рр., 44 од. зб. 
Квартальні плани роботи. Протоколи засідань виконкому, сесій. Бюджети. Мі-
сячні фінансові звіти. 
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Р-7146, Виконавчий комітет Жеребковської сільської ради робітничих, селян-
ських та червоноармійських депутатів (сільрада)  
с. Жеребкове Ананьївського району Балтського округу Одеської губернії 
07.03.1923-серпень 1940 рр. 
з 12.10.1924 р. – Автономної Молдавської РСР 
Виконавчий комітет Жеребковської сільської ради депутатів трудящих (сіль-
рада) 
с. Жеребкове Ананьївського району Одеської області 
серпень 1940-05.08.1941рр., 29.03.1944 р. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 17.06.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1965 рр., 112 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому сільради, сесій, постійно діючих комісій, 
окружних виборчих комісій. Плани роботи. Бюджети. Річні та місячні звіти 
про виконання сільських бюджетів. 
 
Р-7147, Виконавчий комітет Байтальської сільської ради робітничих, селян-
ських та червоноармійських депутатів (сільрада)  
с. Байтали Балтського району Балтського округу Одеської губернії 
07.03.1923-серпень 1940 рр. 
з 12.10.1924 р. – Автономної Молдавської РСР 
Виконавчий комітет Байтальської сільської ради депутатів трудящих (сільра-
да) 
с. Байтали Ананьївського району Одеської області 
серпень 1940-07.08.1941рр., 01.04.1944 р. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 17.06.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1958 рр., 87 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому сільради, сесій, постійно діючих комісій, 
окружних виборчих комісій. Плани роботи. Бюджети. Кошториси витрат. Місяч-
ні фінансові звіти про виконання сільських бюджетів. Книги обліку прибут-
ків та витрат. 
 
Р-7148, Виконавчий комітет Михайлівської сільської ради робітничих, селян-
ських та червоноармійських депутатів (сільрада)  
с. Михайлівка Ананьївського району Балтського округу Одеської губернії 
07.03.1923-серпень 1940 рр. 
з 12.10.1924 р. – Автономної Молдавської РСР 
Виконавчий комітет Михайлівської сільської ради депутатів трудящих (сіль-
рада) 
с. Михайлівка Ананьївського району Одеської області 
серпень 1940-05.08.1941рр., 20.03.1944 р. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 17.06.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1954 рр., 43 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому сільради, сесій. Бюджети витрат. Місячні фі-
нансові звіти про виконання бюджету. Книги обліку прибутків та витрат. 
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Р-7149, Виконавчий комітет Ново-Георгієвська сільської ради робітничих, 
селянських та червоноармійських депутатів (сільрада)  
с. Ново-Георгієвка Ананьївського району Балтського округу Одеської губер-
нії 
07.03.1923-серпень 1940 рр. 
з 12.10.1924 р. – Автономної Молдавської РСР 
Виконавчий комітет Ново-Георгієвської сільської ради депутатів трудящих 
(сільрада) 
с. Ново-Георгієвка Ананьївського району Одеської області 
серпень 1940-08.08.1941рр., 30.03.1944 р. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 17.06.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1965 рр., 158 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому сільради, сесій. Квартальні плани роботи. Бю-
джети. Кошториси витрат. Місячні фінансові звіти про виконання бюджету. 
Книги обліку прибутків та витрат. 
 
 
Р-7150, Виконавчий комітет Гандрабуровської сільської ради робітничих, се-
лянських та червоноармійських депутатів (сільрада)  
с. Гандрабури Ананьївського району Балтського округу Одеської губернії 
07.03.1923-серпень 1940 рр. 
з 12.10.1924 р. – Автономної Молдавської РСР 
Виконавчий комітет Гандрабуровської сільської ради депутатів трудящих 
(сільрада) 
с. Гандрабури Ананьївського району Одеської області 
серпень 1940-07.08.1941рр., 31.03.1944 р. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 17.06.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1963 рр., 123 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому сільради, сесій, постійних комісій. Місячні 
плани роботи. Бюджети. Місячні фінансові звіти про виконання бюджету. Кни-
ги обліку прибутків та витрат. Договори про соціалістичне змагання. 
 
Р-7151, Виконавчий комітет Селиванівської сільської ради робітничих, селя-
нських та червоноармійських депутатів (сільрада)  
с. Селиванівка Ананьївського району Балтського округу Одеської губернії 
07.03.1923-серпень 1940 рр. 
з 12.10.1924 р. – Автономної Молдавської РСР 
Виконавчий комітет Селиванівської сільської ради депутатів трудящих (сіль-
рада) 
с. Селиванівка Ананьївського району Одеської області 
серпень 1940-07.08.1941рр., 01.04.1944 р. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 17.06.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1954 рр., 35 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому сільради, сесій. Місячні плани роботи. Бюдже-
ти. Місячні фінансові звіти про виконання бюджету. Штатний розпис та кош-
ториси витрат. Книги обліку прибутків та витрат.  
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Р-7152, Виконавчий комітет Точиловської сільської ради робітничих, селян-
ських та червоноармійських депутатів (сільрада)  
с. Точилове Ананьївського району Балтського округу Одеської губернії 
07.03.1923-серпень 1940 рр. 
з 12.10.1924 р. – Автономної Молдавської РСР 
Виконавчий комітет Точиловської сільської ради депутатів трудящих (сільра-
да) 
с. Точилове Ананьївського району Одеської області 
серпень 1940-06.08.1941рр., 01.04.1944 р. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 17.06.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1965 рр., 97 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому сільради, сесій. Місячні та квартальні плани 
роботи. Бюджети та кошториси витрат. Місячні фінансові звіти про виконання 
бюджету. Книги обліку прибутків та витрат.  
 
Р-7153, Виконавчий комітет Валегоцуловської сільської ради робітничих, се-
лянських та червоноармійських депутатів (сільрада)  
с. Валегоцулове Валегоцуловського району Балтського округу Одеської губер-
нії 
07.03.1923-серпень 1940 рр. 
з 12.10.1924 р. – Автономної Молдавської РСР 
Виконавчий комітет Валегоцуловської сільської ради депутатів трудящих 
(сільрада) 
с. Валегоцулове Валегоцуловського району Одеської області 
серпень 1940-07.08.1941рр., 02.04.1944-21.12.1945 р. 
Виконавчий комітет Долинської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Долинське Долинського району Одеської області 
21.12.1945 р. 
з 21.11.1957 р. – Ананьївського району Одеської області 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 17.06.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1972 рр., 227 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому сільради, сесій, постійно діючих комісій. 
Плани роботи. Бюджети та кошториси витрат. Звіти про виконання бюджету. 
Книги обліку прибутків та витрат. Матеріали з соціалістичного змагання 
(договори, акти перевірки, зобов’язання ). 
 
Р-7154, Ананьївська районна планова комісія Виконкому Ананьївської район-
ної ради депутатів трудящих 
м. Ананьїв Ананьївського району Одеської області 
серпень 1940-07.08.1941 рр., 31.03.1944 р. 
тип 8 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 17.06.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1964 рр., 88 од. зб. 
Акти про збитки, які нанесли німецько-фашистські окупанти. Річні плани 
промислових підприємств, колгоспів та сільського господарства. Річні звіти 
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виконання плані промисловими підприємствами. Основні показники планів роз-
витку сільського господарства. Штатний розпис та кошториси витрат. 
 
Р-7155, Ананьївський районний дорожний відділ Виконкому Ананьївської рай-
онної ради депутатів трудящих 
м. Ананьїв Ананьївського району Одеської області 
31.03.1944-04.01.1955 рр. 
Ананьївський районний відділ автомобільного транспорту та шосейних доріг 
(райавтошосдор) Виконкому Ананьївської районної ради депутатів трудящих 
м. Ананьїв Ананьївського району Одеської області 
04.01.1955 р. 
тип 13 
категорія фонду 
На державному зберіганні з 17.06.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1967 рр., 54 од. зб. 
Рішення Ананьївського райвиконкому. Квартальні плани роботи. Штатний роз-
пис та кошториси. Річні звіти. Акти про збитки, які нанесли німецько-
фашистські окупанти. 
 
Р-7156, Виконавчий комітет Ананьївської міської ради робітничих, селянсь-
ких та червоноармійських депутатів (міськрада)  
с. Ананьїв Ананьївського району Балтського округу Одеської губернії 
07.03.1923-серпень 1940 рр. 
з 12.10.1924 р. – Автономної Молдавської РСР 
Виконавчий комітет Ананьївської міської ради депутатів трудящих (міськра-
да) 
с. Ананьїв Ананьївського району Одеської області 
серпень 1940-07.08.1941 рр., 31.03.1944 р. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 17.06.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1967 рр., 187 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому, сесій міськради, виборчих комісій. Кварталь-
ні плани роботи. Бюджети та штатний розпис. Кошториси витрат. Річні звіти 
про виконання бюджету. Книги обліку прибутків та витрат. 
 
Р-7157, Ананьївська районна інспектура державної статистики (РайЦСУ) Вико-
нкому Ананьївської районної ради депутатів трудящих 
с. Ананьїв Ананьївського району Одеської області 
серпень 1940-07.08.1941 рр., 30.03.1944 р. 
тип 8 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 17.06.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1967 рр., 205 од. зб. 
Рішення райвиконкому. Плани роботи інспектури. Штатний розпис та коштори-
си. Відомості про підсумки засіяних площин. Первинні звіти колгоспів про 
стан тваринництва, посівів. Одноразові звіти про віковий та статевий стан 
сільського населення. Звіти та перепис промислових підприємств в колгоспах 
району. Матеріали про наявність міського житлового фонду, культурно-
просвітницьких установ району. Зведені статистичні матеріали по всім галу-
зям розвитку народного господарства. Звіти підприємств. 
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Р-7158, Ананьївський районний відділ народної освіти Виконкому Ананьївсь-
кої районної ради депутатів трудящих 
с. Ананьїв Ананьївського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 21 
категорія фонду 
На державному зберіганні з 17.06.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1968 рр., 100 од. зб. 
Рішення райвиконкому. Плани роботи. Річні звіти про роботу шкіл, дитячих 
садків, ясел. Зведені річні звіти шкіл про успіхи учнів. Відомості про ро-
бітників шкіл. Кошториси адміністративних витрат районних відділів народ-
ної освіти та установ. Річні фінансові звіти. 
 
Р-7159, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях до культурного госпо-
дарства» 
м. Ананьїв 1-а ділянка Ананьївського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 17.06.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 13 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Книги обліку фондів, грошових та натуральних прибутків та 
витрат. 
 
Р-7160, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях до комуни» 
м. Ананьїв 1-а ділянка Ананьївського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 17.06.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 12 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Книги обліку фондів, грошових та натуральних прибутків та 
витрат. 
 
Р-7161, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «13 років РККА» 
м. Ананьїв 1-а ділянка Ананьївського району Одеської області 
[ ]- червень 1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 17.06.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 19 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Книги обліку фондів, грошових та натуральних прибутків та 
витрат. 
 
 
Р-7162, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна 
м. Ананьїв 1-а ділянка Ананьївського району Одеської області 
[ ] рр. 
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тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 17.06.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 27 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Книги обліку фондів, грошових та натуральних прибутків та 
витрат. 
 
Р-7163, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «10 років Молдавії» 
м. Ананьїв 2-а ділянка Ананьївського району Одеської області 
[ ]-20.06.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.06.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 9 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти.  
 
 
Р-7164, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьоного 
м. Ананьїв 2-а ділянка Ананьївського району Одеської області 
[ ]-20.06.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.06.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 14 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Книги обліку фондів, грошових та натуральних прибутків та 
витрат. 
 
 
Р-7165, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна 
м. Ананьїв 2-а ділянка Ананьївського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.06.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1957 рр., 29 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Книги обліку фондів, грошових та натуральних прибутків та 
витрат. 
 
 
Р-7166, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка 
с. Коханівка Ананьївського району Одеської області 
[ ] рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка 
с. Коханівка Ананьївського району Одеської області 
06.12.1965 р. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.06.1968 р. 
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Опис № 1 – 1961-1967 рр., 24 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Книги обліку фондів, грошових та натуральних прибутків та 
витрат. 
 
Р-7167, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Паризька комуна» 
м. Ананьїв 2-а ділянка Ананьївського району Одеської області 
[ ]-24.08.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.06.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 4 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Книги обліку фондів, грошових та натуральних 
прибутків та витрат. 
 
 
Р-7168, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Паризька комуна» 
м. Ананьїв 3-я ділянка Ананьївського району Одеської області 
[ ]-19.06.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.06.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 13 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти.  
 
Р-7169, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна 
с. Точилове Ананьївського району Одеської області 
[ ] рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях до комунізму» 
с. Точилове Ананьївського району Одеської області 
1962 р. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.06.1968 р. 
Всього: 78 од. зб., 1944-1962 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1960 рр., 51 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Прибутково-витратні кошториси. Книги обліку фондів, гро-
шових та натуральних прибутків та витрат. Акти збитків, які нанесли німе-
цько-фашистські окупанти. 
Опис № 2 – 1961-1962 рр., 27 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Книги обліку фондів, прибутків та витрат. 
 
Р-7170, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний Перекоп» 
с. Точилове Ананьївського району Одеської області 
[ ] -12.08.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.06.1968 р. 
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Опис № 1 – 1944-1950 рр., 12 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Прибутково-витратні кошториси. Книги обліку фондів, грошових та натураль-
них прибутків та витрат.  
 
Р-7171, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Серп і молот» 
с. Точилове Ананьївського району Одеської області 
[ ] -12.08.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.06.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 11 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Прибутково-витратні кошториси. Книги обліку фондів, грошових та натураль-
них прибутків та витрат.  
 
 
Р-7172, Котовська районна планова комісія Виконкому Котовської районної 
ради депутатів трудящих 
м. Котовськ Котовського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 8 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1971 р. 
 
Опис № 1 – 1951-1965 рр., 154 од. зб. 
Плани розвитку народного господарства. Річні звіти, довідки, інформації 
про виконання народно-господарчих планів району. Основні показники вироб-
ниче-фінансових планів колгоспів, промислових підприємств. 
 
Р-7173, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леккарта 
м. Ананьїв 2-а ділянка Ананьївського району Одеської області 
[ ]-20.06.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.06.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1950 рр., 8 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Книги обліку фондів, грошових та натуральних прибутків та 
витрат. 
Р-7174, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова 
м. Ананьїв 2-а ділянка Ананьївського району Одеської області 
[ ]-20.06.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.06.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1953 рр., 24 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Книги обліку фондів, грошових та натуральних прибутків та 
витрат. 
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Р-7175, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Україна» 
с. Ново-Георгієвка Ананьївського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.06.1968 р. 
 
Опис № 1 –1957 р., 1 од. зб. 
Річний звіт. Книги обліку грошових та натуральних прибутків та витрат.  
 
Р-7176, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Іскра» 
с. Ново-Олександрівка Ананьївського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.06.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1953 рр., 24 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Книги обліку фондів 
 
Р-7176, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Іскра» 
с. Ново-Олександрівка Ананьївського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.06.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1953 рр., 24 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Книги обліку фондів. 
 
Р-7177, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях до комунізму» 
с. Велика Боярка Ананьївського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.06.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1953 рр., 3 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Книги обліку фондів. 
 
 
Р-7178, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Дружба» 
с. Новоселівка Ананьївського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.06.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1958 р., 4 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Книги обліку фондів. 
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Р-7179, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Світлий шлях» 
с. Новоселівка Ананьївського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.06.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1961-1962 рр., 13 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Книги обліку фондів, основних коштів. 
 
 
Р-7180, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Колос» 
с. Коханівка Ананьївського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.06.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1961-1967 рр., 7 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробниче-
фінансові плани. Річні звіти.  
Р-7181, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Заповіти Леніна» 
с. Коритне Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.06.1972 р. 
 
Опис № 1 – 1961-1965 рр., 22 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробниче-
фінансові плани. Річні звіти.  
 
Р-7182, Виконавчий комітет Мардаровської сільської ради робітничих, селян-
ських та червоноармійських депутатів (сільрада)  
с. Мардарівка Ставровського району Балтського округу Одеської губернії 
07.03.1923-серпень 1940 рр. 
з 12.10.1924 р. – Автономної Молдавської РСР 
Виконавчий комітет Мардаровської сільської ради депутатів трудящих (сіль-
рада) 
с. Мардарівка Валегоцуловського району Одеської області 
серпень 1940-07.08.1941 рр., 02.04.1944 р. 
з 21.12.1945 р. – Волинського району Одеської області 
з 28.11.1957 р. – Ананьївського району Одеської області 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.06.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1967 рр., 104 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому, сесій сільради. Квартальні плани роботи. Бю-
джети. Річні фінансові звіти. Книги обліку прибутків та витрат. Матеріали 
діючих комісій (плани, протоколи). 
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Р-7183, Виконавчий комітет Валегоцуловської 3-ї сільської ради депутатів 
трудящих (сільрада)  
с. Валегоцулове Валегоцуловського району Одеської області 
серпень 1940-07.08.1941 рр., 02.04.1944 р. 
Виконавчий комітет Долинської 3-ї сільської ради депутатів трудящих (сіль-
рада) 
с. Долинське Долинського району Одеської області 
21.12.1945-01.09.1954 рр. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.06.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1954 рр., 60 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому, сесій сільради. Плани роботи. Бюджети. Кош-
ториси. Місячні фінансові звіти. Книги обліку прибутків та витрат. Акти 
про збитки, які нанесли німецько-фашистські окупанти. 
 
Р-7184, Виконавчий комітет Валегоцуловської 1-ї сільської ради депутатів 
трудящих (сільрада)  
с. Валегоцулове Валегоцуловського району Одеської області 
серпень 1940-07.08.1941 рр., 02.04.1944 р. 
Виконавчий комітет Долинської 1-ї сільської ради депутатів трудящих (сіль-
рада) 
с. Долинське Долинського району Одеської області 
21.12.1945-01.09.1954 рр. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.06.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1954 рр., 75 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому, сесій сільради. Плани роботи. Бюджети. Кош-
ториси. Місячні фінансові звіти. Книги обліку прибутків та витрат.  
 
Р-7185, Виконавчий комітет Валегоцуловської 2-ї сільської ради депутатів 
трудящих (сільрада)  
с. Валегоцулове Валегоцуловського району Одеської області 
серпень 1940-07.08.1941 рр., 02.04.1944 р. 
Виконавчий комітет Долинської 1-ї сільської ради депутатів трудящих (сіль-
рада) 
с. Долинське Долинського району Одеської області 
21.12.1945 р. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.06.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1954 рр., 48 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому, сесій сільради. Плани роботи. Бюджети. Кош-
ториси. Фінансові звіти. Книги обліку прибутків та витрат.  
 
Р-7186, Одеський комбінат виробничих підприємств будівельно-монтажного 
тресту Головбуду Міністерства морського та річкового флоту 
м. Одеса 
1952-травень 1959 рр. 
з вересня 1957 р. – Будівельно-монтажного тресту по Чорноморському басейну 
«Чорноморгідробуд» 
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Одеський завод залізобетонних виробів будівельно-монтажного тресту по Чор-
номорському басейну «Чорноморгідробуд» 
м. Одеса 
травень 1959 р. 
тип 11 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 21.12.1967 р. 
Всього: 207 од. зб., 1952-1967 рр. 
 
Опис № 1 – 1952-1967 рр., 163 од. зб. 
Виробничі плани. Звіти про їх виконання. Накази по комбінату та заводу. 
Матеріали з соцзмагання, раціоналізації та винахідництву, впровадженню но-
вої техніки, техніки безпеки. Річні звіти комбінату та заводу. Штатний ро-
зпис та кошториси. 
Опис № 2 – 1952-1967 рр., 44 од. зб. 
Плани роботи завкому. Протоколи засідань завкому, конференцій. Колективні 
договори. Матеріали з соцзмагання. 
 
Р-7187, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна 
с-ще. Красні Окни Красноокнянського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 17.08.1970 р. 
 
Опис № 1 – 1952-1958 рр., 17 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти.  
 
 
Р-7188, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 6-го з’їзду Рад 
с. Ново-Олександрівка Троїцького району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.06.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1950 р., 1 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Книга обліку 
фондів, грошових та натуральних прибутків і витрат. 
 
Р-7189, Одеська обласна дитяча екскурсійна станція Одеського обласного 
відділу народної освіти 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 21 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.02.1969 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1981 рр., 445 од. зб. 
Плани роботи. Методичні розробки, інформації, довідки про перевірку екску-
рсійно-туристичної роботи. Щоденники туристичних походів. Книги відгуків 
та побажань. Штатний розпис та кошториси адмінвитрат. Річні звіти про ро-
боту станції. Фінансові звіти. 
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Р-7190, Одеська студія телебачення Одеського обласного комітету по радіо-
мовленню та телебаченню 
м. Одеса 
01.10.1956 р. 
тип 28 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 24.12.1971 р. 
Всього: 641 од. зб., 1956-1968 рр. 
 
Опис № 1 – 1956-1971 рр., 236 од. зб. 
Тематичні плани передач. Річні виробниче-фінансові плани. протоколи засі-
дань художньої ради. Листування, довідки про роботу студії. Річні фінансо-
ві звіти. Річні звіти по кадрам. Накази Голови Комітету по радіомовленню 
та телебаченню. Програми передач студії телебачення. Тексти телевізійних 
передач. Річні плани по труду. Протоколи загальних зборів та засідань міс-
цевого комітету профспілок. Штатний розпис. 
Опис № 2 – 1962-1968 рр., 405 од. зб. 
Тексти телевізійних передач. 
 
Р-7191, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна 
с. Новоселівка Троїцького району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.06.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1956 рр., 12 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Прибутково-витратні кошториси. Річні фінансові звіти. Книга обліку фо-
ндів, грошових та натуральних прибутків і витрат. 
 
 
Р-7192, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Світанок» 
с. Покровка Любашівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.06.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1962 р., 1 од. зб. 
Річний звіт. Книга обліку фондів, грошових та натуральних прибутків і ви-
трат. 
 
Р-7193, Одеський інститут інженерів громадянського та комунального будів-
ництва Наркомату комунального господарства УРСР 
м. Одеса 
1930-жовтень 1941 рр. 
Одеський інженерно-будівельний інститут Наркомату вищої освіти СРСР 
м. Одеса 
14.04.1944-1951 рр. 
Одеський гідротехнічний інститут Міністерства вищої освіти СРСР 
м. Одеса 
1951-1957 рр. 
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Одеський інженерно-будівельний інститут Міністерства вищої і середньої 
освіти УРСР 
м. Одеса 
1957 р. 
тип 21 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.06.1968 р. 
Всього: 7405 од. зб., 1944-1982 рр. 
 
Опис № 1 – 1948-1971 рр., 20 од. зб. 
Річні звіти про виконання плану науково-дослідних робіт. Протоколи засі-
дань експертної комісії. Накази по інституту, штатний розпис. Перспективні 
матеріали науково-дослідних робіт. Листування з науково-дослідної роботи. 
Матеріали допуску до секретної роботи. Річні звіти та доповіді про грома-
дянську оборону (ГО) за 1962-1963 рр. Номенклатура справ на 1967 р. Журна-
ли обліку наказів. Акти на знищення документів, не підлягаючих зберіганню.  
Опис № 2 – 1944-1960 рр., 469 од. зб. 
Канцелярія. Учена рада. Учбовий відділ. Науково-дослідний сектор. Прийма-
льна комісія. Бухгалтерія. 
Опис № 3 – 1953-1971 рр., 4425 од. зб. 
Канцелярія. Учена рада. Учбовий відділ. Науково-дослідний сектор. Прийма-
льна комісія. Відділ аспірантури. Бухгалтерія. Профспілковий комітет. Де-
канати та кафедри. Факультет річкового гідротехнічного будівництва. Сані-
тарно-технічний факультет. Ново-Каховський загально технічний факультет. 
Кафедра організації планування та економіки будівництва. Кафедра будівель-
ної механіки. Кафедра основ та фундаментів. Кафедра гідравліки, водопоста-
чання та каналізації. Кафедра використання водної енергетики. Кафедра хі-
мії. Кафедра електротехніки та електрообладнання. Кафедра теплогазопоста-
чання. Кафедра будівельних конструкцій. Кафедра архітектури. Кафедра тех-
нології будівельного виробництва. Кафедра начертальної геометрії та графі-
ки. Кафедра інженерної геодезії. Кафедра марксизму-ленінізму. Кафедра по-
літекономії. Кафедра іноземної мови. Кафедра фізичного виховання. Кафедра 
опру матеріалів. Кафедра вищої математики. Кафедра металевих, дерев’яних 
та пластмасових конструкцій. Кафедра виробництва бетонних та залізобетон-
них конструкцій. Кафедра залізобетонних та кам’яних конструкцій. Кафедра 
деталей машин та будівництва машин. Кафедра будівельних матеріалів.  
 
Опис № 4 – 1947-1987 рр., 2350 од. зб. 
Звіти про науково-дослідну роботу. Науково-технічні звіти. 
Опис № 5 – 1946-1965 рр., 68 од. зб. 
Доповідні записки Міністерству вищої освіти про науково-дослідні роботи. 
Звіти про роботу відділень інституту. Листування з іншими учбовими закла-
дами. Річні плани., Протоколи засідань ради гідротехнічного факультету. 
Опис № 7 – 1972-1982 рр., 73 од. зб. 
Науково-технічні звіти. 
 
Р-7194, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Робітнича бригада» 
х. Якова Комінтернівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.06.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1947 рр., 5 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти.  
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Р-7195, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Певний шлях» 
с. Сичавка Комінтернівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.06.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 9 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Акти збитків, які нанесли німецько-
фашистські загарбники. 
 
Р-7196, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. І. Франка 
х. Франка Комінтернівського району Одеської області 
[ ] -15.08.1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.06.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1950 рр., 10 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Книги обліку фондів, грошових та натуральних 
прибутків та витрат. 
 
Р-7197, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Новий побут» 
х. Нове Селище Комінтернівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.06.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 11 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Книги обліку фондів, грошових та натуральних 
прибутків та витрат. 
 
Р-7198, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя» 
с. Ольшанка Комінтернівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.06.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 10 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти.  
 
Р-7199, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського 
с. Олександрівка Комінтернівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.06.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1952 рр., 19 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Книги обліку фондів, грошових та натуральних 
прибутків та витрат. 
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Р-7200, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова 
с. Улянівка Комінтернівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.06.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1956 рр., 24 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Книги обліку фондів, грошових та натуральних 
прибутків та витрат. 
 
Р-7201, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова 
с. Петрівка Комінтернівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.06.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 8 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Книги обліку фондів, грошових та натуральних 
прибутків та витрат. Акти збитків, які нанесли німецько-фашистські загарб-
ники. 
 
Р-7202, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Свердлова 
с. Свердлове Комінтернівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.06.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1958 рр., 39 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Книги обліку фондів, грошових та натуральних 
прибутків та витрат. Акти збитків, які нанесли німецько-фашистські загарб-
ники. 
 
Р-7203, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна 
с. Петрівка Комінтернівського району Одеської області 
[ ] рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Україна» 
с. Петрівка Комінтернівського району Одеської області 
1961 р. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.06.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1965 рр., 47 од. зб. 
Виробничі плани. Прибутково-витратні кошториси. Річні звіти. Книги обліку 
фондів, грошових та натуральних прибутків та витрат. Протоколи загальних 
зборів та засідань правління колгоспу. 
 
Р-7204, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «За комунізм» 
с. Каїри Комінтернівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
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3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.06.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1964 рр., 56 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Книги обліку фондів, грошових та натуральних 
прибутків та витрат. Протоколи загальних зборів та засідань правління кол-
госпу. 
 
Р-7205, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 8-го Березня 
с. Петрівка Комінтернівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.06.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 16 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Книги обліку фондів, грошових та натуральних 
прибутків та витрат. Акти збитків, які нанесли німецько-фашистські загарб-
ники. 
 
Р-7206, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Зоря Труда» 
с. Зоря Труда Комінтернівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.06.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1956 рр., 17 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Соціалістичні зобов’язання. 
 
Р-7207, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова 
с. Касяни Комінтернівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.06.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 12 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу. 
 
Р-7207, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Товариський труд» 
с. Репатове Комінтернівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.06.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1947 рр., 13 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу. Акти збитків, які нанесли німецько-фашистські загарбники. 
 
Р-7209, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна 
с. Спирідонівка Комінтернівського району Одеської області 
[ ] рр. 
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тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.06.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1956 рр., 5 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Колгоспно-шнурова книга. 
 
Р-7210, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Чорноморська комуна» 
с. Кошари Комінтернівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.06.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 13 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти.  
 
Р-7211, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нова надія» 
х. Пеньків Комінтернівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.06.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1947 рр., 5 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу. 
 
Р-7212, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя» 
с. Мещанка Комінтернівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.06.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1947 рр., 8 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу. Соціалістичні договори. 
 
Р-7213, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Вільне життя» 
с. Сербка Комінтернівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.06.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1948 рр., 15 од. зб. 
Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. 
Книги обліку фондів, грошових та натуральних прибутків та витрат.  
 
Р-7214, Свинарське радянське господарство (радгосп) «Амбарове» Одеського 
тресту радгоспів 
с. Миколаївка Миколаївського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
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3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.03.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1958 рр., 15 од. зб. 
Вступний баланс. Виробниче-фінансові плани. Річні звіти. 
 
Р-7216, Управління військово-будівельних робіт № 175 «УВБР» 
м. Первомайськ – м. Одеса 
липень-грудень 1944 р. 
тип 29 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.07.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944 р., 2 од. зб. 
Річний звіт. Титульні списки. 
 
Р-7217, Управління військово-будівельних робіт № 164 «УВБР» Військово-
будівельного управління по Південному фронту  
(Діюча армія) 
17.03.1942-1943 рр. 
Управління військово-будівельних робіт № 164 Одеського окружного військо-
вого управління «Головвійськморбуд» при Раднаркомі СРСР 
м. Одеса 
1944-липень 1948 рр. 
тип 29 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.07.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1947 рр., 11 од. зб. 
Річні звіти. Титульні списки. 
 
Р-7218, Управління військово-будівельних робіт № 165 Військморбуду № 9 
м. Одеса 
березень 1946-01.04.1948 рр. 
Управління начальника робіт № 103 Військморбуду № 9 
м. Одеса 
02.04.1948-08.04.1949 рр. 
Будівельне управління № 2 Одеського будтресту № 9 
м. Одеса 
09.04.1949-квітень 1951 рр. 
Управління начальника робіт № 150 Одеського будтресту № 9 «УНР» 
м. Одеса 
квітень 1951-лютий 1955 рр. 
тип 4 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.07.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1954 рр., 6 од. зб. 
Накази та розпорядження по УНР № 150. Річний звіт про роботу за 1947 р. 
Відбитки печаток та акт про знищення печаток та штампів. План будівельно-
монтажних робіт на 1951 р. Інформація про роботу за 1951 р. 
 
Р-7219, Управління начальника робіт № 600 будівельного тресту № 9 Мініс-
терства машинобудування СРСР 
м. Одеса 
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1950-1957 рр. 
з 1955 р. – Міністерства будівництва СРСР 
Будівельно-монтажне управління № 3 Управління будівництва Одеського Радна-
ргоспу 
1958-1961 рр. 
Будівельно-монтажне управління № 3 тресту «Одесжилбуд» 
1963 р. 
тип 12 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.07.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1955-1964 рр., 8 од. зб. 
Накази та розпорядження УНР № 600. Звіти про роботу. Номенклатура справ. 
 
 
Р-7220, Виконавчий комітет Бендзарської сільської ради депутатів трудящих 
(сільрада) 
с. Бендзари Балтського району Одеської області 
серпень 1940-25.07.1941 рр., 26.03.1944 р. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 15.07.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1963 рр., 87 од. зб. 
Рішення райвиконкому. Плани роботи. Бюджети та кошториси витрат. Річні 
звіти про виконання бюджету. Протоколи засідань виконкому, сесій. Книги 
обліку прибутків та витрат. Договори на соцзмагання між сільрадами. 
 
 
Р-7221, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова 
м. Балта Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
з 09.09.1957 р. – с. Бендзари Балтського району 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Батьківщина» 
с. Бендзари Балтського району Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 15.07.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1962 рр., 47 од. зб. 
Річні звіти. Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу.  
 
Р-7222, Виконавчий комітет Обжиланської сільської ради робітничих, селян-
ських та червоноармійських депутатів (сільрада)  
с. Обжиле Балтського району Балтського округу Одеської губернії 
07.03.1923-серпень 1940 рр. 
з 12.10.1924 р. – Автономної Молдавської РСР 
Виконавчий комітет Обжиланської сільської ради депутатів трудящих (сільра-
да) 
с. Обжиле Балтського району Одеської області 
серпень 1940-24.07.1941 рр., 26.03.1944 р. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 15.07.1968 р. 
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Опис № 1 – 1944-1965 рр., 108 од. зб. 
Рішення райвиконкому. Протоколи засідань виконкому, сесій сільради. Плани 
роботи. Бюджети та кошториси витрат. Річні звіти про виконання бюджету. 
Договори на соцзмагання між сільрадами. Акти збитків, які нанесли німець-
ко-фашистські окупанти. 
 
Р-7223, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний партизан» 
с. Перельоти Балтського району Одеської області 
січень 1951 р. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва 
с. Перельоти Балтського району Одеської області 
січень 1951-18.02.1957 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях до комунізму» 
с. Перельоти Балтського району Одеської області 
18.02.1957-1960 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва 
с. Перельоти Балтського району Одеської області 
1961-06.02.1963 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний партизан» 
с. Перельоти Балтського району Одеської області 
06.02.1963 р. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 16.07.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1963 рр., 49 од. зб. 
Річні звіти. Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу. Статут колгоспу. 
 
Р-7224, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна 
с. Пасицели Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 16.07.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1962 рр., 53 од. зб. 
Рішення райвиконкому. Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засі-
дань правління колгоспу.  
 
Р-7225, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського 
с. Немировське Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 16.07.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1962 рр., 27 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу.  
 
Р-7226, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова 
с. Борсуки Балтського району Одеської області 
[ ]- лютий 1951 рр. 
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Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьоного 
с. Борсуки Балтського району Одеської області 
лютий 1951-грудень 1957 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла Маркса 
с. Борсуки Балтського району Одеської області 
січень 1958 р. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 16.07.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1958 рр., 39 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу.  
 
Р-7227, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Куйбишева 
с. Оленівка Балтського району Одеської області 
[ ]- 08.02.1957 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова 
с. Оленівка Балтського району Одеської області 
08.02.1957-16.10.1957 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Москва» 
с. Оленівка Балтського району Одеської області 
16.10.1957 р. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 16.07.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1962 рр., 48 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу.  
 
Р-7228, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «5-й з’їзд Молдавії» 
с. Лісничівка Балтського району Одеської області 
1948 р. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога» 
с. Лісничівка Балтського району Одеської області 
1948 р. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 17.07.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1969 рр., 63 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу.  
 
Р-7229, Виконавчий комітет Сіннянської сільської ради робітничих, селянсь-
ких та червоноармійських депутатів (сільрада)  
с. Сінне Балтського району Балтського округу Одеської губернії  
07.03.1923-серпень 1940 рр. 
з 12.10.1924 р. – Автономної Молдавської РСР 
Виконавчий комітет Сіннянської сільської ради депутатів трудящих (сільра-
да) 
с. Сінне Балтського району Одеської області 
серпень 1940-29.07.1941 рр., 29.03.1944 р. 
тип 2 
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3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 17.07.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1963 рр., 68 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому, сесій сільради. Плани роботи. Бюджети та ко-
шториси витрат. Річні звіти про виконання бюджету. Договори на соцзмагання 
між сільрадами та акти перевірки. Книги обліку прибутків і витрат. 
 
Р-7230, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Заповіт Ілліча» 
с. Пасицели Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 17.07.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1963 рр., 41 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти. 
 
Р-7231, Виконавчий комітет Гольмянської 2-ї сільської ради депутатів тру-
дящих (сільрада) 
с. Гольма 2-а Балтського району Одеської області 
серпень 1940-25.07.1941 рр., 26.03.1944 р. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 17.07.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1961 рр., 63 од. зб. 
Плани роботи. Бюджети, штатний розпис та кошториси витрат. Річні звіти про 
виконання бюджету. Протоколи засідань виконкому, сесій. Книги обліку при-
бутків та витрат. Договори на соцзмагання між сільрадами. 
 
Р-7232, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Орджонікідзе 
с. Гольма 1-а Балтського району Одеської області 
[ ] -05.07.1950 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Маленкова 
с. Гольма 1-а Балтського району Одеської області 
05.07.1950-1956 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 17.07.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1956 рр., 39 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти. 
 
Р-7233, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла Маркса 
с. Кринички Піщанського району Одеської області 
[ ] рр. 
з 28.11.1957 р. – Саранського району Одеської області 
з 07.03.1958 р. – Балтського району Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 17.07.1968 р. 
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Опис № 1 – 1944-1963 рр., 50 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти. 
 
 
Р-7234, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Політвідділу 
с. Андріяшівка Балтського району Одеської області 
[ ] -26.08.1950 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Суворова 
с. Андріяшівка Балтського району Одеської області 
26.08.1950 р. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 17.07.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1963 рр., 41 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти. 
 
Р-7235, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна 
с. Піщани Піщанського району Одеської області 
[ ] рр. 
з 28.11.1957 р. – Саранського району Одеської області 
з 1963 р. – Балтського району Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.07.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1963 рр., 81 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти. Статут колгоспу. 
 
Р-7236, Виконавчий комітет Піщанської сільської ради робітничих, селянсь-
ких та червоноармійських депутатів (сільрада)  
с. Піщане Балтського району Балтського округу Одеської губернії  
07.03.1923-серпень 1940 рр. 
з 12.10.1924 р. – Автономної Молдавської РСР 
Виконавчий комітет Піщанської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Піщане Піщанського району Одеської області 
серпень 1940-23.07.1941 рр., 17.03.1944 р. 
з 1958 р. – Саранського району Одеської області 
з 1963 р. – Балтського району Одеської області 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 17.07.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1961 рр., 82 од. зб. 
Рішення райвиконкому. Протоколи засідань виконкому, сесій. Плани роботи. 
Бюджети, штатний розпис та кошториси витрат. Річні звіти про виконання бю-
джету. Книги обліку прибутків і витрат сільського бюджету. 
 
 
Р-7237, Виконавчий комітет Шляховської сільської ради робітничих, селянсь-
ких та червоноармійських депутатів (сільрада)  
с. Шляхове Балтського району Балтського округу Одеської губернії  
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07.03.1923-серпень 1940 рр. 
з 12.10.1924 р. – Автономної Молдавської РСР 
Виконавчий комітет Шляховської сільської ради депутатів трудящих (сільра-
да) 
с. Шляхове Піщанського району Одеської області 
серпень 1940-23.07.1941 рр., 20.03.1944 р. 
з 1958 р. – Саранського району Одеської області 
з 1963 р. – Балтського району Одеської області 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 17.07.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1961 рр., 88 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому, сесій, постійних комісій. Плани роботи. Бю-
джети, штатний розпис та кошториси витрат. Річні звіти про виконання бю-
джету. Книги обліку прибутків і витрат сільського бюджету. Інформація з 
організаційно-масової роботи. 
 
Р-7238, Виконавчий комітет Пужайковської сільської ради робітничих, селян-
ських та червоноармійських депутатів (сільрада)  
с. Пужайкове Балтського району Балтського округу Одеської губернії  
07.03.1923-серпень 1940 рр. 
з 12.10.1924 р. – Автономної Молдавської РСР 
Виконавчий комітет Пужайковської сільської ради депутатів трудящих (сіль-
рада) 
с. Пужайкове Піщанського району Одеської області 
серпень 1940-27.07.1941 рр., 23.03.1944 р. 
з 1958 р. – Саранського району Одеської області  
з 1963 р. – Балтського району Одеської області 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 17.07.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1962 рр., 92 од. зб. 
Рішення райвиконкому. Протоколи засідань виконкому, сесій сільради. Плани 
роботи. Бюджети та кошториси витрат. Річні звіти про виконання бюджету. 
Книги обліку прибутків і витрат сільського бюджету.  
 
Р-7239, Балтський міський відділ соціального забезпечення (міськсобез) 
Балтської міської ради депутатів трудящих 
м. Балта Балтського району Одеської області 
1963 р. 
тип 7 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 18.07.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1963-1964 рр., 7 од. зб. 
Рішення Балтської міськради. Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 
 
Р-7240, Балтська середня школа № 6 Балтського районного відділу народної 
освіти 
м. Балта Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 21 
категорія фонду 3 
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На державному зберіганні з 18.07.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1948-1960 рр., 11 од. зб. 
Протоколи педагогічних рад. 
 
Р-7241, Балтський міський фінансовий відділ (міськфінвідділ) Балтської мі-
ської ради депутатів трудящих 
м. Балта Балтського району Одеської області 
1963 р. 
тип 9 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.07.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1963-1965 рр., 20 од. зб. 
Рішення, постанови міськради по бюджетам. Квартальні плани роботи. Бюджети 
м. Балти. Штатний розпис та кошториси витрат. Річні звіти про виконання 
бюджетів. Ліквідаційний баланс. 
 
Р-7242, Одеська фабрика музичних інструментів Українського республікансь-
кого тресту музичної промисловості УРСР 
м. Одеса 
[ ] рр. 
з 1957 р.- Управління легкої промисловості Раднаргоспу Одеського адмініст-
ративного економічного району 
з 196 р. – Управління деревообробної меблевої та паперової промисловості 
Раднаргоспу Чорноморського економічного району 
тип 11 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 23.07.1968 р. 
Всього: 196 од. зб., 1948-1965 рр. 
 
Опис № 1 – 1949-1965 рр., 173 од. зб. 
Секретаріат. Плановий відділ. Відділ праці та заробітної платні. Бюро ра-
ціоналізації та винахідництва. Бухгалтерія. Технічний відділ. Відділ кад-
рів. 
Опис № 2 – 1955-1965 рр., 23 од. зб. 
Документи фабричного комітету. 
 
Р-7244, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьоного 
с. Мала Василівка Троїцького району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.08.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 17 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти.  
 
Р-7245, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перше Травня» 
с. Коханівка Троїцького району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.08.1968 р. 
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Опис № 1 – 1945-1950 рр., 10 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти. Книги обліку грошових та натуральних прибутків. 
 
Р-7246, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьоного 
с. Агафіївка Врадієвського (Любашівського) району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.08.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1953 рр., 11 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні фінансові 
звіти. Земельні шнурові книги колгоспу за 1952 р. 
 
Р-7247, Одеське відділення Спілки композиторів України 
м. Одеса 
[ ] рр. 
Одеська обласна Спілка композиторів Спілки композиторів України 
м. Одеса 
1944-1970 рр. 
Одеська організація Спілки композиторів України 
м. Одеса 
1971 р. 
тип 19 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.08.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1987 рр., 258 од. зб. 
Річні плани роботи. Штатний розпис та кошториси. Річні звіти. Плани твор-
чої діяльності. Довідки про творчу роботу. Протоколи засідань правління, 
членів спілки, пленумів. Списки творів, які написали композитори м. Одеси. 
Річні фінансові звіти. 
Р-7248, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського 
с. Ново-Троїцьке Троїцького району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.08.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 11 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Книги обліку грошових та натуральних прибутків. 
 
Р-7249, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Політвідділ» 
с. Антонівка Любашівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.08.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 16 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти.  
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Р-7250, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Пролетарське життя» 
с. Комарівка Троїцького району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.08.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 15 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти.  
 
Р-7251, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Горького 
с. Янішевка Любашівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.08.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1956 рр., 17 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти.  
 
Р-7252, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях до соціалізму» 
с. Катеринівка Троїцького району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.08.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1948 рр., 8 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти.  
 
Р-7253, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Бондаренка 
с. Новоселівка Троїцького району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.08.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 17 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Книги обліку грошових та натуральних прибутків. 
 
 
Р-7254, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Маленкова 
с. Червоний Яр Троїцького району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.08.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1951-1952 рр., 2 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Соціалістичні 
зобов’язання. Книги обліку грошових та натуральних прибутків. 
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Р-7255, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського 
х. Бондарєв Троїцького району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.08.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1948 рр., 7 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти.  
 
Р-7256, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «16-й Партз’їзд» 
с. Ново-Іванівка Троїцького району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.08.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 21 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти.  
 
Р-7257, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова 
с. Комарівка Троїцького району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.08.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1955 рр., 12 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Соціалістичні зобов’язання. Книги обліку грошових та натуральних при-
бутків. 
 
Р-7258, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона Армія» 
с. Іванівка Любашівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.08.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 17 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти.  
 
Р-7259, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Соціалістичне будівництво» 
с. Бірки Троїцького району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 12.09.1973 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1948 рр., 9 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти.  
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Р-7260, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Смолоскип революції» 
с. Благодатне Троїцького району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.08.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 16 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти.  
 
Р-7261, Одеський завод ковально-пресових автоматів ім. ХУ1 Партз’їзду  
Головного управління ковально-пресових автоматів СРСР 
м. Одеса 
[ ]-1957 рр. 
Одеський завод ковально–пресового обладнання ім. ХУ1 Партз’їзду  
Управління машинно-хімічної промисловості Раднаргоспу Одеського адмініст-
ративного економічного району 
м. Одеса 
1957 р. 
з 1963 р. – Управління верстата-інструментальної промисловості Раднаргоспу 
Чорноморського економічного району 
м. Одеса 
тип 11 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 02.03.1972 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1964 рр., 194 од. зб. 
Секретаріат. Плановий відділ. Бухгалтерія. Відділ капітального будівницт-
ва. Відділ головного механіка. Відділ головного технолога. Відділ кадрів. 
Бюро раціоналізації та винахідництва. Відділ праці та заробітної платні. 
 
Р-7262, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Франка 
с. Благодатне Троїцького району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.08.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 13 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти.  
 
Р-7263, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя» 
с. Бугаївка Троїцького району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.08.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1950 рр., 13 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти.  
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Р-7264, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях до кращого життя» 
с. Велика Боярка Троїцького району Одеської області 
квітень 1944-01.08.1950 рр. 
з 1946 р. – с. Каховка 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова 
с. Каховка Троїцького району Одеської області 
01.08.1950 р. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.12.1965 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1957 рр., 34 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Книги обліку натуральних прибутків та витрат. 
 
Р-7265, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний промінь» 
с. Мала Василівка Троїцького району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.08.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1950 р., 2 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Книги обліку натуральних прибутків та витрат. 
 
 
Р-7266, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Більшовицька перемога» 
с. Михайлівка Троїцького району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.08.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 17 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Книги обліку грошових і натуральних прибутків. 
 
Р-7267, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона Долина» 
с. Іванівка Любашівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.08.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 23 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти.  
 
 
Р-7268, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Паризька комуна» 
с. Ганнівка Троїцького району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
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На державному зберіганні з 27.08.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 18 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти.  
 
Р-7269, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова 
с. Коханівка Троїцького району Одеської області  
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.08.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1950 рр., 10 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти.  
 
Р-7270, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карпа 
с. Новоселівка Троїцького району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.08.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1949 рр., 7 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Книги обліку грошових і натуральних прибутків та витрат. 
 
Р-7271, Троїцький районний відділ сільського господарства Виконкому Трої-
цької районної ради депутатів трудящих 
с. Троїцьке Троїцького району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.08.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1952 рр., 6 од. зб. 
Рішення райради. Звіти районного відділу сільського господарства. 
 
Р-7272, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Баханцева 
х. Ново-Олександрівка Троїцького району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.08.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1959 рр., 11 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Книги обліку натуральних прибутків. 
 
Р-7273, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Агрокультура» 
с. Мала-Майорське Троїцького району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
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На державному зберіганні з 27.08.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1949 рр., 7 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти.  
 
Р-7273, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний партизан» 
х. Федорівка Троїцького району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.08.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1950 рр., 10 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Книги обліку грошових і натуральних прибутків та витрат. 
 
Р-7275, Виконавчий комітет Каховської сільської ради депутатів трудящих 
(сільрада) 
с. Каховка Троїцького району Одеської області 
серпень 1940-07.08.1941 рр., 01.04.1944 р. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.08.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1967 рр., 125 од. зб. 
Рішення райвиконкому. Протоколи засідань виконкому, сесій. Бюджети та шта-
тний розпис. Книги обліку прибутків та витрат сільського бюджету. Матеріа-
ли роботи постійних комісій. Річні плани роботи. Річні звіти. 
 
Р-7276, Виконавчий комітет Ново-Олександровської сільської ради депутатів 
трудящих (сільрада) 
с. Ново-Олександрівка Троїцького району Одеської області 
серпень 1940-08.08.1941 рр., 01.04.1944 р. 
з 28.11.1957 р. – Ананьївського району Одеської області 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.06.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1966 рр., 72 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому, сесій. Бюджети та штатний розпис. Кошториси. 
Книги обліку прибутків та витрат сільського бюджету. Річні статистичні 
звіти. 
 
Р-7277, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Папаніна 
с. Мала Боярка Троїцького району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.08.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1954 рр., 16 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Книги обліку натуральних прибутків. 
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Р-7278, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний Маяк» 
с. Велика Василівка Троїцького району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.08.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 15 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти.  
 
Р-7279, Роздільнянський районний відділ культури Виконкому Роздільнянської 
районної ради депутатів трудящих 
с. Роздільна Роздільнянського району Одеської області 
10.06.1953 р. 
тип 19 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 12.12.1973 р. 
 
Опис № 1 – 1958-1974 рр., 116 од. зб. 
Накази райвідділу культури. Квартальні плани роботи. Протоколи засідань 
ради райвідділу культури, районних конференцій робітників культури. Довід-
ки та акти перевірок роботи клубів, бібліотек. Кошториси витрат. Річні 
звіти райвідділу та підвідомчих організацій. Плани, інформації, довідки 
про роботу відділу. Річні звіти про роботу відділу, бібліотек району та 
клубів.  
 
Р-7280, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «12 років Жовтня» 
с. Шелехове Троїцького району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.08.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1948 рр., 12 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти.  
 
Р-7281, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка 
с. Троїцьке Троїцького району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.08.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1950 рр., 10 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти.  
 
Р-7282, Любашівський районний відділ соціального забезпечення (райсобез) 
Виконкому Любашівської районної ради робітничих, селянських та червоноар-
мійських депутатів 
с. Любашівка Любашівського району Одеської області 
09.02.1932-04.08.1941 рр., 30.03.1944 р. 
з 24.12.1939 р. – Виконкому Любашівської районної ради депутатів трудящих 
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тип 7 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 27.08.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1966 рр., 27 од. зб. 
Плани роботи. Річні звіти. 
 
Р-7283, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «12 років Жовтня» 
с. Катеринівка Троїцького району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 28.08.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1948-1950 рр., 3 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Книги обліку грошових та натуральних витрат. 
Р-7284, Любашівський районний відділ народної освіти (районо) 
Виконкому Любашівської районної ради робітничих, селянських та червоноар-
мійських депутатів 
с. Любашівка Любашівського району Одеської області 
09.02.1932-04.08.1941 рр., 30.03.1944 р. 
з 24.12.1939 р. – Виконкому Любашівської районної ради депутатів трудящих 
тип 7 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 27.08.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1949-1952 рр., 6 од. зб. 
Плани роботи. Річні звіти та кошториси витрат. Звіти шкіл про успіхи та 
рух учеників. Акти обстеження шкіл району. 
 
Р-7285, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ленінський прапор» 
с. Панкратівка Троїцького району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 28.08.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1948-1950 рр., 7 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні фінансові звіти.  
 
Р-7286, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна 
с. Федорівка Троїцького району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 28.08.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 12 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Книги обліку грошових та натуральних прибутків та витрат. 
 
Р-7287, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний прапор» 
с. Ново-Олександрівка Троїцького району Одеської області 
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[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 28.08.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1948-1950 рр., 4 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Книги обліку натуральних прибутків та їх розподіл. Книги 
обліку членів колгоспу. 
 
Р-7288, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Маленкова 
с. Антонівка Любашівського району Одеської області 
[ ] рр. 
з 1954 р. – с. Іванівка Любашівського району Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 28.08.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1956 рр., 15 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти.  
 
Р-7289, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Зоря комунізму» 
с. Іванівна Любашівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 28.08.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1953 рр., 10 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. 
 
Р-7290, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Правда» 
с. Велика Василівка Троїцького району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 28.08.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1956 рр., 8 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Книги обліку 
натуральних прибутків та витрат. 
 
Р-7291, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Лисенка 
с. Коханівка Троїцького району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 28.08.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1950 рр., 12 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Книги обліку натуральних прибутків та витрат. 
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Р-7292, Одеський державний український драматичний театр Революції Коміте-
ту з справ мистецтв при Раднаркомі СРСР 
м. Одеса 
1925-1952 рр. 
з 1941 р. – м. Токмак Киргизької РСР 
з 1944 р. – м. Одеса 
Одеський державний український драматичний театр ім. Жовтневої революції 
Одеського обласного відділу з справ мистецтв 
1952 р. 
з 1953 р. – Одеського обласного відділу культури 
Одеський державний ордена «Знак пошани» український музично-драматичний 
театр ім. Жовтневої революції Управління культури Одеського облвиконкому 
11.11.1975 р. 
Одеський обласний ордена «Знак пошани» український музично-драматичний те-
атр ім. Жовтневої революції Управління культури Одеського облвиконкому 
червень 1977 р. 
Одеський український музично-драматичний театр ім. В.С. Василька Управлін-
ня культури Одеської облдержадміністрації 
31.01.1995 р. 
тип 19 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 05.01.1972 р. 
Всього: 479 од. зб., 1941-2001 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-2001 рр., 469 од. зб. 
Репертуарні та виробничі плани. Виробниче-фінансові плани. Річні звіти про 
діяльність театру. Протоколи засідань художньої ради. Програми спектаклів. 
Списки артистів, з зазначенням виконуючих ролей. Відгуки глядачів. Довідки 
про роботу театру. Штатний розпис та кошториси витрат. Матеріали з органі-
зації та проведення святкувань, пов’язаних з ювілейними датами, організа-
цією оглядів творчої молоді. Стенограми по обслуговуванню спектаклів теат-
ру, загальноміських конференцій глядачів. Канцелярія. Бухгалтерія. Відділ 
кадрів. Літературна частина. Профспілковий комітет. Художня рада. 
Опис № 2 – 1967-1971 рр., 10 од. зб. 
Місцевий комітет. 
 
Р-7291, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова 
с. Гуляївка Любашівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 28.08.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1954 рр., 16 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Плани розвитку сільського господарства. Річні звіти. 
 
 
Р-7294, Роздільнянський районний комітет партійно-державного контролю 
(райпартдержконтроль)  
с. Роздільна Роздільнянського району Одеської області 
20.12.1962-грудень 1965 рр. 
тип 2 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 13.12.1973 р. 
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Опис № 1 – 1963-1965 рр., 44 од. зб. 
Квартальні плани роботи. Протоколи засідань комітету. Матеріали перевірок. 
Інформації та пояснювальні записки про роботу комітету. Річні звіти. 
 
 
Р-7295, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова 
с. Троїцьке Троїцького району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.08.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1948-1954 рр., 10 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річний фінансовий звіт за 1953 р. Книги обліку натуральних і грошових 
прибутків та витрат. 
 
Р-7296, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе 
х. Сировський Троїцького району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.08.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1951 рр., 9 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річний звіт за 1950 р.  
 
Р-7297, Одеський трест Головного управління мукомельної промисловості На-
родного комісаріату заготовок СРСР 
14.02.1933-жовтень 1941 рр., квітень 1944-20.08.1957 рр. 
м. Одеса 
з березня 1946 р. – Міністерства заготовок СРСР 
з 1950 р. – Головного управління мукомельної промисловості «Головмука» Мі-
ністерства заготовок СРСР 
тип 11 
категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.08.1968 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1957 рр., 79 од. зб. 
Плани роботи. П’ятирічний план капітальних вкладень. Штатний розпис та ко-
шториси адміністративних витрат. Річні звіти про роботу тресту. Фінансові 
звіти. Матеріали з раціоналізації та винахідництву. Матеріали соцзмагання. 
 
Р-7298, Харківський телефону - телеграфний завод № 14 Наркомату зв’язку 
СРСР  
м. Харків 
17.08.1936-16.09.1941 рр. 
Державний союзний завод № 648 Наркомату електропромисловості СРСР 
с. Чорнушки Молотовської області 
05.12.1942-25.10.1945 рр. 
Державний союзний завод № 783 Наркомату електропромисловості СРСР  
м. Одеса 
25.10.1945-24.03.1966 рр. 
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з березня 1946 р. – Міністерства електропромисловості СРСР 
з 1953 р. – Міністерства електростанцій та електропромисловості СРСР 
з 1954 р. – Міністерства радіотехнічної промисловості СРСР 
з червня 1957 р. – Управління машина - хімічної промисловості Раднаргоспу 
Одеського адміністративного економічного району 
з 1963 р. – Управління радіоелектронної, приладдя - будівельної та елект-
ротехнічної промисловості Раднаргоспу Чорноморського економічного району 
м. Одеса 
Одеський завод «Нептун» 
м. Одеса 
24.03.1966-26.06.1996 рр. 
з 1974 р. – Міністерства промисловості засобів зв’язку СРСР 
Відкрите акціонерне товариство «Нептун» 
м. Одеса 
26.06.1996-22.12.2009 рр. 
22.12.2009 р. – Ліквідовано. 
тип 11 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 06.01.1969 р. 
Всього: 852 од. зб., 1941-2007 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1977 рр., 209 од. зб. 
Накази по заводу. Річні плани. Річні звіти. 
Опис № 2 – 1945-1994 рр., 614 од. зб. 
Накази з основної діяльності. Розпорядження головного інженера. Планово-
виробничий відділ. Відділ праці та заробітної платні. Бухгалтерія. Відділ 
з техніки-безпеки. Бюро раціоналізації та винахідництва. Відділ кадрів. 
Відділ технічного контролю. Відділ капітального будівництва. Відділ техні-
чного навчання. Штатний розпис. 
Опис № 3 – 1995-2007 рр., 29 од. зб. 
Канцелярія. Бухгалтерія. 
 
Р-7299, Обласне управління з справ літератури та видавництва (обліт) при 
обласній раді депутатів трудящих 
квітень 1944-травень 1953 рр. 
Другий відділ УМВС по Одеській області (обліт) 
травень 1953-листопад 1953 рр. 
Управління по охороні військових та державних таємниць в друку при Одесь-
кому обласному виконкомі депутатів трудящих 
листопад 1953-січень 1963 рр. 
з лютого 1963 р. – при Одеському промисловому облвиконкомі депутатів тру-
дящих 
з литого 1965 р. – Управління з друку Одеського облвиконкому депутатів 
трудящих 
з вересня 1966 р. – Управління по охороні державних таємниць в друку при 
Одеському облвиконкомі депутатів трудящих 
з 1977 р. – при Одеському облвиконкомі народних депутатів 
тип 28 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.05.1969 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1989 рр., 218 од. зб. 
Рішення Колегії Головліту СРСР. Накази начальника управління по облліту. 
Річні звіти. Перспективні та квартальні плани роботи. Листування з місце-
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вими органами з питань цензури, Інформаційні листи та довідки про роботу 
облліту. 
 
Р-7300, Виконком Шевченківської сільської ради робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Шевченкове Роздільнянського району Одеської області 
27.02.1932-24.12.1939 рр. 
Виконком Шевченківської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Шевченкове Роздільнянського району Одеської області 
24.12.1939-08.08.1941 рр., 04.04.1944 р. 
тип 2 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 08.12.1969 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1959 рр., 48 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому, сесій сільради. Плани роботи, інформації про 
роботу. Статистичні звіти про склад депутатів. Бюджет сільради та коштори-
си адміністративно-господарчих витрат. 
 
 
Р-7301, Виконком Новосілковської сільської ради робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Новосілки Роздільнянського району Одеської області 
12.02.1932-24.12.1939 рр. 
Виконком Новосілковської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Новосілки Роздільнянського району Одеської області 
24.12.1939-09.08.1941 рр., 05.04.1944-1958 рр. 
тип 2 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 08.12.1969 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1958 рр., 71 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому, сесій сільради. Плани роботи, інформації про 
роботу. Статистичні звіти про склад депутатів. Бюджет сільради. Річні зві-
ти про виконання бюджету. Книги обліку прибутків та витрат сільського бю-
джету. 
 
 
Р-7302, Виконком Новокрасненської сільської ради робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Новокрасне Роздільнянського району Одеської області 
27.02.1932-24.12.1939 рр. 
Виконком Новокрасненської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Новокрасне Роздільнянського району Одеської області 
24.12.1939-10.08.1941 рр., 06.04.1944-1954 рр. 
тип 2 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 08.12.1969 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1954 рр., 37 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому, сесій сільради. Інформації про роботу сіль-
ради. Статистичні звіти про склад депутатів. Бюджет сільради. Кошториси 
адміністративних витрат. Книги обліку прибутків та витрат сільського бю-
джету. 
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Р-7303, Виконком Бугайської сільської ради робітничих, селянських та чер-
воноармійських депутатів (сільрада) 
с. Бугай Роздільнянського району Одеської області 
27.02.1932-24.12.1939 рр. 
Виконком Бугайської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Бугай Роздільнянського району Одеської області 
24.12.1939-27.07.1941 рр., 11.04.1944 р.  
Виконком Гаївської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Гаївка Роздільнянського району Одеської області 
тип 2 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 08.12.1969 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1974 рр., 182 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому, сесій сільради. Плани роботи. Інформації про 
роботу сільради. Річні фінансові звіти. Статистичні звіти про склад депу-
татів. Бюджет сільради. Штатний розпис. Кошториси адміністративних витрат. 
Річні звіти про виконання бюджету. Книги обліку прибутків та витрат сіль-
ського бюджету. Соціалістичні зобов’язання та організація соцзмагання. Ма-
теріали про роботу постійно діючих комісій, виборчих комісій. 
 
Р-7304, Одеський завод млинарських та елеваторних машин «Млинмашбуд» Голо-
вного управління млинарської промисловості Міністерства заготовок СРСР 
м. Одеса 
[ ] -1955 рр. 
Одеський завод продовольчого машинобудування «Продмаш» Головного управлін-
ня продовольчого машинобудування СРСР 
1955 р. 
з 1957 р. – Управління машинобудівельної та хімічної промисловості Раднар-
госпу Одеського економічного адміністративного району м. Одеса 
з 1963 р. – Управління машинобудівельної та хімічної промисловості Раднар-
госпу Чорноморського економічного району м. Одеса 
з 1966 р. – Міністерства машинобудування для легкої та харчової промисло-
вості і побутових приладів СРСР 
Одеське виробниче об’єднання продовольчого машинобудування (Продмаш) м. 
Одеса 
01.09.1975-01.03.1978 рр. 
Одеський завод продовольчого машинобудування (Продмаш) м. Одеса 
01.03.1978-01.04.1986 рр. 
Одеське виробниче об’єднання продовольчого машинобудування (Продмаш) 
м. Одеса 
01.04.1986 р. 
з 27.02.1988 р. – Міністерства суднобудівельної промисловості СРСР 
Одеський ордену «Знак Пошани» завод продовольчого машинобудування «Прод-
маш» 
01.03.1988 р. 
Орендне підприємство - Одеський завод продовольчого машинобудування «Прод-
маш» 
01.01.1990 р. 
Колективне підприємство – Одеський завод «Продмаш» 
01.04.1990 р. 
з 1991 р. – Міністерства промислової політики України 
тип 11 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 05.01.1972 р. 
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Всього: 828 од. зб., 1946-1989 рр. 
 
Опис № 1 – 1946-1989 рр., 698 од. зб. 
Секретаріат. Плановий відділ. Відділ праці та заробітної платні. Виробни-
че-технічне бюро раціоналізації та винахідництва. Бухгалтерія. Відділ ка-
пітального будівництва. Відділ кадрів. Відділ головного технолога. Бюро 
охорони праці та техніки безпеки. Відділ наукової організації праці. За-
водський комітет. 
Опис № 1додад. – 1974-2005 рр., 19 од. зб.  
Документи секретної частини. 
Опис № 2 – 1958-1971 рр., 23 од. зб.  
Документи заводського комітету. 
Опис № 3 – 1990-1995 рр., 88 од. зб. 
Канцелярія. Відділ праці та заробітної платні. Фінансовий відділ. Відділ 
капітального будівництва. Бюро охорони праці та техніки безпеки. Бюро ра-
ціоналізації та винахідництва. Бухгалтерія. Профспілковий комітет. 
 
 
Р-7305, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мічуріна 
с. Олександрівка Котовського району Одеської області 
24.06.1950-1959 рр., 1961 р. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.12.1969 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1964 рр., 36 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Книги обліку фондів основних коштів, грошових та натура-
льних прибутків. 
 
Р-7306, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна 
с. Станіславка Котовського району Одеської області 
1944-1956 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 40-річчя Жовтня 
с. Станіславка Котовського району Одеської області 
1957-1959 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 1-го Травня 
с. Станіславка Котовського району Одеської області 
1960-1967 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 50-річчя Жовтня 
с. Станіславка Котовського району Одеської області 
листопад 1967 р. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.12.1969 р. 
Всього: 79 од. зб., 1944-1966 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1956 рр., 45 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Прибутково-витратні кошториси. Книги обліку натуральних 
прибутків та їх розподіл. 
Опис № 2 – 1960-1966 рр., 34 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Промфінплани. 
Книги обліку натуральних податків. Рішення та постанови райвиконкому з ос-
новної діяльності колгоспу. Книга обліку неподільних фондів. 
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Р-7307, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Прапор комунізму» 
с. Глибочок Котовського району Одеської області 
24.06.1950-1959 рр., 1961 р. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.12.1969 р. 
 
Опис № 1 – 1957-1965 рр., 24 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Книги обліку неподільних фондів, основних коштів. 
 
Р-7308, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Світанок» 
с. Климентове Котовського району Одеської області 
1958- [ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.12.1969 р. 
 
Опис № 1 – 1958-1967 рр., 35 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти. Книги обліку неподільних фондів. Книга обліку грошових та 
натуральних прибутків. Річні промфінплани. Соціалістичні зобов’язання. 
 
Р-7309, Роздільнянська районна планова комісія (райпланкомісія) Виконкому  
Роздільнянської районної ради робітничих, селянських та червоноармійських 
депутатів 
с. Роздільна Роздільнянського району Одеської області 
1932-08.08.1941, 04.04.1944 р. 
з 24.12.1939 р. – Виконкому Роздільнянської районної ради депутатів трудя-
щих 
тип 8 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 14.12.1973 р. 
 
Опис № 1 – 1948-1975 рр., 100 од. зб. 
Квартальні плани роботи. Проекти річних та 5-ти річних планів. Плани роз-
витку промисловості, сільського господарства, заготовок сільгосппродуктів. 
Економічні показники виконання річних планів розвитку сільського господар-
ства. Довідки та інформації про роботу районної планової комісії, про хід 
виконання господарчих планів. Економічні характеристики району. Матеріали 
до підготовки святкування 100-річчя з дня народження В.І.Леніна. 
 
Р-7310, Виноробне радянське господарство «Перемога» Одеського виноробного 
тресту 
с-ще Велика Долина Овідіопольського району Одеської області 
[ ] рр. 
з 1963 р. – Одеського радгоспвинтресту 
с-ще Велика Долина Біляївського району Одеської області 
тип 16 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 12.12.1969 р. 
Всього: 124 од. зб., 1945-1965 рр. 
 
Опис № 1 – 1945-1965 рр., 91 од. зб. 
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Рішення Одеського обласного та Овідіопольського районного виконкому про 
відведення житлових та господарчих приміщень для вин радгоспу. Паспорт жи-
тлового фонду. Протоколи виробничих нарад. Колективні договори та акти пе-
ревірки їх виконання. Матеріали з раціоналізації та винахідництва. Штатний 
розпис та кошториси. Річні бухгалтерські звіти. 
Опис № 2 – 1952-1964 рр., 33 од. зб. 
Протоколи засідань робітничого комітету та профспілкової конференції. Ма-
теріали з соцзмагання. 
 
Р-7311, Овідіопольська міжколгоспна будівельна організація (Міжколгоспбуд) 
Одеського обласного управління сільського господарства 
с. Овідіополь Овідіопольського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 12 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 12.12.1969 р. 
 
Опис № 1 – 1957-1965 рр., 18 од. зб. 
Будівельно - фінансові плани. Договори по соцзмаганню. Річні звіти. 
 
Р-7312, Виконавчий комітет Сухолиманської сільської ради депутатів трудя-
щих (сільрада) 
с. Сухий Лиман Овідіопольського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 12.12.1969 р. 
 
Опис № 1 – 1958-1966 рр., 45 од. зб. 
Плани роботи. Бюджети. Протоколи засідань виконкому, сесій, загальних збо-
рів з висунення кандидатів в депутати. Соціалістичні договори між сільра-
дами. Річні звіти про виконання бюджету. Книги обліку прибутків та витрат 
сільського бюджету. 
 
Р-7313, Виконавчий комітет Великоплосківської сільської ради депутатів 
трудящих (сільрада) 
с. Великоплоске Гроссуловського району Одеської області 
1940-06.08.1941 рр., 10.04.1944 р. 
з 28.12.1945 р. – Велико-Михайлівського району Одеської області 
з 1963 р. – Фрунзівського району Одеської області 
з 1965 р. - Велико-Михайлівського району Одеської області 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 15.12.1969 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1966 рр., 120 од. зб. 
Інформації з організаційно-масової роботи. Протоколи засідань виконкому, 
сесій. Накази виборців. Соціалістичні зобов’язання. Бюджети та штатний ро-
зпис. Кошториси адміністративних витрат. Квартальні та річні звіти про ви-
конання бюджету. Книги обліку прибутків та витрат сільського бюджету. 
 
 
Р-7314, Виконавчий комітет Кировської сільської ради депутатів трудящих 
(сільрада) 
с. Кирове Цебриковського району Одеської області 
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1940-08.08.1941 рр., 03.04.1944 р. 
з 1963 р. – Фрунзівського району Одеської області 
з 1965 р. - Велико-Михайлівського району Одеської області 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 15.12.1969 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1966 рр., 114 од. зб. 
Місячні плани роботи. Протоколи засідань виконкому, сесій, постійно діючих 
комісій, виборчих комісій. Накази виборців. Бюджети. Річні звіти про вико-
нання бюджету. Книги обліку прибутків та витрат сільського бюджету. 
 
Р-7315, Виконавчий комітет Гор’ївської сільської ради робітничих, селянсь-
ких та червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Гор’їве Цебриковського району Одеського округу Одеської губернії 
1923-24.12.1939 рр. 
з липня 1925 р. - Цебриковського району Одеського округу  
з 1931 р. - Цебриковського району УРСР 
з 1932 р. - Цебриковського району Одеської області 
Виконавчий комітет Цебриковської сільської ради депутатів трудящих (сіль-
рада) 
с. Гор’їве Цебриковського району Одеської області 
24.12.1939-07.08.1941 рр., 03.04.1944-1957 рр. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 15.12.1969 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1957 рр., 63 од. зб. 
Квартальні плани роботи. Протоколи засідань виконкому, сесій. Накази ви-
борців. Соціалістичні зобов’язання. Бюджети та штатний розпис. Річні звіти 
про виконання бюджету. 
 
Р-7316, Планова комісія економічного району СРСР Державного плану УРСР 
м. Одеса 
20.09.1963-21.11.1969 рр. 
тип 8 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.12.1970 р. 
Всього: 107 од. зб., 1963-1969 рр. 
 
Опис № 1 – 1963-1969 рр., 40 од. зб. 
Плани роботи. Кошториси адміністративно-господарчих витрат. Штатний роз-
пис. Протоколи засідань планової комісії. Проект п’ятирічного плану розви-
тку народного господарства Південного економічного району на 1966-1970 рр. 
Матеріали про підсумки роботи підприємств, переведених на нову систему 
планування та економічного стимулювання, правильності рахунків підприємств 
з визначення можностей. Доповіді про підсумки виконання народно-
господарчого плану. Річні фінансові звіти. Матеріали ліквідаційної комі-
сії. 
Опис № 1-о – 1963-1969 рр., 10 од. зб. 
Накази, особисті рахунки по заробітній платні. Журнал обліку трудових кни-
жок. 
Опис № 1-тимч. – 1966-1969 рр., 51 од. зб. 
Документи тимчасового зберігання. 
Опис № 2 – 1964-1969 рр., 6 од. зб. 
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Накази голови комісії. Журнали обліку видань та літератури. Інвентарна 
книга обліку закінчених виробництвом справ номенклатури. Матеріали переда-
чі документів планової комісії на державне зберігання в облдержархів. 
 
Р-7317, Виконавчий Маякської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Маяки Красноокнянського району Одеської області 
серпень 1940-07.08.1941 рр., 03.04.1944 р. 
з 1963 р. – Котовського району Одеської області 
з 1965 р. - Фрунзівського району Одеської області 
з 1967 р. - Красноокнянського району Одеської області 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.08.1970 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1967 рр., 139 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому, сесій, виборчих комісій. Плани роботи. Бю-
джети. Штатний розпис та кошториси витрат. Річні звіти про виконання бю-
джету. Книги обліку прибутків та витрат. Соціалістичні зобов’язання та ак-
ти перевірки. 
 
Р-7318, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна 
с. Дубове Красноокнянського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 17.08.1970 р. 
 
Опис № 1 – 1959-1962 рр., 7 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні звіти. 
Книги обліку фондів грошових та натуральних прибутків і витрат. 
 
Р-7319, Чорноморська нормативно-дослідна станція Нормативно-дослідного бю-
ро «Оргтрансбуд» 
м. Одеса 
[ ] рр. 
з 1954 р. – Центрального нормативно-дослідного бюро «Оргтрансбуд» 
Міністерства транспортного будівництва СРСР 
з 13.05.1964 р. – Центрального інституту нормативних досліджень та науко-
во-технічної інформації «Оргтрансбуд» м. Одеса  
тип 13 
категорія фонду 
На державному зберіганні з 30.09.1970 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1964 рр., 176 од. зб. 
Плани роботи станції. Положення про станцію. Штатний розпис та кошториси. 
Протоколи виробниче-технічних нарад. Річні звіти про роботу, звіти по кад-
рам. Матеріали впровадження передових методів в виробництві. 
 
Р-7320, Виконавчий комітет Перельотської сільської ради робітничих, селян-
ських та червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Перельоти Балтського району Балтського округу Одеської губернії 
07.03.1923-серпень 1940 рр. 
12.10.1924 р. - Автономної Молдавської РСР  
Виконавчий комітет Перельотської сільської ради депутатів трудящих (сіль-
рада) 
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с. Перельоти Балтського району Одеської області 
серпень 1940-25.07.1941 рр., 19.03.1944 р. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.09.1970 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1962 рр., 60 од. зб. 
Постанови, рішення райвиконкому. Протоколи засідань виконкому, сесій. Бю-
джети та штатний розпис. Річні звіти про виконання бюджету. Книги обліку 
прибутків та витрат бюджету. 
 
Р-7321, Виконавчий комітет Барсуковської сільської ради робітничих, селян-
ських та червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Барсуки Балтського району Балтського округу Одеської губернії 
07.03.1923-серпень 1940 рр. 
з 12.10.1924 р. - Автономної Молдавської РСР  
Виконавчий комітет Барсуковської сільської ради депутатів трудящих (сіль-
рада) 
с. Барсуки Балтського району Одеської області 
серпень 1940-24.07.1941рр., 25.03.1944 р. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.09.1970 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1957 рр., 45 од. зб. 
Рішення райвиконкому. Протоколи засідань виконкому, сесій. Бюджети та шта-
тний розпис. Кошториси. Книги обліку прибутків та витрат бюджету. 
 
Р-7322, Виконавчий комітет Оленівської сільської ради робітничих, селянсь-
ких та червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Оленівка Балтського району Балтського округу Одеської губернії 
07.03.1923-серпень 1940 рр. 
з 12.10.1924 р. - Автономної Молдавської РСР  
Виконавчий комітет Оленівської сільської ради депутатів трудящих (сільра-
да) 
с. Оленівка Балтського району Одеської області 
серпень 1940-26.07.1941рр., 26.03.1944 р. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.09.1970 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1963 рр., 66 од. зб. 
Рішення райвиконкому. Протоколи засідань виконкому, сесій. Бюджети та шта-
тний розпис. Кошториси. Річні звіти про виконання бюджету. Книги обліку 
прибутків та витрат бюджету. 
 
Р-7323, Виконавчий комітет Миронівської сільської ради робітничих, селян-
ських та червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Мирони Балтського району Балтського округу Одеської губернії 
07.03.1923-серпень 1940 рр. 
з 12.10.1924 р. - Автономної Молдавської РСР  
Виконавчий комітет Миронівської сільської ради депутатів трудящих (сільра-
да) 
с. Мирони Балтського району Одеської області 
серпень 1940-26.07.1941рр., 25.03.1944 р. 
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тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.09.1970 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1963 рр., 67 од. зб. 
Рішення райвиконкому. Протоколи засідань виконкому, сесій. Плани роботи. 
Бюджети та штатний розпис. Кошториси. Річні звіти про виконання бюджету. 
Книги обліку прибутків та витрат бюджету. 
 
 
Р-7324, Виконавчий комітет Козацької сільської ради робітничих, селянських 
та червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Козацьке Балтського району Балтського округу Одеської губернії 
07.03.1923-серпень 1940 рр. 
з 12.10.1924 р. - Автономної Молдавської РСР  
Виконавчий комітет Козацької сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Козацьке Балтського району Одеської області 
серпень 1940-18.07.1941рр., 24.03.1944-1963 рр. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.09.1970 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1963 рр., 66 од. зб. 
Рішення райвиконкому. Протоколи засідань виконкому, сесій. Плани роботи. 
Бюджети та штатний розпис. Кошториси. Книги обліку прибутків та витрат бю-
джету. 
 
 
Р-7325, Виконавчий комітет Лісничівської сільської ради робітничих, селян-
ських та червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Лісничівка Балтського району Балтського округу Одеської губернії 
07.03.1923-серпень 1940 рр. 
з 12.10.1924 р. - Автономної Молдавської РСР  
Виконавчий комітет Лісничівської сільської ради депутатів трудящих (сіль-
рада) 
с. Лісничівка Балтського району Одеської області 
серпень 1940-25.07.1941рр., 25.03.1944 р. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.09.1970 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1962 рр., 55 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому, сесій. Плани роботи. Соціалістичні зо-
бов’язання. Бюджети та кошториси витрат. Книги обліку прибутків та витрат 
бюджету. 
 
Р-7326, Виконавчий комітет Пасицелівської сільської ради робітничих, селя-
нських та червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Пасицели Балтського району Балтського округу Одеської губернії 
07.03.1923-серпень 1940 рр. 
з 12.10.1924 р. - Автономної Молдавської РСР  
Виконавчий комітет Пасицелівської сільської ради депутатів трудящих (сіль-
рада) 
с. Пасицели Балтського району Одеської області 
серпень 1940-03.08.1941рр., 29.03.1944 р. 
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тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.09.1970 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1962 рр., 54 од. зб. 
Рішення райвиконкому. Протоколи засідань виконкому, сесій. Плани роботи. 
Соціалістичні зобов’язання та договори. Бюджети, штатний розпис. Кошториси 
витрат. Річні звіти про виконання бюджету. Книги обліку прибутків та ви-
трат бюджету. 
 
Р-7327, Виконавчий комітет Чернеченської сільської ради робітничих, селян-
ських та червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Чернече Балтського району Балтського округу Одеської губернії 
07.03.1923-серпень 1940 рр. 
з 12.10.1924 р. - Автономної Молдавської РСР  
Виконавчий комітет Чернеченської сільської ради депутатів трудящих (сіль-
рада) 
с. Чернече Балтського району Одеської області 
серпень 1940-27.07.1941рр., 27.03.1944 р. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.09.1970 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1963 рр., 81 од. зб. 
Рішення райвиконкому. Протоколи засідань виконкому, сесій, постійних комі-
сій. Плани роботи. Соціалістичні договори. Бюджети та кошториси витрат. 
Книги обліку прибутків та витрат бюджету. 
 
Р-7328, Виконавчий комітет Саражинської сільської ради робітничих, селян-
ських та червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Саражинка Балтського району Балтського округу Одеської губернії 
07.03.1923-серпень 1940 рр. 
з 12.10.1924 р. - Автономної Молдавської РСР  
Виконавчий комітет Саражинської сільської ради депутатів трудящих (сільра-
да) 
с. Саражинка Балтського району Одеської області 
серпень 1940-25.07.1941рр., 23.03.1944 р. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.09.1970 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1963 рр., 84 од. зб. 
Рішення райвиконкому. Протоколи засідань виконкому, сесій, постійних комі-
сій. Плани роботи. Бюджети, штатний розпис, кошториси витрат. Звіти про 
виконання бюджету. Книги обліку прибутків та витрат бюджету. 
 
Р-7329, Виконавчий комітет Ухожанської сільської ради робітничих, селянсь-
ких та червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Ухожани Балтського району Балтського округу Одеської губернії 
07.03.1923-серпень 1940 рр. 
з 12.10.1924 р. - Автономної Молдавської РСР  
Виконавчий комітет Ухожанської сільської ради депутатів трудящих (сільра-
да) 
с. Ухожани Балтського району Одеської області 
серпень 1940-24.07.1941рр., 27.03.1944 р. 
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тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.09.1970 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1961 рр., 54 од. зб. 
Постанови та рішення райвиконкому. Протоколи засідань виконкому, сесій. 
Плани роботи. Бюджети, штатний розпис, кошториси витрат. Книги обліку при-
бутків та витрат бюджету. 
 
Р-7330, Виконавчий комітет Переймської сільської ради робітничих, селянсь-
ких та червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Перейма Балтського району Балтського округу Одеської губернії 
07.03.1923-серпень 1940 рр. 
з 12.10.1924 р. - Автономної Молдавської РСР  
Виконавчий комітет Переймської сільської ради депутатів трудящих (сільра-
да) 
с. Перейма Пещанського району Одеської області 
серпень 1940-25.07.1941рр., 24.03.1944 р. 
з 28.11.1957 р. - Балтського району Одеської області 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.09.1970 р. 
Всього: 56 од. зб., 1944-1962 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1958 рр., 37 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому, сесій. Плани роботи. Бюджети, кошториси ви-
трат. Звіти про виконання бюджету. Книги обліку прибутків та витрат бюдже-
ту. 
Опис № 2 – 1959-1962 рр., 19 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому, сесій. Плани роботи. Бюджети, кошториси ви-
трат. Звіти про виконання бюджету. Книги обліку прибутків та витрат бюдже-
ту. 
 
Р-7331, Виконавчий комітет Пасатської сільської ради робітничих, селянсь-
ких та червоноармійських депутатів (сільрада) 
с. Пасат Балтського району Балтського округу Одеської губернії 
07.03.1923-серпень 1940 рр. 
з 12.10.1924 р. - Автономної Молдавської РСР  
Виконавчий комітет Пасатської сільської ради депутатів трудящих (сільрада) 
с. Пасат Балтського району Одеської області 
серпень 1940-26.07.1941рр., 03.08.1944 р. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.09.1970 р. 
 
Опис № 1 – 1952-1962 рр., 52 од. зб. 
Рішення райвиконкому. Протоколи засідань виконкому, сесій, постійних комі-
сій. Плани роботи. Соціалістичні договори. Бюджети, штатний розпис, кошто-
риси витрат. Книги обліку прибутків та витрат бюджету. 
 
Р-7332, Балтська районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка) 
с-ще Балта Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 17 
3 категорія фондів 
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На державному зберіганні з 25.09.1970 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1963 рр., 103 од. зб. 
Протоколи та постанови райспоживспілки. Штатний розпис. Річні звіти. 
 
Р-7333, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний партизан» 
с. Обжиле Балтського району Одеської області 
1950 р. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мічуріна 
с. Обжиле Балтського району Одеської області 
1950-лютий 1957 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. К. Маркса 
с. Обжиле Балтського району Одеської області 
лютий 1957-27.11.1957 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Д’ячишина 
с. Обжиле Балтського району Одеської області 
27.11.1957-22.03.1963 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Мирний» 
с. Обжиле Балтського району Одеської області 
22.03.1963 р. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.09.1970 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1965 рр., 74 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти. Соціалістичні договори та зобов’язання. Акти ревізії.  
 
Р-7334, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна 
с. Мирони Балтського району Одеської області 
[ ] -11.10.1960 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна 
с. Мирони Балтського району Одеської області 
11.10.1960 р. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.09.1970 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1963 рр., 51 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти.  
 
Р-7335, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна 
с. Сінне Балтського району Одеської області 
[ ] -1951 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Пархоменка 
с. Сінне Балтського району Одеської області 
1951-11.02.1957 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна 
с. Сінне Балтського району Одеської області 
11.02.1957-13.02.1959 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Правда» 
с. Сінне Балтського району Одеської області 
13.02.1959 р. 
тип 16 
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3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.09.1970 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1963 рр., 61 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти.  
 
Р-7336, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського 
с. Пасат Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.09.1970 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1962 рр., 66 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні звіти.  
 
Р-7337, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова 
с. Ракулове Піщанського району Одеської області 
[ ] -22.07.1957 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва 
с. Ракулове Піщанського району Одеської області 
22.07.1957-17.02.1963 рр. 
з 28.11.1957 р. – Савранського району Одеської області 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Куйбишева 
с. Ракулове Балтського району Одеської області 
17.02.1963 р. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.09.1970 р. 
 
Опис № 1 – 1949-1963 рр., 42 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти.  
 
Р-7338, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Дзержинського 
с. Козацьке Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.09.1970 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1963 рр., 53 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти.  
Р-7339, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях до комунізму» 
с. Пужайкове Піщанського району Одеської області 
[ ]-20.06.1957 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Україна» 
с. Пужайкове Піщанського району Одеської області 
з 28.11.1957 р. – Савранського району Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.09.1970 р. 
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Опис № 1 – 1950-1961 рр., 15 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти. Книги обліку основних коштів, грошових та натуральних 
прибутків і витрат. 
 
Р-7340, Велико-Михайлівська районна ремонтно-технічна станція (РТС) 
Одеського обласного управління сільського господарства 
с. Велика Михайлівка Великомихайлівського району Одеської області 
18.04.1958-1960 рр. 
тип 16 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 26.11.1971 р. 
 
Опис № 1 – 1958-1960 рр., 4 од. зб. 
Виробниче-фінансові плани. Річний звіт. 
 
Р-7341, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса 
с. Сичавка Комінтернівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.10.1970 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1966 рр., 59 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Прибутково-витратні кошториси. Річні звіти. Звіти голови колгоспу про 
роботу правління. Книги обліку фондів, основних коштів та неподільних фон-
дів. 
 
Р-7342, Риболовецька артіль (колгосп) ім. Горького 
с. Сичавка Комінтернівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.10.1970 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1964 рр., 88 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Прибутково-витратні кошториси. Річні звіти. Книги обліку основних кош-
тів. 
 
Р-7343, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Дзержинського 
с. Кремидівка Комінтернівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.10.1970 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1966 рр., 52 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Прибутково-витратні кошториси. Річні звіти. Книги обліку фондів, гро-
шових та натуральних прибутків і витрат.  
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Р-7344, Овочево-молочне сільське господарство № 6 (радгосп) Одеського об-
ласного тресту овочево-молочних радгоспів 
с. Ново миколаївка Комінтернівського району Одеської області 
[ ] рр. 
з 1955 р. – Одеського обласного управління радгоспів 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.10.1970 р. 
 
Опис № 1 – 1953-1962 рр., 46 од. зб. 
Річні виробниче-фінансові плани. Штатний розпис та кошториси. Річні звіти. 
Книги обліку основних коштів. 
 
Р-7345, Комінтернівська районна спілка споживчих товариств (райспоживспіл-
ка) 
с-ще Комінтернівське Комінтернівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 17 
3 категорія фондів 
На державному зберіганні з 09.10.1970 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1964 рр., 79 од. зб. 
Протоколи та постанови райспоживспілки. Річні статистичні звіти. Річні 
звіти з основної діяльності. 
 
Р-7346, Комінтернівське районне об’єднання «Сільгосптехніка» Одеського об-
ласного управління сільського господарства 
с-ще Комінтернівське Комінтернівського району Одеської області 
20.02.1961 р. 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фондів 
На державному зберіганні з 09.10.1970 р. 
 
Опис № 1 – 1961-1965 рр., 46 од. зб. 
Річні виробниче-фінансові плани. Річні звіти по труду та основній діяльно-
сті.  
 
Р-7347, Комінтернівське кормове радянське господарство по відгодовуванню 
та дорощуванню худоби (корморадгосп) Одеського м’ясокомбінату  
с. Ониськове Комінтернівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.10.1970 р. 
 
Опис № 1 – 1956-1965 рр., 45 од. зб. 
Річні виробниче-фінансові плани. Штатний розпис та кошториси витрат. Річні 
звіти. Книги обліку основних коштів, неподільних фондів. 
 
Р-7348, Одеська державна заводська стайня Одеського обласного управління 
сільського господарства 
х. Кінний Комінтернівського району Одеської області 
[ ] рр. 
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Одеська державна станція по племінній роботі і штучному заплідненню Одесь-
кого обласного управління сільського господарства  
1959 р. – 
з 1963 р. – Одеського обласного управління з виробництва та заготовок 
сільсько-господарчих продуктів 
з 1965 р. – Одеського обласного управління сільського господарства 
х. Кінний Комінтернівського району Одеської області 
тип 16 
категорія фонду3 
На державному зберіганні з 09.10.1970 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1965 рр., 66 од. зб. 
Річні виробничі плани. Штатний розпис та кошториси адмінвитрат. Річні зві-
ти. Книги обліку основних коштів, неподільних фондів. 
 
Р-7349, Комінтернівське птахівницьке радянське господарство (птахорадгосп) 
Управління українського птахівницького тресту «Укрптахотрест» 
с-ще Комінтернівське Комінтернівського району Одеської області 
[ ] рр. 
Новомиколаївська птахофабрика Управління українського птахівницького трес-
ту «Укрптахотрест» 
с. Новомиколаївка Комінтернівського району Одеської області  
1964 р. – 
тип 16 
категорія фонду3 
На державному зберіганні з 09.10.1970 р. 
 
Опис № 1 – 1963-1965 рр., 29 од. зб. 
Штатний розпис та кошториси. Річні звіти. Книги обліку основних коштів. 
 
Р-7350, Комінтернівський районний відділ культури Виконкому Комінтернівсь-
кої районної ради депутатів трудящих 
с-ще Комінтернівське Комінтернівського району Одеської області 
1953 р. 
тип 19 
категорія фонду3 
На державному зберіганні з 09.10.1970 р. 
 
Опис № 1 – 1954-1964 рр., 24 од. зб. 
Штатний розпис та кошториси витрат. Річні звіти. Протоколи загальних збо-
рів співробітників. Соціалістичні зобов’язання. 
 
Р-7351, Виконавчий комітет Жовтневої сільської ради депутатів трудящих 
с. Жовтень Жовтневого району Одеської області 
[ ] рр. 
з січня 1959 р. – Цебриковського району Одеської області 
з 1963 р. – Березівського району Одеської області 
з 1965 р. – Ширяєвського району Одеської області 
тип 2 
категорія фонду3 
На державному зберіганні з 09.10.1970 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1971 рр., 163 од. зб. 
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Плани роботи. Бюджети. Протоколи засідань виконкомів, сесій, виборчих ко-
місій. Звіти про виконання бюджетів. Документи виборчих комісій. Соціаліс-
тичні зобов’язання. 
 
Р-7352, Виконавчий комітет Старомаякської сільської ради депутатів трудя-
щих 
с. Старі Маяки Ширяївського району Одеської області 
[ ] рр. 
з 1963 р. – Ананьївського району Одеської області 
з 1965 р. – Ширяєвського району Одеської області 
тип 2 
категорія фонду3 
На державному зберіганні з 07.10.1970 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1971 рр., 155 од. зб. 
Рішення та постанови райвиконкомів. Бюджети. Протоколи засідань виконко-
мів, сесій, виборчих комісій. Звіти про виконання бюджетів. Соціалістичні 
зобов’язання. 
 
 
Р-7353, Виконавчий комітет Старостинської сільської ради депутатів трудя-
щих 
с. Старостине Роздільнянського району Одеської області 
[ ]-1946 рр. 
Виконавчий комітет Велізаровської сільської ради депутатів трудящих 
с. Велізарове Роздільнянського району Одеської області 
1946-07.07.1959 рр. 
Виконавчий комітет Старостинської сільської ради депутатів трудящих 
с. Старостине Роздільнянського району Одеської області 
07.07.1959 р. 
тип 2 
категорія фонду3 
На державному зберіганні з 09.10.1970 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1974 рр., 209 од. зб. 
Плани роботи. Рішення та постанови райвиконкомів. Бюджети, кошториси. Про-
токоли засідань виконкомів, сесій, постійних комісій. Звіти про виконання 
бюджетів. Соціалістичні зобов’язання та договори з соцзмагання. Інформації 
про роботу сільрад. Статистичні звіти про склад депутатів. Книги обліку 
прибутків та витрат.  
 
Р-7354, Роздільнянська районна спілка споживчих товариств (райспоживспіл-
ка) Одеської обласної спілки споживчих товариств 
с-ще Роздільна Роздільнянського району Одеської області 
1932-[ ] рр. 
тип 17 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.10.1970 р. 
 
Опис № 1 – 1948-1974 рр., 166 од. зб. 
Протоколи та постанови правління райспоживспілки. Річні плани. Статистичні 
та фінансові звіти. Аналізи господарчої діяльності споживспілки. 
 
Р-7355, Виконавчий комітет Валегоцуловської районної ради робітничих, се-
лянських та червоноармійських депутатів (райвиконком) 
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с. Валегоцулове Валегоцуловського району Балтського округу Одеської губер-
нії 
07.03.1923-серпень 1940 рр. 
з 12.10.1924 р. - Автономної Молдавської РСР  
Виконавчий комітет Валегоцуловської районної ради депутатів трудящих 
с. Валегоцулове Валегоцуловського району Одеської області 
серпень 1940-07.08.1941 рр., 02.04.1944 р. 
Виконавчий комітет Долинської районної ради депутатів трудящих 
с. Долинське Долинського району Одеської області 
21.12.1945-27.11.1957 рр. 
тип 2 
категорія фонду2 
На державному зберіганні з 26.10.1970 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1957 рр., 106 од. зб. 
Плани роботи. Рішення та постанови райвиконкомів. Штатний розпис та кошто-
риси витрат. Протоколи засідань виконкомів, сесій. Звіти про виконання бю-
джетів.  
 
Р-7356, Валегоцуловський районний відділ сільського та колгоспного будів-
ництва Виконкому Валегоцуловської районної ради депутатів трудящих 
с. Валегоцулове Валегоцуловського району Одеської області 
[ ]-21.12.1945 рр. 
Долинський районний відділ сільського та колгоспного будівництва Виконкому 
Долинської районної ради депутатів трудящих 
с. Долинське Долинського району Одеської області 
21.12.1945 р. 
тип 16 
категорія фонду3 
На державному зберіганні з 26.10.1970 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1949 рр., 10 од. зб. 
Плани будівництва житлових, культурно-побутових та виробничих будівель в 
колгоспах. Протоколи загальних зборів колгоспників. Річні звіти по будів-
ництву. 
 
Р-7357, Ананьївська середня школа інтернат Ананьївського районного відділу 
народної освіти 
м. Ананьїв Ананьївського району Одеської області 
[ ]- рр. 
тип 21 
категорія фонду3 
На державному зберіганні з 26.10.1970 р. 
 
Опис № 1 – 1956-1967 рр., 56 од. зб. 
Річні учбові плани роботи. Протоколи засідань педагогічної ради. Річні 
звіти з учбово-виховної роботи та успіхів учнів. Фінансові звіти. 
 
Р-7358, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Правда» 
м. Ананьїв Ананьївського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.10.1970 р. 
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Опис № 1 – 1962-1967 рр., 31 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу. Річні звіти. Книги обліку коштів, неподільних фондів. 
 
Р-7359, Котовська школа фабрично-заводського навчання № 4 (ФЗН) 
Одеського обласного управління трудових резервів 
м. Котовськ Котовського району Одеської області 
[ ]-1945 рр. 
Котовська школа фабрично-заводського навчання № 1 (ФЗН) 
Одеського обласного управління трудових резервів 
м. Котовськ Котовського району Одеської області 
1945-1949 рр. 
Котовське залізничне училище № 2 Одеського обласного управління трудових 
резервів 
м. Котовськ Котовського району Одеської області 
1949-1956 рр. 
Котовське ремісниче училище з механізації сільського господарства № 9 Оде-
ського обласного управління професійно-технічного навчання 
м. Котовськ Котовського району Одеської області 
1956-1964 рр. 
Котовське сільське професійно-технічне училище № 9 Одеського обласного уп-
равління професійно-технічної освіти 
м. Котовськ Котовського району Одеської області 
1964 р. 
тип 21 
категорія фондів 3 
На державному зберіганні з 27.10.1970 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1965 рр., 111 од. зб. 
Штатний розпис та кошториси адмінвитрат. Протоколи засідань педагогічної 
ради, методичної комісії. Звіти про учбово-виробничу роботу. Річні бухгал-
терські звіти. 
 
Р-7360, Котовська середня школа-інтернат Котовського міського відділу на-
родної освіти 
м. Котовськ Котовського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 21 
категорія фонду3 
На державному зберіганні з 27.10.1970 р. 
 
Опис № 1 – 1961-1965 рр., 33 од. зб. 
Накази по школі-інтернату. Плани учбово-виховної роботи. протоколи засі-
дань педагогічної ради. Річні звіти про роботу школи. Фінансові звіти. Ко-
шториси адмінвитрат. 
 
Р-7361, Котовська середня школа № 1 Котовського міського відділу народної 
освіти 
м. Котовськ Котовського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 21 
категорія фонду3 
На державному зберіганні з 27.10.1970 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1966 рр., 55 од. зб. 
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Протоколи засідань педагогічної ради. Текстові та статистичні звіти про 
роботу школи. 
 
р-7362, Котовський міський комітет партійно-державного контролю 
м. Котовськ Котовського району Одеської області 
1963 р. 
тип 2 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.10.1970 р. 
 
Опис № 1 – 1963-1965 рр., 24 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи засідань комітету. Інформація про роботу. 
 
Р-7363, Особистий фонд Демидова Павла Геннадійовича - професора Одеського 
технологічного інституту харчової промисловості, одного з засновників Оде-
ського технологічного інституту зерна та муки 
м. Одеса 
22.06.1893-10.04.1969 рр. 
тип 31 
категорія фонду3 
На державному зберіганні з 08.12.1970 р. 
 
Опис № 1 – 1925-1969 рр., 9 од. зб. 
Особисті та біографічні документи. Документи про освіту. Матеріали про 
громадську та наукову діяльність. Документи про нагородження та наукове 
відрядження до Чехословаччини. Матеріали святкування 70-річчя з дня наро-
дження Демидова та 40-річчя наукової та педагогічної діяльності. Перелік 
науково-дослідних робіт. Вітання та запрошення учбових закладів у зв’язку 
з ювілейними датами. 
 
Р-7364, Одеське міжобласне управління лісового господарства Міністерства 
лісового господарства УРСР 
м. Одеса 
05.05.1949-1954 рр. 
Одеське обласне управління лісового господарства Одеського обласного уп-
равління сільського господарства 
м. Одеса 
1954-11.12.1959 рр. 
Одеське обласне управління лісового господарства та лісозаготовок Головно-
го управління лісового господарства та лісозаготовок при Раді Міністрів 
УРСР 
11.12.1959-[ ] рр. 
з березня 1966 р. – Міністерства лісового господарства УРСР 
Обласне виробниче лісогосподарське об’єднання «Одесаліс»  
01.10.1988 р.- 
тип 16 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 04.12.1970 р. 
Всього: 1758 од. зб., 1949-1986 рр. 
 
Опис № 1 – 1949-1991 рр., 1643 од. зб. 
Положення про степові лісгоспи. Річні виробниче-фінансові плани. Штатний 
розпис та кошториси адмінвитрат. Річні звіти та основні показники виконан-
ня планів. Рішення балансових комісій по звітам. Зведені відомості обліку 
лісового фонду, ресурсів деревини. Відомості інвентаризації та приймання 
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лісових культур. Зведені статистичні звіти про лісозахист, санітарні огля-
ди стану лісів, зборі урожаю. Статистичні звіти про нещасні випадки. Річні 
плани та звіти про розвиток та впровадження нової техніки. Документи міс-
цевого комітету. Накази, п’ятирічні плани з основної діяльності, капіталь-
ним вкладанням та охороні праці. Річні плани виробниче-фінансової діяльно-
сті, по труду, капітальному будівництву. Річні звіти лісгоспів області з 
основної діяльності. Керівництво. Відділ головного інженера. Виробничий 
відділ. Бухгалтерія. Інженер по мисливському господарству. Інспектор по 
кадрам. Документи профспілкового комітету. Планово-економічний відділ. Ко-
нтрольно-ревізійний відділ. Відділ капітального будівництва. Головний ліс-
ничий. Головний економіст. Технічний відділ. Лісомисливська інспекція. 
Юридичний консультант. 
Опис № 2 – 1949-1965 рр., 115 од. зб. 
Проекти планів лісового господарства по лісгоспам. Перспективний план 
створення зелених зон в Одеській області. Зведені відомості обліку лісово-
го фонду та лісгоспів Одеської області, обліку ресурсів деревини, інвента-
ризації лісових культур. Зведені річні статистичні звіти про виконання 
планів лісокультурних робіт, механізації трудомістких робіт, про перевод 
лісових культур у покриту лісом площину. Плани лісонасаджень. 
 
Р-7365, Особистий фонд Воронової Ольги Володимирівні – педагог початкової 
школи  
ст. Роздільна Роздільнянського району Одеської області 
07.11.1917-1969 рр. 
тип 31 
категорія фонду3 
На державному зберіганні з 09.12.1970 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1969 рр., 6 од. зб. 
Біографічні матеріали (автобіографія, характеристика, фото). Почесні гра-
моти, видані Вороновій за високі показники в учбово-виховній роботі. Листи 
школярів Якутії та Роздільнянського району з проханням прийняти участь у 
піонерській роботі шкіл. Почесна грамота та стаття про 50-річчя Воронової 
в газеті «Вперед», «Знамя коммунизма», «Учительская газета». Привітання 
студентів Івано-Франківського педагогічного інституту та Одеського заліз-
ничного технікуму Вороновій, у зв’язку з нагородженням медаллю «100-річчя 
з дня народження Н.К.Крупської». Запрошення та диплом товариства клубу ве-
теранів Рязанського обласного відділення педагогічного товариства до 100-
ріяя Н.К.Крупської. 
 
Р-7366, Виконавчий комітет Загнітківської сільської ради депутатів трудя-
щих (сільрада) 
с. Загнітків Піщанського району Вінницької області 
[ ] рр. 
з 1963 р. – Крижовлинського району Вінницької області 
з 1965 р. – Кодимського району Одеської області 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.11.1971 р. 
Всього: 132 од. зб., 1944-1965 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1953 рр., 35 од. зб. 
Квартальні плани роботи. Протоколи засідань виконкому та сесій сільради. 
Інформації про організаційно-масову роботу. Бюджети, штатний розпис та ко-
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шториси витрат. Річні звіти про виконання бюджету. Книги обліку прибутків 
та витрат по бюджету. 
Опис № 2 – 1954-1965 рр., 97 од. зб. 
Рішення Піщанського райвиконкому. Квартальні плани. Протоколи засідань ви-
конкому та сесій сільради. Матеріали постійно-діючих комісій. Інформації 
про організаційно-масову роботу. Бюджети. Книги обліку прибутків та витрат 
по бюджету. Матеріали вибіркомів та накази виборців. 
 
Р-7367, Виконавчий комітет Баштанківської сільської ради депутатів трудя-
щих (сільрада) 
с. Баштанків Піщанського району Вінницької області 
[ ] рр. 
з 1963 р. – Крижовлинського району Вінницької області 
з 1965 р. – Кодимського району Одеської області 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.11.1971 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1970 рр., 188 од. зб. 
Рішення райвиконкому. Квартальні плани роботи. Протоколи засідань викон-
кому, сесій сільради, постійно-діючих комісій. Бюджети. Книги обліку при-
бутків та витрат по бюджету. 
 
Р-7368, Виконавчий комітет Волядинської сільської ради депутатів трудящих 
(сільрада) 
с. Волядинка Кодимського району Вінницької області 
серпень 1940-27.07.1941 рр., 30.03.1944-1954 рр. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 31.05.1971 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1954 рр., 35 од. зб. 
Рішення та постанови райвиконкому. Плани роботи. Протоколи засідань викон-
кому, сесій сільради. Бюджети. Книги обліку прибутків та витрат по бюдже-
ту. Інформації та довідки з організаційно-масової роботи. 
 
Р-7369, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шверника 
с. Тимкове Кодимського району Одеської області 
[ ]-1957 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва 
с. Тимкове Кодимського району Одеської області 
1957 р. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 31.05.1971 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1965 рр., 54 од. зб. 
Виробничі плани. Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. Річні звіти. Соціалістичні зобов’язання. 
 
Р-7370, Балтська 7-річна музикальна школа Балтського районного відділу ку-
льтури. 
м. Балта Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 21 
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категорія фонду3 
На державному зберіганні з 23.06.1972 р. 
 
Опис № 1 – 1962-1965 рр., 18 од. зб. 
Плани учбово-виховної роботи. Протоколи педагогічної ради. Річні звіти про 
роботу школи. Фінансові звіти. Кошториси витрат. 
 
Р-7371, Слобідське шовковичне радянське господарство (шовкорадгосп) 
ім. Котовського Одеського обласного шовковичного тресту 
с-ще Слобідка Кодимського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 31.05.1971 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1965 рр., 65 од. зб. 
Накази, розпорядження управління шовківництва Міністерства сільського гос-
подарства Одеського облвиконкому. Виробниче-фінансові плани. Колективні 
договори. Соціалістичні зобов’язання. Штатний розпис та кошториси. Річні 
звіти. 
 
Р-7372, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 14-річчя Жовтня 
с. Тимкове Кодимського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 31.05.1971 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 5 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти колгоспу. 
 
Р-7373, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Литвинова 
с. Тимкове Кодимського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 31.05.1971 р. 
 
Опис № 1 – 1950 р., 1 од. зб. 
Протоколи загальних зборів членів колгоспу. 
 
Р-7374, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жовтневої революції 
с. Войничеве Фрунзівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 12.12.1972 р. 
 
Опис № 1 – 1960-1964 рр., 18 од. зб. 
Протоколи загальних зборів членів колгоспу та засідань правління колгоспу. 
Виробничі плани. Річні звіти. Книги обліку фондів, прибутків та витрат. 
 
Р-7375, Республіканський музей «Оборона Одеси» Комітету по справам  
культурно-просвітницьких установ УРСР 
м. Одеса 



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  1299 

1944-1954 рр. 
Одеський державний музей «Оборона Одеси» в Великій Вітчизняній війні Голо-
вного управління культурно-просвітницьких установ УРСР 
м. Одеса 
1954-30.05.1955 рр. 
тип 19 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 09.07.1971 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1955 рр., 67 од. зб. 
Плани роботи музею. Накази Міністерства культури УРСР. протоколи засідань 
науково-методичної ради, виробничих нарад. Річні звіти про роботу музею. 
Фінансові звіти. Штатний розпис та кошториси.  
 
Р-7376, Одеський державний історико-краєзнавчий музей Одеського обласного 
управління культури 
м. Одеса 
21.04.1955 р. 
з 15.04.1992 р. – Управління культури Одеської обладміністрації 
тип 19 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.07.1971 р. 
Всього: 310 од. зб., 1955-1999 рр. 
 
Опис № 1 – 1955-1991 рр., 222 од. зб. 
Плани роботи. Штатний розпис та кошториси витрат. Протоколи засідань нау-
ково-методичної ради, виробничих нарад. Річні звіти про роботу музею, нау-
кові відрядження, фінансові звіти. Листування з установами та музеями про 
створення квартири-музею О.С.Пушкіна, партизанами, підпільниками періоду 
Великої Вітчизняної війни. 
Опис № 2 – 1992-1999 рр., 73 од. зб. 
Накази та розпорядження органів влади, обласного управління культури з ос-
новної діяльності музею. Протоколи засідань науково-методичної ради. Лис-
тування з вищими органами влади, організаціями, музеями про експонати. 
Опис № 3 – 1979-1990 рр., 15 од. зб. 
Документи відділу «Філіки Етерія»: про створення експозиції відділу, істо-
ричні довідки до фондів, довідкова інформація, листування з Міністерством 
культури УРСР, відділом культури облвиконкому, організаціями міста. Проек-
тні та наукові пропозиції з реконструкції та реставрації будівель. 
 
р-7377, Одеський обласний природо-краєзнавчий музей Одеського обласного 
відділу по справам культурно-просвітницької роботи 
м. Одеса 
1951 р. 
Одеський обласний краєзнавчий музей Одеського обласного відділу по справам 
культурно-просвітницької роботи 
м. Одеса 
1951-21.04.1955 рр. 
з 1953 р. – Одеського обласного управління культури 
тип 19 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.07.1971 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1955 рр., 23 од. зб. 
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Положення про краєзнавчий музей. Протоколи засідань науково-методичної ра-
ди та виробничих нарад. Річні звіти про роботу музею. Фінансові звіти. 
Штатний розпис та кошториси. 
 
Р-7378, Одеське відділення Спілки письменників України 
м. Одеса 
10.09.1946-1966 рр. 
Одеська організація Спілки письменників України 
1966 р.- 
тип 19 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 13.07.1971 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1973 рр., 204 од. зб. 
Штатний розпис та кошториси. Літературні твори письменників відділення. 
Відгуки та рецензії на твори. Протоколи засідань правління, загальних збо-
рів письменників. Річні фінансові звіти. Список книг письменників відді-
лення. Рішення, розпорядження, накази. Плани і звіти про роботу секцій, 
клубу, студії. Листування з творчих питань. Документи про роботу з молоди-
ми авторами. Плани роботи організації та річні звіти з основної діяльнос-
ті. 
Документи про проведення нарад письменників. 
 
Р-7379, Одеський електроремонтний завод виробничого управління по ремонту 
та монтажу електричного та енергетичного обладнання «Укренергоремонт» 
м. Одеса 
[ ]-1958 рр. 
з 1957 р. – Управління машинобудівної та хімічної промисловості Раднаргос-
пу Одеського адміністративного економічного району  
Одеський завод опру матеріалів та електроремонтну Управління машинобудіве-
льної та хімічної промисловості Раднаргоспу Одеського адміністративного 
економічного району 
м. Одеса 
1958-08.03.1962 рр. 
Одеський завод опру матеріалів Управління машинобудівної та хімічної про-
мисловості Раднаргоспу Одеського адміністративного економічного району 
м. Одеса 
08.03.1962 р. 
з 1963 р. – Управління радіоелектронної, приладобудівної та електротехніч-
ної промисловості Раднаргоспу Чорноморського економічного району 
тип 11 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 14.07.1971 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1965 рр., 145 од. зб. 
Промфінплани. Штатний розпис та кошториси. Накази, розпорядження по заво-
ду. Матеріали про впровадження винаходів та рацпропозицій. Соціалістичні 
змагання. Матеріали про перехід на 7-ми годинний робочий день, про нову 
техніку. Колективні договори. Звіти про виконання плану по труду, по капі-
тальним вкладенням. Звіти бухгалтерії. 
 
Р-7380, Одеський завод «Стромнормаль» Одеського обласного тресту «Союз-
стромзапчастина» 
м. Одеса 
1950-1967 рр. 
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з 1957 р. – Управління будівництва Одеського Раднаргоспу 
з 1961 р. – Управління хімічної та машинобудівельної промисловості Одесь-
кого Раднаргоспу 
з 1963 р. – Управління загального машинобудування Чорноморського Раднарго-
спу 
з 1965 р. – Міністерства будівельного, шляхового та комунального машинобу-
дування СРСР 
Одеський завод «Будгідравліка»  
1967 р. – 
Одеське виробниче об’єднання «Будгідравліка» 
23.07.1984 р. 
з 22.07.1989 р. – Міністерства важкого машинобудування СРСР 
01.04.1991 р. - Концерна будівельного та шляхового машинобудування «Будгі-
дравліка» 
з 24.09.1991 р. – Державного комітету України по оборонній промисловості 
та машинобудуванню «Держкомоборонпроммаш України» 
з 29.04.1992 р. – Міністерства машинобудування, військово-промислового 
комплексу та конверсії України 
Орендне підприємство Одеське виробниче об’єднання «Будгідравліка» 
29.09.1993 –29.05.1997 рр.  
тип 11 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 15.07.1971 р. 
Всього: 1176 од. зб., 1950-1991 рр. 
 
Опис № 1 – 1950-1991 рр., 1160 од. зб. 
Канцелярія. Планово-економічний відділ. Відділ праці та заробітної платні. 
Бухгалтерія. Відділ капітального будівництва. Виробниче-диспетчерський 
відділ. Бюро раціоналізації та винахідництва. Відділ охорони праці та тех-
ніки безпеки. Відділ кадрів. Документи заводського комітету, групи народ-
ного контролю, комітету профспілок. Відділ головного технолога. Відділ го-
ловного конструктора. Відділ головного механіка.  
Опис № 2 – 1959-1976 рр., 16 од. зб. 
Річні плани випуску продукції. Акти про виділення для знищення секретних 
документів. 
 
Р-7381, Одеське відділення спілки архітекторів УРСР 
м. Одеса 
[ ] рр. 
Одеська організація правління Спілки архітекторів УРСР 
1972 р. - 
тип 19  
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 19.07.1971 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1974 рр., 221 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи засідань правління, загальних зборів архітекторів, 
конференцій. Доповіді, звіти та листування з творчих питань та виставок. 
Соціалістичні зобов’язання проектних організацій м. Одеси. Штатний розпис, 
кошториси адмінвитрат. Річні фінансові звіти.  
 
Р-7382, Одеське державне театральне училище Одеського обласного відділу 
народної освіти 
м. Одеса 
1934-жовтень 1941 рр., квітень 1944-19.07.1952 рр. 
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Одеське державне художньо-технічне училище Комітету по справам мистецтв 
УРСР 
м. Одеса 
19.07.1952 р. 
з 1953 р. – Головного управління по справам мистецтв УРСР 
з 1957 р. – Одеського обласного управління культури м. Одеса 
тип 21 
категорія фондів 3 
На державному зберіганні з 03.08.1971 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1964 рр., 119 од. зб. 
Річні учбові плани. Штатний розпис та кошториси. Паспорт училища. Річні 
звіти про роботу училища. Статистичні та бухгалтерські звіти. Протоколи 
засідань педагогічної ради. 
 
Р-7383, Особистий фонд Маркелова Григорія Івановича – невропатолога, про-
фесора Одеського медичного інституту, академіка АН УРСР 
м. Одеса 
1902-1952 рр. 
тип 31 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 17.11.1971 р. 
 
Опис № 1 – 1902-1952 рр., 29 од. зб. 
Відбитки наукових робіт професора. Друковані роботи та машинописні екземп-
ляри робіт. Рукописні матеріали до лекцій, чернетки з питань захворювань 
нервової системи. Автобіографічні матеріали. 
 
 
Р-7384, Особистий фонд Левицької Віри Миколаївни – педагога середньої шко-
ли, директора школи № 2 Іллічівського району м. Одеси, Заслуженого вчителя 
УРСР 
м. Одеса 
1902-1952 рр. 
тип 31 
категорія фонду 3 
На державному зберіганні з 17.11.1971 р. 
 
Опис № 1 – 1905-1970 рр., 10 од. зб. 
Біографічні матеріали. Спогади В.М.Левицької. Почесні грамоти, вітальні 
адреси співробітників та воїнів Одеського гарнізону. Вирізки з різних га-
зет Одеси, Харкова, Вільнюса з нарисами про Левицьку. 
 
Р-7385, 3-й район Одеського порту Чорноморського Державного морського пор-
ту Міністерства Морського флоту СРСР 
м. Одеса 
1958-31.01.1961 рр. 
Іллічівський морський торгівельний порт Чорноморського Державного морсь-
кого пароплавства Міністерства морського флоту СРСР 
с-ще Іллічівськ Київського району м. Одеси 
31.01.1961 р. 
тип 13 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 24.12.1971 р. 
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Опис № 1 – 1958-1973 рр., 570 од. зб. 
Приймальня начальника порту. Плановий відділ. Бюро нової техніки. Відділ 
праці та заробітної платні. Відділ кадрів. Технічний відділ. Бухгалтерія. 
Відділ капітального будівництва. Відділ техніки безпеки. Порто флот. 1-й , 
2-й та 3-й навантажувальні райони. Технічний відділ. Відділ механізації. 
Ремонтно-будівельне управління. Водогосподарство. Автобаза. Учбово-
курсовий комбінат. Лабораторія НОТ. 
 
Р-7386, Обласна редколегія «Історії міст і сіл Одеської області» 
м. Одеса 
липень 1962-18.07.1969 рр. 
тип 28 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 06.14.1971 р. 
Всього: 1063 од. зб., 1962-1978 рр. 
 
Опис № 1 – 1962-1969 рр., 593 од. зб. 
Постанови та методичні вказівки головної редколегії «Історії міст і сіл 
УРСР» та обласної редколегії. Постанови секретаріату Одеського обкому КПУ 
про хід підготовки видання. Плани роботи. Протоколи засідань, доповідні 
записки, інформації, довідки про стан підготовки видання. Плани, проспекти 
та структура тому. Графіки проходження матеріалів в редколегії. Листування 
з головною редакцією та авторами про роботу над нарисами. Звіти про відря-
дження з ціллю виявлення документальних матеріалів для тому. Списки членів 
редакційної комісії та авторів нарисів і довідок до тому. Списки рецензен-
тів. Довідки облстатуправління про кількість населення та земельних площин 
в селах Одеської області. Вирізки з газет. Перелік пам’яток культури та 
архітектури. Списки народних університетів, музеїв, клубів, Героїв Радян-
ського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, орденоносців м. Одеси та Одесь-
кої області. Нариси та довідки про населенні пункти Одеської області. 
Опис № 2 – 1975-1978 рр., 470 од. зб. 
Методичні вказівки, схеми, графіки, списки авторів нарисів. Довідки та на-
риси з історії м. Одеси та населених пунктів Одеської області. Фотодокуме-
нти. 
 
Р-7387, Особистий фонд Компаніченка Петра Фокіча – моряка, бригадира слю-
сарів – монтажників тресту «Південьтеплоенергомонтаж», новатора, раціона-
лізатора, Героя Соціалістичної Праці 
м. Одеса 
1912-1970 рр. 
тип 31 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 29.02.1972 р. 
  
Опис № 1 – 1950-1970 рр., 10 од. зб. 
7388  
 
Р-7388, Балтське районне об’єднання «Сільгосптехніка» Одеського обласного 
об’єднання «Сільгосптехніка» 
м. Балта Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.06.1972 р. 
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Опис № 1 – 1961-1965 рр., 22 од. зб. 
Виробниче-фінансові плани. Штатний розпис та кошториси. Річні звіти. 
 
Р-7389, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ленінська іскра» 
с. Борсуки Балтського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.06.1972 р. 
 
Опис № 1 – 1961-1965 рр., 12 од. зб. 
Протоколи загальних зборів членів колгоспу та засідань правління колгоспу. 
Виробничі плани. Річні звіти.  
 
Р-7390, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Світанок» 
с. Гербине Піщанського району Одеської області 
[ ] рр. 
з 1963 р. – Балтського району Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.06.1972 р. 
 
Опис № 1 – 1962-1966 рр., 27 од. зб. 
Протоколи загальних зборів членів колгоспу та засідань правління колгоспу. 
Виробничі плани. Річні звіти. Звіти голови колгоспу на звітно-виборних 
зборах. Акти ревізійної комісії. Книги обліку основних коштів, неподільних 
фондів. 
 
Р-7391, Фрунзівська районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка) 
Одеської обласної спілки споживчих товариств 
с. Фрунзівка Фрунзівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 10 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.11.1972 р. 
 
Опис № 1 – 1963-1965 рр., 24 од. зб. 
Річні плани. Протоколи та постанови райспоживспілки. Річні фінансові зві-
ти. Доповідні записки, довідки, інформації про діяльність райспоживспілки. 
 
Р-7392, Затишанська машинно-тракторна станція (МТС) Одеського обласного 
управління сільського господарства 
с. Затишшя Фрунзівського району Одеської області 
09.02.1932-07.08.1941 рр., 03.04.1944-18.04.1958 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.11.1972 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1957 рр., 33 од. зб. 
Виробниче-фінансові плани. Річні звіти. 
 
Р-7393, Затишанська районна ремонтно-технічна станція (РТС) Одеського об-
ласного управління сільського господарства 
с. Затишшя Фрунзівського району Одеської області 
18.04.1958-1960 рр. 
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тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.11.1972 р. 
 
Опис № 1 – 1958-1960 рр., 7 од. зб. 
Виробниче-фінансові плани. Річні фінансові звіти. 
 
Р-7394, Виконавчий комітет Ленінської сільської ради депутатів трудящих 
(сільрада) 
с. Леніне Цебриковського району Одеської області 
[ ] рр. 
з 1963 р. – Фрунзівського району Одеської області 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.11.1972 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1966 рр., 143 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи засідань виконкому, сесій сільради, виборчих комі-
сій. Бюджети. Штатний розпис та кошториси витрат. Книги обліку прибутків 
та витрат по бюджету. Інформації та довідки з організаційно-масової робо-
ти. Листування з питань сільського господарства, будівництва, благоустрою, 
культурно-просвітницької роботи. Річні звіти про виконання бюджету. 
 
Р-7395, Одеський завод пресів Головного управління ковальсько - пресового 
машинобудування СРСР 
м. Одеса 
03.11.1952 р. 
з 1957 р. – Управління машинобудівельної та хімічної промисловості Раднар-
госпу Одеського адміністративного економічного району 
з 1963 р. – Управління верстата - інструментальної промисловості Раднарго-
спу Чорноморського економічного району 
з 1965 р. – Головного управління з виробництва ковальсько-пресових та ли-
варних машин Міністерства верстатобудівельної та інструментальної промис-
ловості СРСР 
з 1969 р. – Головного управління ковальсько-пресового машинобудування Мі-
ністерства верстата-інструментальної промисловості СРСР 
Одеський завод пресів та автоматів Головного управління ковальсько-
пресового машинобудування Міністерства верстатобудівельної промисловості 
СРСР  
листопад 1972 р. – 
Одеське виробниче об’єднання «Пресмаш» ім. 60-річчя Жовтня Всесоюзного 
промислового об’єднання з виробництва ковальсько-пресового обладнання «Со-
юзковальмаш» Міністерства верстата-будівельної та інструментальної промис-
ловості СРСР  
18.11.1977 р. – 
з 1986 р. – Головного управління ковальсько-пресових машин 
Одеське виробниче об’єднання «Пресмаш» Міністерства машинобудівельної про-
мисловості України  
1991 р. – 
тип 11 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 29.11.1972 р. 
Всього: 655 од. зб., 1953-1990 рр. 
 
Опис № 1 – 1952-1990 рр., 642 од. зб. 
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Загальний відділ. Плановий відділ. Відділ праці та заробітної платні. Тех-
нічний відділ. Бухгалтерія. Бюро раціоналізації та винахідництва. Відділ 
кадрів. Відділ головного технолога. БРИЗ. Лабораторія НОТ. Планово-
економічний відділ. Відділ охорони праці та техніки безпеки. Профспілковий 
комітет. 
Опис № 2 – 1954-1963 рр., 13 од. зб. 
Відділ кадрів. Загальний відділ. 
 
Р-7396, Центральний комітет поштово-телеграфних службовців армії Румунсь-
кого фронту 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 14 
3 категорія фондів 
На державному зберіганні з 15.12.1972 р. 
 
Опис № 1 –1917 р., 1 од. зб. 
Програма та статут з’їзду делегатів поштово-телеграфних службовців Румун-
ського фронту. Протокол загальних зборів чинів польової пошти контрольної 
контори № 60 та телеграми. 
 
Р-7397, Виконавчий комітет Лізинської сільської ради депутатів трудящих 
(сільрада) 
с. Лізинка Іванівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1972 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1959 рр., 4 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому, сесій сільради.  
 
Р-7398, Чорноморська дно поглиблена база «Дно база» Центрального управлін-
ня портами ЦУпорт 
м. Одеса 
01.01.1933-1939 рр. 
Чорноморське басейнове управління дно поглиблених робіт «Чорномортехфлот» 
Всесоюзного тресту морських дно поглиблених робіт «Союзднотрест» 
1939-26.04.1946 рр. 
м. Одеса 
з 1941 р. – м. Поті 
з квітня 1944 – м. Одеса 
Військово-морське управління дно поглиблених робіт басейну Чорного моря 
«Чорномортехфлот» Головного управління технічного флоту СРСР  
м. Одеса 
26.04.1946-1959 рр. 
Спеціалізоване управління дно поглиблених та рефулерних робіт «Чорномор-
техфлот» Головного управління морського та річкового будівництва «Чорномо-
ргідробуд» 
м. Одеса 
1959 р. 
тип 13 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1972 р. 
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Опис № 1 – 1946-1977 рр., 340 од. зб. 
Секретар. Плановий відділ. Відділ головного механіка. Науково-технічний 
відділ. Відділ безпеки мореплавства. Відділ бухгалтерії. Відділ кадрів. 
 
Р-7399, Завод № 490 Першого головного управління Міністерства суднобудів-
ної промисловості СРСР 
с-ще Іллічівськ Кагановичського району м. Одеси 
[ ] – 17.01.1957 рр. 
з 1955 р. – Четвертого головного управління Міністерства суднобудівної 
промисловості СРСР 
Суднобудівельний завод № 490 Управління Чорноморського державного морсь-
кого пароплавства 
с-ще Іллічівськ Кагановичського району м. Одеси 
17.01.1957-05.01.1962 рр. 
з 10.03.1958 р. – Приморського району м. Одеса 
Іллічівський судноремонтний завод Управління Чорноморського державного 
морського пароплавства 
с-ще Іллічівськ Приморського району м. Одеси 
05.01.1962 р. 
з 30.12.1962 р. – Київського району м. Одеси 
Іллічівський судноремонтний завод ім. 50-річчя СРСР Управління Чорноморсь-
кого державного морського пароплавства 
13.12.1972 р. – 
тип 11 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 08.02.1973 р. 
Всього: 530 од. зб., 1947-1973 рр. 
 
Опис № 1 – 1947-1973 рр., 395 од. зб. 
Розпорядження по заводу. Матеріали з відведення ділянок під будівництво 
заводу. Річні виробничі плани. Звіти про виконання виробничої програми, з 
раціоналізації та винахідництва. Протоколи нарад по будівництву заводу, 
технічних нарад. Матеріали з соцзмагання, про бригади комуністичної праці. 
Впровадження рацпропозицій. Журнали реєстрації рацпропозицій. Штатний роз-
пис та кошториси. Річні звіти з основної діяльності. Секретар. Планово-
економічний відділ. Відділ праці та заробітної платні. Головна бухгалте-
рія. Відділ ефективності виробництва. Відділ кадрів. Відділ техніки безпе-
ки. Відділ технічного контролю.  
Опис № 2 – 1950-1965 рр., 54 од. зб. 
Річні плани та звіти по капітальному будівництву, по труду, кадрам, собі-
вартості, охороні праці та техніки безпеки. 
Опис № 3 – 1959-1971 рр., 81 од. зб. 
Заводський комітет. 
 
Р-7400, Особистий фонд Борового Саула Яковича - доктора історичних наук, 
професора економічної історії Одеського інституту Народного господарства 
м. Одеса 
1903-1989 рр. 
тип 31 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 14.03.1973 р. 
Всього: 36 од. зб., 1927-1983 рр. 
 
Опис № 1 – 1940-1973 рр., 13 од. зб. 
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Тезиси доповідей С.Я.Борового з питань історії та економіки. Листування з 
діячами науки. Вітальні адреси до 60-річчя з дня народження. Автобіографі-
чні матеріали. 
Опис № 2 – 1946-1983 рр., 23 од. зб. 
Матеріали про участь С.Я.Борового в наукових конференціях, конгресах, сим-
позіумах. Документи про роботу секції «Одесика» Одеського будинку вчених. 
Стаття, які надруковані в газетах. Листування з діячами науки, редакціями, 
видавництвами. Вітальні адреси до 70-річчя та 80-річчя з дня народження 
С.Я.Борового. Фотокопії планів Старої Одеси з зібрань військово-
історичного архіву м. Москви. Коректура роботи «Одеса -місто-герой» 
 
Р-7400, Особистий фонд Гриценка Михайла Семеновича - доктора педагогічних 
наук, професора кафедри педагогіки Одеського педагогічного інституту 
м. Одеса 
1907-1992 рр. 
тип 31 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 14.03.1973 р. 
Всього: 99 од. зб., 1940-1982 рр. 
 
Опис № 1 – 1940-1974 рр., 74 од. зб. 
Матеріали з наукових проблем народної освіти. Рукописи підручників, моног-
рафій та книг автора. Дисертації М.С.Гриценка на здобуття наукового ступе-
ня кандидата та доктора педагогічних наук. Матеріали наукової та громадсь-
кої діяльності. Біографічні матеріали. 
Опис № 2 – 1967-1982 рр., 25 од. зб. 
Рукописи наукових робіт М.С.Гриценка з історії освіти, шкіл та педагогіч-
ної науки. Матеріали про А.С. Макаренка, К.Д. Ушинського, В.А. Сухомлинсь-
кого, Я.А. Коменського, створення Будинку учителя в м. Одесі, музею в с. 
Сорочинці Полтавської області. Вітальні адреси, листи. Документи 6-го рес-
публіканського з’їзду педагогічного товариства УРСР. Особисті документи 
М.С.Гриценка (про народження, освіту, педагогічну та громадську діяль-
ність). Фото перебування Гриценка в ЧРСР. Документи до 70-річчя з дня на-
родження Гриценка. Автобіографічний нарис. Почесні грамоти ЦК ВЛКСМ та ін-
ших установ, поздоровчі адреси. Вирізки з газет зі статями Гриценка. Маши-
нописні і рукописні наукові роботи та статті в газети. Посвідчення до юві-
лейної медалі «Никто не забыт, ничто не забыто». 
 
Р-7402, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях Ілліча» 
с-ще Красні Окни Красноокнянського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 17.04.1973 р. 
 
Опис № 1 – 1959-1967 рр., 43 од. зб. 
Протоколи загальних зборів членів колгоспу та засідань правління колгоспу. 
Виробничі плани. Річні звіти. Книги обліку основних коштів, неподільних 
фондів. 
 
Р-7403, Обласний відділ водного господарства Одеського обласного управлін-
ня бавовництва 
м. Одеса 
30.05.1950-31.07.1954 рр. 
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Одеське обласне управління водного господарства Виконкому Одеської Облас-
ної ради депутатів трудящих 
м. Одеса 
31.07.1954-27.12.1965 рр. 
Одеське обласне управління меліорації і водного господарства Виконкому 
Одеської обласної ради депутатів трудящих 
м. Одеса 
27.12.1965-20.12.1977 рр. 
Одеське обласне виробниче управління меліорації та водного господарства 
Одеського облвиконкому Міністерства меліорації та водного господарства 
УРСР, м. Одеса 
20.12.1977- 1992 рр. 
Одеське обласне виробниче управління по водному господарству 
Державного комітету України по водному господарству 
[1992] р.- 
тип 16 
2 категорія фонду 
 
На державному зберіганні з 25.05.1973 р. 
 
Опис № 1 – 1950-2002 рр., 43 од. зб. 
Плани водогосподарчого будівництва. Штатний розпис та кошториси витрат. 
Звіти про виконання плану. Довідки, інформації та листування про водогос-
подарче будівництво та зрошування земель. Матеріали з соцзмагання. Річні 
фінансові звіти. Канцелярія. Планово-економічний відділ. Технічний відділ, 
Відділ меліорації. Бухгалтерія. Місцевий комітет. Відділ водних ресурсів 
та експлуатації малих річок. Відділ земельних ресурсів. Відділ водовикори-
стання. Відділ енергетики та енергозбереження.  
 
 
Р-7404, Республіканський очний госпіталь для інвалідів Великої Вітчизняної 
війни Міністерства охорони здоров’я УРСР 
м. Одеса 
05.04.1946-січень 1963 рр. 
Одеський обласний очний госпіталь для інвалідів Великої Вітчизняної війни 
Одеського обласного відділу охорони здоров’я  
січень 1963 р. 
тип 22 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.06.1973 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1965 рр., 100 од. зб. 
Паспорт госпіталю. Плани, звіти по науково-дослідній роботі. Річні медичні 
звіти. Фінансові звіти. Звіти по кадрам. Штатний розпис та кошториси ви-
трат. 
 
Р-7405, Одеська обласна філармонія Одеського обласного відділу по справам 
мистецтв 
м. Одеса 
[ ] рр. 
з 1953 р. – Одеського обласного управління культури 
тип 19 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.06.1973 р. 
Всього: 302 од. зб., 1929-1990 рр. 
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Опис № 1 – 1929-1931 рр., 6 од. зб. 
Протоколи засідань відділення. Плани роботи відділів. Листування з Тирас-
польською філармонією про обслуговування концертами населення міста, про 
обмін естрадними артистами. 
Опис № 2 – 1932-1933 рр., 13 од. зб. 
Накази обласного відділення. Протоколи нарад творчої ради. Списики співро-
бітників обласного відділення. 
Опис № 3 – 1944-1990 рр., 283 од. зб. 
Плани роботи філармонії. Штатний розпис та кошториси витрат. Протоколи за-
сідань художньої ради. Звіти про діяльність філармонії. Відгуки про кон-
церти та творчі характеристики на артистів філармонії. Річні фінансові 
звіти та звіти про діяльність. Листування з Міністерством культури СРСР та 
УРСР про творчу діяльність. Документи місцевого комітету. 
 
Р-7406, Валегоцуловська районна інспектура державної статистики (райЦСУ) 
Одеського обласного управління державної статистики 
с. Валегоцулове Валегоцуловського району Одеської області 
07.08.1941-02.04.1944 рр., 21.12.1945 р. 
Долинська районна інспектура державної статистики (райЦСУ) 
Одеського обласного управління державної статистики 
с. Долинське Долинського району Одеської області 
21.12.1945-28.11.1957 рр. 
тип 8 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.06.1973 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1957 рр., 122 од. зб. 
Штатний розпис. Економічні характеристики району. Відомості про засіяні 
площі, зрошувальні землі. Підсумки Всесоюзного перепису плодово-ягідних 
насаджень, про будівництво житлових будинків, господарчих будівель колгос-
пів та культурно-просвітницьких і побутових будівель. Одноразові звіти про 
віковий та статевий стан сільського населення. 
 
Р-7407, Ананьївський міський відділ комунального господарства (міськкомун-
госп) Виконкому Ананьївської міської ради депутатів трудящих 
м. Ананьїв Ананьївського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 18 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.06.1973 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1971 рр., 51 од. зб. 
Штатний розпис та кошториси витрат. Річні фінансові звіти. Акти про збит-
ки, які нанесли німецькі окупанти. 
 
Р-7408, Ананьївський технікум механізації сільського господарства Управ-
ління учбових закладів Наркомату хліборобства УРСР 
м. Ананьїв Ананьївського району Одеської області 
[ ] рр. 
з березня 1946 р. – Управління учбових закладів Міністерства хліборобства 
УРСР 
тип 21 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.06.1973 р. 
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Опис № 1 – 1945-1957 рр., 26 од. зб. 
Штатний розпис та кошториси витрат. Річні звіти. 
 
Р-7409, Уповноважений Наркомату заготовок сільськогосподарських продуктів 
СРСР по Валегоцуловському району (Уповнаркомзаг)  
с. Валегоцулове Валегоцуловського району Одеської області 
1932-07.08.1941 рр., 24.04.1944-21.12.1945 рр. 
Уповноважений Наркомату заготовок сільськогосподарських продуктів СРСР по 
Долинському району (Уповнаркомзаг)  
с. Долинське Долинського району Одеської області 
21.12.1945-27.02.1956 рр. 
з березня 1946 р. – Міністерства заготовок сільськогосподарських продуктів 
СРСР по Долинському району Одеської області 
тип 17 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.06.1973 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1954 рр., 11 од. зб. 
Річні звіти по продуктам рільництва, тваринництва, заготовкам сільськогос-
подарських продуктів та промислової сировини.  
 
р-7411, Долинський районний відділ народної освіти (районо) Виконкому До-
линської районної ради депутатів трудящих 
с. Долинське Долинського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 21 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.06.1973 р. 
 
Опис № 1 – 1951-1956 рр., 10 од. зб. 
Штатний розпис та кошториси. Річні фінансові звіти. 
 
Р-7412, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний Жовтень» 
с. Михайлівна Ананьївського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.06.1973 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1957 рр., 22 од. зб. 
Протоколи загальних зборів членів колгоспу та засідань правління колгоспу. 
Виробничі плани. Річні звіти. Прибутково-витратні кошториси.  
 
Р-7413, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Вперед до соціалізму» 
м. Ананьїв Ананьївського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.06.1973 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 11 од. зб. 
 



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  1312 

Р-7414, Особистий фонд Шиллера Ігнатія Гораційовича- доктора зоології та 
філософії, завідувача мікробіологічних лабораторій Одеського стоматологіч-
ного інституту та Одеського НДІ туберкульозу 
м. Одеса 
1879-1972 рр. 
тип 31 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 12.07.1973 р. 
 
Опис № 1 – 1933-1963 рр., 44 од. зб. 
Автобіографічні матеріали. Документи з відгуками про наукові роботи по мі-
кробіології І.Г.Шиллера. Листування з колегами з зарубіжжя та Радянського 
Союзу про застосування на практиці нових відкриттів по мікробіології. Нау-
кові роботи професора Шиллера. 
 
Р-7415, Одеське обласне управління побутового обслуговування населення Ви-
конкому Одеської обласної ради депутатів трудящих 
м. Одеса 
11.11.1960 р. 
Одеський обласний акціонерно-торгово-виробнича спілка «Сервіс» 
м. Одеса 
18.08.1991-16.01.1992 рр. 
16.01.1992 р. - Ліквідовано 
тип 18 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.07.1973 р. 
Всього: 1503 од. зб., 1960-1992 рр. 
 
Опис № 1 – 1960-1992 рр., 1479 од. зб. 
Положення про обласне управління побутового обслуговування. Річні плани 
технічних заходів та впровадження нової техніки. Стенограми активу робіт-
ників побутового обслуговування та засідань профспілково-господарчого ак-
тиву. Соціалістичні зобов’язання колективів побутових підприємств м. Одеси 
та Одеської області. Річні звіти про виконання планів, надходжень та впро-
вадження винаходів та рацпропозицій. Бухгалтерські звіти та кошториси. На-
кази з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад. П’ятирічний план 
розвитку побутових підприємств, впровадження механізації та передової тех-
нології. Річні плани розвитку побутового обслуговування, плани по труду. 
Зведені річні звіти про виконання плану побутового обслуговування, по тру-
ду, розвиток та впровадження нової техніки, охороні праці і техніки безпе-
ки, раціоналізаторські впровадження.  
Документи до 50-річчя Жовтневої революції та 100-річчя з дня народження 
В.І.Леніна. Підсумки республіканського конкурсу-огляду. Робота НТО. Канце-
лярія. Виробниче-технічний відділ. Планово-економічний відділ. Відділ пра-
ці та заробітної платні. Бухгалтерія. Відділ капітального будівництва. 
Відділ ціноутворювання. 
Опис № 2 – 1968-1972 рр., 24 од. зб. 
Документи місцевого комітету. 
 
Р-7417, Одеське обласне книжкове видавництво Одеського обласного управлін-
ня культури 
м. Одеса 
17.01.1959-08.02.1964 рр. 
Видавництво «Маяк» Державного комітету Ради Міністрів УРСР з друку 
м. Одеса 
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08.02.1964 р. 
з 25.08.1972 р. – Союзно-республіканського Державного комітету Ради Мініс-
трів УРСР у справах видавництва, поліграфії та книжкової торгівлі 
Республіканське видавництво «Маяк» Державного комітету УРСР у справах  
видавництва, поліграфії та книжкової торгівлі 
м. Одеса 
20.07.1978 р. 
тип 28 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.12.1973 р. 
Всього: 266 од. зб., 1959-1987 рр. 
 
Опис № 1 – 1959-1987 рр., 230 од. зб. 
Протоколи засідань художньої ради. Річний тематичний та промислово-
фінансовий плани. Штатний розпис та кошториси витрат. Річні звіти з основ-
ної діяльності. Тематичні плани по кадрам. Листування про роботу видавниц-
тва. Плани художнього оформлення видань. Документи місцевого комітету. Ка-
нцелярія. Планово-економічний відділ. Відділ художньо-технічного оформлен-
ня. Бухгалтерія. Профспілковий комітет. 
Опис № 2 – 1967-1973 рр., 36 од. зб. 
Документи місцевого комітету. 
 
Р-7418, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва 
с. Бецилове Роздільнянського району Одеської області 
04.04.1944-28.03.1958 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна 
с. Бецилове Роздільнянського району Одеської області 
28.03.1958-17.10.1961 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 22 з’їзду КПРС 
с. Бецилове Роздільнянського району Одеської області 
17.10.1961 р. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1973 р. 
 
Опис № 1 – 1954-1966 рр., 47 од. зб. 
Протоколи загальних зборів членів колгоспу та засідань правління колгоспу. 
План розвитку колгоспу на 1959-1965 рр. Річні виробниче-фінансові плани. 
Статут колгоспу. Річні звіти. Книги обліку основних коштів. 
 
Р-7419, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова 
с. Ново - Благодатне Роздільнянського району Одеської області 
1953-31.03.1958 рр. 
з 1954 р. – с. Буцинівка Роздільнянського району Одеської області 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шляхом Леніна» 
с. Буцинівка Роздільнянського району Одеської області 
31.03.1958 р. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1973 р. 
 
Опис № 1 – 1953-1967 рр., 61 од. зб. 
Протоколи загальних зборів членів колгоспу та засідань правління колгоспу. 



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  1314 

Виробниче-фінансові плани. Перспективні плани розвитку колгоспу на 1959-
1965 рр., та 1966-1970 рр. Статут колгоспу. Річні фінансові звіти. Соціа-
лістичні зобов’язання. Книги обліку основних коштів, неподільних фондів. 
 
Р-7420, Балтська меблева фабрика Наркомату легкої промисловості АМ РСР 
м. Балта Балтського району Одеської області 
1933-05.08.1941 рр., 29.03.1944-1959 рр. 
з 1938 р. – Українського тресту меблевої промисловості «Укрмеблі» 
з 1957 р. – Управління легкої промисловості Раднаргоспу Одеського адмініс-
тративного економічного району 
Балтський меблевий комбінат Управління легкої промисловості Раднаргоспу 
Одеського адміністративного економічного району  
1959 р. – 
з 1962 р. – Управління деревообробної, меблевої та паперової промисловості 
Раднаргоспу Чорноморського економічного району 
м. Балта Балтського району Одеської області 
тип 11 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.06.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1965 рр., 105 од. зб. 
Накази, постанови, розпорядження Головного управління меблевої промислово-
сті, Одеського та Чорноморського Раднаргоспів. Техніко-виробничий та фі-
нансовий плани. Протоколи фабричного комітету, загальних зборів робітників 
та службовців, бюро раціоналізації та винахідництва. Кошториси та штатний 
розпис. Номенклатури справ. Річний звіт з основної діяльності та по кад-
рам. 
 
Р-7421, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ульянова 
с. Єреміївка Роздільнянського району Одеської області 
1954 р. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1973 р. 
 
Опис № 1 – 1954-1966 рр., 40 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробниче-
фінансові плани. Плани розвитку колгоспу на 1959-1965 рр. Книги обліку ос-
новних коштів, натуральних доходів. 
 
Р-7422, Овочево-молочне радянське господарство (радгосп) «Батьківщина» 
Одеського обласного овочево-молочного тресту 
с-ще Білявка Біляївського району Одеської області 
березень 1959 р. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.12.1973 р. 
 
Опис № 1 – 1959-1965 рр., 38 од. зб. 
Промислово-фінансові плани. Плани розвитку радгоспу та робочого комітету. 
Соціалістичні зобов’язання. Протоколи засідань робочого комітету, виробни-
чих нарад, загальних профспілкових нарад та конференцій. Книги обліку ос-
новних коштів, тваринництва, рослинництва. 
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р-7423, Овочево-молочне радянське господарство (радгосп) «Україна» Одесь-
кого обласного овочево-молочного тресту 
с. Градениці Біляївського району Одеської області 
березень 1959 р. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.12.1973 р. 
 
Опис № 1 – 1959-1965 рр., 67 од. зб. 
Виробниче-фінансові плани. Штатний розпис та кошториси. Колективні догово-
ри. Матеріали по соцзмаганню. Протоколи загальних зборів робітників. Книги 
обліку основних коштів. Виробниче-фінансові звіти. 
 
 
р-7424, Овочево-молочне радянське господарство (радгосп) «Каменський» Оде-
ського обласного тресту овочево-молочних радгоспів 
с. Каменка Біляївського району Одеської області 
17.03.1959 р. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.12.1973 р. 
 
Опис № 1 – 1959-1965 рр., 29 од. зб. 
Виробниче-фінансові плани. Штатний розпис та кошториси. Книги обліку осно-
вних коштів. Виробниче-фінансові звіти. 
 
р-7425, Овочево-молочне радянське господарство (радгосп) «Петродолинськ» 
Одеського обласного тресту овочево-молочних радгоспів 
с. Мирне Біляївського району Одеської області 
07.05.1950-01.06.1963 рр. 
Овочево-молочне радянське господарство (радгосп) «Мирний» Одеського облас-
ного тресту овочево-молочних радгоспів 
с. Мирне Біляївського району Одеської області 
01.06.1963 р. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.12.1973 р. 
 
Опис № 1 – 1952-1965 рр., 36 од. зб. 
Виробниче-фінансові плани. Кошториси витрат. Книги обліку основних коштів. 
Виробниче-фінансові звіти. 
 
Р-7426, Одеський завод учбово-наочного приладдя «Червоний Жовтень» Україн-
ського тресту учбового приладдя 
м. Одеса 
1928-жовтень 1941 рр. 
Одеський завод фізичного приладдя № 1 «Червоний Жовтень» Українського тре-
сту учбового приладдя 
м. Одеса 
квітень 1944-вересень 1949 рр. 
Одеський механічний завод № 1 «Червоний Жовтень» Українського тресту учбо-
вого приладдя учбово-письмового та канцелярського приладдя «Укрручканц-
пром» 
м. Одеса 
вересень 1949-1950 рр. 
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Одеський завод фізичних приладів « 1 «Червоний Жовтень» [з виготовлення 
учбових приладів та лабораторного обладнання для шкіл] Головного управлін-
ня культтоварів та наочного приладдя «Укрголовкульттовари» 
м. Одеса 
1950-1956 рр. 
Одеський завод фізичних приладів «Червоний Жовтень» Головного управління 
культтоварів та наочного приладдя 
м. Одеса 
1956-05.06.1957 рр. 
Одеський завод фізичних електроприладів «Червоний Жовтень» Управління ма-
шинобудування та хімічної промисловості Раднаргоспу Одеського адміністра-
тивного економічного району 
05.06.1957 р. 
з 29.12.1962 р. – Управління радіоелектронної, прилади - будівельної та 
електротехнічної промисловості Раднаргоспу Чорноморського економічного 
району 
з 1965 р. – Управління місцевої промисловості Міністерства місцевої проми-
словості УРСР 
з 28.03.1966 р. – Міністерства приладобудування, засобів автоматизації та 
систем управління СРСР 
Одеський дослідний завод рентген апаратури «Червоний Жовтень» Всесоюзного 
державного промислового госпрозрахункового об’єднання з виробництва аналі-
тичних та другорядних приладів «Союзаналітприлад» 
м. Одеса  
05.04.1968–08.07.1974 рр.  
Одеський дослідний завод «Червоний Жовтень» науково-виробничого об’єднання 
«Буревісник»  
м. Одеса  
08.07.1974 р. – 
Відкрите акціонерне товариство «КРАБ»  
01.06.1993 р. – 
тип 11 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 24.12.1973 р. 
Всього: 913 од. зб., 1944-2002 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1993 рр., 764 од. зб. 
Накази по заводу. Техпромфінплани та ліміти по труду. Семирічний план ро-
боти на 1959-1965 рр. Штатний розпис та кошториси. Матеріали бюро раціона-
лізації та винахідництва. Соціалістичні змагання. Річні фінансові та ста-
тистичні звіти. Звіти по капітальному будівництву. Канцелярія. Планово-
виробничий відділ. Відділ НОТ та управління. Енерго - механічний відділ. 
Бухгалтерія. Відділ кадрів та технічного навчання. 
Опис № 2 – 1965-2002 рр., 70 од. зб. 
Накази та розпорядження по заводу, Міністерства приладобудування. Плани та 
звіти про виконання плану виробництва та постачання виробів спецтехніки.  
Опис № 3 – 1960-1972 рр., 79 од. зб. 
Документи заводського комітету. 
 
Р-7427, Одеський державний художній музей Одеського губернського відділу 
політичної просвіти 
м. Одеса 
05.08.1920-1938 рр. 
з липня 1925 р. – Одеського окружного відділу політичної просвіти 
з 1932 р. – Одеського обласного відділу політичної просвіти 
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Одеський державний музей Західного та Східного мистецтва Одеського облас-
ного відділу політичної просвіти 
м. Одеса 
1938-жовтень 1941 рр., 16.03.1945 р. 
з 1945 р. – Одеського обласного відділу по справам мистецтва 
з 10.06.1953 р. – Одеського обласного управління культури 
з лютого 1963 р. – Одеського промислового облуправління культури 
Одеський музей західного та східного мистецтва Одеського обласного управ-
ління культури Міністерства культури УРСР 
грудня 1965 р. – 
тип 19  
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 24.12.1973 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1988 рр., 229 од. зб. 
Річні плани музею. Протоколи засідань науково-художньої ради. Штатний роз-
пис та кошториси. Річні звіти про роботу музею. Фінансові звіти. Книги 
відгуків та вражень про виставки. 
 
Р-7428, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна 
с. Валентинівна Ширяївського району Одеської області 
10.08.1950-[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1953 р., 2 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річний звіт. 
 
Р-7429, Одеська обласна рада науково-технічних товариств (НТТ) Одеської 
обласної ради профспілок 
м. Одеса 
07.08.1958 р. 
тип 26 
3 категорія фондів 
На державному зберіганні з 20.03.1974 р. 
Всього: 937 од. зб., 1959-1974 рр. 
 
Опис № 1 – 1959-1971 рр., 154 од. зб. 
Плани роботи. Постанови облрадпрофа. Протоколи та постанови президії НТТ. 
Матеріали конференцій, пленумів, проведення загальних оглядів. 
Стенограми нарад з питань нової техніки. Довідки, відомості та інформації 
про роботу НТТ. Статистичні звіти про роботу НТТ та галузевих правлінь. 
Зведений річний бюджет та звіт про його виконання. Річний звіт про роботу 
НТТ. Річні кошториси прибутків та витрат. Річні звіти про роботу облради 
та підвідомчих організацій. Річні фінансові звіти. Штатний розпис. 
Опис № 2 – 1963-1971 рр., 35 од. зб. 
Одеське обласне правління НТТ поліграфії та видавництва. 
Опис № 3 – 1969-1971 рр., 13 од. зб. 
Одеське обласне правління НТТ автомобільного транспорту та шляхового гос-
подарства. 
Опис № 4 – 1965-1971 рр., 37 од. зб. 
Одеське обласне правління НТТ паперової та деревообробної промисловості. 
Опис № 5 – 1963-1971 рр., 45 од. зб. 
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Одеське обласне правління НТТ борошно - круп’яної промисловості та елева-
торного господарства. 
Опис № 6 – 1966-1971 рр., 21 од. зб. 
Одеське обласне правління НТТ лісового господарства. 
Опис № 7 – 1964-1971 рр., 69 од. зб. 
Одеське обласне правління НТТ харчової промисловості. 
Опис № 8 – 1969-1971 рр., 54 од. зб. 
Одеське обласне правління НТТ комунального господарства та побутового об-
слуговування. 
Опис № 9 – 1970-1971 рр., 13 од. зб. 
Одеське обласне правління НТТ сільського господарства. 
Опис № 10 – 1959-1971 рр., 138 од. зб. 
Одеське обласне правління НТТ водного транспорту. 
Опис № 11 – 1963-1971 рр., 65 од. зб. 
Одеське обласне правління НТТ радіотехніки, електроніки та зв’язку  
ім. А.С.Попова. 
Опис № 12 – 1963-1971 рр., 29 од. зб. 
Одеське обласне правління НТТ нафтової та газової промисловості  
ім. І.М.Губкіна. 
Опис № 13 – 1966-1971 рр., 28 од. зб. 
Одеське обласне правління НТТ легкої промисловості. 
Опис № 14 – 1965-1971 рр., 47 од. зб. 
Одеське обласне правління НТТ приладдя-будівельної промисловості ім. С.І. 
Вавилова 
Опис № 15 – 1969-1971 рр., 30 од. зб. 
Одеське обласне правління НТТ енергетики та електротехнічної промисловос-
ті. 
Опис № 16 – 1960-1970 рр., 66 од. зб. 
Одеське обласне правління НТТ машинобудівельної промисловості. 
Опис № 17 – 1959-1971 рр., 80 од. зб. 
Одеське обласне правління НТТ будівельної індустрії 
Опис № 18 – 1972-1974 рр., 13 од. зб. 
Одеське обласне правління НТТ торгівлі. 
 
р-7430, Одеський обласний комітет по справам фізичної культури та спорту 
Виконкому Одеської обласної ради депутатів трудящих 
м. Одеса 
17.04.1944-березень 1959 рр. 
Одеська обласна рада спілки спортивних товариств та організацій 
березень 1959-30.12.1968 рр. 
Обласний комітет з фізичної культури та спорту при облвиконкомі (на базі 
обласної ради спілки спортивних товариств та організацій) 
30.12.1968-15.07.1994 рр. 
Управління по справам молоді, фізичної культури та спорту Одеського облви-
конкому 
15.07.1994-05.01.1995 рр. 
Комітет з фізичної культури та спорту 
05.01.1995-22.03.1999 рр. 
з 27.08.1995 рр. – Одеської обласної державної адміністрації 
Управління з питань фізичної культури та спорту 
22.03.1999-21.06.2005 рр. 
23.06.2005 р. - Ліквідовано 
тип 23 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.04.1974 р. 
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Опис № 1 – 1946-2005 рр., 2301 од. зб. 
Плани спортивно-масових заходів. Кошториси витрат та штатний розпис. Сте-
нограма міської наради робітників фізкультури та спорту при міському комі-
теті партії, збори активу з проведення спартакіади народів СРСР. Протоколи 
міської наради робітників фізкультури та спорту, обласного комітету. Лис-
тування з іноземними спортивними організаціями по спортивній роботі. Річні 
фінансові звіти. Постанови, накази, рішення обкому партії, обласного комі-
тету, розпорядження голови комітету з питань спортивної роботи. . Плани 
роботи. Матеріали про проведення спортивних змагань. Учбово-спортивний 
відділ. Організаційно-масовий відділ. Бухгалтерія. Профспілковий комітет. 
Канцелярія. Річні статистичні звіти спортивних організацій з пояснювальної 
запискою. Ліквідаційний баланс по обласному бюджету, по держбюджету. 
 
Р-7431, Одеська обласна рада спілки спортивних товариств та організацій 
Виконкому Одеської обласної ради депутатів трудящих 
м. Одеса 
березень 1959 р. 
тип 23 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.04.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1959-1968 рр., 98 од. зб. 
Календарний план спортивно-масової роботи та підготовки до святкування 
100-річчя з дня народження В.І.Леніна. Стенограми та протоколи пленумів 
облради, президії та звітно-виборчих конференцій. Довідки та інформації 
про роботу обласної та районної ради, фізкультурних організацій облради. 
Кошториси та штатний розпис. Матеріали про зв’язок з іноземними спортсме-
нами, про участь в 3-й спартакіаді УРСР збірних команд області. Звіти про 
роботу дитяче-юнацьких спортивних шкіл області. Річні фінансові звіти. 
 
Р-7432, Відділ по справам архітектури Виконкому Одеської обласної ради де-
путатів трудящих 
м. Одеса 
15.07.1944-17.11.1955 рр. 
тип 12 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 22.05.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1955 рр., 34 од. зб. 
Рішення виконкому про діяльність відділу. Листування про проектування, 
планування та забудівлі міст і сіл області. Кошториси та штатний розпис. 
Річний фінансовий звіт та баланс бюро експертизи відділу. Акти приймання 
будівель державною комісією.  
 
Р-7433, Відділ по справам будівництва та архітектури Виконкому Одеської 
обласної ради депутатів трудящих  
м. Одеса 
17.11.1955-02.03.1988 рр. 
Головне управління архітектури та містобудування Виконкому Одеської облас-
ної ради народних депутатів 
02.03.1988-28.05.1992 рр. 
з 28.05.1992 р. – Облдержадміністрації 
з 08.07.1994 р. – Виконкому Одеської обласної ради народних депутатів 
з 01.11.1995 р. – Облдержадміністрації 



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  1320 

21.06.2005 р. - Ліквідовано 
тип 12 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 22.05.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1956- 2001 рр., 272 од. зб. 
Накази з основної діяльності. Штатний розпис та кошториси. Листування про 
проектування, планування та будівництво житлових та громадянських буді-
вель, охорону пам’яток архітектури . Звіти та довідки про діяльність від-
ділу. Річні фінансові звіти. Акти приймання будівель та споруджень держав-
ною комісією. Річні звіти з основної діяльності. Протоколи засідань проф-
спілкового комітету. Доповідні записки, довідки з питань будівництва та 
архітектури. 
 
Р-7434, Балтський український педагогічний технікум Одеського обласного 
відділу народної освіти 
м. Балта Балтського району Одеської області 
1932-1937 рр. 
Балтська українська педагогічна школа Одеського обласного відділу народної 
освіти 
м. Балта Балтського району Одеської області 
1937-05.08.1941 рр. 
з 1940 р. – Балтська українська педагогічна школа ім. Т. Шевченка 
м. Балта Балтського району Одеської області 
Балтське педагогічне училище Одеського обласного відділу народної освіти 
м. Балта Балтського району Одеської області 
липень 1944 р. 
тип 21 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.06.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1946- 1965 рр., 78 од. зб. 
Накази, інструкції, директиви, вказівки Одеського обласного відділу народ-
ної освіти. Учбові плани. Штатний розпис та кошториси витрат. Протоколи 
педагогічних нарад та методичних комісій. Листування з одеським обласним 
відділом народної освіти про роботу педагогічної школи. Текстові звіти про 
роботу училища, виконання витратних кошторисів. Фінансові звіти. 
 
Р-7435, Балтський районний відділ охорони здоров’я Виконкому Балтської 
районної ради депутатів трудящих 
м. Балта Балтського району Одеської області 
серпень 1940-05.08.1941 рр., 29.03.1944-25.06.1957 рр. 
Балтська районна лікарня Виконкому Одеської обласної ради депутатів трудя-
щих  
м. Балта Балтського району Одеської області 
25.06.1957-26.01.1963 рр. 
Балтська центральна лікарня Одеського обласного відділу охорони здоров’я  
м. Балта Балтського району Одеської області 
26.01.1963 р. 
тип 22 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.06.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1947- 1965 рр., 98 од. зб. 
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Плани роботи районного відділу охорони здоров’я, лікарняних закладів, цен-
тральної лікарні. Накази та рішення Одеського облвиконкому. Протоколи лі-
карняних рад, виробничих та службових нарад медичних працівників. Коштори-
си лікарняних закладів. Річні звіти. 
 
Р-7436, Балтський районний дорожній відділ (райдорвідділ) Виконкому Балт-
ської районної ради депутатів трудящих  
м. Балта Балтського району Одеської області 
29.03.1944-04.01.1955 рр. 
Балтський районний відділ автомобільного транспорту та шосейних доріг 
(райавтошосдор)  
Виконкому Балтської районної ради депутатів трудящих  
м. Балта Балтського району Одеської області 
04.01.1955-01.03.1963 рр. 
Балтський районний дорожній відділ (райдорвідділ) Виконкому Балтської рай-
онної ради депутатів трудящих  
м. Балта Балтського району Одеської області 
01.03.1963 р. 
тип 13 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 14.06.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1944- 1965 рр., 63 од. зб. 
Виробниче-фінансові плани. Накази, розпорядження та директиви обласного 
дорожнього управління та Балтського райвиконкому. Річні звіти. 
Р-7437, Балтська редакція районної газети «Комуніст» орган РККП (б) У  
м. Балта Балтського району Одеської області 
29.03.1944-червень 1962 рр. 
з жовтня 1952 р. – РК КПРС та Виконкому Балтської районної ради депутатів 
трудящих 
Балтська міжрайонна редакція газети «Народна трибуна» орган РК КПРС та Ви-
конкому Балтської районної ради депутатів трудящих 
м. Балта Балтського району Одеської області 
червень 1962-травень 1963 рр. 
Балтська редакція районної газети «Народна трибуна» орган РК КПРС та Вико-
нкому Балтської районної ради депутатів трудящих 
м. Балта Балтського району Одеської області 
травень 1963 р. 
тип 28 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 14.06.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1951- 1966 рр., 43 од. зб. 
Фінансові плани. Накази та розпорядження по Одеському обласному видавницт-
ву та обласному відділу культури. Кошториси та штатний розпис. Річні фі-
нансові звіти. 
 
Р-7438, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова 
с. Гольма-2 Балтського району Одеської області 
29.03.1944-24.12.1957 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Зоря» 
с. Гольма-2 Балтського району Одеської області 
12.01.1961 р. 
тип 16 
3 категорія фонду 
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На державному зберіганні з 17.06.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1965 рр., 58 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробниче-
фінансові плани. Річні фінансові звіти. Рішення райвиконкому, сільради та 
обласного правління сільського господарства. Листування з питань виробниц-
тва та заготовок сільсько-господарчих продуктів. 
 
Р-7439, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кагановича 
с. Чернече Піщанського району Одеської області 
1945-березень 1958 рр. 
з 28.11.1957 р. – Балтського району Одеської області 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна 
с. Чернече Балтського району Одеської області 
березень 1958-грудень 1961 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 22 з’їзду КПРС 
с. Чернече Балтського району Одеської області 
січень 1962 р. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 17.06.1974 р. 
Всього: 52 од. зб., 1945-1965 рр. 
 
Опис № 1 – 1945-1965 рр., 48 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничі пла-
ни. Річні фінансові звіти.  
Опис № 2 – 1951-1957 рр., 4 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробничий план 
та звіт. 
 
Р-7440, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова 
с. Саражинка Піщанського району Одеської області 
02.04.1944-31.12.1958 рр. 
з 28.11.1957 р. – Балтського району Одеської області 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Україна» 
с. Саражинка Балтського району Одеської області 
січень 1959-29.12.1964 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Радянська Україна» 
с. Саражинка Балтського району Одеської області 
січень 1965 р. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.06.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1965 рр., 61 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробниче-
фінансові плани. Річні фінансові звіти. Розпорядження райвиконкому та об-
ласного управління сільського господарства. 
 
 
Р-7441, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Політвідділ» 
с. Перейма Піщанського району Одеської області 
17.03.1944 р. 
з січня 1955 р. - Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова 
з 17.10.1957 р. - Сільськогосподарська артіль (колгосп) «40 років Жовтня» 
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з 1958 р. – Балтського району Одеської області 
з лютого 1959 р. - Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Україна» 
з 24.03.1961 р. - Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Росія» 
с. Перейма Балтського району Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.06.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1965 рр., 64 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробниче-
фінансові плани. Річні фінансові звіти. Рішення та розпорядження райвикон-
кому. Накази обласного управління сільського господарства. 
Перспективний план розвитку колгоспу. Договори на соціалістичне змагання. 
 
Р-7442, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна 
с. Ляхове Піщанського району Одеської області 
17.03.1944-червень 1957 рр. 
з 1945 р. – с. Савранське Піщанського району 
з листопада 1957 р. – Савранського району Одеської області 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Правда» 
с. Савранське Савранського району Одеської області 
07.03.1962-14.02.1964 рр. 
з 01.01.1963 р. – Балтського району Одеської області 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Влада Радам» 
с. Савранське Балтського району Одеської області 
14.02.1964 р. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.06.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1965 рр., 29 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробниче-
фінансові плани. Річні фінансові звіти. Рішення та розпорядження райвикон-
кому. Накази обласного управління сільського господарства. 
 
Р-7443, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога» 
с. Плоське Савранського району Одеської області 
14.06.1956-21.02.1964 рр. 
з січня 1963 р. – Балтського району Одеської області 
з листопада 1957 р. – Савранського району Одеської області 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Дружба» 
с. Плоське Балтського району Одеської області 
21.02.1964 р. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.06.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1957-1966 рр., 37 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробниче-
фінансові плани. Річні фінансові звіти.  
Р-7444, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова 
с. Кам’яне Савранського району Одеської області 
[ ] рр. 
з 04.01.1963 р. – Любашівського району Одеської області 
з 16.12.1966 р. – Савранського району Одеської області 
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тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 31.07.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1966 рр., 51 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробниче-
фінансові плани. Річні фінансові та агрономічні звіти. Звітні доповіді 
звітно-виборчих зборів. Книга обліку основних коштів, неподільних фондів. 
 
Р-7445, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського 
с. Капустянка Савранського району Одеської області 
[ ] рр. 
з 04.01.1963 р. – Любашівського району Одеської області 
з 16.12.1966 р. – Савранського району Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 31.07.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1961-1965 рр., 30 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробниче-
фінансові плани. Річні фінансові та агрономічні звіти. Звітні доповіді го-
лови колгоспу на звітно-виборчих зборах. Рішення райвиконкому. Книги облі-
ку основних коштів, неподільних фондів. Акти ревізійної комісії колгоспу. 
 
Р-7446, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Авангард» 
с. Полянецьке Савранського району Одеської області 
[ ] рр. 
з 04.01.1963 р. – Любашівського району Одеської області 
з 16.12.1966 р. – Савранського району Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 31.07.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1948-1966 рр., 51 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробниче-
фінансові плани. Річні фінансові та агрономічні звіти. Книги обліку основ-
них коштів, неподільних фондів. Акти ревізійної комісії колгоспу. 
 
Р-7447, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «50 років Жовтня» 
с. Йосипівка Савранського району Одеської області 
[ ] рр. 
з 04.01.1963 р. – Любашівського району Одеської області 
з 16.12.1966 р. – Савранського району Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 31.07.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1960-1966 рр., 33 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Виробниче-
фінансові плани та 5-ти річний план розвитку колгоспу на 1966-1970 рр. Рі-
чні фінансові та агрономічні звіти. Книги обліку основних коштів, непо-
дільних фондів. Акти ревізійної комісії колгоспу. 
 
Р-7448, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Росія» 
с. Бакша Савранського району Одеської області 
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[ ] рр. 
з 04.01.1963 р. – Любашівського району Одеської області 
з 16.12.1966 р. – Савранського району Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 31.07.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1960-1966 рр., 21 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. 5-ти річний 
план розвитку колгоспу на 1966-1970 рр. Річні фінансові звіти. Книги облі-
ку основних коштів, неподільних фондів.  
 
Р-7449, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чкалова 
с. Неділкове Савранського району Одеської області 
[ ] рр. 
з 04.01.1963 р. – Любашівського району Одеської області 
з 16.12.1966 р. – Савранського району Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 31.07.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1966 рр., 72 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні виробни-
че-фінансові плани та 5-ти річний план розвитку колгоспу на 1966-1970 рр. 
Річні фінансові та агрономічні звіти. Книги обліку основних коштів, непо-
дільних фондів. Рішення райвиконкому. 
 
 
Р-7450, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Дружба» 
с. Осички Савранського району Одеської області 
[ ] рр. 
з 04.01.1963 р. – Любашівського району Одеської області 
з 16.12.1966 р. – Савранського району Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 31.07.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1957-1966 рр., 25 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні виробни-
че-фінансові плани та 5-ти річний план розвитку колгоспу на 1966-1970 рр. 
Річні фінансові та агрономічні звіти. Книги обліку основних коштів, непо-
дільних фондів. Акти ревізійних комісій колгоспу. 
 
Р-7451, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна 
с. Концеба Савранського району Одеської області 
[ ] рр. 
з 04.01.1963 р. – Любашівського району Одеської області 
з 1965 р. – Балтського району Одеської області 
з 16.12.1966 р. – Савранського району Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 31.07.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1966 рр., 56 од. зб. 
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Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні виробни-
че-фінансові плани та 5-ти річний план розвитку колгоспу на 1966-1970 рр. 
Річні фінансові звіти. Книги обліку основних коштів, неподільних фондів. 
Акти ревізійних комісій колгоспу. 
 
Р-7452, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна 
с. Дубинове Савранського району Одеської області 
[ ] рр. 
з 04.01.1963 р. – Любашівського району Одеської області 
з 16.12.1966 р. – Савранського району Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 31.07.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1955-1965 рр., 28 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні виробни-
че-фінансові плани та 5-ти річний план розвитку колгоспу на 1966-1970 рр. 
Річні фінансові звіти. Книги обліку основних коштів, неподільних фондів.  
 
Р-7453, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського 
с. Ольшанка Савранського району Одеської області 
[ ] рр. 
з 04.01.1963 р. – Любашівського району Одеської області 
з 16.12.1966 р. – Савранського району Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 31.07.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1962-1965 рр., 17 од. зб. 
Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Річні виробни-
че-фінансові плани. Річні фінансові звіти. Книги обліку основних коштів, 
неподільних фондів. Рішення райвиконкому. 
 
Р-7454, Управління будівельно-відновлювальних робіт на Одеській залізниці 
Головного управління залізничного будівництва Заходу 
м. Одеса 
01.03.1944-04.03.1948 рр. 
Одеське будівельно-відновлювальне управління на Одесько-Кишинівській залі-
зниці Головного управління залізничного будівництва Півночі та Заходу 
м. Одеса 
04.03.1948-10.01.1955 рр. 
Одеський будівельно-монтажний трест Головного управління залізничного бу-
дівництва Поволжя та Півдня 
м. Одеса 
10.01.1955-25.05.1961 рр. 
Одеський трест транспортного будівництва Головного управління залізничного 
будівництва Поволжя та Півдня 
м. Одеса 
25.05.1961 р. 
тип 13 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 15.10.1974 р. 
Всього: 1061 од. зб., 1944-1990 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1990 рр., 837 од. зб. 
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Накази по управлінню та тресту. Протоколи нарад при начальнику. Плановий 
відділ. Бухгалтерія. Відділ кадрів. Технічний відділ. Відділ праці та за-
робітної платні. Канцелярія. Група народного контролю. Місцевий комітет. 
Профспілковий комітет. Інженер з техніки безпеки. 
Опис № 2 – 1945-1972 рр., 107 од. зб. 
Місцевий комітет. 
Опис № 3 – 1970-1978 рр., 117 од. зб. 
Протоколи засідань Президії об’єднанного будівельного комітету. Квартальні 
плани роботи. Річні звіти про роботу будівельного комітету. Документи про 
хід виконання соціалістичних змагань. Перспективні плани роботи. 
 
Р-7455, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова 
с. Бакша Савранського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 31.07.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1948 рр., 5 од. зб. 
Річні фінансові звіти.  
 
Р-7456, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова 
с. Бакша Савранського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 31.07.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1948 рр., 4 од. зб. 
Річні фінансові звіти.  
 
 
Р-7457, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «КІМ» 
с. Бакша Савранського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 31.07.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1948 рр., 5 од. зб. 
Річні фінансові звіти.  
 
Р-7458, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна 
с. Концеба Савранського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 31.07.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1957 рр., 12 од. зб. 
Річний виробниче-фінансовий план колгоспу на 1948 р. Річні фінансові зві-
ти.  
Протоколи засідань правління та загальних зборів колгоспу. 
 
Р-7459, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна 
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с. Концеба Савранського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 31.07.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1948 рр., 8 од. зб. 
Річний виробниче-фінансовий план колгоспу на 1948 р. Річні фінансові зві-
ти.  
Протоколи засідань правління та загальних зборів колгоспу. 
 
Р-7460, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний прапор» 
с. Концеба Савранського району Одеської області 
[ ]-10.02.1953 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 31.07.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 15 од. зб. 
Річні виробниче-фінансові плани. Річні фінансові звіти. Протоколи засідань 
правління та загальних зборів колгоспу. 
 
Р-7461, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка 
с. Неділкове Савранського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 31.07.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 6 од. зб. 
Книги обліку основних коштів, неподільних фондів. Річні фінансові звіти. 
Протоколи засідань правління та загальних зборів колгоспу. 
 
Р-7462, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна 
с. Неділкове Савранського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 31.07.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1952 рр., 13 од. зб. 
Річні виробниче-фінансові плани. Річні фінансові звіти. Протоколи засідань 
правління та загальних зборів колгоспу. 
 
Р-7463, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Орджонікідзе 
с. Неділкове Савранського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 31.07.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 11 од. зб. 
Річні виробниче-фінансові плани. Річні фінансові звіти. Протоколи засідань 
правління та загальних зборів колгоспу. 
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Р-7464, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 8-го Березня 
с. Неділкове Савранського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 31.07.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1950 рр., 16 од. зб. 
Річні виробниче-фінансові плани. Річні фінансові звіти. Протоколи засідань 
правління та загальних зборів колгоспу. 
 
р-7465, Азовське управління морських шляхів Центрального управління морсь-
ких шляхів «Цуморшлях» 
м. Ростов-на-Дону 
08.06.1943-07.03.1957 рр. 
Азово-Чорноморське управління морських шляхів суднопідйомних та підвізних 
технічних робіт Центрального управління морських шляхів «Цуморшлях» 
м. Ростов-на-Дону 
07.03.1957-26.05.1960 рр. 
Чорноморсько-Азовське управління морських шляхів Чорноморського морського 
пароплавства 
м. Одеса 
26.05.1960 р. 
з 1983 р. – Міністерства Морського флоту СРСР 
тип 13 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.11.1974 р. 
Всього: 1661 од. зб., 1944-1985 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1985 рр., 1429 од. зб. 
Накази по управлінню. Матеріали з соціалістичного змагання. Виробниче-
фінансові плани. Титульні списки з капітального будівництва. Штатний роз-
пис та кошториси. Акти інспекторського огляду пароплавів. Положення та по-
садові інструкції. Протоколи технічних нарад при головному інженері. Кері-
вництво. Плановий відділ. Відділ служби шляхів. Відділ техніки безпеки. 
Відділ морської інспекції. Відділ праці та заробітної платні. Бухгалтерія. 
Відділ кадрів. Бюро раціоналізації, винахідництва та науково-технічних то-
вариств. Технічний відділ. Радіостанція. Нормативно-дослідна партія. Нау-
ково-технічне товариство Всесоюзного товариства винахідників та раціоналі-
заторів. Комітет плавскладу. Місцевий комітет. 
Опис № 2 – 1966-19705 рр., 83 од. зб.  
Служба шляхів. Комітет плавскладу. Відділ праці та заробітної платні. До-
кументи Всесоюзного товариства винахідників та раціоналізаторів. 
Опис № 3 – 1960-1970 рр., 77 од. зб. 
Комітет плавскладу. 
Опис № 4 – 1960-1970 рр., 48 од. зб. 
Документи місцевого комітету. 
Опис № 5 – 1960-1969 рр., 24 од. зб. 
Накази та розпорядження начальника управління. Листування по проектним ро-
ботам у портах та каналах Чорноморсько - Азовського басейну. Номенклатура 
справ секретного діловодства та акти на знищення секретних документів. 
 
Р-7466, Особовий фонд Ткаченко Н.О.- оперної співачки, солістки Одеського 
театру опери та балету, Народної артистки СРСР 
м. Одеса 
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21.11.1928-27.09.2007 рр. 
тип 31 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 12.12.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1965-1975 рр., 4 од. зб. 
Рецензії на виступи та концерти. Афіші концертів та спектаклів. Депутатсь-
кий білет. Фотографії Ткаченко у ролях.  
 
 
Р-7467, Особовий фонд Твердохліба І.Й.- актора Одеського державного укра-
їнського драматичного театру ім. Жовтневої революції, Народного артиста 
УРСР 
м. Одеса 
24.06.1899-16.10.1986 рр. 
тип 31 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.12.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1936-1975 рр., 3 од. зб. 
Автобіографія, почесні грамоти. Наказ Міністра оборони СРСР про нагоро-
дження Твердо хліба. Афіші концертів та спектаклів. Фотографії Твердохліба 
у ролях. Рецензії на спектаклі. 
 
Р-7468, 4-а Українська радянська галенова Хіміко-фармацевтична фабрика 
Управління державних хімічних підприємств Одеської губернської ради народ-
ного господарства  
м. Одеса 
березень 1921-1929 рр. 
Одеська хіміко-фармацевтична ватна фабрика Головного управління Українсь-
кої протезної промисловості Наркомату охорони здоров’я УРСР 
1929-жовтень 1941 рр., 1944-травень 1950 рр. 
з 1946 р. – Міністерства охорони здоров’я УРСР м. Одеса 
Одеський хіміко-фармацевтичний завод Головного управління медичної та про-
тезної промисловості Міністерства охорони здоров’я УРСР м. Одеса 
травень 1950-1955 рр. 
Одеський завод хіміко-фармацевтичних препаратів та медичного гіпсу Голов-
ного управління медичної промисловості Міністерства охорони здоров’я УРСР 
м. Одеса 
1955-січень 1957 рр. 
Одеський завод хіміко-фармацевтичних препаратів Головного управління про-
мисловості Міністерства охорони здоров’я УРСР 
01.06.1957 р. 
Одеський завод хіміко-фармацевтичних препаратів і біогенних стимуляторів 
01.02.1959 р. 
з березня 1963 р. – Головного управління хімічної та нафтопереробної про-
мисловості Чорноморського Раднаргоспу 
з листопада 1965 р. – Головного управління промисловості готових лікарсь-
ких засобів Міністерства охорони здоров’я  
з червня 1967 р. – Головного управління промисловості готових лікарських 
засобів Міністерства медичної промисловості СРСР 
Одеське виробниче хіміко-фармацевтичне об’єднання «Біостимулятор» Всесоюз-
ного промислового об’єднання по виробництву готових лікарських препаратів 
Міністерства медичної промисловості СРСР 
02.11.1976 р. 
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Одеське виробниче хіміко-фармацевтичне об’єднання ім. 60-річчя СРСР 
11.01.1983 р. 
з 1991 р. – Державного комітету хімічної промисловості України 
з 1991 р. – «Укрмедприлада» Міністерства охорони здоров’я СРСР 
Державне виробниче хіміко-фармацевтичне об’єднання «Біостимулятор» 
08.01.1992 р. 
з серпня 1993 р. – Державного комітету по виробництву медичних і мікробіо-
логічних препаратів 
Дочірнє підприємство «Біостимулятор» Державної акціонерної компанії «Укр-
медпром» 
08.09.2000 р. 
Одеське виробниче хіміко-фармацевтичне підприємство «Біостимулятор» у фор-
мі товариства з обмеженою відповідальністю 
грудень 2003 р. 
30.01.213 р. - Ліквідоване  
тип 11 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1974 р. 
Всього: 2500 од. зб., 1946-2012 рр. 
Опис № 1 – 1948-2003 рр., 739 од. зб. 
Секретар. Планово-виробничий відділ. Бухгалтерія. Відділ кадрів. Виробни-
че-технічний відділ. Річний план та річний статистичний звіт. Планово-
економічний відділ. Завком. Профспілковий комітет. Відділ праці та заробі-
тної платні. Канцелярія. Виробничий відділ. Технічний відділ. Дослідницька 
лабораторія. Бюро раціоналізації, винахідництва та науково-технічної інфо-
рмації. Відділ охорони праці та технічної безпеки. Фінансовий відділ. Від-
діл технічного контролю. Відділ головного механіка. Група стандартизації. 
Відділ збуту. Планово-виробничий відділ. Планово-економічний відділ.  
Опис № 2 – 1959-1972 рр., 82 од. зб. 
Заводський комітет. 
Опис № 3 – 1957-1970 рр., 7 од. зб. 
Вибіркові відомості № 1, 2 на архівні матеріали спецчастини заводу. Накази 
по заводу, акти на знищення секретних справ по заводу.  
 
Опис № 1-о – 1946-2003 рр., 1371 од. зб. 
Накази з особового складу. Особові рахунки по заробітній платні. Особові 
картки звільнених. 
Опис № 2-о – 2003-2012 рр., 150 од. зб. 
Накази з особового складу. Особові рахунки по заробітній платні. Особові 
картки звільнених. 
Опис № 3-о – 1946-1985 рр., 130 од. зб. 
Накази з особового складу. Особові рахунки по заробітній платні. Особові 
картки звільнених. 
Опис № 4-о – 1988-1997 рр., 21 од. зб. 
Накази з особового складу. Особові рахунки по заробітній платні. 
 
Р-7469, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна 
с. Михайлопіль Івановського району Одеської області 
1952-1960 рр. 
з 1958 р. – с. Козлове Івановського району Одеської області 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 22 з’їзду КПРС 
с. Козлове Івановського району Одеської області 
1961 р. 
з 1963 р. – Комінтернівського району Одеської області 
з 1964 р. – Великомихайлівського району Одеської області 



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  1332 

з 1967 р. - с. Михайлопіль Івановського району Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1955-1969 рр., 48 од. зб. 
Річні виробниче-фінансові плани. Річні звіти з основної діяльності. Прото-
коли засідань правління та загальних зборів колгоспу. Рішення райвикон-
кому. 5-річний план розвитку колгоспу на 1966-1970 рр. 
 
Р-7470, Янівська районна лікарня (рай лікарня) Одеського обласного відділу 
охорони здоров’я  
с-ще Янівка Яновського району Одеської області 
1935-1962 рр. 
з 1945 р. – с. Іванівка Іванівського району Одеської області 
Іванівська районна лікарня № 2 Одеського обласного відділу охорони здо-
ров’я  
с-ще Іванівка Комінтернівського району Одеської області 
з 1965 р. – Роздільнянського району Одеської області 
Іванівська районна лікарня Одеського обласного відділу охорони здоров’я  
с-ще Іванівка Іванівського району Одеської області 
16.12.1966 р. 
тип 22 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.12.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1969 рр., 74 од. зб. 
Акти про збитки, які нанесли німецько-фашистські загарбники. Квартальні 
плани роботи та комплексні плани заходів по поліпшенню охорони здоров’я 
району. Довідки про стан охорони здоров’я в районі. Штатний розпис та кош-
ториси. Річні медичні статистичні та фінансові звіти. Накази та рішення 
райвиконкому та облвиконкому. 
 
Р-7471, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна 
с-ще Березівка Березівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.12.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1964 рр., 43 од. зб. 
Річні виробниче-фінансові плани. Річні звіти з основної діяльності. Прото-
коли засідань правління та загальних зборів колгоспу. Соціалістичні зо-
бов’язання та їх показники. 5-річний план розвитку колгоспу на 1961-1965 
рр. Земельно-шнурова книга. 
 
Р-7473, Виконавчий комітет Вовківської сільської ради депутатів трудящих 
с. Вовкове Іванівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.12.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1954 рр., 10 од. зб. 
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Протоколи засідань виконкому сільради, сесій. Штатний розпис та кошториси 
витрат. Річні звіти про виконання бюджету. 
 
Р-7474, Виконавчий комітет Гудевичевської сільської ради депутатів трудя-
щих 
с. Гудевичеве Іванівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.12.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1957-1959 рр., 6 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому сільради, виборчих комісій. Штатний розпис та 
кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти та звіти депутатів. Книги об-
ліку прибутків та витрат сільського бюджету. 
 
Р-7475, Одеське взуттєве об’єднання ім. Жовтневої революції Управління 
легкої промисловості Раднаргоспу Одеського адміністративного економічного 
району 
м. Одеса 
07.05.1962 р. 
з 29.12.1962 р. – Раднаргоспу Чорноморського економічного району 
Одеське виробниче-торгівельне взуттєве об’єднання 
29.11.1989 р. 
тип 11 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 24.12.1974 р. 
Всього: 702 од. зб., 1962-1990 рр. 
 
Опис № 1 – 1962-1990 рр., 651 од. зб. 
Адміністративно-господарчий відділ. Планово-виробничий відділ. Відділ пра-
ці та заробітної платні. Бухгалтерія. Відділ технічного контролю. Відділ 
інформації та винаходів. Відділ головного механіка. Бюро технічної інфор-
мації. Бюро раціоналізації та винахідництва. Лабораторія економіки та нау-
кової організації праці. Відділ кадрів. Профспілковий комітет.  
Опис № 2 – 1966-1972 рр., 51 од. зб. 
Профспілковий комітет. 
 
Р-7476, Балтський районний відділ культурно-просвітницьких установ Викон-
кому Балтської районної ради депутатів трудящих 
м. Балта Балтського району Одеської області  
квітень 1944-10.06.1953 рр. 
тип 19 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.12.1967 р. 
Опис № 1 – 1949-1953 рр., 4 од. зб. 
Накази обласного відділу культурно-просвітницьких установ. Рішення Одесь-
кого облвиконкому. 
 
Р-7477, Балтський районний відділ кінофікації Виконкому Балтської районної 
ради депутатів трудящих 
м. Балта Балтського району Одеської області  
квітень 1944 р. 
тип 19 
3 категорія фонду 
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На державному зберіганні з 18.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1953 рр., 24 од. зб. 
Накази Одеського обласного управління кінофікації. Рішення райвиконкому. 
Плани експлуатації кіномережі. Штатний розпис та кошториси витрат. Балан-
си. 
 
 
Р-7478, Біляївський районний відділ культурно-просвітницьких установ Вико-
нкому Біляївської районної ради депутатів трудящих 
с. Білявка Біляївського району Одеської області  
квітень 1944-10.06.1953 рр. 
тип 19 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.12.1967 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1953 рр., 20 од. зб. 
Накази обласного відділу культурно-просвітницьких установ. Рішення Одесь-
кого облвиконкому та райвиконкому. Плани роботи. Звіти районного відділу 
культурно-просвітницьких установ, районних будинків культури, бібліотек, 
клубів. Матеріали по проведенню семінарів з культурно-просвітницькими ро-
бітниками. Листування з обласним управлінням культурно-просвітницьких ус-
танов, обласним будинком народної творчості. 
 
Р-7479, Виконавчий комітет Олександрівської сільської ради депутатів тру-
дящих 
с. Олександрівка Кодимського району Одеської області 
серпень 1940-1941 рр., 1944-1954 рр. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 29.04.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1954 рр., 29 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому сільради, сесій. Матеріали виборчих комісій. 
Квартальні плани роботи. Бюджети. Фінансові звіти. 
Р-7480, Виконавчий комітет Крутнянської сільської ради депутатів трудящих 
с. Крутне Кодимського району Одеської області 
серпень 1940-1941 рр., 1944-1959 рр. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 29.04.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1959 рр., 46 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому сільради, сесій. Матеріали виборчих комісій. 
Квартальні плани роботи. Бюджети. Фінансові звіти. Договори на соціалісти-
чне змагання. 
 
Р-7481, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова 
с. Баштанів Піщанського району Одеської області 
1944-1965 рр. 
з 1965 р. – с. Баштанів Кодимського району Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 29.04.1975 р. 
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Опис № 1 – 1950-1965 рр., 47 од. зб. 
Річні промислово-фінансові плани. Річні звіти з основної діяльності. Про-
токоли засідань правління та загальних зборів колгоспу. Соціалістичні зо-
бов’язання. 
 
Р-7482, Одеський обласний комітет професійної спілки медичних працівників 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 26 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.05.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1954-1973 рр., 341 од. зб. 
Протоколи засідань президії, пленумів, конференцій та їх стенограми. Плани 
роботи. Звіти про роботу. Штатний розпис та кошториси витрат. Зведені про-
фбюджети та звіти про їх виконання. Довідки про роботу обкому. Перелік за-
ходів до 100-річчя з дня народження В.І.Леніна та відомості про їх вико-
нання. 
 
Р-7483, Одеський обласний комітет професійної спілки робітників текстиль-
ної та легкої промисловості 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 26 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.05.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1955-1970 рр., 225 од. зб. 
Протоколи засідань президії, пленумів, нарад обкому профспілок. Стенограми 
пленумів. Звіти, листування та інформація про роботу обкому. Квартальні 
плани роботи. Звіти про роботу. Штатний розпис та зведені профбюджети. Со-
ціалістичні зобов’язання та матеріали з соцзмагання. Звіти про виконання 
раціоналізаторських пропозицій на підприємствах. Статистичні звіти. Зведе-
ний профбюджет та звіт про його виконання. 
 
Р-7484, Овочево-молочне радянське господарство «Дружба народів» (радгосп) 
Одеського тресту овочево-молочних радгоспів 
с. Яськи Біляївського району Одеської області 
1961 р. 
тип 16 
3 категорія фондів 
На державному зберіганні з 28.05.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1960-1965 рр., 23 од. зб. 
Виробниче-фінансові плани. Книги обліку основних коштів. Річні виробниче-
фінансові звіти. Протоколи засідань робітників та службовців. Соціалістич-
ні зобов’язання радгоспу. Колективний договір. 
 
Р-7485, Підсобне насінницьке господарство «Дачна» Всесоюзного селекційно-
генетичного інституту ім. Лисенка 
с-ще Дачна Біляївського району Одеської області 
травень 1944-1948 рр. 
Елітно-насінницьке дослідне господарство «Дачна» 
1948 р. 
тип 16 
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3 категорія фондів 
На державному зберіганні з 28.05.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1965 рр., 78 од. зб. 
Промислово-фінансові плани. Річні звіти. Кошториси та штатний розпис. Ста-
тистичні звіти по сільському господарству. Колективний договір на соцзма-
гання. 
 
Р-7486, Абомеліковська машинно-тракторна станція (МТС) 
см. Абомелікове Кодимського району Одеської області 
[ ]-1958 рр. 
тип 16 
3 категорія фондів 
На державному зберіганні з 29.04.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1948 рр., 23 од. зб. 
Річні промислово-фінансові плани. Фінансові звіти. 
 
Р-7487, Примарія с. Великоплоське 
с. Великоплоське Великомихайлівського району Одеської області 
1941-1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 14.07.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1943 р., 1 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні поліцейським. 
 
Р-7488, Котовська районна інспектура державної статистики статистичного 
управління Одеської області 
м. Котовськ Котовського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 8 
категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.07.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1966 рр., 297 од. зб. 
Зведені статистичні звіти про склад населення, обліку засіяних площин, 
плодових насаджень, сільгосптехніки, початкових та 7-річних шкіл. Матеріа-
ли про наявність житлового фонду, обліку та складі керівників, спеціаліс-
тів та механізаторів колгоспів. Виписки з річних звітів колгоспів з елект-
рифікації, виробництві продукції тваринництва, плану випуску валової про-
дукції, по капітальному будівництву, транспорту та торгівлі. Накази та ро-
зпорядження обласного статистичного управління. 
 
р-7489, Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Котовськом 
районної ради депутатів трудящих 
м. Котовськ Котовського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 7 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.07.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1966 рр., 41 од. зб. 
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Рішення райвиконкому. Квартальні плани та річні звіти про роботу райсобе-
зу. Кошториси адміністративних витрат. Штатний розпис. Місячні баланси по 
місцевому, союзному та республіканському бюджету. 
 
р-7490, Відділ народної освіти виконавчого комітету Котовськом районної 
ради депутатів трудящих 
м. Котовськ Котовського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 21 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.07.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1952-1965 рр., 67 од. зб. 
Рішення райвиконкому. Річні звіти про роботу районо, про виконання кошто-
рисів адмінвитрат. Протоколи та доповіді районних нарад учителів. Соціалі-
стичні зобов’язання робітників народної освіти. Статистичні звіти про ро-
боту початкових, 8-річних та середніх шкіл. 
 
 
Р-7491, Виконавчий комітет Олексієвської сільської ради депутатів трудящих 
с. Олексієвка Котовського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.07.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1959-1967 рр., 75 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому сільради, сесій. Рішення райвиконкому. Мате-
ріали виборчих комісій. Квартальні плани роботи. Бюджет сільради та кошто-
риси витрат. Звіти про виконання бюджету. Соціалістичні зобов’язання та 
накази виборців. 
 
Р-7492, Виконавчий комітет Антонюковської сільської ради депутатів трудя-
щих 
с. Антонюки Андрієво-Іванівського району Одеської області 
[ ] -1957 рр. 
з 1945 р. – Миколаївського району Одеської області 
з 1963 р. – Березівського району Одеської області 
з 1965 р. – Миколаївського району Одеської області 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.09.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1959-1971 рр., 70 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому сільради, сесій, постійних та виборчих комі-
сій. Штатний розпис та кошториси адмінвитрат. Квартальні плани роботи. Бю-
джети сільради та звіти про виконання бюджету. Статистичні відомості. 
 
Р-7493, Виконавчий комітет Благовіщинської сільської ради депутатів трудя-
щих 
с. Благовіщенка Андрієво-Іванівського району Одеської області 
квітень 1944-1945 рр. 
Виконавчий комітет Новопетрівської сільської ради депутатів трудящих 
с. Благовіщенка Миколаївського району Одеської області 
1945 р. 
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з 1963 р. – с. Благовіщенка Березівського району Одеської області 
з 1965 р. – с. Благовіщенка Миколаївського району Одеської області 
з 1967 р. – с. Новопетрівка Миколаївського району Одеської області 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.09.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1948-1973 рр., 109 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому сільради, сесій. Штатний розпис та кошториси 
адмінвитрат. Квартальні плани роботи. Бюджети сільради та звіти про вико-
нання бюджету. Статистичні звіти про населення. Матеріали з соцзмагання. 
 
Р-7494, Виконавчий комітет Переселенської сільської ради депутатів трудя-
щих 
с. Переселенці Миколаївського району Одеської області 
[ ] -1960 рр. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.09.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1959 рр., 28 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому сільради, сесій. Штатний розпис та кошториси 
адмінвитрат. Місячні плани роботи. Бюджети сільради.  
 
Р-7495, Виконавчий комітет Ананьївської сільської ради депутатів трудящих 
с. Ананьївка Миколаївського району Одеської області 
13.04.1957 р. 
з 1963 р. – Березівського району Одеської області 
з 1965 р. – Миколаївського району Одеської області 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 26.09.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1957-1972 рр., 86 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому сільради, сесій, виборчих комісій та загаль-
них зборів трудящих. Річні та квартальні плани роботи. Бюджети сільради та 
звіти про його виконання. Соціалістичні зобов’язання.  
Р-7496, Одеська заготівельна контора Донецької союзної контори їдалень, 
ресторанів та кафе «Доннархарч» 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 17 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 12.11.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1933-1940 рр., 95 од. зб. 
Постанови та накази об’єднання про проведення закупівель, оплату праці, 
виконання квартальних планів про фінансовий стан районних заготівельних 
контор. Плани заготовок та закупок худоби. Акти ревізії райзаготконтор. 
Річні виробничі та фінансові звіти. 
 
Р-7497, Пост Ізмаїльського повітового жандармського легіону 
с. Долукіой Суворовського району Ізмаїльської області 
22.07.1941-23.08.1944 рр. 
тип 29 
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3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941 р., 1 од. зб. 
Залікова книжка по спеціальній підготовці жандарма Назара Міхая. 
 
Р-7498, 35-й артилерійський полк румунської армії 
[ ] рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1943 р., 1 од. зб. 
Слідча справа про притягання до судової відповідальності Тимофія Свиридова 
за самовільне покидання румунської армії у 1940 р. 
 
Р-7499, Пост Кілійського повітового жандармського легіону у с. Тетерєшть 
с. Татарбунари Татрбунарського району Ізмаїльської області 
23.07.1941-25.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 1 од. зб. 
Пильнувальна справа на члена профашистської легіонерської партії  
С. Хатхазея. 
 
Р-7500, Пост Кілійського повітового жандармського легіону у с. Дюльмень 
с. Дюльмень Тарутинського району Ізмаїльської області 
23.07.1941-22.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1944 р., 1 од. зб. 
Протоколи про грабежі, які скоїли солдати німецької армії. 
 
 
Р-7501, Пост Кілійського повітового жандармського легіону у с. Красна 
с. Красна Тарутинського району Ізмаїльської області 
23.07.1941-22.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1944 р., 2 од. зб. 
Протоколи про грабежі, які скоїли солдати німецької армії. 
 
Р-7502, Секція Кілійського повітового жандармського легіону у с. Тарутине 
с. Тарутине Тарутинського району Ізмаїльської області 
22.07.1941-22.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.10.1975 р. 
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Опис № 1 – 1944 р., 1 од. зб. 
Протоколи про грабежі, які скоїли солдати та добровольці німецької армії. 
 
Р-7503, Пост Кілійського повітового жандармського легіону у с. Купорань 
с. Купорань Тарутинського району Ізмаїльської області 
23.07.1941-22.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1944 р., 2 од. зб. 
Протоколи про грабежі, які скоїли солдати та добровольці німецької армії. 
 
Р-7504, Пост Кілійського повітового жандармського легіону у с. Тарутине 
с. Тарутине Тарутинського району Ізмаїльської області 
22.07.1941-22.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1944 р., 15 од. зб. 
Протоколи про грабежі, які скоїли солдати та добровольці німецької армії. 
 
р-7505, Кілійська повітова контора зв’язку Бессарабського інспектората 
зв’язку  
м. Кілія Ізмаїльська область 
24.07.1941-25.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941 р., 1 од. зб. 
Накази, розпорядження головного управління пошти та листування з інспекто-
ратом і відділеннями зв’язку про роботу. Відомості на виплату заробітної 
платні службовцям контори. 
 
р-7506, Почтове відділення Ізмаїльської контори зв’язку в м. Болграді Із-
маїльської області 
22.07.1941-25.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1944 р., 1 од. зб. 
Відомість на виплату заробітної платні службовцям за червень. 
 
Р-7507, Планова комісія Виконавчого комітету Великомихайлівської районної 
ради депутатів трудящих 
с. Велика Михайлівна Великомихайлівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 8 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 02.12.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1959-1968 рр., 75 од. зб. 
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Річні та квартальні плани розвитку народного господарства. Річні звіти та 
основні показники розвитку промисловості, сільського господарства, будів-
ництва. П’ятирічні плани розвитку народного господарства. Показники соціа-
лістичного змагання з виробництва сільськогосподарських продуктів. 
 
Р-7508, Відділ культури виконавчого комітету Великомихайлівської Ради де-
путатів трудящих 
с. Велика Михайлівна Великомихайлівського району Одеської області 
1953-10.06.1965 рр. 
тип 19 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 02.12.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1959-1968 рр., 39 од. зб. 
Рішення райвиконкому по райвідділу культури. Річні та квартальні плани ро-
боти відділу, сільських клубів та бібліотек району. Річні звіти. Штатний 
розпис та кошториси. Соціалістичні зобов’язання. 
 
Р-7509, Ізмаїльський повітовий жандармський легіон 
м. Ізмаїл 
22.07.1941-26.08.1944 рр. 
тип 29 
з категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.10.1954 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 1 од. зб. 
Слідчі матеріали на звинувачених в анти румунській діяльності. 
 
Р-7510, Особовий фонд Збандуто Степана Федоровича – доктора педагогічних 
наук, професора кафедри педагогіки Одеського педагогічного інституту  
м. Одеса 
25.12.1900-1983 рр. 
тип 31 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.11.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1939-1972 рр., 47 од. зб. 
Монографії та рукописи підручників. Рукописи наукових робіт. Список науко-
вих робіт С.Ф.Збандуто. Вітальні адреси у зв’язку з 70-річчям до дня наро-
дження. Автобіографічні матеріали. 
 
Р-7511, Прокуратура трибуналу повіту Четатя-Албе 
м. Білгород-Дністровський Ізмаїльська область 
[ ] рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 3 од. зб. 
Місячні відомості про політичний та моральний настрій населення.  
 
Р-7512, Прокуратура Лиманського району 
м. Білгород-Дністровський Ізмаїльська область 
28.06.1940-22.07.1941 рр., 26.08.1944 р. 
тип 29 
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3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1944 р., 2 од. зб. 
Накази, розпорядження та директивні вказівки прокурора УРСР та прокурора 
Ізмаїльської області. 
 
 
Р-7513, Прокуратура м. Ізмаїлу 
м. Ізмаїл Ізмаїльської області 
28.06.1940-29.07.1941 рр., 26.08.1944-15.03.1954 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1950 рр., 44 од. зб. 
Накази, розпорядження та директивні вказівки генерального прокурора СРСР, 
прокурора УРСР та прокурора Ізмаїльської області. Постанови Ізмаїльського 
обкому КП(б)У за 1946 р. Річні звіти, доповідні записки, рапорти, спец до-
несення та довідки про роботу прокуратури. Статистичні оперативні звіти. 
Листування з відділами карного розшуки. 
 
Р-7514, Прототопія 1 округу Кілійського повіту 
м. Кілія Ізмаїльської області 
24.07.1941-25.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 1 од. зб. 
Рапорти священників про ведення служб по церквах. 
 
Р-7515, Кілійський повітовий інформаційний центр (центр по збиранню та пе-
редачі інформації протиповітряної оборони повіту) 
м. Кілія Ізмаїльської області 
24.07.1941-25.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1943-1944 рр., 8 од. зб. 
Накази штабу румунської протиповітряної оборони та Кілійського територіа-
льного округу про організацію роботи протиповітряної оборони, евакуацію 
родин командного складу. Інформаційні донесення 42-го дивізіону.  
 
Р-7516, Кілійська повітова префектура 
м. Кілія Ізмаїльської області 
24.07.1941-25.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 162 од. зб. 
Адміністративний відділ. 
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Р-7517, Тетерєштська волосна претура 
с. Татарбунари Татарбунарського району Ізмаїльської області 
24.07.1941-25.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.07.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 60 од. зб. 
Накази, інструкції Бессарабського губернаторства. Постанови та регламенти 
примарій. Листування з фінансових та адміністративних питань. Матеріали з 
особового складу. 
 
р-7518, Кілійський повітовий трибунал 
м. Кілія Ізмаїльської області 
24.07.1941-25.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.07.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1944 рр., 194 од. зб. 
Справи з призначенням опікунів та адміністраторів майна. Карні справи. Ли-
стування по кадрам. Списки особового складу. 
 
р-7519, Прокуратура Кілійського повітового трибуналу 
м. Кілія Ізмаїльської області 
24.07.1941-25.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.07.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 4 од. зб. 
Циркуляри міністерства юстиції. Матеріали з особового складу. 
 
Р-7520, Волонтирівська волосна претура 
с. Волонтирівка Бендерського повіту Молдавської РСР 
23.07.1941-22.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.07.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 60 од. зб. 
Директивні вказівки та інструкції Бессарабського губернаторства. Розпоря-
дження Аккерманської повітової претури. Листування з адміністративних пи-
тань. Матеріали з особового складу. 
 
Р-7521, 20-й охоронний батальйон 15-ї піхотної румунської дивізії 
[ ] рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.07.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 58 од. зб. 
Копії наказів військового міністерства та генерального штабу. Листування з 
15-ї піхотною дивізією. Відомості з особового складу.  
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Р-7522, Кілійський призовний округ м. Кілія Кілійський територіальний 
округ  
м. Кілія Ізмаїльської області 
24.07.1941- вересень 1942 рр., вересень 1942-25.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.07.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 96 од. зб. 
Циркуляри, директиви, накази міністерства національної оборони, міністерс-
тва внутрішніх справ, Генерального штабу, 3-го територіального корпусу. 
Інструкції Кілійського призовного округу. Листування з 3-м територіальним 
корпусом та військово-територіальними органами Румунії, з редакціями вій-
ськових журналів. Відомості з особового складу. 
 
Р-7523, Кілійський територіальний експлуатаційний центр 
м. Кілія Ізмаїльської області 
24.07.1941- 25.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 24.07.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1944 рр., 2 од. зб. 
Відомості з господарчих питань та особового складу. 
 
Р-7524, Вилковський міський комісаріат поліції 
м. Вилкове Ізмаїльського району 
25.07.1941-26.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 24.07.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 14 од. зб. 
Відомості про фашистську партію легіонерів, український націоналістичний 
рух, релігійні секти та зрадників батьківщини. 
 
Р-7525, Ізмаїльське повітове управління поліції 
м. Ізмаїл 
22.07.1941-26.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 24.07.1974 р. 
Всього: 233 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 219 од. зб. 
Відділ адміністративної поліції. Відділ сигуранци. 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 14 од. зб. 
Листування з Кишинівським окружним інспектором. Відомості з особового 
складу. 
 
 
Р-7526, Ізмаїльська повітова префектура 
м. Ізмаїл 
24.07.1941-25.08.1944 рр. 
тип 29 
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3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 24.07.1974 р. 
Всього: 272 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 122 од. зб. 
Адміністративний відділ. Фінансовий відділ. 
Опис № 2 – 1941-1944 рр., 150 од. зб. 
Кабінет префектури. Адміністративний відділ. Фінансовий відділ. Економіч-
ний відділ. Відділ мобілізації, організації нації та території (МОНТ). Бю-
ро сиріт, вдовиць та інвалідів війни. 
 
Р-7527, 3-є відділення повітової фінансової адміністрації Четатя-Албе 
с. Тузли Ізмаїльської області 
22.07.1941-24.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.03.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 2 од. зб. 
Відомості про збирання податків. Списки підприємців та фінансових контро-
лерів. 
 
Р-7528, Болградська волосна претура 
м. Болград Ізмаїльської області 
25.07.1941-25.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 24.07.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 44 од. зб. 
Циркуляри та накази Міністерства Внутрішніх справ, Генерального штабу ру-
мунської армії та Бессарабського губернаторства. Листування з примаріями. 
Відомості про особовий склад. 
 
Р-7529, Кілійська волосна претура 
м. Кілія Ізмаїльської області 
24.07.1941-25.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 24.07.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 153 од. зб. 
Циркуляри, накази, інструкції Міністерства Внутрішніх справ, Бессарабсько-
го губернаторства, Кілійської префектури. Листування з Кілійською префек-
турою та примаріями. Рішення примарій. Відомості з особового складу. 
 
Р-7530, Ренійська волосна претура 
м. Рені Ізмаїльської області 
19.07.1941-26.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 24.07.1974 р. 
Всього: 106 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 83 од. зб. 
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Накази Міністерства Внутрішніх справ, Бессарабського губернаторства. Пос-
танови претури та примарій. Протоколи претора, волосних адміністративних 
конференцій. Відомості з особового складу. 
Опис № 2 – 1941-1944 рр., 23 од. зб. 
Інструкції Бессарабського губернаторства, повідомлення Ізмаїльського жан-
дармського легіону. Листування з примаріями. Відомості з особового складу. 
 
Р-7531, Тарутинська волосна претура 
с. Тарутине Ізмаїльської області 
22.07.1941-24.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 32 од. зб. 
Накази Міністерства Внутрішніх справ та національної оборони. Директиви, 
рішення, розпорядження, накази та інструкції Бессарабського губернаторст-
ва. Протоколи засідань адміністративних конференцій Кілійської префектури 
та адміністративної ради претури. Відомості з особового складу. 
 
Р-7532, Примарія м. Четатя-Албе 
м. Білгород-Дністровський Ізмаїльської області 
23.07.1941-26.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 160 од. зб. 
Накази, директиви та постанови Міністерства Внутрішніх справ, Бессарабсь-
кого губернаторства, примарії. Монографія м. Четатя-Албе та плани міста. 
Відомості з фінансових питань та особовому складу. 
 
Р-7533, Примарія м. Болграда 
м. Болград Ізмаїльської області 
22.07.1941-25.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1974 р. 
Всього: 69 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 36 од. зб. 
Накази Міністерства Внутрішніх справ, національної оборони та фінансів. 
Директиви, рішення та накази Бессарабського губернаторства. Накази Ізма-
їльської префектури. Протоколи засідань комітету співробітництва. Відомос-
ті з особового складу. 
Опис № 2 – 1941-1944 рр., 33 од. зб. 
Накази, постанови, розпорядження та директиви Міністерства Внутрішніх 
справ, Генерального штабу Румунської армії, Бессарабського губернаторства. 
Відомості з особового складу. 
 
Р-7534, Примарія м. Вилкове 
м. Вилкове Ізмаїльської області 
25.07.1941-25.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
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На державному зберіганні з 18.11.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 27 од. зб. 
Накази та розпорядження Бессарабського губернаторства. Відомості з фінан-
сових питань та особовому складу. 
 
 
Р-7535, Примарія м. Ізмаїла 
м. Ізмаїл Ізмаїльської області 
22.07.1941-26.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 53 од. зб. 
Накази Міністерства Внутрішніх справ, національної оборони, Бессарабського 
губернаторства, Ізмаїльського територіального округу. Постанови примарії. 
Статистичні відомості. Відомості з фінансових питань та особовому складу. 
 
Р-7536, Примарія м. Рені 
м. Рені Ізмаїльської області 
19.07.1941-26.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1974 р. 
Всього: 37 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 19 од. зб. 
Розпорядження, накази та інструкції Бессарабського губернаторства, Ізма-
їльської повітової префектури. Постанови примарії. Статистичні відомості 
про економіку, культуру, склад населення. Листування з Ізмаїльської пові-
товою префектурою та претурами. Відомості з особового складу. 
Опис № 2 – 1941-1944 рр., 18 од. зб. 
Відомості з фінансових питань та особовому складу. 
 
Р-7537, Примарія с. Олександровки 
с. Олександровка Ново- Іванівського району Ізмаїльської області 
23.07.1941-28.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 19 од. зб. 
Розпорядження та накази Ізмаїльської та Болградської претури. Відомості на 
отримання заробітної платні. 
 
Р-7538, Примарія с. Беняса 
с. Баннівка Болградського району Ізмаїльської області 
23.07.1941-25.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 18 од. зб. 
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Директиви, інструкції та накази Бессарабського губернаторства, Ізмаїльсь-
кої префектури. Протоколи засідань ради співробітництва примарії с. Беня-
са. Листування з Болградською претурою. Списки мешканців с. Беняса на 
отримання румунського громадянства. Монографія села. 
 
Р-7539, Примарія с. Булгарика 
с. Булгарика Болградського району Ізмаїльської області 
22.07.1941-25.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 29 од. зб. 
Директиви, інструкції та накази Бессарабського губернаторства, Ізмаїльсь-
кої префектури, Генерального штабу румунської армії, директорату Бессара-
бії, Ізмаїльської земельної палати. Листування з Болградською претурою. 
Списки мешканців села на отримання румунського громадянства. Відомості з 
особового складу. 
 
Р-7540, Примарія с. Вайсал 
с. Вайсал Болградського району Ізмаїльської області 
22.07.1941-25.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 26 од. зб. 
Інструкції та накази Бессарабського губернаторства, Міністерства внутріш-
ніх справ, Ізмаїльської повітової префектури. Рішення претури Болградської 
волості, примарії с. Васал. Протоколи засідань комунальної ради примарії. 
Листування з Болградською претурою та Ізмаїльським територіальним округом. 
Відомості з особового складу. 
 
Р-7541, Примарія с. Івенєшть-Ной 
с. Ново-Іванівка Ізмаїльської області 
22.07.1941-25.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 27 од. зб. 
Директиви, інструкції та накази Бессарабського губернаторства, Міністерст-
ва внутрішніх справ, Ізмаїльської повітової префектури. Листування з Бол-
градською претурою та Ізмаїльським трибуналом. Відомості з особового скла-
ду. 
 
Р-7542, Примарія с. Думітрешть 
с. Димитрівка Ново-Іванівського району Ізмаїльської області 
22.07.1941-25.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 8 од. зб. 
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Директиви, інструкції та накази Бессарабського губернаторства, , Ізмаїль-
ської префектури. Листування з Ізмаїльською префектурою та Болградською 
претурою. Протоколи допитів свідків про осіб, які від’їжджали на роботу в 
східну частину СРСР в 1940-1941 рр. Відомості з особового складу. 
 
Р-7543, Примарія с. Дунерянка 
с. Задунаївка Ново-Іванівського району Ізмаїльської області 
22.07.1941-25.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 8 од. зб. 
Накази Бессарабського губернаторства, , Ізмаїльської префектури. Книги ре-
єстрації та перепису мешканців села. Відомості на виплату заробітної плат-
ні. 
 
Р-7544, Примарія с. Ісерлія 
с. Ісерлія Ново-Іванівського району Ізмаїльської області 
22.07.1941-25.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 17 од. зб. 
Накази, директиви та розпорядження Бессарабського губернаторства, Ізмаїль-
ської префектури. Листування з Болградською претурою. Відомості з особово-
го складу. 
 
 
Р-7545, Примарія с. Каракурт 
с. Каракурт Болградського району Ізмаїльської області 
22.07.1941-25.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 30 од. зб. 
Накази, директиви та розпорядження Бессарабського губернаторства, Ізмаїль-
ської префектури. Протоколи засідань волосних рад співробітництва, адміні-
стративних конференцій. Плани роботи примарії. Монографія села. Списки ме-
шканців села. Відомості з особового складу. 
 
Р-7546, Примарія с. І.Г. Дука 
с. Сатуноу Саратського району Ізмаїльської області 
22.07.1941-24.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 28 од. зб. 
Накази, директиви та розпорядження Бессарабського губернаторства, Мініс-
терства освіти та культури. Листування з претурами, Кілійським трибуналом. 
Статистичні відомості. Відомості з особового складу. 
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Р-7547, Примарія с. Фантина-Зинелор 
с. Кирнички Суворовського району Ізмаїльської області 
22.07.1941-22.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 8 од. зб. 
Накази, директиви та розпорядження Бессарабського губернаторства, Мініс-
терства внутрішніх справ. Рішення примарії. Відомості з фінансових питань 
та особового складу. 
 
Р-7548, Примарія с. Пандаклія 
с. Пандаклія Ново-Іванівського району Ізмаїльської області 
24.07.1941-23.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 18 од. зб. 
Розпорядження Бессарабського губернаторства, Болградської претури. Цирку-
ляри та розпорядження центрального інституту статистики. Протоколи засі-
дань адміністративних конференцій. Листування з Болградською претурою. 
Списки виборців села. Відомості на видачу заробітної платні. 
 
 
Р-7549, Примарія с. Ташбунар 
с. Ташбунар Болградського району Ізмаїльської області 
22.07.1941-24.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.11.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 14 од. зб. 
Розпорядження, циркуляри, інструкції та накази Бессарабського губернаторс-
тва, Міністерства внутрішніх справ, Ізмаїльської повітової префектури. 
Протоколи засідань адміністративних конференцій, засідань комісій співро-
бітництва, комунальної ради. Листування з волосною претурою. Монографія 
села. Відомості з особового складу. 
 
 
Р-7550, Примарія с. Троян-Ноу 
с. Нові Трояни Ново-Іванівського району Ізмаїльської області 
23.07.1941-23.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 05.06.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1944 рр., 7 од. зб. 
Протоколи засідань комунальної ради. Плани роботи примарії. Листування з 
Ізмаїльським територіальним округом та військовими частинами. Відомості на 
виплату заробітної платні. Списки мешканців села. 
 
 
Р-7551, Примарія с. Троян-Векь 
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с. Старі Трояни Суворовського району Ізмаїльської області 
22.07.1941-24.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 05.06.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 16 од. зб. 
Накази Бессарабського губернаторства та Ізмаїльської повітової префектури. 
Листування з повітовою префектурою, волосною претурою та Ізмаїльським три-
буналом. Топографічний план села. Відомості на виплату заробітної платні. 
Статистичні відомості про населення. 
 
Р-7552, Примарія с. Хасан-Батир 
Ново-Іванівського району Ізмаїльської області 
23.07.1941-23.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 05.06.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 8 од. зб. 
Накази, інструкції, розпорядження Бессарабського губернаторства, Міністер-
ства внутрішніх справ, директорату адміністративних справ, Ізмаїльської 
префектури. Листування з Болградською претурою та Ізмаїльським трибуналом. 
Відомості на виплату заробітної платні.  
 
 
Р-7553, Примарія с. Чійшія 
Ново-Іванівського району Ізмаїльської області 
23.07.1941-23.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 05.06.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 23 од. зб. 
Накази Бессарабського губернаторства. Протоколи засідань про виступ радян-
ських громадян проти румунської влади у 1940 р. Відомості на виплату заро-
бітної платні.  
 
Р-7554, Примарія с. Дженерал-Авереску 
с. Бабель Суворівського району Ізмаїльської області 
22.07.1941-24.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 05.06.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 11 од. зб. 
Накази, розпорядження Міністерства внутрішніх справ, Бессарабського губер-
наторства, Ізмаїльської префектури. Постанови примарії. Монографія села. 
Щомісячні інформації про політично-моральний настрій населення.  
 
Р-7555, Примарія с. Броска 
Суворівського району Ізмаїльської області 
22.07.1941-24.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
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На державному зберіганні з 05.06.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 4 од. зб. 
Директиви директорату адміністративних справ. Монографія села. 
 
 
Р-7556, Примарія с. Дермендере 
Болградського району Ізмаїльської області 
22.07.1941-25.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 05.06.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1944 рр., 9 од. зб. 
Директиви, інструкції Міністерства внутрішніх справ, Бессарабського губер-
наторства, директорату адміністративних справ, повітової префектури. Моно-
графія села. Листування з Ізмаїльською претурою та трибуналом. Відомості 
про особовий склад.  
 
Р-7557, Примарія с. Долукьой 
Суворовського району Ізмаїльської області 
22.07.1941-23.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 05.06.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 24 од. зб. 
Директиви, інструкції, розпорядження, накази Міністерства внутрішніх 
справ, Міністерства праці, Бессарабського губернаторства, Головного війсь-
кового штабу, Ізмаїльської префектури. Рішення префектури та примарії. 
Протоколи засідань ради співробітництва. Монографія села. Листування з Із-
маїльською претурою та префектурою. Відомості на виплату заробітної плат-
ні. 
 
 
Р-7558, Примарія с. І.Г. Дука 
с. Утконосівка Суворовського району Ізмаїльської області 
22.07.1941-25.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 05.06.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 26 од. зб. 
Накази, директиви, інструкції, розпорядження Бессарабського губернаторст-
ва, Міністерства внутрішніх справ, повітової префектури. Постанови благо-
дійного комітету села. Списки мешканців села, які одержали румунське під-
данство. Відомості з особового складу. 
 
Р-7559, Примарія с. Кайраклія 
Болградського району Ізмаїльської області 
22.07.1941-25.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 03.06.1974 р. 
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Опис № 1 – 1941-1944 рр., 17 од. зб. 
Директиви, інструкції Міністерства внутрішніх справ, Бессарабського губер-
наторства. Протоколи та постанови комунальної ради. Списки мешканців села. 
Відомості на виплату заробітної платні.  
 
Р-7560, Примарія с. Кишліца-Дунерє 
с. Кісліци Суворовського району Ізмаїльської області 
22.07.1941-29.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 05.06.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 11 од. зб. 
Накази, директиви, інструкції, розпорядження Бессарабського губернаторст-
ва, Міністерства внутрішніх справ, директорату освіти та культури, Ізма-
їльської повітової префектури. Постанови примарії. Листування з Ізмаїльсь-
ким територіальним округом та Ізмаїльською претурою. Списки мешканців се-
ла. Відомості з особового складу. 
 
Р-7561, Примарія с. Кот-Китай 
Ново-Іванівського району Ізмаїльської області 
23.07.1941-23.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 05.06.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 17 од. зб. 
Накази, директиви, розпорядження Бессарабського губернаторства, Міністерс-
тва внутрішніх справ, Ізмаїльської префектури, Болградської претури. Рі-
шення примарії села. Протоколи засідань комісії співробітництва. Плани ро-
боти примарії села. Відомості з особового складу. 
 
Р-7562, Примарія с. Муравлянка 
с. Муравльовка Суворовського району Ізмаїльської області 
21.07.1941-25.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 05.06.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 5 од. зб. 
Накази, директиви, інструкції, розпорядження Бессарабського губернаторст-
ва, директорату адміністративних справ, повітової префектури. Рішення Із-
маїльської претури. Списки мешканців села. Монографія села. 
 
Р-7563, Примарія с. Некрасівка-Ноу 
с. Нова Некрасівка Суворовського району Ізмаїльської області 
22.07.1941-24.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 25.06.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 7 од. зб. 
Накази, директиви, інструкції, розпорядження Бессарабського губернаторст-
ва, Міністерства внутрішніх справ, повітової префектури. Листування з Із-
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маїльською претурою. Відомості на виплату заробітної платні. Монографія 
села. 
 
Р-7564, Примарія с. Некрасівка-Векь 
с. Стара Некрасівка Суворовського району Ізмаїльської області 
22.07.1941-24.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 05.06.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 16 од. зб. 
Накази, директиви, інструкції, розпорядження Міністерства національної 
оборони, Бессарабського губернаторства, директорату адміністративних 
справ, Ізмаїльської претури. Постанови примарії. Звіти про роботу прима-
рії. Статистичні відомості та списки мешканців. Відомості з фінансових пи-
тань та особового складу. 
 
Р-7565, Примарія с. Покровка-Ноу 
с. Ново-Покровка Суворовського району Ізмаїльської області 
22.07.1941-24.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 05.06.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 10 од. зб. 
Накази, директиви, інструкції, розпорядження Міністерства внутрішніх 
справ, Бессарабського губернаторства, Ізмаїльської префектури. Протоколи 
засідань адміністративних конференцій та ради співробітництва. Монографія 
села. Відомості з особового складу. 
 
Р-7566, Примарія с. Реджеле Міхай - 1 
с. Суворове Суворовського району Ізмаїльської області 
22.07.1941-24.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 05.06.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 13 од. зб. 
Накази, директиви, інструкції, розпорядження Міністерства внутрішніх 
справ, Бессарабського губернаторства, Ізмаїльської префектури, директорату 
адміністративних справ. Протоколи засідань комітету співробітництва. Відо-
мості з особового складу. 
 
Р-7567, Примарія с. Саф’яни  
Суворовського району Ізмаїльської області 
22.07.1941-24.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 05.06.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 10 од. зб. 
Накази, директиви, інструкції, розпорядження Бессарабського губернаторст-
ва, Ізмаїльської префектури. Рішення примарії. Протоколи засідань комітету 
співробітництва та комунальної ради.  
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Р-7568, Примарія с. Хаджи-Курда 
Суворовського району Ізмаїльської області 
22.07.1941-24.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 05.06.1974 р. 
Всього: 17 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 7 од. зб. 
Накази Бессарабського губернаторства, Ізмаїльської повітової префектури. 
Постанови примаря. Відомості з особового складу. 
Опис № 2 – 1941-1944 рр., 10 од. зб. 
Накази Бессарабського губернаторства, Ізмаїльської повітової префектури. 
Листування з Ізмаїльською волосною претурою. Відомості з особового складу. 
 
Р-7569, Примарія с. Чамашир 
Суворовського району Ізмаїльської області 
22.07.1941-24.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 05.06.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 19 од. зб. 
Накази, директиви, інструкції Міністерства внутрішніх справ, Бессарабсько-
го губернаторства, Ізмаїльської повітової префектури та територіального 
округу. Листування з волосною претурою. Статистичні відомості та з особо-
вого складу. 
 
Р-7570, Примарія с. Чишмяца-Веруте 
Болградського району Ізмаїльської області 
22.07.1941-25.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 05.06.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 12 од. зб. 
Накази та інструкції Міністерства внутрішніх справ, Бессарабського губер-
наторства, Ізмаїльської префектури. Протоколи засідань комунальної ради. 
Місячні огляди про політично-моральний стан населення села. Монографія се-
ла. Відомості з особового складу. 
 
Р-7571, Примарія с. Барта 
Ренійського району Ізмаїльської області 
20.07.1941-25.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 05.06.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 15 од. зб. 
Накази Ізмаїльської префектури. Листування з Ренійською претурою. Статис-
тичні відомості та з особового складу. 
 
Р-7572, Примарія с. Вледичень 
Болградського району Ізмаїльської області 
22.07.1941-27.08.1944 рр. 
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тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 05.06.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 15 од. зб. 
Накази та директиви Бессарабського губернаторства, Ізмаїльської префекту-
ри, директорату адміністративних справ. Протоколи засідань ради співробіт-
ництва. Листування з директоратом румунізації, Ренійською претурою. Відо-
мості з особового складу. 
 
 
Р-7573, Примарія с. Болбока 
Ренійського району Ізмаїльської області 
20.07.1941-25.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 05.06.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 50 од. зб. 
Накази, директиви та інструкції Міністерства національної оборони, Бесса-
рабського губернаторства, повітової префектури, директорату національної 
оборони. Постанови примарії. Місячні плани. та звіти примарії. Відомості з 
особового складу. 
 
Р-7574, Примарія с. Картал 
Ренійського району Ізмаїльської області 
20.07.1941-25.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 05.06.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 10 од. зб. 
Накази, директиви та циркуляри Бессарабського губернаторства. Постанови 
Ренійської претури. Протоколи засідань комунальної ради. Листування з Ре-
нійською претурою. Відомості з особового складу. 
 
Р-7575, Примарія с. Курчі 
Болградського району Ізмаїльської області 
22.07.1941-24.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 05.06.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 23 од. зб. 
Накази та інструкції Міністерства внутрішніх справ, Бессарабського губер-
наторства, Ізмаїльської префектури. Постанови примарії. Протоколи засідань 
комітету співробітництва. Відомості з фінансових питань та особового скла-
ду. 
 
 
Р-7576, Примарія с. Сату-Ноу 
с. Сатунове Ренійського району Ізмаїльської області 
22.07.1941-25.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
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На державному зберіганні з 06.06.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1944 рр., 8 од. зб. 
Накази, директиви та розпорядження Міністерства внутрішніх справ, Ізмаїль-
ської префектури, Ренійської претури, Бессарабського губернаторства. Пос-
танови примарії. Протоколи засідань ради співробітництва. Листування з Ре-
нійською претурою. Відомості з особового складу. 
 
Р-7576, Примарія с. Фрекацей 
Ренійського району Ізмаїльської області 
20.07.1941-25.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.06.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1944 рр., 6 од. зб. 
Накази та постанови Бессарабського губернаторства, Ізмаїльської повітової 
префектури. Відомості з особового складу. 
 
Р-7578, Примарія с. Апродул-Пуріче 
Кілійського району Ізмаїльської області 
23.07.1941-22.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.06.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 48 од. зб. 
Директиви, постанови, накази, та інструкції Міністерства Внутрішніх справ, 
Бессарабського губернаторства, Міністерства фінансів, Кілійської префекту-
ри, директорату національної економіки. Постанови примарії. Протоколи за-
сідань комунальної ради. Відомості з фінансових питань та особового скла-
ду. 
 
 
Р-7579, Примарія с. Бургуджі 
Арцизського району Ізмаїльської області 
22.07.1941-24.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.03.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 36 од. зб. 
Директиви, постанови, накази, розпорядження та інструкції Міністерства 
Внутрішніх справ, Бессарабського губернаторства, Міністерства фінансів, 
Кілійської префектури, директорату адміністративних справ, повітової пре-
фектури та примарії. Протоколи засідань волосних адміністративних конфере-
нцій. Листування з губернаторством, повітовою та волосною претурами, з Кі-
лійським трибуналом, жандармськими постами. Відомості з особового складу. 
 
Р-7580, Примарія с. Главань 
Ново-Іванівського району Ізмаїльської області 
22.07.1941-24.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 06.06.1974 р. 
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Опис № 1 – 1941-1944 рр., 40 од. зб. 
Накази Міністерства національної оборони, Бессарабського губернаторства, 
директорату адміністративних справ. Постанови Міністерства внутрішніх 
справ, Кілійської префектури та примарії. Протоколи засідань комунальної 
ради. Листування з Кілійською апеляційною палатою, Кілійським трибуналом 
та волосною претурою. Монографія села. Відомості з особового складу. 
 
Р-7581, Примарія с. Галілешть 
Кілійського району Ізмаїльської області 
22.07.1941-23.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.03.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 14 од. зб. 
Накази та директиви Міністерства внутрішніх справ, Бессарабського губерна-
торства, Міністерства фінансів, повітової префектури, директорату румуні-
зації, колонізації та інвентаризації. Рішення примарії. Протоколи засідань 
комунальної ради. Монографія села. Відомості з особового складу.  
 
Р-7582, Примарія с. Дмитрівка 
с. Дмитрівка Кілійського району Ізмаїльської області 
24.07.1941-26.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.07.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 29 од. зб. 
Накази та інструкції Бессарабського губернаторства, повітової префектури. 
Постанови примарії. Листування з волосною претурою. Відомості на видачу 
заробітної платні.  
 
Р-7583, Примарія с. Дракуля 
Кілійського району Ізмаїльської області 
24.07.1941-23.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.07.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 19 од. зб. 
Накази, постанови та інструкції Міністерства внутрішніх справ, Бессарабсь-
кого губернаторства, повітової префектури та претури. Постанови примарії 
села. Відомості з фінансових питань та особового складу.  
 
Р-7584, Примарія с. Дюльмень 
Тарутинського району Ізмаїльської області 
23.07.1941-22.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.03.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 3 од. зб. 
Накази, директиви та інструкції директорату адміністративних справ. Рішен-
ня примарії села.  
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Р-7585, Примарія с. Жібрієнь 
с. Жібріяни Кілійського району Ізмаїльської області 
22.07.1941-24.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.03.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 51 од. зб. 
Накази та інструкції Міністерства внутрішніх справ, Бессарабського губер-
наторства, повітової префектури. Протоколи засідань адміністративних кон-
ференцій. Списки мешканців села. Відомості на видачу заробітної платні. 
 
Р-7586, Примарія с. Єнікей 
Кілійського району Ізмаїльської області 
25.07.1941-25.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.07.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 32 од. зб. 
Накази, директиви, розпорядження та інструкції Міністерства внутрішніх 
справ, Бессарабського губернаторства, директоратів та Головного військово-
го штабу. Рішення примарії. Листування з Кілійською претурою. Монографія 
села. Відомості з особового складу. 
 
Р-7587, Примарія с. Карячка 
Кілійського району Ізмаїльської області 
23.07.1941-24.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.07.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 12 од. зб. 
Накази Міністерства внутрішніх справ, Бессарабського губернаторства. Пос-
танови Кілійської претури та примарії. Відомості з особового складу. 
 
Р-7588, Примарія с. Китай 
Кілійського району Ізмаїльської області 
23.07.1941-25.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.07.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 21 од. зб. 
Накази, директиви, інструкції та постанови Бессарабського губернаторства, 
директорату національної економіки, Кілійської префектури. Листування з 
Кілійською претурою. Відомості з особового складу. 
 
Р-7589, Примарія с. Нерушай 
Татарбунарського району Ізмаїльської області 
23.07.1941-23.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.07.1975 р. 
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Опис № 1 – 1941-1944 рр., 41 од. зб. 
Накази, директиви, інструкції та постанови Бессарабського губернаторства 
та Міністерства внутрішніх справ. Монографія села. Рішення та листування з 
Кілійською префектурою та примарією. Відомості з фінансових питань та осо-
бового складу. 
 
Р-7590, Примарія с. Реджеле Фердинанд-1 
с. Миколаївка Кілійського району Ізмаїльської області 
25.07.1941-24.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.07.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 36 од. зб. 
Накази, директиви, інструкції та постанови Бессарабського губернаторства, 
Міністерства внутрішніх справ. Постанови та рішення Кілійської префектури 
і примарії. Листування з Кілійською претурою та судом. Відомості з історії 
села. Відомості з фінансових питань та особового складу. 
 
Р-7591, Примарія с. Селіогло 
Арцизського району Ізмаїльської області 
23.07.1941-23.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.07.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 41 од. зб. 
Накази, директиви, інструкції та постанови Бессарабського губернаторства, 
міністерств, Верховного штабу Румунської армії, Кілійської префектури і 
примарії. Постанови примарії. Листування з Кілійською претурою та префек-
турою. Монографія села. Відомості з фінансових питань та особового складу. 
 
Р-7592, Примарія с. Ташлик 
Арцизського району Ізмаїльської області 
23.07.1941-23.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.03.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 29 од. зб. 
Накази, розпорядження та інструкції Бессарабського губернаторства, мініс-
терств. Постанови Кілійської претури. Листування з Кілійською претурою. 
Монографія села. Відомості з фінансових питань та особового складу. 
 
Р-7593, Примарія с. Фурманка 
Кілійського району Ізмаїльської області 
24.07.1941-25.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.03.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 23 од. зб. 
Накази, директиви, інструкції та постанови Бессарабського губернаторства, 
Міністерства оборони, Кілійської префектури. Постанови та рішення Кілійсь-
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кої префектури і примарії. Листування з Кілійською претурою. Монографія с. 
Фурманівка Відомості з особового складу. 
 
Р-7594, Примарія с. Арциз 
Арцизського району Ізмаїльської області 
23.07.1941-23.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.03.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1944 рр., 20 од. зб. 
Накази, розпорядження та директиви Бессарабського губернаторства, директо-
рату адміністративних справ, Кілійської префектури. Постанови Кілійської 
префектури, Арцизської примарії. Листування з Кілійською префектурою. Мо-
нографія села. Відомості з особового складу. 
 
Р-7595, Примарія с. Акмангіт 
Татарбунарського району Ізмаїльської області 
26.07.1941-25.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.07.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 33 од. зб. 
Накази, розпорядження та директиви Бессарабського губернаторства, директо-
рату румунізації, колонізації та інвентаризації, Кілійської префектури. 
Протоколи та рішення примарії. Монографія села. Відомості з особового 
складу. 
 
Р-7596, Примарія с. Бакчалія 
Татарбунарського району Ізмаїльської області 
26.07.1941-25.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 24 од. зб. 
Накази, розпорядження та директиви Бессарабського губернаторства, директо-
рату фінансів, Кілійської префектури. Рішення примарії. Листування з воло-
сною претурою. Відомості з фінансових питань та особового складу. 
 
Р-7597, Примарія с. Борисівка 
Татарбунарського району Ізмаїльської області 
26.07.1941-25.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 12 од. зб. 
Постанови Ради Міністрів Румунії. Накази, розпорядження та інструкції 
Бессарабського губернаторства, 3-го територіального округу, Кілійської 
префектури. Книга постанов примарії с. Борисівка. Відомості з фінансових 
питань та особового складу. 
 
Р-7598, Примарія с. Делжілер 
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Татарбунарського району Ізмаїльської області 
23.07.1941-25.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 15 од. зб. 
Директиви, постанови, накази, розпорядження та інструкції Бессарабського 
губернаторства, Кілійської префектури, примарії с. Должілер. Протоколи та 
рішення примарії. Відомості з фінансових питань та особового складу. 
 
 
Р-7599, Примарія с. Золокарь 
Татарбунарського району Ізмаїльської області 
26.07.1941-23.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 15 од. зб. 
Директиви, постанови, накази, розпорядження та інструкції Бессарабського 
губернаторства, Міністерства внутрішніх справ, Кілійської префектури, Го-
ловного військового штабу. Постанови примарії. Листування з Тетерєштською 
претурою. Відомості з фінансових питань та особового складу. 
 
Р-7600, Примарія с. Павловки 
Арцизського району Ізмаїльської області 
22.07.1941-24.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 18 од. зб. 
Директиви та інструкції Бессарабського губернаторства, Головного військо-
вого штабу. Книга наказів та постанов примарії с. Павлівка. Монографія се-
ла. Відомості з фінансових питань та особового складу. 
 
 
Р-7601, Примарія с. Сератса 
с. Сарата Саратського району Ізмаїльської області 
22.07.1941-23.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 12 од. зб. 
Директиви та інструкції Бессарабського губернаторства, Кілійської префек-
тури. Книга наказів та постанов примарії с. Серата. Листування з Те-
терєштським волосним статистичним відділом. Відомості з фінансових питань 
та особового складу. 
 
Р-7602, Примарія с. Спасски 
Татарбунарського району Ізмаїльської області 
26.07.1941-24.08.1944 рр. 
тип 29 
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3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 9 од. зб. 
Директиви, постанови, накази та інструкції Бессарабського губернаторства, 
Міністерства внутрішніх справ, директорату адміністративних справ, Голов-
ного штабу армії, Кілійської префектури та примарії. Листування з Те-
терєштською претурою. Монографія села. Відомості з особового складу. 
 
Р-7603, Примарія с. Тетерєшть 
с. Татарбунари Татарбунарського району Ізмаїльської області 
23.07.1941-25.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 33 од. зб. 
Директиви, постанови, розпорядження та інструкції Бессарабського губерна-
торства, Кілійської префектури, Кілійського повітового трибуналу, Те-
терєштської претури. Листування з Бессарабським губернаторством, Кілійсь-
ким трибуналом. Відомості з фінансових питань та особового складу. 
 
Р-7603, Примарія с. Тетерєшть 
с. Татарбунари Татарбунарського району Ізмаїльської області 
23.07.1941-25.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 33 од. зб. 
Директиви, постанови, розпорядження та інструкції Бессарабського губерна-
торства, Кілійської префектури, Кілійського повітового трибуналу, Те-
терєштської претури. Листування з Бессарабським губернаторством, Кілійсь-
ким трибуналом. Відомості з фінансових питань та особового складу. 
 
Р-7604, Примарія с. Тропокло 
с. Траповка Татарбунарського району Ізмаїльської області 
23.07.1941-23.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 15 од. зб. 
Директиви, постанови, розпорядження та інструкції Бессарабського губерна-
торства, директорату адміністративних справ, Кілійської префектури та при-
марії. Протоколи ради співробітництва примарії. Листування з Тетерєштською 
претурою. Монографія села. Відомості з особового складу. 
 
 
Р-7605, Примарія с. Ескіполос 
Татарбунарського району Ізмаїльської області 
24.07.1941-23.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.10.1975 р. 
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Опис № 1 – 1941-1944 рр., 6 од. зб. 
Директиви, постанови, розпорядження та інструкції Бессарабського губерна-
торства. Протоколи засідань, постанови примарії. Монографія села. Відомос-
ті з особового складу. 
 
Р-7606, Примарія с. Березине 
Тарутинського району Ізмаїльської області 
22.07.1941-22.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 6 од. зб. 
Відомості з особового складу. 
 
Р-7607, Примарія с. Делень 
Ново-Іванівського району Ізмаїльської області 
22.07.1941-23.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 38 од. зб. 
Директиви, постанови, розпорядження та інструкції Бессарабського губерна-
торства, Кілійської префектури. Відомості з особового складу. 
 
Р-7608, Примарія с. Калчева 
Болградського району Ізмаїльської області 
22.07.1941-25.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 11 од. зб. 
Директиви, постанови, розпорядження та інструкції Бессарабського губерна-
торства, Міністерства внутрішніх справ, Кишинівського директорату. Поста-
нови примарії. Відомості з особового складу. 
 
Р-7609, Примарія с. Коцбах 
Тарутинського району Ізмаїльської області 
23.07.1941-23.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 4 од. зб. 
Накази директорату адміністративних справ. Монографія села. Відомості з 
особового складу. 
 
 
Р-7610, Примарія с. Красне 
Тарутинського району Ізмаїльської області 
23.07.1941-22.08.1944 рр. 
тип 29 
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3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 10 од. зб. 
Накази та циркуляри Бессарабського губернаторства, Кілійської префектури. 
Постанови примарії. Відомості з особового складу. 
 
Р-7611, Примарія с. Кульмя 
Тарутинського району Ізмаїльської області 
23.07.1941-23.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 6 од. зб. 
Накази директорату адміністративних справ. Відомості з особового складу. 
 
Р-7612, Примарія с. Купорань 
Тарутинського району Ізмаїльської області 
23.07.1941-23.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 19 од. зб. 
Накази та інструкції Міністерства внутрішніх справ, Бессарабського губер-
наторства, директорату адміністративних справ, Кілійської префектури. Пос-
танови примарії. Листування з Кілійською префектурою і Тарутинською прету-
рою. Монографія села. Відомості з фінансових питань та особового складу. 
 
Р-7613, Примарія с. Лейпциг 
Тарутинського району Ізмаїльської області 
22.07.1941-22.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 6 од. зб. 
Відомості з фінансових питань та особового складу. 
 
Р-7614, Примарія с. Тарутине 
Тарутинського району Ізмаїльської області 
22.07.1941-22.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 7 од. зб. 
Директиви, постанови, розпорядження, накази та інструкції Бессарабського 
губернаторства, Кілійської префектури, Кілійського благодійного товарист-
ва. Листування з Тарутинською претурою. Відомості з особового складу. 
 
Р-7615, Примарія с. Теплица 
Арцизського району Ізмаїльської області 
22.07.1941-23.08.1944 рр. 
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тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 6 од. зб. 
Директиви та накази Бессарабського губернаторства, Міністерства внутрішніх 
справ, Кілійської префектури, Тарутинської претури. Відомості на виплату 
заробітної платні. 
 
Р-7616, Примарія с. Фершампенуаз-Маре 
с. Великий Фершампенуаз Арцизського району Ізмаїльської області 
22.07.1941-23.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 5 од. зб. 
Документи адміністративного відділу. 
 
Р-7617, Примарія с. Фершампенуаз-Мік 
с. Малий Фершампенуаз Арцизського району Ізмаїльської області 
22.07.1941-23.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 25 од. зб. 
Циркуляри та накази Бессарабського губернаторства, директората адміністра-
тивних справ. Відомості з особового складу. 
 
Р-7618, Примарія с. Фріденсталь 
Арцизського району Ізмаїльської області 
23.07.1941-23.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 15 од. зб. 
Документи адміністративного відділу. 
 
Р-7619, Примарія с. Чулень 
Тарутинського району Ізмаїльської області 
23.07.1941-23.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 12 од. зб. 
Документи адміністративного відділу. 
 
Р-7620, Примарія с. Шагань 
Татарбунарського району Ізмаїльської області 
22.07.1941-23.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
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На державному зберіганні з 07.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 12 од. зб. 
Накази та розпорядження Бессарабського губернаторства. Постанови примарії, 
списки. Листування з особового складу. 
 
Р-7621, Ренійський міський комісаріат поліції 
м. Рені Ізмаїльської області 
19.07.1941-26.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 102 од. зб. 
Накази та розпорядження Міністерства внутрішніх справ, Кишинівського ін-
спекторату поліції. Особові справи мешканців м. Рені. Відомості з особово-
го складу. 
 
Р-7622, Ізмаїльський повітовий трибунал 
м. Ізмаїл Ізмаїльської області 
22.07.1941-26.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 07.07.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 375 од. зб. 
Справи про притягнення до судової відповідальності, призначенні опікунів 
майна. Відомості з особового складу. 
 
Р-7623, Прокуратура Ізмаїльського повітового трибуналу 
м. Ізмаїл Ізмаїльської області 
22.07.1941-26.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 08.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 10 од. зб. 
Листування з поліцейськими та жандармськими органами. Матеріали розсліду-
вання позовів. Відомості про засуджених. 
 
Р-7624, Кілійський змішаний суд 
м. Кілія Ізмаїльської області 
24.07.1941-25.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 08.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1944 рр., 27 од. зб. 
Протоколи обирання примирених рад сіл. Відомості з особового складу. 
 
Р-7625, Ізмаїльська волосна претура 
м. Ізмаїл Ізмаїльської області 
22.07.1941-26.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
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На державному зберіганні з 08.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 18 од. зб. 
Накази, директиви, вказівки Бессарабського губернаторства. Відомості з 
особового складу примарій та претур. 
 
Р-7626, Примарія с. Амара 
Тарутинського району Ізмаїльської області 
24.07.1941-22.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 08.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1943-1944 рр., 4 од. зб. 
Накази, розпорядження Бессарабського губернаторства, Ізмаїльської префек-
тури. Відомості з особового складу примарії. 
 
Р-7627, Примарія с. Аниноаса 
Бородінського району Ізмаїльської області 
23.07.1941-22.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 08.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1943-1944 рр., 2 од. зб. 
Накази, розпорядження та інструкції Бессарабського губернаторства. Відомо-
сті з особового складу примарії. 
 
Р-7628, Барамчанська волосна претура 
с. Байрамча Саратського району Ізмаїльської області 
25.07.1941-23.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 08.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 24 од. зб. 
Постанови та накази Бессарабського губернаторства. Рішення волосної прету-
ри. Відомості з особового складу. 
 
Р-7629, Примарія с. Байрамча  
Саратського району Ізмаїльської області 
25.07.1941-23.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 12 од. зб. 
Накази Бессарабського губернаторства, директорату фінансів. Постанови пре-
фектури Четатя-Албе, примарії. Відомості з особового складу примарії. 
 
Р-7630, Примарія с. Бородіно  
Бородінського району Ізмаїльської області 
23.07.1941-22.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
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На державному зберіганні з 09.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 1 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні службовцям примарії. 
 
Р-7631, Примарія с. Будаки 
Лиманського району Ізмаїльської області 
24.07.1941-23.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 33 од. зб. 
Накази, розпорядження та циркуляри Бессарабського губернаторства, директо-
рату національної економіки, префектури Четатя-Албе. Карта с. Будаки. Осо-
бові справи. Відомості на видачу заробітної платні службовцям примарії. 
 
Р-7632, Примарія с. Беіле-Сергіївка 
Лиманського району Ізмаїльської області 
26.07.1941-23.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 10 од. зб. 
Накази, розпорядження та циркуляри Бессарабського губернаторства, префек-
тури Четатя-Албе. Відомості з особового складу примарії. 
 
 
Р-7633, Примарія с. Ведєнь 
с. Введенка Арцизського району Ізмаїльської області 
23.07.1941-23.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 9 од. зб. 
Накази директорату адміністративних справ. Постанови примарії. Монографія 
с. Ведєнь та Вознисень. Листування про призначення місцевої ради співробі-
тництва примарії. Відомості з особового складу примарії. 
 
Р-7634, Примарія с. Гнаденфельд 
Саратського району Ізмаїльської області 
26.07.1941-23.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 9 од. зб. 
Накази, інструкції та циркуляри міністерства національної оборони, Бесса-
рабського губернаторства, префектури Четатя-Албе. Списки та відомості з 
особового складу примарії, бессарабців в румунській армії.  
 
Р-7635, Примарія с. Гра-Рошіє 
с. Гура-Роша Староказацького району Ізмаїльської області 
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23.07.1941-22.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.07.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 6 од. зб. 
Накази, інструкції та циркуляри Бессарабського губернаторства, префектури 
Четатя-Албе та призивного округу. постанови та рішення примарії. Відомості 
з особового складу примарії. 
 
Р-7636, Примарія с. Дивізія 
Тузловського району Ізмаїльської області 
22.07.1941-24.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 22.07.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 27 од. зб. 
Накази, інструкції та циркуляри міністерства національної оборони, Бесса-
рабського губернаторства, префектури Четатя-Албе та територіального окру-
гу. Рішення примарії. Особові справи та відомості з особового складу при-
марії. 
 
Р-7637, Примарія с. Ейгенхейм 
Староказацького району Ізмаїльської області 
23.07.1941-22.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.07.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 9 од. зб. 
Накази, інструкції та циркуляри Бессарабського губернаторства, повітової 
префектури. Накази та постанови примарії і комунальної ради. Особові спра-
ви та відомості з особового складу примарії. 
 
 
Р-7638, Примарія с. Івенєшть-Век 
с. Російська Іванівка Староказацького району Ізмаїльської області 
27.07.1941-22.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 23 од. зб. 
Накази, інструкції та розпорядження Бессарабського губернаторства, Мініс-
терства внутрішніх справ. Постанови примарії, префектури Четатя-Албе. Осо-
бові справи та відомості з особового складу примарії. 
 
Р-7639, Примарія с. Каіра 
Староказацького району Ізмаїльської області 
26.07.1941-23.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.10.1975 р. 
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Опис № 1 – 1941-1944 рр., 7 од. зб. 
Накази Міністерства внутрішніх справ. Розпорядження Кишинівського інспек-
торату поліції, префектури Четатя-Албе. Історичний нарис села. Відомості з 
особового складу примарії. 
Р-7640, Примарія с. Кулевча 
Саратського району Ізмаїльської області 
22.07.1941-23.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 11 од. зб. 
Накази та розпорядження Бессарабського губернаторства, префектури та при-
зивного округу Четатя-Албе, Байрамчанської претури. Відомості на виплату 
заробітної платні. 
 
Р-7641, Примарія с. Казачь 
с. Староказацьке Ізмаїльської області 
29.07.1941-23.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 30 од. зб. 
Накази та розпорядження Бессарабського губернаторства, префектури Четатя-
Албе. Протоколи засідання ради співробітництва претури Лиман та примарії 
с. Козачь. Відомості з особового складу примарії. 
 
 
Р-7642, Примарія с. Кебабча 
Тузловського району Ізмаїльської області 
22.07.1941-24.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 08.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 19 од. зб. 
Накази та розпорядження Бессарабського губернаторства, префектури Четатя-
Албе, Тузловської претури. Протоколи та звіти адміністративних конференцій 
та ради співробітництва сіл. Відомості з особового складу примарії. 
 
Р-7643, Примарія с. Кляштіца 
Тарутинського району Ізмаїльської області 
23.07.1941-22.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1944 рр., 10 од. зб. 
Накази та розпорядження Бессарабського губернаторства, директорату націо-
нальної економіки, державного субсекретаріату. Відомості з особового скла-
ду примарії. 
 
 
Р-7644, Лиманська волосна претура 
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м. Аккерман Ізмаїльської області 
26.07.1941-23.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 14 од. зб. 
Постанови, циркуляри, розпорядження Бессарабського губернаторства, дирек-
торату державного будівництва, Аккерманської повітової префектури. Відомо-
сті з особового складу примарії. 
 
 
Р-7645, Примарія с. Манашь 
Лиманського району Ізмаїльської області 
25.07.1941-23.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1944 рр., 3 од. зб. 
Накази директорату адміністративних справ. Монографія села. Відомості з 
особового складу. 
 
 
Р-7646, Примарія с. Мансбург 
Лиманського району Ізмаїльської області 
23.07.1941-22.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1942 рр., 1 од. зб. 
Відомості з особового складу. 
 
 
Р-7647, Примарія с. Молодова 
Саратського району Ізмаїльської області 
26.07.1941-23.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 14 од. зб. 
Накази та інструкції Бессарабського губернаторства, Генерального штабу, 
директорату адміністративних справ. Постанови та протоколи засідань прима-
рії. Відомості з особового складу. 
 
Р-7648, Примарія с. Мартиза 
Тузловського району Ізмаїльської області 
22.07.1941-24.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 23 од. зб. 
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Накази та розпорядження Бессарабського губернаторства, Міністерства фінан-
сів. Відомості з особового складу. 
 
Р-7649, Примарія с. Ніколаєнь 
с. Миколаївка Тузловського району Ізмаїльської області 
22.07.1941-24.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 18 од. зб. 
Накази та розпорядження Бессарабського губернаторства, директорату націо-
нальної економіки, субсекретаріату постачання, префектури Четатя-Албе. Ві-
домості з особового складу. 
 
Р-7650, Примарія с. Карагачь Ной 
с. Шкандиба Тузловського району Ізмаїльської області 
22.07.1941-24.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 12 од. зб. 
Накази, інструкції Бессарабського губернаторства, директорату адміністра-
тивних справ, префектури Четатя-Албе. Постанови примарії. Відомості з осо-
бового складу. 
 
Р-7651, Примарія с. Платерешть 
с. Плахтієвка Саратського району Ізмаїльської області 
23.07.1941-23.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 9 од. зб. 
Накази, Розпорядження та інструкції Бессарабського губернаторства, дирек-
торату адміністративних справ, префектури Четатя-Албе, Міністерства внут-
рішніх справ. Відомості з особового складу. 
 
 
Р-7652, Примарія с. Пепушой 
с. Попушоя Лиманського району Ізмаїльської області 
26.07.1941-23.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1942 рр., 4 од. зб. 
Постанови примарії. Відомості з особового складу 
 
 
Р-7653, Примарія с. Пошталь 
с. Посталь Лиманського району Ізмаїльської області 
23.07.1941-23.08.1944 рр. 
тип 29 
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3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 5 од. зб. 
Накази та розпорядження Бессарабського губернаторства. Відомості з особо-
вого складу. 
 
Р-7654, Примарія с. Пеулєнь 
с. Петропавлівка Бородинського району Ізмаїльської області 
22.07.1941-22.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1943-1944 рр., 7 од. зб. 
Постанови примарії. Відомості з особового складу. 
 
Р-7655, Примарія с. Райлянка 
Старокозацького району Ізмаїльської області 
27.07.1941-22.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 5 од. зб. 
Накази та розпорядження Бессарабського губернаторства, префектури Четатя-
Албе. Відомості з особового складу. 
 
Р-7656, Примарія с. Сергеєшть 
с. Сергіївна Тузловського району Ізмаїльської області 
22.07.1941-24.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 9 од. зб. 
Накази та інструкції Міністерства внутрішніх справ, Бессарабського губер-
наторства, префектури Четатя-Албе. Відомості з особового складу. 
 
 
Р-7657, Примарія с. Сеймень 
Старокозацького району Ізмаїльської області 
28.07.1941-22.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 7 од. зб. 
Накази та постанови Бессарабського губернаторства, префектури повіту. Ві-
домості з особового складу. 
 
Р-7658, Примарія с. Софьенталь 
с. Софіївка Лиманського району Ізмаїльської області 
23.07.1941-23.08.1944 рр. 
тип 29 
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3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 8 од. зб. 
Накази Бессарабського губернаторства, Міністерства внутрішніх справ, пре-
фектури повіту, волосної претури. Постанови примарії. Відомості з особово-
го складу. 
 
Р-7659, Примарія с. Серерія 
с. Сарарія Тузловського району Ізмаїльської області 
22.07.1941-24.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1944 рр., 3 од. зб. 
Накази та розпорядження Бессарабського губернаторства, Міністерства внут-
рішніх справ, префектури Четатя-Албе. Монографія села. Відомості з особо-
вого складу. 
 
Р-7660, Примарія с. Шабо 
Лиманського району Ізмаїльської області 
26.07.1941-23.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 18 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні службовцям примарії. 
 
 
Р-7661, Примарія с. Штефенєшть 
с. Дальнічени Старокозацького району Ізмаїльської області 
25.07.1941-22.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 4 од. зб. 
Накази та розпорядження Бессарабського губернаторства, субсекретаріату по-
стачання, директорату національної економіки. Постанови примарії. Відомос-
ті з особового складу. 
 
Р-7662, Примарія с. Турлаки 
Лиманського району Ізмаїльської області 
26.07.1941-22.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1944 рр., 2 од. зб. 
Накази Бессарабського губернаторства, префектури Четатя-Албе. Відомості з 
особового складу. 
 
Р-7663, Тузловська волосна претура 
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с. Тузли Ізмаїльської області 
22.07.1941-24.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 40 од. зб. 
Накази, циркуляри та інструкції Бессарабського губернаторства, міністерст-
ва оборони. Протоколи засідання комісії співробітництва претури. Моногра-
фічні відомості з історії Тузловської волості. Відомості з особового скла-
ду. 
 
Р-7664, Примарія с. Тузли 
Ізмаїльської області 
22.07.1941-24.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 22 од. зб. 
Накази, інструкції та постанови Бессарабського губернаторства, Міністерст-
ва внутрішнії справ, директорату національної економіки, центрального ін-
ституту статистики та примарії. Відомості з особового складу примарії. 
 
Р-7665, Примарія с. Успенка 
с. Успенка Саратського району Ізмаїльської області 
25.07.1941-23.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 3 од. зб. 
Рішення примарії. Відомості на видачу заробітної платні співробітникам 
примарії. 
 
Р-7666, Примарія с. Фріденсфельд 
Саратського району Ізмаїльської області 
26.07.1941-24.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 4 од. зб. 
Відомості на видачу заробітної платні співробітникам примарії. 
 
Р-7667, Примарія с. Царичанка-Ноуе 
с. Нова Царичанка Старокозацького району Ізмаїльської області 
27.07.1941-22.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 9 од. зб. 
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Накази, розпорядження та постанови Бессарабського губернаторства, Мініс-
терства фінансів, префектури Четатя-Албе. Відомості на видачу заробітної 
платні співробітникам та про особовий склад. 
 
Р-7668, Примарія с. Царичанка-Веке 
с. Стара Царичанка Старокозацького району Ізмаїльської області 
27.07.1941-22.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 6 од. зб. 
Накази, розпорядження Бессарабського губернаторства, префектури Четатя-
Албе. Монографія села. Відомості на видачу заробітної платні співробітни-
кам та про особовий склад. 
 
Р-7669, Примарія с. Фараонь 
с. Фараонівка Старокозацького району Ізмаїльської області 
27.07.1941-22.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1944 рр., 3 од. зб. 
Відомості з особового складу. 
 
Р-7670, Примарія с. Фрумушіка-Веке 
с. Стара Фрумушіка Бородинського району Ізмаїльської області 
23.07.1941-22.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 3 од. зб. 
Накази Бессарабського губернаторства та префектури Четатя-Албе. Відомості 
з особового складу. 
 
Р-7671, Примарія с. Хофнунгсталь 
Бородинського району Ізмаїльської області 
24.07.1941-22.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 5 од. зб. 
Відомості з особового складу. 
 
Р-7672, Примарія с. Ярославка 
Саратського району Ізмаїльської області 
24.07.1941-24.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1942 рр., 1 од. зб. 
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Накази та інструкції Бессарабського губернаторства та префектури повіту. 
 
 
Р-7673, Повітовий трибунал Четатя-Албе 
м. Білгород-Дністровський Ізмаїльської області 
26.07.1941-23.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1944 рр., 2 од. зб. 
Справи про призначення адміністраторів на майно. 
 
Р-7674, Змішаний суд Четатя-Албе 
м. Білгород-Дністровський Ізмаїльської області 
26.07.1941-23.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1944 рр., 1 од. зб. 
Справа про опіку майна. 
 
 
Р-7675, Байрамчанський сільський суд  
с. Байрамча Ізмаїльської області 
25.07.1941-23.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.07.1974 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1944 рр., 50 од. зб. 
Накази та інструкції Міністерства юстиції. Справа про призначення опікунів 
на майно.Відомості з особового складу. 
 
Р-7676, Тетерєштський сільський суд  
с. Татарбунари Ізмаїльської області 
23.07.1941-25.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1942 рр., 3 од. зб. 
Справа про встановлення права власності. Відомості з особового складу. 
 
Р-7677, Префектура повіту Четатя-Албе  
м. Білгород-Дністровський Ізмаїльської області 
26.07.1941-23.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 16 од. зб. 
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Директиви та інструкції Бессарабського губернаторства, Міністерства націо-
нальної оборони, ради міністрів, інституту статистики. Рішення префектури. 
Відомості з особового складу. 
 
 
Р-7678, Примарія с. Камчік  
Саратського району Ізмаїльської області 
26.07.1941-22.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 32 од. зб. 
Накази та розпорядження Бессарабського губернаторства, Кілійської префек-
тури та Тетерештської претури з особового складу. Відомості на виплату за-
робітної платні чиновникам. Відомості про діяльність комунальної ради при-
марії. 
 
Р-7679, Примарія с. Карамахмет  
Кілійського району Ізмаїльської області 
24.07.1941-24.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 60 од. зб. 
Накази Кілійської префектури про проведення сівби, про видавання землі в 
оренду селянам. Протоколи засідань волосних адміністративних конференцій. 
Відомості на виплату заробітної платні охоронцям села та службовцям прима-
рії. Відомості про піймання радянських парашутистів та вилучення у насе-
лення радянської літератури. 
 
 
Р-7680, Котовський районний відділ кінофікації Виконкому Котовської район-
ної ради депутатів трудящих 
м. Котовськ Одеської області 
1944-10.06.1953 рр. 
тип 19 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 31.03.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1948-1953 рр., 9 од. зб. 
Штатний розпис. Фінансові плани та звіти. 
 
Р-7681, Примарія с. Міхайлень  
с. Михайлівна Саратського району Ізмаїльської області 
26.07.1941-23.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 14 од. зб. 
Накази та розпорядження Міністерства фінансів про введення сільсько-
господарчого податку. Відомості про прибутки примарії, роботу шкіл та бо-
ротьбу з релігійними сектами. 
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Р-7682, Примарія с. Чішмеле 
Татарбунарського району Ізмаїльської області 
26.07.1941-24.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 15 од. зб. 
Накази Бессарабського губернаторства по кадрам. Документи про заходи боро-
тьби з радянськими парашутистами, про облік репресованих радянською владою 
та евакуйованих з частинами Радянської армії. 
 
Р-7683, Примарія с. Голіця 
с. Голіця Новоіванівського району Ізмаїльської області 
23.07.1941-23.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 15 од. зб. 
Накази Бессарабського губернаторства. Листування з Ізмаїльською префекту-
рою, про облік допризовників, про проведення посівів, про відбування тру-
дової повинності мешканцями. Відомості про особовий склад. Списики службо-
вців примарії.  
 
Р-7684, Кілійський (військовий) гарнізон  
м. Кілія Ізмаїльської області 
24.07.1941-25.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 4 од. зб. 
Копії наказів 3-го територіального округу. Листування з жандармським легі-
оном про піймання радянських розвідників-парашутистів, про підтримку вій-
ськової дисципліни. Відомості про озброєння та особовий склад військових 
органів на території повіту.  
 
Р-7685, Примарія с. Карагач 
Ренійського району Ізмаїльської області 
20.07.1941-25.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 6 од. зб. 
Накази Ізмаїльської префектури про облік майна мешканців та репресованих 
радянською владою, про організацію харчових пунктів. Документи про пійман-
ня парашутистів та мобілізацію гужового транспорту для румунської армії.  
 
Р-7686, Примарія с. Табаки 
с. Табаки Болградського району Ізмаїльської області 
22.07.1941-25.08.1944 рр. 
тип 29 
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3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 6 од. зб. 
Накази Бессарабського губернаторства. Листування з Болградською претурою 
про облік та мобілізацію військовозобов’язаних. Документи про мобілізацію 
гужового транспорту для румунської армії. Облікові картки осіб, репресова-
них радянською владою. Плани роботи примарії. Відомості на виплату заробі-
тної платні службовцям примарії. 
 
Р-7687, Управління поліції м. Четатя-Албе 
м. Акерман Ізмаїльської області 
26.07.1941-23.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 852 од. зб. 
Відділ сигуранци. Відділ адміністративної поліції. Відділ судової поліції. 
 
Р-7688, Кілійське повітове міське поліцейське управління 
м. Кілія Ізмаїльської області 
24.07.1941-25.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 680 од. зб. 
Відділ адміністративної поліції. Відділ сигуранци. 
 
Р-7689, Примарія с. Хасан-Аспага 
с. Хасан-Аспага Суворовського району Ізмаїльської області 
22.07.1941-24.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.10.1975 р. 
Всього: 22 од. зб., 1941-1944 рр. 
 
Опис № 1 – 1942-1944 рр., 8 од. зб. 
Накази та постанови Бессарабського губернаторства, директорату адміністра-
тивних справ. Листування про видавання посвідчень мешканцям села. Довідки 
про майновий стан, про румунські національності. Відомості про кадри.  
Опис № 2 – 1941-1944 рр., 14 од. зб. 
Директив Бессарабського губернаторства про порядок румунізації прізвищ, 
про збирання пожертвувань для румунської армії, про допомогу родинам мобі-
лізованих в румунську армію. Відомості на виплату заробітної платні робіт-
никам та службовцям примарії. 
 
Р-7690, Примарія с. Анадол 
с. Анадол Ренійського району Ізмаїльської області 
19.07.1941-25.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.10.1975 р. 
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Опис № 1 – 1941-1942 рр., 3 од. зб. 
Відомості про репресованих радянською владою. 
 
Р-7691, Болградський міський комісаріат поліції 
м. Болград Ізмаїльської області 
22.07.1941-25.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.10.1975 р. 
Всього: 105 од. зб., 1941-1945 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 81 од. зб. 
Відділ адміністративної поліції. Відділ сигуранци. Адміністративний від-
діл. Відділ судової поліції. 
Опис № 2 – 1941-1944 рр., 241 од. зб. 
Відділ адміністративної поліції. Відділ сигуранци. Відділ судової поліції. 
 
Р-7692, Ізмаїльська повітова фінансова адміністрація 
м. Ізмаїл Ізмаїльської області 
22.07.1941-26.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 282 од. зб. 
Адміністративне бюро. Бюро кошторисів та штатів. Бюро особового складу. 
Бюро мобілізації, організації нації та території. Бюро обліку накладання 
державних податків.  
 
 
Р-7693, Кілійська повітова фінансова адміністрація 
м. Кілія Ізмаїльської області 
24.07.1941-25.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 48 од. зб. 
Адміністративне бюро. Бюро особового складу. Бюро мобілізації, організації 
нації та території. Бюро обліку накладання державних податків. Бюро стяг-
нення податків з неплатників. 
 
 
Р-7694, Кілійська повітова торгово-промислова палата директорату націона-
льної економіки Бессарабського губернаторства 
м. Кілія Ізмаїльської області 
24.07.1941-25.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 35 од. зб. 
Накази, інструкції та директиви Генерального штабу, Бессарабського губер-
наторства. Листування з повітовою палатою про введення контролю над інозе-
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мними фірмами, торгівельними промисловими підприємствами, про роботу рин-
ків. Відомості з особового складу. 
 
Р-7695, Ізмаїльський змішаний суд  
м. Ізмаїл Ізмаїльської області 
22.07.1941-26.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 116 од. зб. 
Листування з Ізмаїльським трибуналом про роботу нотаріальних контор, гер-
бовому зборі, про кадри. Відомості з особового складу. 
 
Р-7696, Виконавчий комітет Бартовської сільської ради депутатів трудящих 
с. Барта Ренійського району Ізмаїльської області 
28.06.1940-20.07.1941 рр., 25.08.1944-14.11.1945 рр. 
з 24.02.1954 р. – с. Плавні Ренійського району Одеської області 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1944 р., 1 од. зб. 
Списки громадян, які повтікали з відступаючими німецько-румунськими окупа-
нтами. 
 
Р-7697, Болградський змішаний суд  
м. Болград Ізмаїльської області 
22.07.1941-25.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 92 од. зб. 
Накази Міністерства юстиції. Листування з Ізмаїльським повітовим трибуна-
лом про перевірку політичної благонадійності службовців суду. Справи засу-
джених осіб. Справи на осіб, які поміняли свої прізвища на румунські. 
 
Р-7698, Тарутинський сільський суд  
с. Тарутине Ізмаїльської області 
22.07.1941-25.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 5 од. зб. 
Звинувачувальні акти на громадян, які агітували за радянську владу. 
Накази Міністерства юстиції. Листування з Ізмаїльським повітовим трибуна-
лом про перевірку політичної благонадійності службовців суду. Справи засу-
джених осіб. Справи на осіб, які поміняли свої прізвища на румунські. 
 
Р-7699, Ізмаїльська повітова торгово-промислова палата директорату націо-
нальної економіки Бессарабського губернаторства 
м. Ізмаїл Ізмаїльської області 
22.07.1941-26.08.1944 рр. 
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тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 15 од. зб. 
протоколи засідань тимчасової комісії палати. Відомості про заготовку зер-
на та вивезення його в Румунію. Відомості про право торгівлі громадянами. 
Відомості з особового складу. 
 
Р-7700, 5-та санітарна ділянка Ізмаїльського повітового санітарного відді-
лу в с. Дженерал-Авереску 
с. Бабелі Суворовського району Ізмаїльської області 
22.07.1941-24.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 2 од. зб. 
Накази та директиви Бессарабського губернаторства і Ізмаїльського повіто-
вого санітарного відділу. Списки з особового складу. 
 
Р-7701, Поштове відділення Ізмаїльської повітової контори зв’язку в с. Ко-
роль Міхай-1 
с. Суворове Ізмаїльської області 
22.07.1941-24.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 3 од. зб. 
Накази Головного управління пошти та окружного інспекторату зв’язку. Лис-
тування з Ізмаїльською повітовою конторою зв’язку з особового складу. 
 
Р-7702, Фінансова адміністрація повіту Четатя-Албе 
м. Білгород-Дністровський Ізмаїльської області 
26.07.1941-23.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 2 од. зб. 
Відомості на виплату заробітної платні вчителям та чиновникам державних 
установ. 
 
Р-7703, Поштова контора Ізмаїльського повіту м. Ізмаїл 
Ізмаїльська повітова контора зв’язку Бессарабського інспекторату зв’язку  
м. Ізмаіл 
22.07.1941-26.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 11 од. зб. 
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Накази Головного управління пошти. Розпорядження Бессарабського окружного 
інспекторату зв’язку з особового складу. Відомості на виплату заробітної 
платні службовцям. 
 
Р-7704, 1-е Ізмаїльське міське відділення фінансової адміністрації Ізма-
їльського повіту 
м. Ізмаіл 
22.07.1941-25.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1944 рр., 4 од. зб. 
Відомості на виплату заробітної платні службовцям торгівельних та промис-
лових підприємств, установ та шкіл. 
 
Р-7705, Ізмаїльське обласне управління по справам літератури та видавництв 
(обліт) Головного управління по справам літератури та видавництв при РМ 
УРСР 
м. Ізмаіл 
28.06.1941-22.07.1941 рр., 28.08.1944-1954 рр. 
тип 28 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1954 рр., 29 од. зб. 
Накази, постанови та інструкції РМ УРСР, Головного управління по справам 
літератури та видавництв. Звіти про роботу органів цензури. 
Р-7706, Ренійське портове управління Генерального інспекторату навігації 
та портів 
м. Рені Ізмаїльської області 
19.07.1941-26.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.03.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 5 од. зб. 
Накази, циркуляри та директиви Бессарабського Генерального управління пор-
тів. Відомості на виплату заробітної платні службовцям. 
 
Р-7707, Ізмаїльська секція Кишинівського комісаріату фінансового контроля 
«Гарда Фінанчаре» 
м. Ізмаіл Ізмаїльської області 
22.07.1941-26.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.03.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 20 од. зб. 
Протоколи інспекторату перевірок стану роботи персоналу секції, торгово-
промислових підприємств. Місячні звіти про роботу секції та відомості з 
особового складу. 
 
Р-7708, Ізмаїльська машинно-шляхова станція № 22 тресту механізованого ви-
робництва робіт Міністерства автомобільного транспорту та шосейних доріг 
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м. Ізмаіл Ізмаїльської області 
1949-1957 рр. 
тип 13 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.03.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1952-1957 рр., 4 од. зб. 
Накази та розпорядження Республіканського тресту мехземробіт. 
 
Р-7709, Кілійська в’язниця  
м. Кілія Ізмаїльської області 
24.07.1941-25.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 15.03.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 22 од. зб. 
Накази, інструкції та директиви Бессарабського губернаторства. Листування 
з директоратом листів про направлення ув’язнених, про утримування 
в’язниці. Відомості на виплату заробітної платні службовцям в’язниці. Ві-
домості про мобілізацію службовців в’язниці. 
 
Р-7710, Ізмаїльське обласне управління кінофікації виконкому Обласної ради 
депутатів трудящих 
м. Ізмаіл Ізмаїльської області 
1940-1941 рр., 1944-1954 рр. 
з квітня 1953 р. – Ізмаїльський обласний відділ кінофікації обласного уп-
равління культури м. Ізмаїл 
тип 19 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1952 рр., 3 од. зб. 
Накази Міністерства кінофікації та облуправління. Плани роботи управління. 
 
Р-7711, Ізмаїльська обласна рада Всесоюзного добровільного товариства під-
тримки оборони та авіаційно-хімічного будівництва 
м. Ізмаіл Ізмаїльської області 
28.06.1940-22.07.1941 рр., 26.08.1944-26.07.1948 рр. 
тип 24 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.03.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1948 рр., 403 од. зб. 
Постанови та рішення Державного комітету оборони, бюро обкому КПУ та обл-
виконкому. Накази центральної ради товариства. Відомості про формування 
команд по збиранню трофеїв та розмінуванню території області та ведення 
роз’яснювальної роботи серед населення. Річні звіти про роботу товариства. 
Списки з особового складу. 
 
Р-7712, Ізмаїльський обласний комітет Всесоюзного добровільного товариства 
підтримки флоту 
м. Ізмаіл Ізмаїльської області 
26.07.1948-жовтень 1951 рр. 
тип 24 
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2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.03.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1948-1952 рр., 30 од. зб. 
Накази та директивні вказівки Центральних комітетів УРСР та СРСР, обласно-
го комітету. Річні плани та звіти про роботу. Відомості про кадри.  
 
Р-7713, Ізмаїльський обласний комітет Всесоюзного добровільного товариства 
підтримки армії 
м. Ізмаіл Ізмаїльської області 
26.07.1948-жовтень 1951 рр. 
тип 24 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.03.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1948-1951 рр., 40 од. зб. 
Накази та директивні вказівки Центральних комітетів УРСР та СРСР. Річні 
плани. Звіти про роботу, фінансові звіти. Звіти про рух особового складу. 
Акти перевірки роботи учбових організацій та комітетів.  
 
Р-7714, Ізмаїльський обласний комітет Всесоюзного добровільного товариства 
підтримки авіації 
м. Ізмаіл Ізмаїльської області 
26.07.1948-жовтень 1951 рр. 
з 1954 р. – Одеської області 
тип 24 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.03.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1948-1951 рр., 10 од. зб. 
Доповіді, звіти та відомості про підготовку молоді на курсах авіа спеціа-
лістів. Довідки, відомості про первинні та обласні організації товариства, 
членів товариства.  
 
Р-7715, Військовий трибунал Дунайського пароплавства 
м. Ізмаіл Ізмаїльської області 
грудень 1944 р. 
тип 13 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.03.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1948 рр., 2 од. зб. 
Матеріали узагальненої судової практики. Копії подань начальника Дунайсь-
кого пароплавства по карним справам. 
 
Р-7716, Ізмаїльська обласна прокуратура 
м. Ізмаіл Ізмаїльської області 
22.06.1940-22.07.1941 рр., листопад 1944-15.11.1954 рр. 
з 1954 р. – Одеської області 
тип 5 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.03.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1940-1954 рр., 868 од. зб. 
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Накази та директивні вказівки прокуратури СРСР. Плани роботи. Довідки, 
звіти та спецповідомлення про роботу прокуратури. Спостерігаючи справи з 
обвинувачень. Звіти про розгляд скарг трудящих. 
 
Р-7717, Уповноважений Міністерства заготовок СРСР по Ізмаїльській області 
м. Ізмаіл Ізмаїльської області 
28.06.1940-22.06.1941 рр., 26.08.1944-лютий 1954 рр. 
з 1954 р. – Одеської області 
тип 17 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.03.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1952-1953 рр., 3 од. зб. 
Накази та розпорядження Міністерства заготовок СРСР. 
 
Р-7718, Виконавчий комітет Бородинської районної ради депутатів трудящих 
(райвиконком) 
с. Бородине Ізмаїльської області 
28.06.1940-22.07.1941 рр., 22.08.1944- 1963 рр. 
з 1954 р. – Одеської області 
тип 2 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.03.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1960 рр., 8 од. зб. 
Рішення засідань райвиконкому. Листування з Одеським військовим округом 
про проведення сільсько-господарчих робіт, працевлаштування репатрійованих 
громадян, про кадри. Акти розмінування території району. 
 
Р-7719, Ізмаїльське обласне управління легкої промисловості (обллегпром) 
виконкому Ізмаїльської обласної ради депутатів трудящих 
м. Ізмаіл Ізмаїльської області 
22.06.1940-22.07.1941 рр., листопад 1944-15.11.1954 рр. 
з 1954 р. – Одеської області 
тип 5 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.03.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1952 рр., 7 од. зб. 
Накази обласного управління легкої промисловості. Списки з особового скла-
ду. 
 
Р-7720, Ізмаїльське обласне управління харчової промисловості (облха-
рчпром) виконкому Ізмаїльської обласної ради депутатів трудящих 
м. Ізмаіл Ізмаїльської області 
28.06.1940-26.07.1941 рр., вересень 1944-травень 1954 рр. 
з 1954 р. – Одеської області 
тип 11 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.03.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1949-1952 рр., 6 од. зб. 
Рішення облвиконкому про підсумки роботи харчової промисловості. Плани ро-
боти. Відомості про заходи з розвитку харчової промисловості області. 
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Р-7721, Виконавчий комітет Болградської районної ради депутатів трудящих 
(райвиконком) 
с. Болград Ізмаїльської області 
28.06.1940-22.07.1941 рр., 26.08.1944 р. 
з 1954 р. – Одеської області 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.03.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1948-1960 рр., 8 од. зб. 
Рішення, постанови та розпорядження засідань райвиконкому і райкому КПУ. 
 
 
Р-7722, Ізмаїльська обласна контора державного банку СРСР 
м. Ізмаїл Ізмаїльської області 
[1940-1942] рр. 
тип 9 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.03.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1940-1942 рр., 18 од. зб. 
Листування з міськими та районними конторами держбанку про кредитування 
переселенців, про формування польових кас, про складання мобілізаційних 
планів. 
 
Р-7723, Ізмаїльське обласне управління Міністерства зв’язку СРСР 
м. Ізмаїл Ізмаїльської області 
1940-1954 рр. 
з 1954 р. – Одеської області 
тип 9 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.03.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1954 рр., 92 од. зб. 
Накази та розпорядження Міністерства зв’язку. Накази обласного управління. 
Листування з Міністерством зв’язку про збереження печаток, документів, по-
ложення про спецчастину. Списки з особового складу. Звіти про роботу. Річ-
ні плани роботи. 
 
Р-7724, Ізмаїльська обласна планова комісія виконкому обласної Ради депу-
татів трудящих (облплан) 
м. Ізмаїл Ізмаїльської області 
28.06.1941-22.07.1941 рр., 26.08.1944-15.02.1954 рр. 
з 1954 р. – Одеської області 
тип 8 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.03.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1954 рр., 79 од. зб. 
Рішення та постанови облвиконкому. Плани розвитку народного господарства 
області. Відомості з особового складу. 
 
Р-7725, Ізмаїльське обласне управління промисловості будівельних матеріа-
лів виконкому Ізмаїльської обласної Ради депутатів трудящих  
м. Ізмаїл Ізмаїльської області 
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липень 1940-28.07.1941 рр., 26.08.1944-10.03.1954 рр. 
з 1954 р. – Одеської області 
тип 12 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 09.03.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1953 рр., 4 од. зб. 
Рішення облвиконкому. Плани капітальних робіт по облуправлінню промбудма-
теріалів. 
 
Р-7726, Суворовська районна прокуратура 
с. Суворове Ізмаїльської області 
липень 1940-28.07.1941 рр., 26.08.1944-січень 1959 рр. 
з 1954 р. – Одеської області 
тип 5 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 30.03.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1949 рр., 20 од. зб. 
Накази та директивні вказівки прокурора УРСР та прокурора області. Допові-
ді про роботу Суворовської прокуратури. 
Р-7727, Ізмаїльський обласний відділ по справам архітектури виконкому об-
ласної Ради депутатів трудящих 
м. Ізмаїл Ізмаїльської області 
28.06.1940-22.07.1941 рр., 26.08.1944-15.02.1954 рр. 
з 1954 р. – Одеської області 
тип 12 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.03.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1952 рр., 5 од. зб. 
Постанови облвиконкому та обкому КПУ. Відомості про роботу винахідників та 
раціоналізаторів. Плани капітального будівництва адміністративних буді-
вель. 
 
Р-7728, Ізмаїльський обласний фінансовий відділ виконкому обласної Ради 
депутатів трудящих (облфінвідділ) 
м. Ізмаїл Ізмаїльської області 
28.06.1940-22.07.1941 рр., 26.08.1944-15.02.1954 рр. 
з 1954 р. – Одеської області 
тип 9 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.03.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1954 рр., 51 од. зб. 
Рішення, накази та директиви облвиконкому та облфінвідділу. Кошториси та 
звіти про виконання бюджету. Плани заходів. Звіти про використання коштів, 
асигнованих по союзному бюджету. 
 
Р-7729, Статистичне управління при уповноваженому держплану СРСР по Ізма-
їльській області 
м. Ізмаїл Ізмаїльської області 
1940-1941 рр., 1944-1948 рр. 
Статистичне управління Ізмаїльської області при виконкомі обласної Ради 
депутатів трудящих Ізмаїльської області 
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м. Ізмаїл Ізмаїльської області 
1948-1954 рр. 
з 1954 р. – Одеської області 
тип 8 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.03.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1954 рр., 68 од. зб. 
Звіти, відомості про розвиток промисловості, сільського господарства, тра-
нспорту та зв’язку. Відомості про народонаселення. 
 
Р-7730, Ізмаїльський обласний дорожній відділ виконкому обласної Ради де-
путатів трудящих  
м. Ізмаїл Ізмаїльської області 
1944-1953 рр. 
Ізмаїльський обласний відділ дорожнього та транспортного господарства ви-
конкому обласної ради депутатів трудящих Ізмаїльської області 
1953-1954 рр. 
з 1954 р. – Одеської області 
тип 13 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.03.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1951 рр., 20 од. зб. 
Накази Головного дорожнього управління РМ УРСР. Постанови облвиконкому. 
Листування з Головним управлінням про стан доріг в області. Плани фінансу-
вання будівництва доріг. Відомості з особового складу. 
 
Р-7731, Ізмаїльський обласний відділ охорони здоров’я виконкому обласної 
Ради депутатів трудящих (облздраввідділ) 
м. Ізмаїл Ізмаїльської області 
1944-1954 рр. 
з 1954 р. – Одеської області 
тип 22 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.03.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1940-1952 рр., 36 од. зб. 
Накази, директиви та рішення Міністерства охорони здоров’я УРСР, Ізмаїль-
ського облвиконкому з лікувально-профілактичних заходів. Відомості про 
епідеміологічний стан захворювання. 
 
Р-7732, Ізмаїльське обласне управління місцевої та паливної промисловості 
виконкому обласної Ради депутатів трудящих  
м. Ізмаїл Ізмаїльської області 
1944-1954 рр. 
з 1954 р. – Одеської області 
тип 11 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.10.1975 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1954 рр., 19 од. зб. 
Накази, директиви та рішення Міністерства місцевої промисловості УРСР, Із-
маїльського облвиконкому та обкому КПУ про розвиток місцевої промисловос-
ті, про наявність промислового обладнання. 



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  1392 

 
Р-7733, Ізмаїльський обласний комітет Всесоюзного добровільного товариства 
сприяння армії, авіації та флоту  
м. Ізмаїл Ізмаїльської області 
жовтень 1951-березень 1954 рр. 
з 1954 р. – Одеської області 
тип 24 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.03.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1951 р., 12 од. зб. 
Плани заходів по проведенню учбового процесу. Звіти про спортивно –
стрілецьку роботу. Листування по кадрам та фінансам. Контрольні завдання 
по військовій, військово-технічній та військово-морській підготовці війсь-
ковозобов’язаних запасу та допризовної молоді. 
 
 
Р-7734, Ізмаїльське обласне управління Міністерства юстиції УРСР при ви-
конкомі обласної Ради депутатів трудящих  
м. Ізмаїл Ізмаїльської області 
28.06.1940-28.07.1941 рр., 26.08.1944-22.02.1954 рр. 
з 1954 р. – Одеської області 
тип 5 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.03.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1954 рр., 60 од. зб. 
Накази, директиви та рішення Міністерства юстиції УРСР і СРСР, управління 
юстиції Ізмаїльської області. Доповідні записки та звіти про роботу управ-
ління та народних судів. 
 
Р-7735, Ізмаїльський обласний відділ торгівлі виконкому Ізмаїльської обла-
сної Ради депутатів трудящих  
м. Ізмаїл Ізмаїльської області 
червень 1940-28.07.1941 рр., 26.08.1944-10.03.1954 рр. 
з 1954 р. – Одеської області 
тип 17 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.03.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1954 рр., 4 од. зб. 
Рішення та постанови облвиконкому. Постанови 5-го пленуму Ізмаїльського 
обкому КПУ. Плани товарообігу. 
 
Р-7736, Ізмаїльський обласний млинарський трест Головного управління муко-
мельної промисловості УРСР 
м. Ізмаїл Ізмаїльської області 
1944-[ ] рр. 
з 1954 р. – Одеської області 
тип 11 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.03.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1948-1951 рр., 4 од. зб. 
Особові справи інспекторів по кадрам та спец роботі. 
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Р-7737, Ізмаїльське обласне управління сільського господарства виконкому 
обласної Ради депутатів трудящих  
м. Ізмаїл Ізмаїльської області 
липень 1940-28.07.1941 рр. 
з 1954 р. – Одеської області 
тип 16 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.03.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1954 рр., 48 од. зб. 
Накази, директиви та постанови Міністерства сільського господарства УРСР і 
СРСР. Рішення Ізмаїльського облвиконкому. Листування про стан сільського 
господарства області. 
 
Р-7738, Ізмаїльське обласне управління бавовництва виконкому обласної Ради 
депутатів трудящих  
м. Ізмаїл Ізмаїльської області 
[ ] рр. 
тип 16 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.03.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1953 рр., 16 од. зб. 
Накази, директиви та постанови Міністерства сільського господарства УРСР і 
СРСР. Рішення Ізмаїльського облвиконкому та обкому КПУ. Листування з пи-
тань розвитку бавовництва. Плани роботи управління, сівби та урожайності 
бавовни. 
 
Р-7739, Ізмаїльський паливний трест обласного управління місцевої та пали-
вної промисловості  
м. Ізмаїл Ізмаїльської області 
червень 1940-липень 1941 рр., листопад 1944-березень 1954 рр. 
з 1954 р. – Одеської області 
тип 11 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.03.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1952 рр., 2 од. зб. 
Відомості про особовий склад. 
 
Р-7740, Ізмаїльський обласний відділ народної освіти виконкому обласної 
Ради депутатів трудящих  
м. Ізмаїл Ізмаїльської області 
1944-1954 рр. 
з 1954 р. – Одеської області 
тип 21 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.03.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1954 рр., 71 од. зб. 
Постанови, розпорядження та накази Міністерства освіти УРСР, Ізмаїльського 
облвиконкому та обкому КПУ. Листування про поліпшення роботи шкіл, дитячих 
будинків, про боротьбу з безпритульністю та малограмотністю. Відомості на 
виплату заробітної платні. 
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Р-7741, Ізмаїльський обласний комітет товариства «Червоного Хреста» 
м. Ізмаїл Ізмаїльської області 
28.06.1940-22.07.1941 рр., 26.08.1944-15.02.1954 рр. 
з 1954 р. – Одеської області 
тип 24 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.03.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1954 рр., 6 од. зб. 
Положення про роботу товариства. Директивні вказівки Центрального комітету 
Червоно Хреста. Річні звіти. 
 
Р-7742, Представник Ради по справам колгоспів при уряді СРСР по Ізмаїльсь-
кій області при виконкомі обласної Ради депутатів трудящих 
м. Ізмаїл Ізмаїльської області 
[ ] рр. 
тип 16 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.03.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1953 рр., 1 од. зб. 
Довідка про стан громадського тваринництва і перевірки дотримування. Ста-
тут сільськогосподарської артілі. 
 
Р-7743, Ізмаїльський обласний суд 
м. Ізмаїл Ізмаїльської області 
28.06.1940-22.06.1941 рр., 26.08.1944-15.02.1954 рр. 
тип 5 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.03.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1940-1954 рр., 304 од. зб. 
Протоколи оперативних нарад. Доповідні записки про роботу суду. Огляди су-
дової практики з карних та громадянських справ. Журнали реєстрації карних 
справ. Спостерігаючи справи. 
 
Р-7744, Ізмаїльська обласна контора Всесоюзного об’єднання «Південзаготзе-
рно» Міністерства заготовок СРСР 
м. Ізмаїл Ізмаїльської області 
28.06.1940-22.07.1941 рр., 26.08.1944-15.02.1954 рр. 
з 1954 р. – Одеської області 
тип 17 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.03.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1952 рр., 133 од. зб. 
Накази, постанови, директиви та рішення Міністерства заготовок СРСР, Все-
союзного об’єднання «Південзаготзерно», «Укрзаготзерно», Ізмаїльського 
облвиконкому та обкому КПУ. Листування з організаціями про підготовку тех-
нічної бази та приймання зерна, постачання хлібопродуктами. Звіти про ная-
вність, рух, якість заготовок зерна та хлібопродуктів. Акти приймання, за-
кладання та зберігання продовольчих держрезервів. Документи інвентаризації 
зерна та хлібопродуктів. Відомості з особового складу. 
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Р-7745, Ренійське товарно-транспортне управління Головного управління по 
постачанню народного господарства нафтопродуктами «Головнафтозбут» при Ра-
ді Міністрів СРСР 
м. Рені Ізмаїльської області 
1944-1954 рр. 
з 1954 р. – Одеської області 
тип 17 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.03.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1950 рр., 13 од. зб. 
Накази Міністерства нафтової промисловості та «Головнафтозбуту». Річні 
плани та звіти по охороні підприємств та перевалки нафтопродуктів. Прийма-
льно –здавальні акти. Листування з «Головнафтозбутом». Відомості про осо-
бовий склад. 
 
Р-7746, Виконавчий комітет Ізмаїльської обласної ради депутатів трудящих 
(облвиконком) 
м. Ізмаїл Ізмаїльської області 
28.06.1940-22.07.1941 рр., 26.08.1944-15.02.1954 рр. 
з 1954 р. – Одеської області 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.03.1976 р. 
Всього: 209 од. зб., 1941-1954 рр. 
 
Опис № 1 – 1941-1954 рр., 191 од. зб. 
Указ Президії Верховної Ради СРСР. Постанови та розпорядження Ради Народ-
них комісарів, Ради Міністрів, виконкому. Рішення виконкому. Протоколи за-
сідань обласних комісій. Плани розвитку народного господарства. Відомості 
про виконання державних планів. Матеріали про розвиток промисловості, 
сільського господарства, про природний рух населення. Матеріали по справам 
релігійних культів, православної церкви. Списки кулаків, та осіб, які жи-
вуть на не трудові прибутки. Акти опису майна кулаків. Списки громадян, 
яких примусово угнали до Германії. Матеріали по МППО.  
Опис № 2 – 1946-1953 рр., 18 од. зб. 
Особові справи співробітників. 
 
Р-7747, Ізмаїльська обласна контора Головного управління по заготівлі ско-
та півдня «Головзаготскот півдня» Міністерства м’ясної та молочної промис-
ловості СРСР 
м. Ізмаїл Ізмаїльської області 
28.06.1940-22.07.1941 рр., 26.08.1944-15.02.1954 рр. 
з 1954 р. – Одеської області 
тип 17 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.03.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1954 рр., 18 од. зб. 
Директиви та накази Міністерства м’ясної та молочної промисловості СРСР і 
УРСР, Укрзаготскот, Головзаготскот, Укрм’ясоторгу . Звіти районної контори 
заготівлі скоту. 
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Р-7748, Ізмаїльський обласний відділ спеціального зв’язку Ізмаїльського 
обласного управління Міністерства зв’язку СРСР 
м. Ізмаїл Ізмаїльської області 
28.06.1940-22.07.1941 рр., 26.08.1944-12.02.1954 рр. 
з 1954 р. – Одеської області 
тип 17 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.03.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1954 рр., 44 од. зб. 
Накази уповноваженого Міністерства зв’язку УРСР та обласного відділу. Ква-
ртальні та піврічні плани. Звіти про роботу відділу. Доповідні записки про 
оперативно-виробничу діяльність. Штатний розпис відділу. 
 
Р-7749, Ізмаїльська обласна рада промислової кооперації (облпрофрада) 
м. Ізмаїл Ізмаїльської області 
28.06.1940-22.07.1941 рр., 26.08.1944-15.02.1954 рр. 
з 1954 р. – Одеської області 
тип 10 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.03.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1951 рр., 12 од. зб. 
Постанови та розпорядження Ради Народних комісарів і облвиконкому. Плани 
та звіти про роботу. 
 
 
Р-7750, 31-й загін воєнізованої охорони (ВОХР) Міністерства морського та 
річкового флоту СРСР 
м. Ізмаїл Ізмаїльської області 
[ ] рр. 
тип 13 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.07.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1951 рр., 27 од. зб. 
Накази та циркуляри відділу воєнізованої охорони. Доповіді та звіти про 
роботу. Відомості про особовий склад. 
 
Р-7751, Ізмаїльська обласна контора Головного управління прокату кінофіль-
мів «Головкінопрокат» 
м. Ізмаїл Ізмаїльської області 
[ ] рр. 
тип 19 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.03.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1949-1951 рр., 1 од. зб. 
Особова справа співробітника. 
 
Р-7752, Міжрайонний державний інспектор по визначенню урожайності Білго-
род-Дністровського пункту 
м. Білгород-Дністровський Ізмаїльської області 
28.06.1940-22.06.1941 рр., 28.08.1944-15.02.1954 рр. 
тип 16 
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3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.03.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1954 рр., 53 од. зб. 
Постанови РМ СРСР. Директивні вказівки Головного державного інспектора 
СРСР. Матеріали перевірки визначення урожайності. Зведені річні звіти по 
визначенню урожайності. Відомості по урожайності з різних культур. План 
розвитку сільського господарства області. Особові справи співробітників. 
 
Р-7753, Міжрайонний державний інспектор по визначенню урожайності Ізмаїль-
ського пункту 
м. Ізмаїл Ізмаїльської області 
28.06.1940-22.06.1941 рр., 26.08.1944-15.11.1964 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.03.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1953 рр., 36 од. зб. 
Постанови РМ СРСР. Директивні вказівки, накази та розпорядження Головного 
державного інспектора СРСР. Матеріали перевірки визначення урожайності. 
Зведені річні звіти по визначенню урожайності. Особові справи співробітни-
ків. 
 
 
Р-7754, В’язниця повіту Четатя-Албе 
м. Білгород-Дністровський Ізмаїльської області 
26.07.1941-22.08.1944 рр. 
тип 6 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.03.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1932-1944 рр., 10 од. зб. 
Протоколи перевірки в’язниці. Листування з організаціями. Відомості з осо-
бового складу. Особова справа наглядача Чуке Стефана. 
 
Р-7755, Ізмаїльська в’язниця  
м. Ізмаїл Ізмаїльської області 
22.07.1941-26.08.1944 рр. 
тип 6 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.03.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1932-1944 рр., 5 од. зб. 
Відомості з особового складу.  
 
Р-7756, Кілійська повітова сільськогосподарська палата директорату хлібо-
робства державного майна Бессарабії  
м. Кілія Ізмаїльської області 
24.07.1941-25.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.03.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1944 рр., 31 од. зб. 
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Інструкції та накази директорату хліборобства. Відомості з особового скла-
ду.  
 
Р-7757, Виконавчий комітет Ренійської районної ради депутатів трудящих 
(райвиконком) 
м. Рені Ізмаїльської області 
28.06.1940-19.07.1941 рр., 26.08.1944-02.1963 рр., 02.1969 р. 
з 21.02.1954 р. – Одеської області 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.03.1976 р. 
Всього: 87 од. зб., 1944-1973 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1963 рр., 68 од. зб. 
Копії рішень, постанов, директивів облоно. Рішення звужених засідань рай-
виконкому. 
Опис № 2 – 1968-1973 рр., 19 од. зб. 
Постанови та розпорядження обкому КПУ та облвиконкому. Річні статистичні 
звіти. Інформації по релігійним культам. 
 
Р-7758, Виконавчий комітет Старкозацької районної ради депутатів трудящих 
(райвиконком) 
с. Старокозацьке Ізмаїльської області 
28.06.1940-29.07.1941 рр., 23.08.1944-січень 1963 рр. 
з 21.02.1954 р. – Одеської області 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.03.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1960 рр., 14 од. зб. 
Постанови Ізмаїльського облвиконкому. Протоколи звужених засідань райви-
конкому. Пам’ятна книга воїнів радянської армії, які загинули в період Ве-
ликої Вітчизняної війни та захороненні в с. Старокозацьке 
 
Р-7759, Примарія с. Мінчуна 
Бородинського району Ізмаїльської області 
23.07.1941-26.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.03.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1943 р., 1 од. зб. 
Відомості з особового складу. 
 
Р-7760, Примарія с. Чара-Мурзєй 
Бородинського району Ізмаїльської області 
27.07.1941-23.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.03.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1943 рр., 1 од. зб. 
Накази про мобілізацію транспорту. Відомості з особового складу. 
 
Р-7761, Примарія с. Куруджіка 
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Бородинського району Ізмаїльської області 
27.07.1941-23.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.03.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1941-1943 рр., 3 од. зб. 
Директиви Тігінської повітової префектури. Відомості з особового складу. 
 
Р-7762, 4-е Ренійське відділення Ізмаїльської повітової фінансової адміні-
страції 
м. Рені Ізмаїльської області 
27.07.1941-23.08.1944 рр. 
тип 29 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 30.03.1976 р. 
 
Опис № 1 –1943 р., 1 од. зб. 
Відомості на виплату відряджень. 
 
Р-7763, Березівський районний відділ кінофікації Виконкому Березовської 
районної ради депутатів трудящих 
м. Березівка Березівського району Одеської області 
[ ] – 10.06.1953 рр. 
тип 19 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 28.05.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1947-1950 рр., 10 од. зб. 
Протоколи нарад робітників. Кошториси, звіти та баланси. 
 
 
Р-7764, Березівський районний відділ культурно-просвітницької роботи Вико-
нкому Березовської районної ради депутатів трудящих 
м. Березівка Березівського району Одеської області 
1944 – 10.06.1953 рр. 
тип 19 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 28.05.1976 р. 
 
Опис № 1 –1953 р., 1 од. зб. 
Штатний розпис. Кошториси адмінвитрат. 
 
Р-7765, Красноокнянський районний відділ культурно-просвітницької роботи 
Виконкому Красноокнянської районної ради депутатів трудящих 
с. Красні Окни Красноокнянського району Одеської області 
1944 – 10.06.1953 рр. 
тип 19 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 29.05.1976 р. 
 
Опис № 1 –1952 р., 1 од. зб. 
Звіти про роботу культурно-просвітницьких установ. 
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Р-7766, Красноокнянський районний відділ кінофікації Виконкому Красноокня-
нської районної ради депутатів трудящих 
с. Красні Окни Красноокнянського району Одеської області 
1944 – 10.03.1953 рр. 
тип 19 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 28.05.1976 р. 
 
Опис № 1 –1952-1953 рр., 2 од. зб. 
Плани роботи райвідділу кінофікації. Баланси. 
 
Р-7767, Фрунзовський районний відділ кінофікації Виконкому Фрунзівської 
районної ради депутатів трудящих 
с. Фрунзівка Фрунзівського району Одеської області 
1944 – 10.06.1953 рр. 
тип 19 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 28.05.1976 р. 
 
Опис № 1 –1948-1952 рр., 6 од. зб. 
Накази та постанови Міністерства кінематографії та обласного управління 
кінофікації. 
 
 
Р-7768, Фрунзовський районний відділ культурно-просвітницької роботи Вико-
нкому Фрунзівської районної ради депутатів трудящих 
с. Фрунзівка Фрунзівського району Одеської області 
1944 – 10.06.1953 рр. 
тип 19 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 28.05.1976 р. 
 
Опис № 1 –1949-1950 рр., 2 од. зб. 
Постанови РК КПУ та рішення райвиконкому. Листування з облуправліннями ку-
льтури. 
 
Р-7769, Жовтневий районний відділ кінофікації Виконкому Жовтневої районної 
ради депутатів трудящих 
с. Жовтень Жовтневого району Одеської області 
1944 – 10.06.1953 рр. 
тип 19 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 28.05.1976 р. 
 
Опис № 1 –1951-1953 рр., 5 од. зб. 
Річні звіти відділу. Кошториси та штатний розпис. 
 
Р-7770, Жовтневий районний відділ культури Виконкому Жовтневої районної 
ради депутатів трудящих 
с. Жовтень Жовтневого району Одеської області 
10.06.1953 – [ ] рр. 
тип 19 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 28.05.1976 р. 
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Опис № 1 –1954-1957 рр., 9 од. зб. 
Штатний розпис. Кошториси адмінвитрат. Баланси з основної діяльності. 
 
Р-7771, Цебриковський районний відділ культурно-просвітницької роботи Ви-
конкому Цебриковський районної ради депутатів трудящих 
с. Цебрикове Цебриковський району Одеської області 
1944 – 10.06.1953 рр. 
тип 19 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 28.05.1976 р. 
 
Опис № 1 –1947-1952 рр., 6 од. зб. 
Річні та місячні бухгалтерські звіти і баланси. Кошториси та штатний роз-
пис райвідділу. 
 
Р-7772, Цебриковський районний відділ кінофікації Виконкому Цебриковський 
районної ради депутатів трудящих 
с. Цебрикове Цебриковський району Одеської області 
1944 – 10.06.1953 рр. 
тип 19 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 28.05.1976 р. 
 
Опис № 1 –1948-1952 рр., 3 од. зб. 
Баланси та річні звіти. Кошториси та штатний розпис райвідділу. 
 
 
Р-7773, Управління з друку Виконкому Одеської обласної ради депутатів тру-
дящих 
м. Одеса 
23.04.1964-05.10.1972 рр. 
Управління з справ видавництв, поліграфії та книжкової торгівлі Виконкому 
Одеської обласної ради депутатів трудящих 
м. Одеса 
05.10.1972 р. 
Управління у справах видавництв і поліграфії Одеського облвиконкому 
17.11.1988 р. 
Управління по пресі Одеської обласної державної адміністрації 
квітень 1991 р. 
з липня 1994 р. – Одеського облвиконкому 
Комітет у справах преси та інформації 
01.01.1995 р. 
з серпня 1995 р. – Одеської обласної державної адміністрації 
Комітет інформації 
08.07.1997 р. 
Управління у справах преси та інформації 
березень 2001 р. 
29.08.2005 р. – Ліквідовано. 
тип 28 
2 категорія фондів 
На державному зберіганні з 13.05.1976 р. 
Всього: 1437 од. зб., 1944-2005 рр. 
 
Опис № 1 – 1964-1972 рр., 9 од. зб. 
Накази Держкомітету РМ УРСР з друку. Доповідні записки. 
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Опис № 2 – 1944-1991 рр., 1386 од. зб. 
протоколи виробниче-технічних нарад. Промислово-фінансові плани. Річні 
звіти. Тематичні плани видання літератури. Листування з міністерством ку-
льтури, Головполіграфпромом. Річні звіти районних та міських редакцій і 
друкарень. Штатний розпис та кошториси адмінвитрат. Секретаріат. Виробни-
че-технічний відділ. Планово-фінансовий відділ. Бухгалтерія. Місцевий ко-
мітет. Відділ кадрів. Накази з основної діяльності. 
Опис № 3 – 1992-2005 рр., 42 од. зб. 
Накази з основної діяльності. Відділ економіки. Відділ фінансів. Відділ 
бухгалтерського обліку та звітності. Профспілковий комітет. Відділ фінан-
сового обліку та звітності. 
 
Р-7774, Роздільнянський районний відділ народної освіти (районо) Виконкому 
Роздільнянської районної ради депутатів трудящих 
м. Роздільна Роздільнянського району Одеської області. 
[ ] рр. 
тип 21 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.06.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1952-1975 рр., 213 од. зб. 
Рішення ради районо. Річні плани роботи відділу. Річні звіти. Кошториси 
адмінвитрат шкіл району. Соціалістичні зобов’язання по підготовки шкіл 
району до нового учбового року. Статистичні звіти шкіл району. 
 
Р-7775, Виконконавчий комітет Єреміївської сільської ради депутатів трудя-
щих (сільрада) Роздільнянського району 
с. Єреміївка Роздільнянського району Одеської області. 
[ ] рр. 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.06.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1974 рр., 166 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому та сесій сільради. Плани роботи. Річні звіти 
про роботу та виконання бюджетів. Бюджети та книги прибутків і витрат. Со-
ціалістичні зобов’язання. Матеріали про роботу постійно діючих і виборчих 
комісій. 
 
Р-7776, Виконконавчий комітет Бециловської сільської ради депутатів трудя-
щих (сільрада) Роздільнянського району 
с. Бецилове Роздільнянського району Одеської області. 
[ ] рр. 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.06.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1974 рр., 190 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому та сесій сільради. Штатний розпис та коштори-
си адмінвитрат. Плани роботи. Річні звіти про роботу та виконання бюдже-
тів. Бюджети та книги прибутків і витрат. Договори на соцзмагання та соці-
алістичні змагання. Інформації про роботу сільської ради. Матеріали про 
роботу постійно діючих і виборчих комісій. 
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Р-7777, Виконконавчий комітет Марковської сільської ради депутатів трудя-
щих (сільрада) Роздільнянського району 
с. Марківка Роздільнянського району Одеської області. 
1944- [ ] рр. 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.06.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1974 рр., 176 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому та сесій сільради. Плани роботи. Річні фінан-
сові звіти. Статистичні звіти. Бюджети та річні звіти про виконання бюдже-
тів. Книги прибутків і витрат. Соціалістичні зобов’язання. Матеріали про 
роботу постійно діючих і виборчих комісій. 
 
Р-7778, Архівний відділ управління Міністерства внутрішніх справ Ізмаїль-
ської області 
м. Ізмаїл Ізмаїльської області 
28.06.1940-22.06.1941 рр., серпень1944 – 15.02.1954 рр. 
з 1954 р. – Одеської області 
тип 19 
з категорія фонду 
На державному зберіганні з 30.06.1976 р. 
 
 
Опис № 1 – 1940-1954 рр., 80 од. зб. 
Постанови Ради Народних комісарів УРСР. Накази та директиви МВС, ДАУ. Пос-
танови Аккерманського облвиконкому. Списки установ періоду німецько-
румунської окупації. Річні звіти. Довідки про роботу архівних органів. До-
відки на документи періоду німецько-румунської окупації. Протоколи засі-
дань ЕПК. 
 
Р-7779, Одеська міська очна клініка при кафедрі очних хвороб Новоросійсь-
кого університету 
м. Одеса 
1905-1919 рр. 
Одеська очна клініка Народного комісаріату охорони здоров’я  
м. Одеса 
1920-1936 рр. 
Одеський науково-дослідний інститут експериментальної офтальмології при 
РНК СРСР 
м. Одеса 
04.04.1936-1941 рр. 
з 14.06.1941 р. - м. П’ятигорськ  
Український експериментальний інститут очних хвороб 
м. Ташкент 
1942-1945 рр. 
з 05.11.1944 р.- м. Одеса 
Український експериментальний інститут очних хвороб ім. академіка 
В.П.Філатова 
м. Одеса 
1945-1965 рр. 
Одеський науково-дослідний інститут очних хвороб та тканинної терапії  
ім. академіка В.П.Філатова 
Всього: 1577 од. зб., 1943-2006 рр. 
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Опис № 1 – 1943-2006 рр., 1534 од. зб. 
Накази директора. Канцелярія. Науково частина. Бухгалтерія. Науково-
медична бібліотека. Організаційно-методичний відділ. Організаційно-
методична група. Відділ кадрів. Патентно-ліцензійна група. Група науково-
методичної інформації. Місцевий комітет. Профспілковий комітет. Науково-
організаційний відділ. Спеціалізована рада. Служба техніки безпеки. 
Опис № 2 -дск– 1952-2006 рр., 43 од. зб. 
Дисертації та звіти НВР. 
 
Р-7780, Державний архів Ізмаїльської області 
м. Ізмаїл Ізмаїльської області 
червень 1940-28.07.1941 рр., 26.08.1944-21.04.1954 рр. 
з 21.04.1954 р. – Філіал Одеського обласного державного архіву 
м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області 
тип 19 
з категорія фонду 
На державному зберіганні з 05.08.1976 р. 
 
 
Опис № 1 – 1941-19684 рр., 97 од. зб. 
Накази та директиви Архівного управління при РМ УРСР про заходи з поліп-
шення роботи 1-ї частини державних архівів УРСР. Плани роботи Одеських се-
кретних філіалів. Квартальні та місячні плани роботи архіву. Річні звіти 
про роботу архіву. Характеристика документів архіву, які знаходяться на 
секретному зберіганні. Списики-довідники на карелемент. Номенклатура справ 
секретного діловодства. 
 
Р-7781, Ананьївська центральна районна лікарня Одеського обласного відділу 
охорони здоров’я  
м. Ананьїв Ананьївського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 22 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 15.09.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1961-1968 рр., 93 од. зб. 
Рішення райвиконкому по діяльності лікарні. Річні комплексні плани роботи. 
Річні звіти. Штатний розпис. Кошториси адмінвитрат лікарських установ рай-
ону. 
 
 
Р-7782, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 1-го Травня 
с. Мардаровка Долинського району Одеської області 
1944-червень 1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 15.09.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1950 рр., 11 од. зб. 
Виробничі плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань прав-
ління колгоспу.  
 
Р-7783, Районний відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Ана-
ньївської районної ради депутатів трудящих 
м. Ананьїв Ананьївського району Одеської області 
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[ ] рр. 
тип 7 
3 категорія фондів 
На державному зберіганні з 15.09.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1967 рр., 61 од. зб. 
Штатний розпис та кошториси адмінвитрат. Річні статистичні звіт про чисе-
льність пенсіонерів. Річні фінансові звіти. 
 
 
Р-7784, Ананьївське районне об’єднання «Сільгосптехніка» Одеської області 
Українського республіканського об’єднання «Сільгосптехніка» 
м. Ананьїв Ананьївського району Одеської області 
20.02.1961- [ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фондів 
На державному зберіганні з 15.09.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1961-1966 рр., 28 од. зб. 
Річні виробниче-фінансові плани. Накази та розпорядження вищих організа-
цій. Річні плани по труду. Річні статистичні та фінансові звіти. 
 
Р-7785, Комітет партійно-державного контролю по Ананьївському виробничому 
колгоспному управлінню Одеського обласного комітету партійно-державного 
контролю 
м. Ананьїв Ананївського району Одеської області 
20.12.1962-06.12.1965 рр. 
Ананьївський районний комітет народного контролю Одеського обласного комі-
тету народного контролю 
м. Ананьїв Ананївського району Одеської області 
06.12.1965- [ ] рр. 
тип 2 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 15.09.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1962-1967 рр., 42 од. зб. 
Квартальні плани роботи комітету. Матеріали перевірок організацій, підпри-
ємств та колгоспів. Протоколи засідань районного комітету. 
 
Р-7786, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Більшовик» 
с. Велика Боярка Коховського району Одеської області 
1962-[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 15.09.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1962-1967 рр., 48 од. зб. 
Розпорядження місцевих радянських та партійних органів про діяльність кол-
госпу. Річні виробниче-фінансові плани. Річні звіти. Протоколи загальних 
зборів та засідань правління колгоспу. Книги обліку основних та неподіль-
них фондів. 
 
 
Р-7787, Петродолинський плодоовочевий радгосп Одеського консервного комбі-
нату 
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с. Петродолина Овідіопольського району Одеської області 
жовтень 1948-[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 29.09.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1948-1966 рр., 140 од. зб. 
Рішення та накази Овідіопольського райвиконкому. Річні промислово-
фінансові плани. Статистичні звіти з тваринництва та рослинництва. Кошто-
риси витрат та штатний розпис. 
 
Р-7788, Виноробний радгосп «Маяк» Одеського виноробного тресту 
с. Надлиманське Овідіопольського району Одеської області 
квітень 1944-березень 1963 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 29.09.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1952-1966 рр., 102 од. зб. 
Рішення та накази Овідіопольського райвиконкому. Річні плани та звіти про 
виконання виробничих планів. Перспективні плани розвитку радгоспу. Кошто-
риси та штатний розпис. 
 
Р-7789, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Правда» 
с. Малаївці Красноокнянського району Одеської області 
1963-[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 04.11.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1963-1967 рр., 27 од. зб. 
Річні виробниче-фінансові плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів 
та засідань правління колгоспу. Книги обліку неподільних фондів. 
 
Р-7790, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ватутіна 
с. Цеханівка Красноокнянського району Одеської області 
1963-[ ] рр. 
з 1962 р. – Котовського району Одеської області 
з 1967 р. – Красноокнянського району Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 04.11.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1963-1967 рр., 22 од. зб. 
Річні виробниче-фінансові плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів 
та засідань правління колгоспу. Книги обліку неподільних фондів. 
 
Р-7791, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях до комунізму» 
с. Антонівка Красноокнянського району Одеської області 
28.08.1960-[ ] рр. 
з 02.02.1963 р. – Котовського району Одеської області 
з 1966 р. – Красноокнянського району Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 04.11.1976 р. 
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Опис № 1 – 1960-1965 рр., 18 од. зб. 
Річні виробниче-фінансові плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів 
та засідань правління колгоспу. Книги обліку неподільних фондів. 
 
 
Р-7792, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Іскра» 
с. Гулянка Красноокнянського району Одеської області 
07.06.1960-[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 04.11.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1959-1966 рр., 34 од. зб. 
Річні виробниче-фінансові плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів 
та засідань правління колгоспу. Книги обліку неподільних фондів. 
 
Р-7793, Олексіївське шахтоуправління Одеського тресту будівельних матеріа-
лів Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР 
с-ще Красні Окни Красноокнянського району Одеської області 
08.04.1958 р. 
тип 12 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 04.11.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1958-1965 рр., 29 од. зб. 
Кошториси та штатний розпис. Промислово-фінансові плани. Річні звіти. Лі-
міти по труду. 
 
Р-7794, Відгодівельний радгосп «Прогрес» Укркомбікормрадгосптресту 
с. Вижине Красноокнянського району Одеської області 
1949-1954 рр. 
Відгодівельний радгосп «Прогрес» Укрзаготскоту 
с. Вижине Красноокнянського району Одеської області 
1954-1970рр. 
Відгодівельний радгосп «Прогрес» Одеського об’єднання м’ясної промисловос-
ті 
с. Вижине Красноокнянського району Одеської області 
1970- [ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 04.11.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1949-1966 рр., 40 од. зб. 
Річні фінансові звіти радгоспу. Накази та розпорядження вищих організацій. 
Штатний розпис. Кошториси адмінвитрат. 
 
Р-7795, Виконавчий комітет Федосіївської сільської ради депутатів трудящих 
(сільрада) 
с. Федосіївка Красноокнянського району Одеської області 
1964- [ ] рр. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 04.11.1976 р. 
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Опис № 1 – 1964-1966 рр., 14 од. зб. 
Рішення, постанови республіканських, обласних, партійних та радянських ор-
ганів. Протоколи засідань та сесій сільради. Бюджети сільради. 
 
Р-7796, Особистий фонд Бригіна Н.О.- директора Одеського державного літе-
ратурного музею, члена Спілки журналістів СРСР. 
11.08.1927-27.02.1985 рр. 
тип 31 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 22.11.1976 р. 
 
Опис № 1 – 1942-1984 рр., 267 од. зб. 
Матеріали з історії національних зв’язків м. Одеси. Дослідження про життя 
та творчість письменників Аверченка, І. Аксакова, І. Бабеля, Е. Багрицько-
го, К. Батюшкова, В.В. Маяковського, К.К. Паустовського, Салтикова-
Щедрина, В. Сосюри, О. Толстого, А.П.Чехова. Листування з одеськими пись-
менниками. Матеріали з історії одеської журналістики та партійної органі-
зації, поширення газети «Іскра» на півдні України. Кіносценарії, оповідан-
ня, лібрето, нариси. Документи з історії Одеської губчека (газетні публі-
кації, чернетки). Листування про друкування статей в видавництві «Політви-
дав» та газеті «Вечерня Одеса». Машинописний текст книги «Революція вміє 
захищатися». Документи про відкриття літературного музею в м. Одесі, істо-
рію одеського цирку. Матеріали до статей «Легальна політична сатира першої 
російської революції 1905-1907 рр.», «Широко крокує Азербайджан». Творча 
заявка на історико-революційний роман трилогію «Сага про Старка», матеріа-
ли до хроніки радянського дипломату Л.М. Старка. Особисті документи, анке-
ти, партійні та службові характеристики, службові посвідчення, пропуски, 
грамоти та дипломи. Листування та документи до кандидатської дисертації в 
ОДУ ім. Мечникова. Дарчі акти на передачу в довічне користування експона-
тів до Одеського державного літературного музею. Фотодокументи про перебу-
вання в м. Одесі делегацій болгарських кінематографістів, поета та публі-
циста 20-30-х років В. Гнедова, Е.Долматовського, та американського пись-
менника В. Сарояна, режисера МХАТу О.Єфремова, французького письменника М. 
Дрюона. 
 
Р-7797, Виконавчий комітет Тарутинської районної ради депутатів трудящих 
с. Тарутине Тарутинського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.06.1977 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1965 рр., 29 од. зб. 
Плани роботи. Протоколи та рішення звужених засідань облвиконкому і райви-
конкому. Листування з репатріації радянських громадян. 
 
Р-7798, Балтський пункт товариства «Вантаження»  
м. Валегоцулове Молдавська АРСР 
[ ] рр. 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.09.1977 р. 
 
Опис № 1 – 1927 р., 1 од. зб. 
Відомості на виплату заробітної платні робітникам та службовцям. 
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Р-7799, Кодимська юридична консультація Президії колегії адвокатів Молдав-
ської АРСР 
[ ] - рр. 
тип 5 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.09.1977 р. 
 
Опис № 1 – 1936 р., 1 од. зб. 
Річний статистичний звіт юридичної консультації. 
Р-7800, Кодимський районний військовий комісаріат Молдавської АРСР 
[ 1924-1940] рр. 
тип 3 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.09.1977 р. 
 
Опис № 1 – 1937 р., 1 од. зб. 
Протоколи комісії з атестації командного складу. 
 
Р-7801, Виконавчий комітет Краснокутської сільської ради депутатів трудя-
щих  
Андрієво -Іванівського району Одеської області 
1944- [ ] рр. 
з 1950 р. – Ширяєвського району 
з 1963 р. – Ананьївського району 
з 1965 р. – Ширяєвського району 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.09.1977 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1968 рр., 82 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому та сесій сільради. Квартальні плани роботи. 
Бюджети сільради. 
 
Р-7802, Виконавчий комітет Агафіївської сільської ради депутатів трудящих  
Любашівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 14.12.1977 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1966 рр., 27 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому та сесій сільради. Квартальні плани роботи. 
Бюджети сільради. 
 
Р-7803, Виконавчий комітет Олександрівської сільської ради депутатів тру-
дящих  
Любашівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 14.12.1977 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1954 рр., 10 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому та сесій сільради. Бюджети сільради. 
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Р-7804, Комітет партійно-державного контролю  
Любашівського району Одеської області 
[ ] рр. 
з грудня 1965 р. – Комітет народного контролю Любашівського району 
тип 2 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 14.12.1977 р. 
 
Опис № 1 – 1963-1966 рр., 23 од. зб. 
Протоколи засідань комітету. Плани роботи. Інформації та довідки про робо-
ту комітету. Матеріали перевірок підприємств, установ, колгоспів. Постано-
ви вищих організацій про діяльність КНК. 
 
Р-7805, Виконавчий комітет Благоєвської сільської ради депутатів трудящих  
Іванівського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 14.12.1977 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1967 рр., 104 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому та сесій сільради. Бюджети сільради. Протоко-
ли окружної виборчої комісії. 
 
 
Р-7806, Буяликська машинно-тракторна станція 
ст. Буялик Яновського району Одеської області 
1944-1945 рр. 
Буяликська машинно-тракторна станція 
ст. Буялик Іванівського району Одеської області 
1946-1956 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 14.12.1977 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1956 рр., 23 од. зб. 
Виробниче-фінансові плани. Річні звіти. 
 
Р-7807, Яновська машинно-тракторна станція 
с. Конопляне Яновського району Одеської області 
1944-1945 рр. 
Яновська машинно-тракторна станція 
с. Конопляне Іванівського району Одеської області 
1946-1957 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 14.12.1977 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1957 рр., 22 од. зб. 
Виробниче-фінансові плани. Річні звіти. 
 
Р-7808, Відділ культури Виконавчого комітету Кодимської районної ради де-
путатів трудящих 
с-ще Кодима Кодимського району Одеської області 
1953-1963 рр., 1965-[ ] рр. 
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тип 19 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 15.12.1977 р. 
 
Опис № 1 – 1953-1968 рр., 52 од. зб. 
Протоколи засідань ради райвідділу. Плани роботи. Річний звіт про роботу 
відділу та фінансовий звіт. Кошториси адмінвитрат. Штатний розпис. 
 
Р-7809, Кодимська середня школа № 1 
с-ще Кодима Кодимського району Одеської області 
1944-[ ] рр. 
тип 21 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 15.12.1977 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1969 рр., 60 од. зб. 
Рішення райвиконкому. Протоколи педагогічної ради. Плани роботи школи. Рі-
чні фінансові звіти. Кошториси адмінвитрат. Штатний розпис. 
 
Р-7810, Северинівська машинно-тракторна станція 
с. Северинівка Яновського району Одеської області 
1944-1945 рр. 
Северинівська машинно-тракторна станція 
с. Северинівка Іванівського району Одеської області 
1946-1957 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 14.12.1977 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1957 рр., 16 од. зб. 
Виробниче-фінансові плани. Річні звіти. Кошториси адмінвитрат. Штатний ро-
зпис. 
 
Р-7811, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна 
с. Серби Кодимського району Одеської області 
1944- [ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 15.12.1977 р. 
 
Опис № 1 – 1954-1966 рр., 49 од. зб. 
Протоколи засідань правління та загальних зборів колгоспників. Виробниче-
фінансові плани. Річні звіти. 
 
Р-7812, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. А. Марті 
с. Баранове Іванівського району Одеської області 
1930-1941 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова 
с. Баранове Іванівського району Одеської області 
1956-1958 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Горького 
с. Баранове Іванівського району Одеської області 
1959-1962 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Горького 
с. Баранове Роздільнянського району Одеської області 
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1963-1966 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Горького 
с. Баранове Іванівського району Одеської області 
1967-[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 14.12.1977 р. 
 
Опис № 1 – 1961-1967 рр., 23 од. зб. 
Протоколи засідань правління та загальних зборів колгоспників. Виробниче-
фінансові плани. Річні звіти. 
 
Р-7811, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова 
с. Серби Кодимського району Одеської області 
1944- 1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 15.12.1977 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 7 од. зб. 
Виробниче-фінансові плани. Річні звіти. 
 
Р-7814, Кодимська ремонтно-технічна станція Одеського обласного управління 
сільського господарства 
с-ще Кодима Кодимського району Одеської області 
1958- 1960 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 15.12.1977 р. 
 
Опис № 1 – 1958-1960 рр., 6 од. зб. 
Виробниче-фінансові плани. Річні звіти. 
 
Р-7815, Кодимське районне об’єднання «Сільгосптехніка» 
с-ще Кодима Кодимського району Одеської області 
1961- 1967 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 15.12.1977 р. 
 
Опис № 1 – 1961-1967 рр., 21 од. зб. 
Рішення райвиконкому. Виробниче-фінансові плани. Річні статистичні та фі-
нансові звіти. Соціалістичні зобов’язання.  
 
Р-7816, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна 
с. Загнітків Піщанського району Вінницької області 
1950- 1962 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна 
с. Загнітків Крижопільського району Вінницької області 
1963-1964 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна 
с. Загнітків Кодимського району Одеської області 
1965-[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
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На державному зберіганні з 15.12.1977 р. 
 
Опис № 1 – 1950-1966 рр., 61 од. зб. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників. 
Виробниче-фінансові плани. Річні звіти. Соціалістичні зобов’язання колгос-
пу. 
 
Р-7817, Відділ охорони здоров’я Виконавчого комітету Кодимської районної 
ради депутатів трудящих 
с-ще Кодима Кодимського району Одеської області 
1944-1957 рр. 
тип 22 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 15.12.1977 р. 
 
Опис № 1 – 1951-1957 рр., 18 од. зб. 
Протоколи засідань комісій райвідділу. Комплексні плани роботи. Річні зві-
ти. Кошториси адмінвитрат. Штатний розпис. 
 
Р-7818, Кодимська районна лікарня відділу охорони здоров’я Виконавчого ко-
мітету Одеської обласної ради депутатів трудящих 
с-ще Кодима Кодимського району Одеської області 
1958-[ ] рр. 
тип 22 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 15.12.1977 р. 
 
Опис № 1 – 1958-1967 рр., 39 од. зб. 
Рішення райвиконкому. Протоколи нарад медпрацівників. Комплексні плани ро-
боти. Річні медичні, статистичні та фінансові звіти. Кошториси адмінви-
трат. Штатний розпис. 
 
Р-7819, Відділ торгівлі Виконавчого комітету Одеської міської ради депута-
тів трудящих 
м. Одеса 
[ ] рр. 
тип 17 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 15.12.1977 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1965 рр., 58 од. зб. 
Перспективний план розвитку товарообігу. Матеріали про роботу торгівлі та 
громадського харчування. Річні фінансові звіти. Кошториси адмінвитрат. 
 
Р-7820, Котовське відділення Одеської залізниці Народного комісаріату спо-
лучень СРСР 
м. Котовськ Котовського району Одеської області 
1936-1941 рр., 1943-1946 рр. 
Котовське відділення Одеської залізниці Міністерства шляхів сполучень СРСР 
1946-1953 рр. 
Котовське відділення Одесько-Кишинівської залізниці Міністерства шляхів 
сполучень СРСР 
1953-1956 рр. 
Котовське відділення Одеської залізниці Міністерства шляхів сполучень СРСР 
1956-1963 рр. 
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Котовське відділення Одесько-Кишинівської залізниці Міністерства шляхів 
сполучень СРСР 
1963-[ ] рр. 
тип 13 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1977 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1960 рр., 25 од. зб. 
Накази начальника відділення. 
 
 
Р-7821, Одеське відділення Одеської залізниці Народного комісаріату сполу-
чень СРСР 
м. Одеса  
1936-1941 рр., 1943-1946 рр. 
Одеське відділення Одеської залізниці Міністерства шляхів сполучень СРСР 
1946-1953 рр. 
Одеське відділення Одесько-Кишинівської залізниці Міністерства шляхів спо-
лучень СРСР 
1953-1956 рр. 
Одеське відділення Одеської залізниці Міністерства шляхів сполучень СРСР 
1956-1963 рр. 
Одеське відділення Одесько-Кишинівської залізниці Міністерства шляхів спо-
лучень СРСР 
1963-[ ] рр. 
тип 13 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.12.1977 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1960 рр., 208 од. зб. 
Накази начальника відділення. Промислово-фінансові плани. Протоколи засі-
дань постійно діючих нарад з техніки безпеки. Річні звіти з основної дія-
льності. Кошториси адмінвитрат. Штатний розпис. Матеріали конференцій. 
 
Р-7822, Особовий фонд Мельника Степана Кириловича - доктора історичних на-
ук, завідуючого кафедрою історії КПРС Одеського інституту народного госпо-
дарства, учасника Великої Вітчизняної війни. 
28.10.1918-[ ] рр. 
тип 31 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.12.1977 р. 
 
Опис № 1 – 1943-1976 рр., 29 од. зб. 
Особова справа С.К. Мельника. Рукописи монографій, статті, брошур. Авторе-
ферат дисертації на здобуття ученої степені доктора історичних наук. Спи-
сок наукових робіт та облікованих робіт і статей. 
 
Р-7823, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Р. Люксембург 
с. Гільдендорф Одеського району Одеської області 
01.02.1931-[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 16.03.1978 р. 
 
Опис № 1 – 1930-1933 рр., 25 од. зб. 
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Циркуляри та розпорядження міськради, колгосп ради, Гільдендорфської ради. 
Протоколи засідань президії сільради, правління колгоспу та загальних збо-
рів колгоспників. Виробниче-фінансові плани. Договори на соцзмагання. Акти 
комісії по перевірки роботи артілі. Відомості про мобілізацію коштів в 
колгоспі. Відомості на виплату заробітної платні колгоспникам натуральної 
частини урожаю. Листування про утримання молодняку. Заяви та довідки чле-
нів артілі. Списки колгоспників. 
 
Р-7824, Відділ культури Виконавчого комітету Одеської міської ради депута-
тів трудящих 
м. Одеса 
10.06.1953- [ ] рр. 
тип 19 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 01.06.1978 р. 
 
Опис № 1 – 1953-1966 рр., 160 од. зб. 
Плани роботи відділу та культурно-просвітницьких установ. Документи про 
проведення оглядів художньої самодіяльності, культурно-просвітницьких за-
ходів, міських та районних конференцій, відкриття пам’ятника Т.Г.Шевченко, 
встановлення меморіальних дошок, стану та охороні пам’яток культури, реко-
нструкції Алеї Слави. Річні звіти про роботу відділу та підвідомчих уста-
нов. Кошториси адмінвитрат та фінансові. Штатний розпис. 
 
Р-7825, Одеський театр для дітей 
м. Одеса 
березень 1930-1937 рр. 
Одеський театр юних глядачів 
м. Одеса 
1937-1941 рр. 
Одеський державний театр юного глядача ім. М. Островського 
м. Одеса 
11.04.1944-1976 рр. 
з 1944 р. – Одеського обласного відділу мистецтв 
з 1953 р. – Одеського обласного управління культури 
тип 19 
3 категорія фондів 
На державному зберіганні з 01.06.1978 р. 
Всього: 159 од. зб., 1944-1976 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1976 рр., 142 од. зб. 
Річні репертуарні та виробниче-фінансові плани. Протоколи засідання худож-
ньої ради, виробничих нарад, засідань місцевого комітету та загальних збо-
рів. Матеріали та інформації про діяльність театру. Річні звіти з основної 
діяльності. Довідки про стан педагогічної та масово-політичної роботи теа-
тру. Листування з обласним управлінням культури про творчу роботу театру. 
Штатний розпис та кошториси адмінвитрат. Постанови та розпорядження вищих 
організацій. Репертуари, номенклатури. Бухгалтерія. Документи місцевого 
комітету. 
Опис № 1 – 1944-1976 рр., 17 од. зб. 
Кошториси та фінансові звіти. Протоколи зборів та нарад, звітно-виборчих 
профспілкових зборів. Місячні плани роботи. Соціалістичні зобов’язання.  
 
Р-7826, Відділ охорони здоров’я Виконавчого комітету Одеської міської ради 
робітничих, селянських та червоноармійських депутатів  
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м. Одеса 
люти1 1932-жовтень 1941 рр., 12.04.1944- [ ] рр. 
з 1939 р. – Виконавчого комітету Одеської міської ради депутатів трудящих 
тип 19 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 05.06.1978 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1966 рр., 708 од. зб. 
Секретар. Планово-фінансовий відділ. Лікувальний відділ. Відділ кадрів. 
Бухгалтерія. 
 
Р-7827, Міський відділ культурно-просвітницької роботи Виконавчого коміте-
ту Одеської міської ради депутатів трудящих 
м. Одеса 
1945-червень 1953 рр. 
тип 19 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 01.06.1978 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1952 рр., 10 од. зб. 
Рішення міськвиконкому. Річні звіти міського відділу. 
 
 
Р-7828, Відділ соціального забезпечення Виконавчого комітету Ленінської 
районної ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів  
м. Одеса 
лютий 1932-жовтень 1941 рр., квітень 1944 р. 
з 1939 р. – Виконкому Ленінської районної ради депутатів трудящих м. Одеса 
тип 7 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.06.1978 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1966 рр., 67 од. зб. 
Квартальні плани роботи відділу. Штатний розпис. Кошториси адміністратив-
них витрат. Інформаційні та статистичні звіти. Річні бухгалтерські звіти. 
 
Р-7829, Одеський ливарний завод «Центролит» Управління машинобудівельної 
та хімічної промисловості Раднаргоспу Одеського адміністративно-
економічного району 
м. Одеса 
14.02.1962-[ ] рр. 
з січня 1963 р. – Управління загального машинобудування Раднаргоспу Чорно-
морського економічного району 
з грудня 1965 р. – Головного управління по виготовленню відливок, поковок, 
штамповок та зварювальних конструкцій «Головцентролит» 
м. Одеса 
тип 11 
2 категорія фонду 
На державному зберіганню з 31.08.1978 р. 
Всього: 245 од. зб., 1962-1971 рр. 
 
Опис № 1 – 1962-1971 рр., 202 од. зб. 
Канцелярія. Планово-економічний відділ. Відділ головного металурга. Бюро 
техніки безпеки. Відділ капітального будівництва. Відділ праці та заробіт-
ної платні. Відділ кадрів. Бухгалтерія. Лабораторія НОП. 
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Опис № 2 – 1965-1971 рр., 43 од. зб. 
Заводський комітет. 
 
Р-7830, Фрунзівська районна лікарня Виконкому Фрунзівської районної ради 
депутатів трудящих 
с. Фрунзівка Фрунзівського району Одеської області 
[ ] -03.08.1941 рр., 04.04.1944 р. 
тип 22 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 14.11.1978 р. 
 
Опис № 1 – 1949-1965 рр., 92 од. зб. 
Протоколи лікарняних конференцій. Річні плани лікарні. Річні, місячні зві-
ти про медичну та фінансову роботу лікарні., підвідомчих установ. Листу-
вання з райвиконкомом, РК КПУ, обласним здраввідділом про медичне обслуго-
вування населення. Штатний розпис. Кошториси витрат рай лікарні, дільнич-
них лікарень. 
Р-7831, Фрунзівське районне відділення «Сільгосптехніка» Одеського облас-
ного об’єднання «Сільгосптехніки» 
с-ще Затишшя Фрунзівського району Одеської області 
17.05.1961-[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 14.11.1978 р. 
 
Опис № 1 – 1961-1966 рр., 25 од. зб. 
Виробниче-фінансові плани відділення. Річний статистичний звіт. Звіти з 
основної та фінансової діяльності. Колективні договори. Місячні баланси з 
основної діяльності. Листування з обласним об’єднанням з питань планування 
та господарської діяльності. 
 
 
Р-7832, Фрунзівське районне виробниче управління сільського господарства 
Виконавчого комітету Фрунзовської районної ради депутатів трудящих 
с-ще Фрунзівка Фрунзівського району Одеської області 
1963-[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 14.11.1978 р. 
 
Опис № 1 – 1963-1967 рр., 50од. зб. 
Накази начальника управління сільського господарства. Протоколи засідань 
та нарад ради управління сільського господарства. Перспективний план роз-
витку сільського господарства колгоспів на 1966-1970 рр. Плани засіяних 
площин, виробництва та продажу сільсько-господарчих продуктів. Річні звіти 
по труду, про виконання планів заготовок продуктів тваринництва, по сівбі 
зернових культур, по впровадженню раціоналізаторських пропозицій, роботі з 
кадрами, фінансовій діяльності колгоспів. Основні показники господарчої 
діяльності колгоспів. Інформація про хід будівництва зрошувальних систем. 
Аналіз роботи, економічні довідки про діяльність колгоспів і радгоспів. 
Соціалістичні зобов’язання. Листування з облуправлінням, з колгоспами з 
питань планування, розповсюдження передового досвіду, про участь у вистав-
ці досягнень народного господарства. Списки колгоспів та радгоспів, пере-
довиків та спеціалістів сільського господарства. Штатний розпис. Кошториси 
витрат. 
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Р-7833, Виконавчий комітет Бранковановської сільської ради депутатів тру-
дящих  
с. Бранкованове Ширяївського району Одеської області 
[ ]-08.08.1941 рр., 03.04.1944 р. 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 30.10.1978 р. 
 
Опис № 1 – 1959-1968 рр., 56 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому та сесій сільради, постійно діючих комісій, 
загальних зборів. Матеріали окружної виборчої комісії по виборам в місцеві 
Ради. Договір на соціалістичне змагання. Квартальні плани роботи. Бюджети 
сільради. Квартальні та місячні звіти про виконання бюджету. Звіти депута-
тів перед виборцями. Інформація з організаційно-масової роботи. 
 
Р-7834, Виконавчий комітет Макаровської сільської ради депутатів трудящих  
с. Макарове Ширяївського району Одеської області 
[ ]-08.08.1941 рр., 02.04.1944 р. 
з 1963 р. – Фрунзівського району Одеської області 
з січня 1965 р. – Ширяївського району Одеської області 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 30.10.1978 р. 
 
Опис № 1 – 1960-1968 рр., 46 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому та сесій сільради, постійно діючих комісій, 
загальних зборів. Договір на соціалістичне змагання. Плани роботи. Бюджети 
сільради. Звіти про виконання бюджету. Звіти депутатів перед виборцями.  
 
Р-7835, Відділ культури Виконавчого комітету Ширяївської районної ради де-
путатів трудящих 
с-ще Ширяїве Ширяївського району Одеської області 
10.06.1953-1962 рр., 1965-[ ] рр. 
тип 19 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 305.10.1978 р. 
 
Опис № 1 – 1965-1968 рр., 24 од. зб. 
Накази та рішення райвиконкому. Протоколи засідань ради відділу культури. 
Річні звіти відділу культури та підвідомчих організацій з основної діяль-
ності. Фінансові звіти. Довідки та інформації про роботу клубів, будинків 
культури. Довідки та акти перевірок роботи клубів, бібліотек. Соціалістич-
ні змагання. Листування з обласним управлінням культури з питань культур-
но-просвітницької роботи. Бюджет та кошториси витрат. Штатний розпис. 
 
Р-7836 Відділ капітального будівництва Одеського обласного виконавчого ко-
мітету 
м. Одеса 
січень 1965-червень 1975 рр. 
Управління капітального будівництва Одеського обласного виконавчого комі-
тету 
червень 1975-16.06.1992 рр. 
Управління будівництва інвестиційно-будівельного комплексу обласної держа-
вної адміністрації 
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01.06.1992-06.10.1994 рр. 
Будівельний комплекс облвиконкому 
06.10.1994-27.08.1995 рр. 
Головне управління будівельного комплексу облдержадміністрації 
27.08.1995-20.01.1997 рр. 
Управління будівельного комплексу облдержадміністрації 
20.01.1997-05.03.2001 рр. 
Управління капітального будівництва облдержадміністрації 
05.03.2001-21.06.2005 рр. 
21.06.2005 р. – Ліквідовано. 
тип 12 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 01.11.1978 р. 
Всього: 191 од. зб., 1963-2005 рр. 
 
Опис № 1 – 1965-2005 рр., 191 од. зб. 
Плановий відділ. Відділ кадрів. Бухгалтерія.  
Опис № 1 дск.– 1963-2005 рр., 9 од. зб. 
Документи 1-ї частини. 
 
Р-7837, Ширяївське районне відділення «Сільгосптехніка» Одеського обласно-
го об’єднання «Сільгосптехніки» 
с. Йосипівка Ширяївського району Одеської області 
1961-1962 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 30.10.1978 р. 
 
Опис № 1 – 1965-1968 рр., 25 од. зб. 
Накази та розпорядження об’єднання. Виробниче-фінансові плани відділення, 
плани по труду. Річні статистичні та фінансові звіти. Звіти по кадрам. Ко-
лективні договори. Матеріали з соцзмагання. Листування з обласним 
об’єднанням з виробничих питань. 
 
Р-7839, Троїцька районна інспектура державної статистики статистичного уп-
равління Одеської області 
с. Троїцьке Троїцького району Одеської області 
1944-1957 рр. 
тип 8 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 04.12.1978 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1955 рр., 30 од. зб. 
Місячні плани роботи. Місячні звіти колгоспів з тваринництва, механічного 
руху населення. Матеріали по обліку худоби, засіяних площин, урожайності, 
комунального, житлового та капітального будівництва, сільсько-господарчого 
інвентарю. Матеріали обстежень та переписи шкіл і культурно-просвітницьких 
установ. відомості, статистичні таблиці про народження, одруження та 
смерть населення. 
 
Р-7840, Чорноморський водздраввідділ Народного комісаріату охорони здо-
ров’я СРСР  
1944-1955 рр. 
з 1947 р. – Міністерства охорони здоров’я  
Чорноморсько-Азовський водздраввідділ Міністерства охорони здоров’я СРСР 
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тип 22 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 14.12.1978 р. 
Всього: 518 од. зб., 1944-1983 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1982 рр., 472 од. зб. 
Рішення та стенограми басейнової конференції. Протоколи засідань медичної 
ради. Матеріали басейнової конференції. Річні плани роботи відділу. Річні 
звіти з основної діяльності, планам по труду, роботі лікарняних установ. 
Зведені річні статистичні звіти. Річні фінансові звіти. Коню’ктурні огляди 
про роботу лікарняних установ. Листування з Міністерством охорони здоров’я 
з лікарняно-профілактичних питань. Штатний розпис. Кошториси спецкоштів та 
адмінвитрат.  
Опис № 2 – 1960-1983 рр., 46 од. зб. 
Накази Чорноморсько-Азовського водздраввідділу. Річний план та звіт з спец 
роботи. Акти на виділення до знищення справ тимчасового зберігання. 
 
Р-7841, Одеська обласна контора «Автотракторсбут» Українського республіка-
нського тресту «Укравтотракторзбут» 
м. Одеса 
23.06.1944-09.06.1953 рр. 
тип 17 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1978 р. 
 
Опис № 1 – 1945-1952 рр., 29 од. зб. 
Рішення одеського облвиконкому. Накази Міністерства сільського господарст-
ва. Розпорядження по конторі. Протоколи виробничих нарад. Квартальні тор-
гово-фінансові плани. Річні фінансові звіти контори, міжрайонних баз. Кош-
ториси адміністративних витрат. Штатний розпис. 
 
Р-7842, Одеське обласне управління матеріально-технічного постачання 
«Облсільгосппостач» Головного управління матеріально-технічного постачання 
УРСР «Головсільгосппостач» 
м. Одеса 
09.05.1953-08.05.1959 рр. 
Одеське обласне управління матеріально-технічного постачання та ремонтно-
технічних станцій Головного управління матеріально-технічного постачання 
УРСР «Головсільгосппостач» 
08.05.1959-27.03.1961 р. 
тип 17 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1978 р. 
 
Опис № 1 – 1953-1961 рр., 122 од. зб. 
Розпорядження «Облсільгосппостач». Протоколи виробничих нарад. Річні пла-
ни, ліміти, кошториси з капітального будівництва, по труду. Річні торгово-
фінансові плани управління, матеріально-технічного постачання ремонтно-
технічних баз області. Річні звіти з основної діяльності, по капітальному 
будівництву, по труду, про роботу обласних міжрайонних баз, РТС. Статисти-
чні звіти про кількість та склад спеціалістів. Кошториси адмінвитрат. Шта-
тний розпис. 
 
Р-7843, Одеське обласне об’єднання»Сільгосптехніка» Українського республі-
канського об’єднання «Укрсільгосптехніка» 



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  1421 

м. Одеса 
01.04.1961-21.07.1978 рр. 
Одеське обласне об’єднання по виробниче-технічному постачанню сільського 
господарства Державного комітету УРСР по виробниче-технічному постачанню 
сільського господарства 
21.07.1978-[ ] рр. 
тип 17 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 19.12.1978 р. 
Всього: 1233 од. зб., 1961-1985 рр. 
 
Опис № 1 – 1953-1961 рр., 1202 од. зб. 
Розпорядження та накази обласного об’єднання з виробничої діяльності. Ква-
ртальні та річні плани роботи ради при голові об’єднання, провадженню но-
вої техніки, торгово-фінансові, капітального будівництва, по труду. Зведе-
ні річні звіти з основної діяльності, районних відділень, фінансові. Ста-
тистичні звіти по кадрам, про надходження та впровадження винаходів. Річні 
титульні списки капітального будівництва. Листування з «Укрсільгосптехні-
кою» по впровадженню нової техніки. Штатний розпис. Кошториси адміністра-
тивних витрат. Документи місцевого комітету. Протоколи техніко-економічної 
ради 
Опис № 2 – 1961-1969 рр., 29 од. зб. 
Документи місцевого комітету. 
Опис № 3 – 1975-1978 рр., 2 од. зб. 
Документи 1-ї частини. 
 
Р-7844, Кодимська районна спілка споживчих товариств Одеської обласної 
спілки споживчих товариств 
с-ще Кодима Кодимського району Одеської області 
вересень 1944-1962 рр., січень 1965-[ ] рр.  
тип 24 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 27.04.1979 р. 
 
Опис № 1 – 1948-1968 рр., 50 од. зб. 
Протоколи засідань та постанови правління райспоживспілки. Річні плани фі-
нансово-господарчої діяльності. Річні фінансові та статистичні звіти. Шта-
тний розпис. Кошториси витрат. 
 
Р-7845, Одеський проектно-конструкторський інститут з комплексної автома-
тизації виробничих процесів в промисловій обробці хлібопродуктів та харчо-
вої промисловості «Харчопром» Головного управління з проектування, монтажу 
та виробництву засобів автоматизації Міністерства приладобудування та за-
собів автоматизації СРСР 
м. Одеса 
18.08.1956-24.06.1958 рр. 
з 12.07.1957 р. – Державного комітету з харчової промисловості при Держ-
плані СРСР 
Одеський проектно-конструкторський інститут комплексної автоматизації ви-
робничих процесів в харчової промисловості «Харчопром» Держплану УРСР 
24.06.1958-лютий 1963 рр. 
з 1961 р. – Української ради народного господарства 
Всесоюзний проектно-конструкторський та науково-дослідний інститут автома-
тизації харчової промисловості «Харчопромавтоматика» Державного комітету з 
харчової промисловості при Держплані СРСР 
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01.10.1963-[ ] рр.  
з 20.12.1968 р. – Всесоюзне науково-виробниче об’єднання «Харчопромавтома-
тика» 
з 09.12.1965 р. – Технічного управління Міністерства харчової промисловос-
ті СРСР 
Всесоюзне науково-виробниче об’єднання «Харчопромавтоматика» 
20.12.1968 р. 
Науково-виробниче об’єднання «Харчопромавтоматика» Державного агропромис-
лового комітету СРСР 
01.01.1986 р. 
тип 11 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 14.05.1979 р. 
Всього: 1848 од. зб., 1956-1988 рр. 
 
Опис № 1 – 1956-1990 рр., 1311 од. зб. 
Дирекція. Канцелярія. Відділ капітального будівництва. Технічний відділ. 
Відділ науково-технічної інформації. Відділ впровадження. Науково-технічна 
рада. Бюро технічної інформації. Штаб гражданської оборони. Планово-
виробничий відділ. Відділ кадрів. Бухгалтерія. Місцевий комітет. Відділ 
технології виробництва та впровадження. Профспілковий комітет. Відділ нау-
ково-технічних розробок. Відділ стандартизації та якості. Технічна бібліо-
тека. Група народного контролю. Учений секретар. Відділ економічних дослі-
джень та прогнозування. 
Опис № 2 – 1956-1988 рр., 545 од. зб. 
Звіти про науково-дослідну роботу. 
Опис 3 - 1991-2010 рр., 36 од. зб. 
Накази з основної діяльності. Розпорядження. Положення, договори, протоко-
ли, звіти, постанова суду.  
 
Р-7846, Борщанська 8-ми річна школа інтернат Котовського районного відділу 
народної освіти 
ст. Борщі Котовського району Одеської області 
01.08.1959-[ ] рр. 
тип 21 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.05.1979 р. 
 
Опис № 1 – 1959-1968 рр., 44 од. зб. 
Рішення Котовського райвиконкому. Накази Котовського районо. Протоколи ви-
робничих та профспілкових зборів, нарад та засідань педагогічної ради. Рі-
чні плани учбово-виховної роботи. Річні статистичні звіти. Кошториси адмі-
ністративних витрат. Звіти про виконання кошторисів витрат. 
 
Р-7847, Котовський міський фінансовий відділ Виконавчого комітету Котовсь-
кої міської ради депутатів трудящих 
м. Котовськ Котовського району Одеської області  
лютий 1963-[ ] рр. 
тип 9 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 18.05.1979 р. 
 
Опис № 1 – 1963-1968 рр., 88 од. зб. 
Загальні питання. Бюджетна група (інспекція). Група (інспекція) державних 
прибутків. Головна бухгалтерія. Штатна група (інспекція). 
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Р-7848, Виконавчий комітет Синівської сільської ради депутатів трудящих 
с. Силівка Іванівського району Одеської області 
1944-1956 рр. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 01.06.1979 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1956 рр., 30 од. зб. 
Протоколи сесій та засідань виконкому. Плани роботи району. Бюджети сіль-
ради. Матеріали виборчого комітету. Договори про соцзмагання. 
 
Р-7849, Виконавчий комітет Михайлопільської сільської ради депутатів тру-
дящих 
с. Михайлопіль Іванівського району Одеської області 
1957-[ ] рр. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 01.06.1979 р. 
 
Опис № 1 – 1957-1968 рр., 49 од. зб. 
Протоколи сесій та засідань виконкому. Плани роботи району. Бюджети сіль-
ради. Матеріали постійних комісій та виборчого комітету. 
 
Р-7850, Виконавчий комітет Кірковської сільської ради депутатів трудящих  
с. Благоєве Іванівського району Одеської області 
1944-1954 рр. 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 01.06.1979 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1954 рр., 30 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому та сесій сільради. Бюджети сільради. Докумен-
ти виборчої комісії. 
 
Р-7851, Середня школа № 1 відділу народної освіти Виконкому Ширяївської 
районної ради депутатів трудящих 
с. Ширяїве Ширяївського району Одеської області 
[ ] рр. 
з 1963 р. – Ананьївського району Одеської області 
з 1965 р. – с-ще Ширяїве Ширяївського району Одеської області 
тип 21 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.06.1979 р. 
 
Опис № 1 – 1949-1969 рр., 47 од. зб. 
Протоколи засідань педагогічної ради. Річні плани роботи. Річні звіти про 
роботу. 
 
Р-7852, Планова комісія Виконкому Ширяївської районної ради депутатів тру-
дящих 
с. Ширяїве Ширяївського району Одеської області 
[ ] - 1965 рр. 
з 1965 р. – с-ще Ширяїве Ширяївського району Одеської області 
тип 8 
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3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.06.1979 р. 
 
Опис № 1 – 1951-1968 рр., 12 од. зб. 
Перспективні та річні плани розвитку району. 
 
Р-7853, Районна лікарня відділу охорони здоров’я Виконкому Ширяївської 
районної ради депутатів трудящих 
с. Ширяїве Ширяївського району Одеської області 
[ ] - 1958 рр. 
Центральна районна лікарня Виконкому Ширяївської районної ради депутатів 
трудящих 
1958-1962 рр. 
з 1965 р. – с-ще Ширяїве 
тип 22 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 13.06.1979 р. 
 
Опис № 1 – 1959-1968 рр., 15 од. зб. 
Кошториси витрат. Штатний розпис. Річні бухгалтерські звіти. 
 
Р-7854, Красноокнянський районний комітет народного контролю Одеського об-
ласного комітету народного контролю 
смт Красні Окни Красноокнянського району Одеської області 
18.12.1966 р. 
тип 2 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 31.05.1979 р. 
 
Опис № 1 – 1967-1968 рр., 11 од. зб. 
Протоколи засідань. Плани роботи. Звіти та інформації про роботу комітету. 
Акти перевірок. 
 
Р-7855, Відділ соціального забезпечення Красноокнянської районної ради де-
путатів трудящих 
смт Красні Окни Красноокнянського району Одеської області 
1940-1941 рр., 1944-04.01.1963 рр., 18.12.1966 р. 
тип 7 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 31.05.1979 р. 
 
Опис № 1 – 1967-1968 рр., 6 од. зб. 
Кошториси витрат. Штатний розпис. Місячні звіти про виплату державних та 
колгоспних пенсій. 
 
Р-7856, Красноокнянська районна планова комісія Виконкому Красноокнянської 
районної ради депутатів трудящих 
смт Красні Окни Красноокнянського району Одеської області 
серпень 1940-07.08.1941 рр., 03.04.1944-04.01.1963 рр., 18.12.1966 р. 
тип 8 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 31.05.1979 р. 
 
Опис № 1 – 1967-1968 рр., 5 од. зб. 
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Перспективні та річні плани розвитку району, державних закупок сільсько-
господарчих продуктів. Доповідні записки та довідки про виконання планів. 
 
Р-7857, Красноокнянське районне виробниче управління сільського господарс-
тва Виконкому Красноокнянської районної ради депутатів трудящих 
смт Красні Окни Красноокнянського району Одеської області 
18.12.1966 р. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 31.05.1979 р. 
 
Опис № 1 – 1967-1968 рр., 18 од. зб. 
Основні показники виробниче-фінансових планів. Річні та місячні звіти про 
виконання планів. Штатний розпис. Кошториси витрат. 
 
Р-7858, Виконавчий комітет Червоноволодимирівської сільської ради депута-
тів трудящих  
с. Червоноволодимирівка Мостовського району Одеської області 
[ ] -1956 рр. 
з 1954 по 1956 рр. – Миколаївської області 
Виконавчий комітет Яснопольської сільської ради депутатів трудящих  
с. Яснопілля Мостовського району Миколаївської області 
1957-[ ] рр. 
з 1959 р. – Веселинівського району 
з 1963 р. – Доманівського району 
з 1965 р. – Березівського району Одеської області 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 04.06.1979 р. 
 
Опис № 1 – 1954-1968 рр., 37 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому та сесій сільради. Квартальні плани роботи. 
Штатний розпис. Кошториси витрат. 
 
Р-7859, Одеський організаційний комітет Українського товариства охорони 
природи та сприяння розвитку природних багатств 
м. Одеса 
1958-1961 рр. 
Одеський обласний філіал Українського товариства охорони природи 
м. Одеса 
1961-1962 рр. 
Одеське обласне відділення Українського товариства охорони природи 
м. Одеса 
1962-1963 рр. 
Одеська обласна організація Українського товариства охорони природи 
м. Одеса 
1973-[ ] рр. 
тип 24 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 15.06.1979 р. 
 
Опис № 1 – 1961-1988 рр., 507 од. зб. 
Постанови та рішення обкому КПУ та облвиконкому. Протоколи та постанови 
засідань президії. Плани роботи. Звіти про роботу, фінансові звіти. Мате-
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ріали міських та районних відділень. Кошториси витрат. Штатний розпис. Мі-
сцевий комітет. Бухгалтерія. Профспілка. 
 
Р-7860, Одеська обласна протималярійна станція Одеського обласного відділу 
охорони здоров’я  
м. Одеса 
1932-1941 рр., 1944-1954 рр. 
тип 22 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.08.1979 р. 
 
Опис № 1 – 1930-1954 рр., 42 од. зб. 
Кон’юктурні огляди протималярійної роботи.  
 
Р-7861, Одеська обласна санітарно-епідеміологічна станція Одеського облас-
ного відділу охорони здоров’я  
м. Одеса 
1932-1941 рр., 1944-[ ] рр. 
Державна санітарно-епідеміологічна служба Одеської області 
2001 р. 
тип 22 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 20.06.1979 р. 
Всього: 1493 од. зб. 1944-2011 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1982 рр., 1448 од. зб. 
Накази облздраввідділу. Накази по облсанепідстанції та санітарно-
епідеміологічній службі. Звіт про роботу зональної радіологічної лаборато-
рії. Доповіді наукових співробітників на науково-дослідній конференції в 
м. Києві. Документи про організацію проти епідеміологічних заходів. 
Кон’юнктурні огляди та звіти про санітарно-епідеміологічний стан області, 
про рух інфекційних захворювань, профілактичних та дезинфекційних заходах, 
гігієни дітей та підлітків, боротьбі з гельмінтозами. Протоколи засідань 
місцевого комітету. Організаційно-методичний відділ. Санітарно-гігієнічний 
відділ. Відділення комунальної гігієни. Відділення гігієни харчування. 
Відділення гігієни праці. Відділ гігієни дітей та підлітків. Епідеміологі-
чний відділ. Відділ небезпечних інфекцій. Відділ медичної паразитології. 
Дезинфекційний відділ. Зональна радіологічна лабораторія. Відділ профілак-
тичної дезинфекції. Централізована бухгалтерія. Місцевий комітет. 
Опис № 2 – 1961-1978 рр., 41 од. зб. 
Накази облздраввідділу. Звіти про роботу зональної радіологічної лаборато-
рії. Доповіді наукових співробітників на науково-дослідній конференції в 
м. Києві. Документи організації проти епідеміологічних заходів. 
Опис № 3 дск – 2008-2011 рр., 4 од. зб. 
Журнал обліку книг. Акти на знищення справ. Номенклатура секретних справ. 
Акт ліквідації. 
 
Р-7862, Український науково-дослідний інститут верстатів та інструментів 
Раднаргоспу Одеського економічного адміністративного району 
м. Одеса 
грудень 1961 р. 
з 12.09.1963 по 08.02.1966 рр. – Державного комітету по машинобудуванню 
при Держплані СРСР 
з 09.02.1966 р. – Міністерства верстатобудівельної та інструментальної 
промисловості СРСР 
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тип 20 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 21.06.1979 р. 
 
Опис № 1 – 1961-1979 рр., 257 од. зб. 
Накази з основної діяльності. Річні плани та звіти про науково-дослідну 
роботу. Річні звіти по кадрам. Протоколи засідань науково-технічної ради. 
Розрахунки економічної ефективності проведення науково-дослідних робіт. 
Листування з вищими організаціями про розробку наукових тем. Кошториси ви-
трат. Штатний розпис. Річні фінансові звіти. Секретаріат. Науково-технічна 
рада. Плановий відділ. Технічний відділ. Відділ кадрів. Бухгалтерія. Міс-
цевий комітет. 
 
Р-7863, Одеське відділення спілки кінематографістів УРСР 
м. Одеса 
1959-[ ] рр. 
тип 19 
3 категорія фондів 
На державному зберіганні з 21.06.1979 р. 
 
Опис № 1 – 1959-1982 рр., 195 од. зб. 
Плани та звіти про роботу. Протоколи конференцій та зборів членів спілки. 
Доповіді та документи про проведення кінофестивалів. Кошториси витрат. 
Штатний розпис. Річні фінансові звіти. 
 
Р-7421, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна 
х. Дубки Савранського району Одеської області 
[ ]- січень 1950 рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 08.08.1979 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1949 рр., 6 од. зб. 
Річні звіти. 
 
Р-7865, Одеський обласний комунальний банк Всесоюзного банку фінансування 
комунального та житлового будівництва «Цекомбанку» 
м. Одеса 
травень 1932-17.10.1941 рр., 10.04.1944-07.04.1959 рр. 
тип 9 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 04.09.1979 р. 
Всього: 75 од. зб., 1947-1958 рр. 
 
Опис № 1 – 1947-1958 рр., 74 од. зб. 
Розпорядження по комунальному банку. Штатний розпис. Кошториси адмінви-
трат. Річні плани по труду. Річні звіти з основної діяльності, по кадрам. 
Опис № 2 – 1958 р., 1 од. зб. 
Відбірні списки та акти на знищення справ тимчасового користування 1944-
1953 рр. 
 
Р-7866, Пункт уповноваженого «Промбанку» в м. Одесі Української контори 
«Промбанку» 
м. Одеса 
1932-1933 рр.,  
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Одеське обласне відділення Промислового банку УРСР 
1933-1937 рр. 
Одеська обласна контора 
1937-1941 рр., 1944-[ ] рр. 
з 07.04.1959 р. – Всесоюзного банку фінансування капітальних вкладень 
(«Будбанк СРСР») 
тип 9 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 04.09.1979 р. 
Всього: 291 од. зб., 1944-1977 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1977 рр., 281 од. зб. 
Бухгалтерія. Відділ кадрів. Планово-економічний відділ. Відділ фінансуван-
ня та кредитування будівництва місцевих рад. Відділ фінансування та креди-
тування проектно-дослідницьких робіт. Місцевий комітет. 
 
 
Опис № 2 – 1958-1977 рр., 10 од. зб. 
Документи 1-ї частини. 
 
Р-7867, Біляївський районний відділ соціального забезпечення Виконавчого 
комітету Біляївської районної ради депутатів трудящих 
смт Білявка Біляївського району Одеської області 
[ ] рр. 
тип 7 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 28.09.1979 р. 
 
Опис № 1 – 1956-1968 рр., 37 од. зб. 
Протоколи нарад. Статистичні звіти про стан роботи по соціальному забезпе-
ченню. Квартальні плани роботи. Місячні звіти про виконання кошторисів, 
виплати пенсій та допомоги. 
 
Р-7868, Вигоднянський держлісорозсадник Одеського міжобласного відділення 
Всесоюзного тресту «Агролісорозсадник» 
с. Вигода Біляївського району Одеської області 
1948-1958 рр. 
з 1953 по 1958 рр. – Українського тресту «Держлісорозсадник» 
Плодорозсадницький радгосп «Вигоднянський» Одеського обласного управління 
радгоспів 
1959-[ ] рр. 
з березня 1962 р. – Одеського територіального виробничого колгоспно-
радгоспного управління 
з 1965 р. – Одеського тресту овочево-молочних радгоспів 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 28.09.1979 р. 
 
Опис № 1 – 1948-1968 рр., 42 од. зб. 
Річні виробниче-фінансові плани. Річні звіти. 
 
Р-7869, Радгосп ім. Кірова (овочевий) Одеського обласного управління рад-
госпів 
м. Одеса 
20.09.1957 р. 
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з 1960 по 1962 рр. – Одеського тресту овочевих радгоспів 
з 1963 р. – Одеського тресту овочево-молочних радгоспів 
з 1966 р. – Біляївського району Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 28.09.1979 р. 
 
Опис № 1 – 1957-1966 рр., 72 од. зб. 
Накази по основній діяльності. Перспективний план. Річні виробниче-
господарчі плани. Річні звіти. Соціалістичні зобов’язання та відомості про 
їх виконання. Колективні договори. Протоколи загальних зборів та засідань 
робітничого комітету. Схеми сівозміна. Карти засіяних площин. 
 
Р-7870, Відділ соціального забезпечення виконкому Іллічівської районної 
ради депутатів трудящих 
м. Одеса 
[ ]-1941 рр., 10.04.1944-[ ] рр. 
тип 7 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 01.10.1979 р. 
 
Опис № 1 – 1946-1970 рр., 61 од. зб. 
Кошториси витрат. Штатний розпис. Річні звіти по бюджетам, виплаті держав-
них допоміг багатодітним та самотнім матерям. 
 
Р-7871, Відділ соціального забезпечення виконкому Кагановичської районної 
ради депутатів трудящих 
м. Одеса 
[ ]-16.10.1941 рр., 10.04.1944-[ ] рр. 
тип 7 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 01.10.1979 р. 
 
Опис № 1 – 1948-1968 рр., 59 од. зб. 
Кошториси витрат. Штатний розпис. Річні та місячні звіти по бюджетам, ви-
платі державних допоміг багатодітним та самотнім матерям. 
 
Р-7872, Одеський палац піонерів та школярів відділу народної освіти викон-
кому Одеської міської ради депутатів трудящих 
м. Одеса 
31.12.1936-16.10.1941 рр., 10.04.1944-21.04.1960 рр. 
з 21.04.1960 р. – Одеський будинок піонерів та школярів ім. Яші Гордієнко 
тип 21 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 01.10.1979 р. 
 
Опис № 1 – 1944-1967 рр., 82 од. зб. 
Плани роботи. Річні звіти про роботу. Протоколи педагогічної ради та проф-
спілкових нарад. Кошториси витрат. Штатний розпис. Річні фінансові звіти. 
Р-7873, Овідіопольске районне об’єднання «Сільгосптехніка» Одеського обла-
сного об’єднання «Сільгосптехніка» 
смт Овідіополь Овідіопольського району Одеської області 
1961-1962 рр., 30.12.1966-[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
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На державному зберіганні з 30.10.1979 р. 
 
Опис № 1 – 1961-1969 рр., 30 од. зб. 
Виробниче-фінансові плани. Кошториси витрат. Штатний розпис. Річні звіти. 
Протоколи профспілкових зборів та засідань робітничого комітету. 
 
Р-7874, Роздільнянське територіальне виробниче колгоспно-радгоспне управ-
ління Виконавчого комітету Роздільнянської районної ради депутатів трудя-
щих 
м. Роздільна Роздільнянського району Одеської області 
1962-1963 рр. 
Роздільнянське виробниче колгоспно-радгоспне управління 
1963-1964 рр. 
Роздільнянське районне виробниче управління сільського господарства 
1965-1970 рр. 
Роздільнянське районне управління сільського господарства 
1970-[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 31.03.1980 р. 
 
Опис № 1 – 1962-1975 рр., 145 од. зб. 
Накази управління. Плани роботи. Зведені показники виконання виробниче-
фінансових планів району по сільському господарству. Річні звіти з фінан-
сово-господарчій діяльності колгоспів, з тваринництва. Річні бухгалтерські 
звіти управління. Штатний розпис. Кошториси витрат. Матеріали районної 
економічної конференції. 
 
Р-7875, Відділ соціального забезпечення Виконавчого комітету Роздільнянсь-
кої районної ради депутатів трудящих 
м. Роздільна Роздільнянського району Одеської області 
[ ]- 1941 рр., 1944-[ ] рр. 
тип 7 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 31.03.1980 р. 
 
Опис № 1 – 1957-1974 рр., 77 од. зб. 
Кошториси витрат. Штатний розпис. акти перевірок роботи. Річні статистичні 
звіти про роботу відділу. Річні бухгалтерські звіти. Протоколи засідань 
районної ради. Плани роботи. Річні звіти. Соціалістичні зобов’язання.  
 
Р-7876, Роздільнянська залізнична середня школа № 6 відділу учбових закла-
дів Управління Одеської залізниці 
ст. Роздільна Роздільнянського району Одеської області 
[ ]- 1941 рр., 1944-січень 1966 рр. 
з 1953 по квітень 1956 рр. – Управління Одесько-Кишинівської залізниці 
з квітня 1963 по 16.02.1963 рр. – Управління Одеської залізниці 
Роздільнянська середня школа № 1 Роздільнянського районного відділу народ-
ної освіти 
м. Роздільна Роздільнянського району Одеської області 
січень 1961-[ ] рр. 
тип 21 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 04.03.1980 р. 
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Опис № 1 – 1946-1971 рр., 24 од. зб. 
Протоколи засідань педагогічної ради, батьківського комітету.Річні звіти 
про роботу школи. Плани роботи. 
 
Р-7877, Радгосп «Степовий» Одеського радгоспу - винтресту 
с-ще Степове Роздільнянського району Одеської області 
01.06.1963 р. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 31.03.1980 р. 
 
Опис № 1 – 1963-1970 рр., 29 од. зб. 
Річні виробниче-фінансові плани. Бухгалтерські звіти. Колективні договори. 
Соціалістичні зобов’язання. Кошториси витрат. Статистичні та фінансові 
звіти. 
 
 
Р-7878, Радгосп «Роздільнянський» Українського птахотресту 
с-ще Степове Роздільнянського району Одеської області 
с. Понятовка Роздільнянського району Одеської області 
1963-1964 рр. 
Розсадптахорадгосп «Роздільнянський» Одеського спеціалізованого тресту 
птахофабрик та птахорарадгоспів «Одеськптахопром» 
1965-1968 рр. 
Держплемптахозавод «Роздільнянський» 
1969-[ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 31.03.1980 р. 
 
Опис № 1 – 1963-1969 рр., 31 од. зб. 
Річні виробниче-фінансові плани. Штатний розпис. Кошториси витрат. Бухгал-
терські звіти. Колективні договори. Соціалістичні зобов’язання.  
 
Р-7879, Відділ соціального забезпечення Виконавчого комітету Кодимської 
районної ради депутатів трудящих 
смт Кодима Кодимського району Одеської області 
квітень 1944-1962рр., 1965-[ ] рр. 
тип 7 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 21.03.1980 р. 
 
Опис № 1 – 1965-1970 рр., 47 од. зб. 
Місячні та квартальні плани робот відділу. Статистичні звіти про стан ро-
боти по соціальному забезпеченню. Кошториси витрат. Штатний розпис. Річні 
статистичні звіти про роботу відділу. Річні бухгалтерські звіти та по ви-
платі пенсій. Соціалістичні зобов’язання.  
 
Р-7880, Виконавчий комітет Смолянської сільської ради депутатів трудящих  
с. Смолянка Кодимського району Одеської області 
[ ] –червень 1941 рр., березень 1944-1955 рр. 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 21.03.1980 р. 
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Опис № 1 – 1947-1954 рр., 9 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому та сесій сільради. Бюджети сільської ради. 
Книги обліку прибутків та витрат сільського бюджету. 
 
Р-7881, Всесоюзний селекційно-генетичний інститут Всесоюзної ордена Леніна 
академії сільськогосподарських наук ім. В.І.Леніна 
м. Одеса 
1935-20.02.1940 рр. 
Всесоюзний ордена Трудового Червоного Прапора селекційно-генетичний інсти-
тут 
20.02.1940-29.09.1948 рр. 
з 08.09.1941 по 12.04.1944 рр. – с. Тарнау Орджонікідзовського району Таш-
кентської області 
Всесоюзний ордена Трудового Червоного Прапора селекційно-генетичний інсти-
тут ім. Т.Д. Лисенка 
29.09.1948-11.08.1962 рр. 
Всесоюзний ордена Леніна та ордена Трудового Червоного Прапора селекційно-
генетичний інститут ім. Т.Д. Лисенка Всесоюзної ордена Леніна академії 
сільськогосподарських наук ім. В.І. Леніна 
м. Одеса 
11.08.1962-1965 рр. 
тип 20 
2 категорія фонду 
На державному зберіганні з 21.11.1980 р. 
Всього: 1145 од. зб., 1944-1989 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1989 рр., 1094 од. зб. 
Наукова частина: протоколи засідань ученої ради, плани науково-дослідних 
робіт, річні звіти про виконання плану науково-дослідних робіт, листування 
з академією с/г наук ім. Лисенка. Бухгалтерія: штатний розпис, кошториси 
витрат, річні звіти. Місцевий комітет: протоколи засідань місткому, зага-
льних зборів, звітно-виборчих нарад, квартальні статистичні звіти, фінан-
сові кошториси та звіти, соціалістичні змагання. Накази з основної діяль-
ності. Річні плани роботи. Протоколи засідань ученої ради. Річні плани на-
уково-дослідної робіт, дослідницьких робіт, впровадження науки та техніки 
в виробництво. Плани капітального будівництва. Перспективні плани угоди 
про спільні науково-дослідні роботи з закордонними інститутами. Звіти, до-
відки та листування про науково-дослідну роботу. Штатний розпис. Кошториси 
витрат. Річні бухгалтерські звіти. Протоколи засідань та звіти про роботу 
місцевого комітету. Науково-організаційний відділ. Відділ пропаганди виро-
бничих досліджень сортів. Робітничий апарат координаційного центру СЕВ. 
Група координації по селекційному центру. Група координації по установам 
СРСР. Бухгалтерія. Відділ кадрів. Місцевий комітет. Профспілковий комітет. 
Група народного контролю.  
Опис № 2 – 1979-1986 рр., 51 од. зб. 
Звіти з науково-дослідницької роботи. 
 
Р-7882, Виконавчий комітет Ворошиловської сільської ради депутатів трудя-
щих  
с. Ворошилове Цебриковського району Одеської області 
1944-1958 рр. 
Виконавчий комітет Миколаївської сільської ради депутатів трудящих  
с. Миколаївка Цебриковського району Одеської області 
серпень 1958-1964 рр. 
Виконавчий комітет Новосвітівської сільської ради депутатів трудящих  
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с. Новосвітівка Ширяївського району Одеської області 
січень 1965 р. 
тип 2 
1 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.06.1980 р. 
 
Опис № 1 – 1955-1970 рр., 83 од. зб. 
Протоколи засідань виконкому та сесій сільради. Квартальні плани роботи. 
Бюджети сільської ради та місячні звіти про виконання бюджетів. Матеріали 
виборчих комісій. Соціалістичні зобов’язання та договори на соцзмагання. 
 
Р-7883, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Авангард» 
с. Саханське Ширяївського району Одеської області 
[ ] рр. 
з 1963 р. – Фрунзовського району Одеської області 
з січня 1965 р. – Ширяєвського району Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.06.1980 р. 
 
Опис № 1 – 1954-1970 рр., 43 од. зб. 
Перспективний план. Виробничі плани та основні показники до нього. Річні 
звіти. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгоспу. Соціалі-
стичні зобов’язання. 
 
 
Р-7883, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова 
с. Миколаївка Троїцького району Одеської області 
[ ] -1956 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Прогрес» 
с. Миколаївка, Ширяївського району Одеської області 
1957-1958 рр. 
Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях до комунізму» 
с. Миколаївка, Миколаївського району Одеської області 
1958-травень1961 р. 
Колгосп «Прогрес» 
с. Миколаївка, Ширяївського району Одеської області 
травень 1961 р. 
з 1963-1964 рр. – Ананьївського району Одеської області 
з січня 1965 р. – Ширяївського району Одеської області 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 10.06.1980 р. 
 
Опис № 1 – 1954-1970 рр., 41 од. зб. 
Річні виробничі плани та основні . Виробничі плани та основні показники до 
них. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та засідань правління колгос-
пу.  
 
Р-7885, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла Маркса 
с. Долинське Ананьївського району Одеської області 
12.03.1961- [ ] рр. 
тип 16 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 28.10.1980 р. 
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Опис № 1 – 1961-1967 рр., 28 од. зб. 
Виробниче-фінансові плани. Річні звіти. Протоколи загальних зборів та за-
сідань правління колгоспу. Агрономічні звіти. 
 
 
Р-7886, Особовий фонд Благовидової Ольги Миколаївни –оперної співачки, На-
родної артистки УРСР, професора Одеської державної консерваторії  
ім. А.В. Нежданової 
травень 1905-23.10.1975 рр. 
тип 31 
3 категорія фонду 
На державному зберіганні з 23.10.1980 р. 
 
Опис № 1 – 1923-1974 рр., 38 од. зб. 
Програми концертів з замітками Благовидової. Програми та рецензії про пе-
дагогічну діяльність. Програми виступів учнів професора Благовидової. Ма-
теріали всесоюзних концертів ім. Глинки, міжнародних конкурсів ім. Чайков-
ського, ім. Енеску з участю учнів професора. Матеріали Всесоюзної вокаль-
ної конференції в м. Ленінграді, м. Москві. Книга з записами та рецензіями 
про виступи Благовидової на концертах, гастролях. Особисті документи, фо-
тографії. 
 
Р-7887, Всеукраїнський бальнео - фізіотерапевтичний інститут Народного Ко-
місаріату охорони здоров’я УРСР 
м. Одеса 
1925-1940 рр. 
Український науково-дослідний інститут курортології та бальнеології 1940-
1941 рр., 12.05.1944-14.03.1959 рр. 
з 1946 р. – Міністерства охорони здоров’я УРСР 
Український науково-дослідний інститут курортології і фізіотерапії Мініс-
терства охорони здоров’я УРСР 
14.03.1959-лютий 1965 рр. 
Одеський науково-дослідний інститут курортології Міністерства охорони здо-
ров’я УРСР 
м. Одеса 
лютий 1965-[ ] рр. 
тип 22 
2 категорія фондів 
На державному зберіганні з 28.11.1980 р. 
Всього: 746 од. зб., 1944-1974 рр. 
 
Опис № 1 – 1944-1974 рр., 740 од. зб. 
Наукова частина. Організаційно-методичний відділ. Відділ вивчення курорт-
них ресурсів. Відділ кадрів. Місцевий комітет. Бухгалтерія. 
Опис № 2 – 1960-1971 рр., 6 од. зб. 
Накази та розпорядження. Акти знищення справ тимчасового зберігання. Лис-
тування з Міністерством охорони здоров’я.  

 
Р-7888 сч, Одесский строительно-монтажный комбинат » Одеспромстрой» 
Министерства промышленного строительства УССР, 
27.03.1967 – 01.07.1989гг. 
 
На государственном хранении с 03.12.1980 г. 
Всего: 1319 ед. хр., 1967-1989 гг. 
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Опись № 1с – 1967 – 1977 гг., 23 с ед. хр. 

Приказы и распоряжения, годовые планы строительства (1967-1977).  
Акты уничтожения дел временного хранения (1969). 

 
Опись № 2 – 1967-1989 гг., 1296 ед. хр. 

Административно-хозяйственный отдел; планово-экономический отдел; 
отдел труда и зарплаты; контрольно-ревизионный отдел; технический отдел; 
отдел проектно-производственных работ; экономическая лаборатория; отдел 
техники безопасности; отдел капстроительства; отдел кадров; бухгалтерия; 
финансовый отдел; профком; группа народного контроля (1967-1989). 

 
Р-7889, Плановая комиссия исполнительного комитета Беляевского рай-

онного Совета депутатов трудящихся, 
пгт Беляевка Беляевского района Одесской области,  
с 07.04.1944 г. 
 
На государственном хранении с 29.05.1981 г. 
 

Опись № 1 – 1951- 1970 гг., 51 ед. хр. 
Квартальные планы работы комиссии; годовые планы развития сельского 

хозяйства, животноводства, промышленности; пятилетние планы развития 
народного хозяйства района (1951-1970). Основные показатели к планам и ма-
териалы по выполнению планов(справки, информации) (1953-1970). 

 
Р-7890, Червоноповстанческая машинно-тракторная станция Одесского 

областного управления сельского хозяйства, 
с. Беляевка Беляевского района Одесской области, 
[ ]-19.08.1941 , 07.04.1944 - 01.07.1958 гг., 
 
с 1957 г. – пгт Беляека 
 
На государственном хранении с 29.05.1981 г. 
 

Опись № 1 – 1945-1958 гг., 25 ед. хр. 
Производственно-финансовые планы (1945-1958). Годовые отчеты (1945-

1957). 
 
Р-7891, Червоноповстанческая ремонтно-техническая станция Одесского 

областного управления материально-технического снабжения «Облсельхозснаб», 
птг Беляевка Беляевского района Одесской области, 
01.07.1958 – матр 1961 гг. 
 
На государственном хранении с 29.05.1981 г. 

 
Опись № 1 – 1959-1961 гг., 6 ед. хр. 

Производственные планы (1959 – 1961). Годовые отчеты (1958-1960). 
 
Р-7892, Беляевское районное объединение «Сельхозтехника» 
Одесского областного объединения «Сельхозтехника», 
пгт Беляевка Беляевского района Одесской области, 
с 12.05.1961 г.  
 
На государственном хранении с 29.05.1981 г. 
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Опись № 1 – 1961-1970 гг., 74 ед. хр. 
Производственно-финансовые планы, годовые финансовые отчеты, эконо-

мические анализы по производственной деятельности (1962-1970). Документы 
рабочего комитета (протоколы заседаний комитета и общих собраний, сметы 
расходов, финансовые отчеты) (1963-1970). 

 
Р-7894, Березовский районный комитет партийно-государственного кон-

троля 
20.12.1962 - 06.12.1965 гг. 
г. Березовка Березовского района Одесской области 
 
Березовский районный комитет народного контроля Одесской области 
06.12.1965 –  
 
На государственном хранении с 29.06.1981 г. 
 

Опись № 1 – 1963-1970 гг., 24 ед. хр. 
Протоколы заседаний комитета, квартальные планы работы. Материалы 

рейдовых проверок, ревизий производственной, хозяйственной и финансовой 
деятельности учреждений, организаций, предприятий и колхозов. статистиче-
ские и текстовые отчеты о работе комитета (19634-1970). 

 
Р-7895, Плановая комиссия исполнительного комитета Березовского рай-

онного Совета депутатов трудящихся 
не установлена – 00.04.1944 гг. 
г. Березовка Березовского района Одесской области 
 
На государственном хранении с 29.06.1981 г. 
 

Опись № 1 – 1961-1970 гг., 13 ед. хр. 
Квартальные планы работы комиссии. Годовые планы развития народного 

хозяйства и культуры района. Материалы по итогам выполнения планов. 
 
Р-7896, Исполнительный комитет Малосавранского сельского Совета де-

путатов трудящихся 
27.03.1944 – 00.00.1954 гг. 
с. Малая Саврань Савранского района Одесской области 
 
На государственном хранении с 08.09.1981 г. 

 
Опись № 1 – 1945-1954 гг., 14 ед. хр. 

Протоколы заседаний исполкома и сессий сельсовета. Бюджеты сельсове-
та. Годовой финансовый отчет. Сметы расходов сельсовета. 

 
Р-7897, Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Ива-

новского районного Совета депутатов трудящихся 
00.04.1944 – 00.12.1962 гг., 01.01.1967- 
с. Ивановка Ивановского района Одесской области 
19.01.1961 г.- пгт Ивановка 
  
На государственном хранении с 24.11.1981 г. 

 
Опись № 1 – 1967-1970 гг., 28 ед. хр. 

Решения райисполкома относящиеся к деятельности отдела. Квартальные 
планы работы. Штатные расписания и сметы расходов. Годовые отчеты по ос-
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новной деятельности, выплате пенсий и пособий, о выполнении плана по тру-
ду. 

 
Р-7898, Отдел культуры исполнительного комитета Ивановского районно-

го Совета депутатов трудящихся 
1953-00.12.1962 гг., 01.01.1967- 
с. Ивановка Ивановского района Одесской области 
19.01.1961 г.- пгт Ивановка 
 
На государственном хранении с 24.11.1981 г. 

  
Опись № 1 – 1967 – 1970 гг., 28 ед. хр. 

Решения райисполкома, относящиеся к деятельности отдела. Квартальные 
планы работы. Штатные расписания и сметы расходов. Протоколы заседаний со-
вета. Отдел культуры и смотра художественной самодеятельности. справки и 
информация о работе культурно-просветительных учреждений и библиотек райо-
на. Годовые статотчеты о работе клубных учреждений. Годовые финансовые от-
четы. 

 
Р-7899, Раздельнянский районный комитет профсоюза работников сель-

ского хозяйства  
Одесского областного профессионального союза работников сельского 

хозяйства 
00.05.1965 – 
 
На государственном хранении с 03.11.1981 г. 
 

Опись № 1 – 1965 – 1975гг., 62 ед. хр. 
Протоколы заседаний пленумов райкома, районных профсоюзных конферен-

ций работников сельского хозяйства, информации о работе райкома. Сметы и 
годовые отчеты по профсоюзному бюджету и бюджету государственного страхо-
вания. 

 
Р-7900 сч, Черноморское отделение Вычислительного центра Госплана 

Украинской СССР 
г. Одесса 
07.08.1965-24.09.1973 гг. 
 
Черноморское отделение Главного научно-исследовательского и информа-

ционно-вычислительного центра УССР 
г. Одесса 
24.09.1973- 
 
На государственном хранении с 02.12.1981 г. 

 
Опись № 1- 1965 -1987 гг., 804 ед. хр. 

Приказ Госплана УССР. Положение о Черноморском отделении вычисли-
тельного центра (1965). Канцелярия; плановый отдел; бухгалтерия; отдел 
кадров; местком; группа научно-технической информации. 

 
Опись № 2- 1965, 1971-1975 гг., 368 ед. хр. 

Отчеты о научно-исследовательской работе. 
 

Опись № 2 с- 1969-1975 гг., 8 с ед. хр. 
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Приказы и распоряжения Госплана УССР и вычислительного центра Гос-
плана УССР, относящиеся к деятельности отделения. 

 
Опись № 3- 1971-1987 гг., 471 ед. хр. 

Научные отчеты. 
Р-7901, Одесское отделение Всесоюзного государственного треста по 

проектированию предприятий пищевой промышленности «Южптицепромпроект», 
Министерства пищевой промышленности СССР, 
20.07.1946-12.05.1951 гг.; 
 
Одесское отделение государственного проектного института «Гипропи-

щепром», 
12.05.1951-00.04.1956 гг., 
Министерства промышленности продовольственных товаров СССР, 

10.09.1953 г.-; 
 
Одесское отделение государственного республиканского проектного ин-

ститута «Укргипропрод», 
00.04.1956-00.09.1957 гг.; 
 
Государственный институт проектирования промышленности «Гипропром» 

Одесского совета народного хозяйства, 
00.09.1957-05.11.1969 гг.; 
Отдела новой техники, научно-исследовательских и проектных организа-

ций Госплана Совета министров УССР, с 19.05.1960 г.; 
Украинского совета народного хозяйства, с 07.04.1961 г.; 
Государственного комитета по пищевой промышленности при Госплане 

СССР, с 00.03.1963 г.; 
Министерства пищевой промышленности СССР, с 00.01.1966 г.; 
 
Одесский филиал Украинского государственного института проектирова-

ния предприятий пищевой промышленности «Укргипропищепром», с 05.11.1969 г.  
 
На государственном хранении с 24.11.1981 г. 
 

Опись № 1 – 1946-1970 гг., 180 ед. хр. 
Канцелярия; бухгалтерия; отдел кадров; местком; плановый отдел; сек-

тор технической информации. 
 
Р-7902, Личный фонд 
Куварзин Анатолий Иванович - генерал-майор в отставке, почетный со-

трудник государственной безопасности, 06.11.1912 - . 
 
На государственном хранении с 11.12.1981 г. 
 

Опись № 1 – 1950-1981 гг., 24 ед. хр. 
Биографические материалы (1950-1981). Материалы собранные Куварзиным 

А.И. (1919-1981). Фотографии (1931-1969). 
Р-7903, Ширяевский районный государственный архив, 
1944-1962, 1965-1980 гг.,  
Исполкома Ширяевского районного совета депутатов трудящихся; 
Исполкома Ширяевского районного совета народных депутатов, с 1977 

г., 
пгт Ширяево Ширяевского района Одесской области; 
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Ширяевский государственный районный архив, 
Исполкома Ширяевского районного совета народных депутатов, 
с 1980 г. 
 
На государственном хранении с 26.04.1982 г. 
 

Опись № 1 – 1965-1971 гг., 23 ед. хр. 
Полугодовые планы работы. Квартальные отчеты. Пятилетний план на 

1971-1975 гг. Акты проверок АО Одесского облисполкома. 
 
Р-7904, Ширяевский районный комитет партийно-государственного кон-

троля, 
пгт Ширяево Ширяевского района Одесской области, 
00.01.1965-00.12.1965 гг.; 
 
Ширяевский районный комитет народного контроля Одесской области, с 

00.12.1965 г. 
 
На государственном хранении с 26.04.1982 г. 
 

Опис № 1 – 1965-1971 гг., 39 ед. хр. 
Протоколы заседаний комитета партийно-государственного контроля, 

народного контроля. Квартальные планы работы. Информация о выполнении по-
становлений Одесского областного комитета народного контроля. Полугодовые 
статистические отчеты. 

 
Р-7905, Жовтневая школа-интернат отдела народного образования испол-

кома Цебриковского районного Совета депутатов трудящихся,  
1959 - , 
с. Жовтень Цебриковского района Одесской области; 
Ширяевского района с 1965 г.  
 
На государственном хранении с 26.04.1982 г. 
 

Опись № 1 – 1967-1971 гг., 25 ед. хр.  
Протоколы заседаний педсовета (1967-1971). Годовой план учебно-

воспитательной работы (1964-1965). Годовые статистические отчеты (1959-
1971). Информации о работе школы (1960-1966). 

 
Р-7906, Николаевский районный отдел культуры исполнительного комите-

та Николаевского районного Совета депутатов трудящихся, 
с. Николаевка Николаевского района Одесской области, 
1953-1963 гг., 
пгт Николаевка с 1965 г. 
 
На государственном хранении с 28.06.1982 г. 
 

Опись № 1 – 1965-1971 гг., 67 ед. хр. 
Протоколы заседаний совета отдела культуры и районных конференций, 

совещаний и семинаров работников культуры. планы работы, годовые отчеты и 
информации о работе отдела. Справки о работе клубов и библиотек. социали-
стические обязательства. Документы о создании музеев и музейных комнат бо-
евой и трудовой славы. Штаты и сметы. 
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Р-7907, Николаевский районный комитет партийно-государственного кон-
троля, 

пгт Николаевка Николаевского района Одесской области, 
февраль 1965-декабрь 1965 гг.; 
 
Николаевский районный комитет народного контроля Одесской области, 
пгт Николаевка Николаевского района Одесской области, 
с декабря 1965 г. 
 
На государственном хранении с 28.06.1982 г. 
 

Опись № 1 – 1965-1971 гг., 51 ед. хр. 
Протоколы заседаний комитета партийно-государственного контроля, за-

седаний комитета народного контроля. Квартальные планы работы . Справки и 
информации о работе. Полугодовые статистические отчеты.  

 
 
Р-7908, Одесский филиал Украинского государственного головного про-

ектно и научно-исследовательского института проектирования сельского и 
сельско-хозяйственного строительства (Укрниигипросельхоз), 

01.05.1961-21.02.1964 гг.; 
 
Южный филиал Укрниигипросельхоз, 
21.02.1964-22.01.1971 гг.; 
 
Одесский филиал Укрниигипросельхоз, 
с 22.01.1971 г. 
 
 
На государственном хранении с 25.08.1982 г. 
 

Опись № 1 – 1961-1984 гг., 450 ед. хр. 
Годовые планы и отчеты. Штатное расписание и сметы административно-

хозяйственных расходов. Протоколы производственных совещаний и заседаний 
техсовета. Журналы учета объемов выполнения работ. Местный комитет. 

 
 
Р-7909, Фрунзовская средняя школа, 
пгт Фрунзовка Фрунзовского района Одесской области, 
с 1944 г. 
 
На государственном хранении с 28.09.1982 г. 
 

Опись № 1 – 1953-1973 гг., 31 ед. хр. 
Протоколы заседаний педсовета. Годовые отчеты об успеваемости учени-

ков. 
 
 
Р-7910, Савранский районный отдел культурно-просветительных работ 
Исполкома Савранского районного Совета депутатов трудящихся, 
апрель 1944-10.06.1953 гг., 
с. Саврань Савранского района Одесской области 
 
На государственном хранении с 06.12.1982 г. 
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Опись № 1 – 1946-1953 гг., 23 ед. хр. 
Годовые планы и отчеты о работе культурно-просветительных учреждений 

района. Штатные расписания и сметы расходов. 
 
 
Р-7911, Савранский районный отдел культуры 
Исполкома Савранского районного Совета депутатов трудящихся, 
10.06.1953-1963 гг., с 1967 г., 
пгт Саврань Савранского района Одесской области 
 
На государственном хранении с 06.12.1982 г. 
 

Опись № 1 – 1954-1971 гг., 48 ед. хр. 
Годовые планы о работе. Штатные расписания и сметы расходов, годовые 

бухгалтерские отчеты. 
 
 
Р-7912, Савранский районный отдел здравоохранения  
Исполкома Савранского районного Совета депутатов трудящихся, 
1944-1958 гг., 
с. Саврань Савранского района Одесской области; 
 
Савранская районная центральная больница, 
1958-1962 гг., с 1967 г., 
пгт Саврань Савранского района Одесской области 
 
На государственном хранении с 06.12.1982 г. 
 

Опись № 1 – 1950-1970 гг., 48 ед. хр. 
Штатные расписания; сметы расходов; годовые финансовые отчеты 

райздравотдела, райбольници и подведомственных организаций; годовые меди-
цинские отчеты. 

 
 
Р-7913, Исполком Иосифовского сельского Совета рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов, 
1919-24.12.1939 гг., 
с. Иосифовка Савранского района Балтского округа Одесской губернии; 
Первомайского округа Одесской губернии с 12.10.1924 г.; 
Первомайского округа с июля 1925 г.; 
Кривоозерского района УССР с февраля 1925 г.; 
Кривоозерского района Одесской области с 1932 г.; 
Савранского района Одесской области с февраля 1933 г. 
 
Исполком Иосифовского сельского Совета депутатов трудящихся, 
24.12.1939-30.07.1941 гг., 27.03.1944-1958 гг., 
с. Иосифовка Савранского района Одесской области 
 
На государственном хранении с 06.12.1982 г. 
 

Опись № 1 – 1945-1958 гг., 25 ед. хр. 
Протоколы сессий и заседаний исполкома. Бюджеты сельского совета. 
 
Р-7914 сч, Одесская публичная библиотека, 
1829-1917 гг.; 
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Одесская государственная научная библиотека, 
Народного комиссариата просвещения, 
1917-1932 гг.; 
 
Одесская государственная научная библиотека им. А.М. Горького, 
Народного комиссариата просвещения, 
1932-1941 гг., с 14.04.1944 г.; 
 
Комитета по делам культурно-просветительных учреждений при Совнарко-

ме УССР, с 1946 г.; 
Комитета по делам культурно-просветительных учреждений при Совете 

Министров УССР, с 1947 г.; 
Министерства культуры Украинской ССР, с 1953 г. 
 
Державний заклад «Одеська національна наукова бібліотека ім. 

М.Горького» 
 
На государственном хранении с 15.04.1983 г. 
Всего: 936 ед. хр., 1944-2004 гг. 
 

Опись № 1 – 1944-2004 гг., 932 ед. хр. 
Канцелярия, научная часть, бухгалтерия, местком. 
 

Опись № 2 с – 1966-1974 гг., 4 с ед. хр. 
Библиограф, список литературы спецхранения, отчеты о работе. 
 
 
Р-7915, Одесский городской комитет по физической культуре и спорту, 
Исполнительного комитета Одесского городского Совета депутатов тру-

дящихся, 
[ ]– 1941 гг., 1944-00.03.1959 гг., с 1969 г. 
 
На государственном хранении с 06.07.1983 г. 
 

Опись № 1 – 1969-1971 гг., 149 ед. хр. 
Постановления, протоколы заседаний. Годовые планы, отчеты (1950-

1971). Сметы, штатные расписания (1944-1971). Материалы о проведении спар-
такиад. 

 
 
Р-7916, Исполнительный комитет Киевского районного совета депутатов 

трудящихся, 
г. Одесса, 
с 09.03.1963. 
 
На государственном хранении с 06.07.1983 г. 
 
Опись № 1 – 1963-1965 гг., 191 ед. хр. 
Протоколы сессий, заседаний; решения исполкома. Штатные расписания, 

сметы, годовые отчеты. Материалы постоянных и избирательных комиссий. Жур-
налы регистрации принятых решений. 

 
 
Р-7917, Одесской трест строительных материалов, 
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Министерства промышленности строительных материалов УССР, 
1965-01.06.1974 гг.; 
 
Одесское производственное объединение строительных материалов «Одес-

стройматериалы», 
01.06.1974-1988 гг. 
 
На государственном хранении с 27.06.1983 г. 
Всего: 720 ед. хр., 1966-1988 гг. 
 

Опись № 1 – 1966-1973 гг., 319 ед. хр. 
Приказы Министерства, распоряжения по объединению, материалы о дея-

тельности объединения. Планово-экономический отдел. Лаборатория НОТ. Бух-
галтерия. Отдел кадров. Местный комитет. 

 
Опись № 2 – 1966-1971 гг., 32 ед. хр. 

Местный комитет. 
 

Опись № 3 – 1974-1988 гг., 537 ед. хр. 
Канцелярия, планово-экономический отдел, производственно-технический 

отдел, отдел труда и зарплаты, отдел капитального строительства, лаборато-
рия НОТ, отдел охраны труда и техники безопасности, бухгалтерия, отдел 
кадров, завком, профком, отдел главного энергетика, БРИЗ. 
 
 

Р-7918, Одесский городской Совет спортивных обществ и организаций, 
Исполнительного комитета Одесского городского Совета депутатов тру-

дящихся, 
00.03.1959-30.12.1968 гг. 
 
На государственном хранении с 06.12.1968 г. 
 
Опись № 1 – 1962-1968 гг., 27 ед. хр. 
Постановления президиума (1966-1968). Годовые отчеты (1959-1968). 

Сметы, штатные расписания (1962-1968). Документы о массово-физкультурной 
работе (1964-1968). Паспорта стадионов (1967). 

 
 
Р-7919, Беляевская средняя школа № 1 им. Г.И. Котовского, 
с. Беляевка Беляевского района Одесской области, 
[ ]-1941 гг., с 00.09.1944 г.; 
 
пгшт Беляевка, с 1957 г. 
 
На государственном хранении с 12.07.1983 г. 
 
Опись № 1 -1956-1972 гг., 12 ед. хр. 
Протоколы заседаний педагогического совета (1956-1972). Протокола 

совещаний преподавательского состава и административного персонала (1962-
1970). 

 
 
Р-7920 с, Военный прокурор Черноморского бассейна, 
г. Одесса, 
Главной военной прокуратуры морского и речного флота СССР, 
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1941-1947 гг.; 
 
Прокуратура Черноморского бассейна, 
Прокуратуры СССР, 
1948-1960 гг. 
 
На государственном хранении с 14.06.1983 г. 
 
Опись № 1 с – 1942-1959 гг., 47 ед. хр. 
Надзорные производства по обвинениям. 
 
 
Р-7921, Исполнительный комитет Ренийского городского Совета депута-

тов трудящихся, 
г. Рении, 
01.01.1963-17.03.1969 гг. 
 
На государственном хранении с 02.06.1983 г. 
 

Опись № 1 – 1966-1968 гг., 10 ед. хр. 
Постановления бюро обкома и райкома КПУ. Материалы о ликвидации ин-

фекционных заболеваний, о религиозных культах. 
 
 
Р-7922 сч, Одесское экспериментально-исследовательское и конструк-

торское бюро, 
Управления машиностроительной и химической промышленности Черномор-

ского Совета народного хозяйства, 
20.05.1961-24.03.1966 гг.; 
 
Министерства радиопромышленности СССР, с 30.11.1965 г.; 
 
Одесское научно-исследовательское бюро «Шторм», 
24.03.1965-23.06.1967 гг.; 
 
Одесский научно-исследовательский институт «Шторм», 
с 23.06.1967 г. 
 
Державне підприємство «Науково — дослідний інститут «Шторм» 
 
На государственном хранении с 28.09.1983 г. 
Всего: 537 ед. хр., 1967-2004 гг. 
 

Опись № 1 – 1967-2004 гг., 286 ед. хр. 
Канцелярия, профком, отдел кадров, отдел труда и зарплаты, научно-

технический совет. 
 

Опись № 2 – 1967-1992 гг., 251 с ед. хр. 
Приказы, годовые отчеты по основной деятельности, технические отчеты 

по темам. 
 
 
Р-7923, Котовская городская плановая комиссия исполнительного коми-

тета Котовского городского Совета депутатов трудящихся, 
г. Котовск Одесской области, 
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с 29.12.1962 г. 
 
На государственном хранении с 16.06.1983 г. 
 

Опись № 1 – 1963-1970 гг., 31 ед. хр. 
Годовые отчеты, планы. Проекты планов развития народного хозяйства. 

Технико-экономические характеристики города. 
Р-7924, Городской отдел социального обеспечения исполнительного ко-

митета Котовского городского Совета депутатов трудящихся, 
г. Котовск Одесской области, 
с 29.12.1962 г. 
 
На государственном хранении с 16.06.1983 г. 
 

Опись № 1 – 1963-1970 гг., 36 ед. хр. 
Планы, сметы, отчеты, социалистические обязательства. 
 
 
 
Р-7925, Раздельнянский районный комитет народного контроля Одесского 

областного комитета народного контроля, 
г. Раздельная Одесской области, 
с 1966 г. 
 
На государственном хранении с 28.06.1983 г. 
 

Опись № 1 – 1966-1975 гг., 79 ед. хр. 
Протоколы заседаний, планы, отчеты, материалы комиссий и внештатных 

отделов. 
 
 
Р-7926, Беляевская районная центральная больница исполкома Беляев-

ского районного Совета депутатов трудящихся, 
пгт. Беляевка Беляевского района Одесской области, 
с 23.08.1957 г. 
 
На государственном хранении с 12. 07.1983 г. 
 

Опись № 1 – 1958-1972 гг., 86 ед. хр. 
Протоколы заседаний, конференций. Планы, сметы, годовые отчеты. 
 
 
Р-7927, Причерноморский филиал научно-исследовательского института 

труда, 
Государственного комитета Совета министров УССР по вопросам труда и 

заработной платы, 
08.04.1966-18.05.1971; 
 
Причерноморское отделение Украинского филиала НИИ труда, 
Государственного комитета при Совете Министров СССР по труду и соци-

альным вопросам, 
с 18.05.1971 г.; 
 
Причерноморский филиал Украинского НИИ труда, 
Министерства труда Украины, 
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с 1991 г.; 
 
Причерноморское отделение НИИ труда и занятости населения, 
с 1997 г.; 
 
Ликвидировано в 1999 г. 
 
На государственном хранении с 22.07.1983 г. 
Всего: 354ед. хр., 1963-1997 гг. 
 

Опись № 1 – 1966-1970 гг., 222 ед. хр. 
Административно-хозяйственный отдел. Ученый совет. Отдел координации 

научных исследований. 
 

Опись № 2 – 1966-1974 гг., 65 ед. хр. 
Местный комитет. 
 

Опись № 3 – 1968-1970 гг., 28 ед. хр. 
Библиотека. 
 

Опись № 1 л – 1963, 1967-1997 гг., 39 ед. хр. 
Приказы по личному составу, расчетные ведомости по начислению. 

 зарплаты. 
 
 

Р-7928, Трест «Черноморсантехмонтаж», 
Министерства монтажных и специальных строительных работ УССР, 
23.05.1963-11.03.1966 гг.; 
 
Трест «Черноморпромсантехмонтаж», 
Министерства монтажных и специальных строительных работ УССР, 
с 11.03.1966 г. 
 
На государственном хранении с 24.11.1983 г. 
Всего: 709 ед. хр., 1963-1988 гг. 
 

Опись № 1 – 1963- 1988 гг., 656 ед. хр. 
Приказы по тресту. Годовые финансовые планы, отчеты. Штатные распи-

сания. Сметы. 
Плановый отдел, технический отдел, отдел труда и зарплаты, бухгалте-

рия, отдел кадров и спецработы, экономическая лаборатория. 
 

Опись № 2 – 1963-1974 гг., 53 ед. хр. 
Местком. 
 
 
Р-7929, Строительно – монтажный трест «Дунайстрой», 
Государственного производственного комитета по орошаемому земледелию 

и водному хозяйству УССР Главного управления воднохозяйственного строи-
тельства УССР, 

с 13.12.1963 г.; 
 
Главного управления по ирригации и строительству сооружений на юге 

Украины министерства мелиорации и водного хозяйства УССР, 
с 05.09.1965 г.; 
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Ликвидировано с 10.02.1992 г.; 
 
Государственное предприятие «Дунайстрой», 
03.01.1994-26.04.1996 гг. 
 
На государственном хранении с 14. 11.1983 г. 
Всего: 725 ед. хр., 1964-1996 гг. 
 

Опись № 1 – 1964-1996 гг., 718 ед. хр. 
Приказы управления по основной деятельности, распоряжения. Финансо-

вые планы, годовые финансовые и статистические отчеты. Отделы: плановый, 
производственный, труда и заработной платы, технический отдел, охраны тру-
да и техники безопасности, экономическая лаборатория, бухгалтерия, кадры, 
планово-экономический, механизации, финансовый, служба главного энергети-
ка, профком, группа народного контроля. Штатные расписания, устав. 

 
Опись № 2 – 1964-1970 гг., 7 ед. хр. 

Местком. 
 
 
Р-7930, Специальное проектно-конструкторское и наладочное бюро 

СПКНБ, 
Совета народного хозяйства Черноморского экономического района,  
16.03.1963- 27.11.1973 гг.; 
 
Министерства транспортного и сельскохозяйственного машиностроения 

СССР, 
17.12.1965 г.; 
 
Сельскохозяйственный проектно-конструкторский институт, 
с 27.11.1973 г. 
 
На государственном хранении с 12.12.1983 г. 
Всего: 331 ед. хр., 1963-1973 гг. 
 

Опись № 1 – 1963-1973 гг., 81 ед. хр. 
Приказы и распоряжения по основной деятельности. Планово-

экономический отдел. Бухгалтерия. Расчетно-нормативный отдел. Производ-
ственный сектор. Местный комитет. 

 
Опись № 2 – 1964-1973 гг., 250 ед. хр. 

Технические отделы. 
 
 
Р-7931, Львовский музыкальный театр миниатюр, 
Отдела по делам искусств Львовского облисполкома г. Львов, 
с1946 г.; 
 
Львовский государственный театр музыкальной комедии, 
1947-1954 гг.; 
 
Одесский государственный театр музыкальной комедии, 
Управления культуры Одесского облисполкома г. Одесса, 
1954-1977 гг.;  
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Одесский областной театр музыкальной комедии, 
Министерства культуры УССР, 
С июля 1977 г. 
 
На государственном хранении с 04.06.1984 г. 
 

Опись № 1 – 1946-1982 гг., 219 ед. хр. 
Репертуарные планы театра. Штатные расписания и сметы расходов. Го-

довые планы театра, отчеты по основной деятельности и кадрам. Протоколы 
художественных советов. Постановления и приказы вышестоящих организаций 
относящихся к деятельности театра. Справки и информации о деятельности те-
атра. Отзывы прессы о деятельности театра. Литературная часть. Местком, 
профком. 

 
Р-7932, Николаевский районный отдел социального обеспечения, 
Николаевского районного Совета депутатов трудящихся Одесской области 

с. Николаевка, 
1945-1962 гг.; 
 
с 1965 г. Пгт Николаевка. 
 
На государственном хранении с 20.04.1984 г. 

 
Опись № 1 – 1965-1973 гг., 44 ед. хр.  

Решения райисполкома о соцобеспечении колхозников. Квартальные планы 
работы отдела. Статистическая отчетность, информации, справки о работе от-
дела. Документы о проверке отдела вышестоящими органами. Годовые бухгал-
терские отчеты о выплате пенсий и пособий. Мероприятия к 100-летию со дня 
рождения В.И. Ленина. 

 
 
Р-7933, Николаевская центральная районная больница,  
Николаевского районного Совета депутатов трудящихся Одесской области 

с. Николаевка, 
1960-1962 гг.; 
 
Березовского районного Совета депутатов трудящихся Одесской области 

с. Николаевка, 
1963-1964 гг.; 
 
Николаевского районного Совета депутатов трудящихся Одесской области 

пгт Николаевка, 
с 05.01.1965 г. 
 
На государственном хранении с 19.04.1984 г. 
 

Опись № 1 – 1960-1973 гг., 21 ед. хр. 
Годовые отчеты о работе районной больницы. Годовые планы работы. 

Приказы по основной деятельности. Штатные расписания и сметы администра-
тивно - управленческих расходов. 

 
 
Р-7934, Государственный районный архив Николаевского района Одесской 

области с. Николаевка, 
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1945-1962 гг.; 
 
с 1965 г. пгт Николаевка. 
 
На государственном хранении с 20.04.1984 г. 
 

Опись № 1 – 1969-1973 гг., 25ед. хр. 
Решения райисполкома об архиве. Планы и отчеты. Акты проверки работы 

архива архивным отделом. 
 
 
Р-7935, Правление Одесской областной организации Украинского обще-

ства охраны памятников истории и культуры г. Одесса, 
15.11.1966 г. 
 
На государственном хранении с 09.04.1984 г. 
 

Опись № 1 – 1966-1988 гг., 444 ед. хр. 
Стенограммы пленумов, конференций. Протоколы заседаний правления. 

Планы, отчеты, справки о работе. Бюро пропаганды. Бухгалтерия. 
 
 
Р-7936, Одесское противооползневое управление, 
 Одесского промышленного облисполкома депутатов трудящихся, 
17.03.1964 г.; 
 
Одесского областного исполкома депутатов трудящихся,  
с января 1966 г. 
 
На государственном хранении с 16.05.1984 г. 
Всего: 468 ед. хр., 1964-1983 гг. 

 
Опись № 1 – 1964-1983 гг., 450 ед. хр. 

Отделы: общий, планово-производственный, бухгалтерский, кадров, 
местный комитет, служба инженерной защиты. 

 
 
Р-7937, Общественный Совет музея при Черноморском морском пароход-

стве, 
1960-1962 гг.; 
 
Музей морского флота при Черноморском морском пароходстве, 
август 1962-1965 гг.; 
 
Музей морского флота СССР, 
Министерства морского флота СССР, 
30 августа 1965 г. 
 
На государственном хранении с 13.06.1984 г. 
 

Опись № 1 – 1960-1970 гг., 101 ед. хр. 
Переписка с Министерством морского флота и другими организациями о 

научной и научно-собирательской работе. Приказы и распоряжения начальника 
Черноморского морского пароходства, относящиеся к деятельности музея. Про-
токолы заседаний научно-методического совета музея. Директивные указания 



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  1450 

вышестоящих организаций, относящиеся к деятельности музея. Приказы и рас-
поряжения директора музея по основной деятельности. Планы работы музея, 
отчеты. Доклады и отчеты по научным командировкам. Годовые балансы. Штат-
ные расписания и сметы расходов. Планы мероприятий к 100 летию со дня рож-
дения В.И. Ленина. 

 
 
Р-7938, Одесский областной комитет профсоюза рабочих лесной, бумаж-

ной и деревообрабатывающей промышленности, 
14.05.1969 г. 
 
На государственном хранении с 05.07.1984 г. 
 

Опись № 1 – 1969-1974 гг., 83 ед. хр. 
Протоколы, стенограммы областных конференций и пленумов обкома проф-

союза. Протоколы заседаний президиума профсоюза. Сводные годовые профсоюз-
ные бюджеты обкома Союза, бюджеты государственного страхования. Отчеты об 
исполнении профсоюзного бюджета. Штатные расписания. Информации, справки о 
работе союза. Планы работ президиума обкома Союза. 

 
 
Р-7939, Одесский областной Совет ДСО «Авангард», 
04.04.1958 г. 
 
На государственном хранении с 05.07.1984 г. 
 

Опись № 1 – 1958-1972 гг., 99 ед. хр. 
Организационный отдел, бухгалтерия, административно-хозяйственный 

отдел, учебно-спортивный отдел, местный комитет. 
 
 
Р-7940, Одесский областной комитет профсоюза рабочих электростанций 

и электротехнической промышленности, 
25.09.1969 г. 
 
На государственном хранении с 05.07.1984 г. 
 

Опись № 1 – 1969-1974 гг., 135 ед. хр. 
Постановления Одесского оргкомитета профсоюза. Протоколы заседаний 

президиума обкома Союза. Протоколы и стенограммы конференций, пленумов об-
кома Союза. Штатные расписания. Сводные профбюджеты и бюджеты госстраха. 
Сведения об исполнении бюджета. Сводные таблицы о состоянии профорганиза-
ций. Сводные годовые статотчеты. Квартальные планы. Справки, информации, 
докладные записки о работе обкома Союза. 

 
 
Р-7941, Одесский областной комитет профсоюза рабочих нефтяной, хими-

ческой и газовой промышленности, 
01.12.1969 г. 
 
На государственном хранении с 05.07.1984 г. 
 

Опись № 1- 1969-1973 гг., 106 ед. хр. 
Постановления президиума Центрального комитета профсоюза. Протоколы, 

стенограммы областных конференций, пленумов, президиума обкома Союза. Го-
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довые бюджеты госсоцстрахования. Сводные таблицы о состоянии профорганиза-
ций. Полугодовые статотчеты профорганизаций. Сводные квартальные отчеты об 
исполнении профбюджета и бюджета соцстрахования. Штатные расписания, квар-
тальные планы работы президиума. Справки, информации, докладные записки о 
работе обкома Союза. 

 
 
Р-7942, Одесский областной Совет ДССО «Колгоспник», 
07.09.1950 г.; 
 
Одесский областной Совет ДСО «Колос», 
01.01.1969 г. 
 
На государственном хранении с 05.07.1984 г. 
 

Опись № 1 – 1950-1975 гг., 114 ед. хр. 
Справки, информация о создании общества, подготовке кадров. Годовые 

статотчеты райсоветов общества, отчеты о работе облсовета. Сводные годо-
вые, полугодовые финансовые отчеты. Планы развития физкультурного движе-
ния. Штатные расписания и сметы. Протоколы заседаний президиума. Списки 
лучших спортсменов. Стенограммы и протоколы конференций, пленумов. 

 
 
Р-7943, Одесский областной Совет по туризму, 
01.04.1965 г.; 
Одесский областной Совет по туризму и экскурсиям, 
30.07.1969 г. 
 
На государственном хранении с 05.07.1984 г. 
 

Опись № 1- 1965-1974 гг., 58 ед. хр. 
Стенограммы пленумов облсовета по туризму. Справки и информация о 

состоянии работы. Сметы и штатные расписания. Сводные годовые отчеты по 
основной деятельности. Сводные годовые финпланы. Постановления президиума 
республиканского Совета по туризму. Протоколы и постановления президиума 
облсовета. Годовой план по туризму. 

 
 
Р-7944 сч, Проектно-конструкторский технологический институт Одес-

ского совнархоза, 
04.06.1959 г.; 
 
Главного управления по производству технологической оснастки и 

средств механизации, автоматизации Министерства транспортного и сельскохо-
зяйственного машиностроения СССР, 

с 31.12.1965 г.; 
 
Проектно-конструкторский технологический институт научно-

производственного объединения «Спецтехоснаски», 
Всесоюзного производственного объединения «Союзтехпромавтоматиза-

ция», 
Министерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения 

СССР, 
13.07.1973 г.; 
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Научно-производственное объединение «Спецтехоснаска», 
Всесоюзного промышленного объединения «Союзтехпромавтоматизация», 
с 1974 г.; 
 
Министерства транспортного и сельскохозяйственного машиностроения 

СССР, 
с 1981 г.; 
Министерства автомабильного и сельскохозяйственного машиностроения 

СССР, 
с 01.12.1988 г.; 
 
Госкомитета Украины по оборонной промышленности и машиностроению, 
с 29.10.1991 г.; 
Министерства машиностроительной промышленности Украины, 
с 03.06.1993 г.; 
 
Открытое акционерное общество «Спецтехоснастка», 
с 23.09.1996 г., 
Министерства промышленной политики Украины, 
С 25.07.1997 г. 
 
На государственном хранении с 01.08.1984 г. 
Всего: 753 ед. хр., 1959-2003 гг. 
 9 с 
  

Опись № 1 – 1959-1989 гг., 744 ед. хр. 
Протоколы техсовещаний, сметы административных хозяйственных расхо-

дов и штатные расписания. Годовые отчеты: статистические, по основной дея-
тельности, по кадрам. Переписка по вопросам автоматизации и механизации 
производства. Годовые планы. Положение о проектно-конструкторском техниче-
ском институте. Местком. Отделы: плановый, бухгалтерско-финансовый, техни-
ческой информации, по кадрам. Совет научно-технического совета. 

 
Опись № 2 – 1968-1973 гг., 40 ед. хр. 

Местком. 
 

Опись № 3 с – 1964-2003 гг., 9 с ед. хр. 
Первая часть. 
 
 
Р-7945, Одесский межобластной трест деревообрабатывающей промышлен-

ности, 
Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей про-

мышленности УССР, 
17.12.1965 г.; 
 
Одесское межобластное производственное объединение деревообрабатыва-

ющей промышленности «Одессадревпром», 
Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности УССР, 
с 29.09.1971 г. 
 
На государственном хранении с 21.11.1984 г. 
 

Опись № 1 – 1966-1989 гг., 1002 ед. хр. 
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Канцелярия, производственно-технический отдел, планово-экономический 
отдел, отдел капитального строительства, отдел труда и зарплаты, бухгалте-
рия, отдел кадров, отдел охраны труда и техники безопасности, объединенный 
комитет профсоюза, отдел главного конструктора, технологический отдел, от-
дел главного энергетика, ревизионная группа, совет директоров, отдел стан-
дартизации, финансовый отдел, отдел главного технолога. 

 
 
Р-7946, Яновская районная инспектура государственной статистики с. 

Яновка Яновского района, 
Апрель 1944-декабрь 1962 гг.; 
 
Ивановской районной инспектуры государственной статистики с. Иванов-

ка Ивановского района, 
с января 1945 г.; 
 
пгт Ивановка, с 19.01.1962 г.; 
 
Ивановская районная инспектура государственной статистики, 
01.01.1967-1973 гг.; 
 
Районная информационно-вычислительная станция (РИВС) Ивановского 

района, 
с 1973 г. 
 
На государственном хранении с 24.10.1984 г. 
 

Опись № 1 – 1944-1973 гг., 140 ед. хр. 
Единовременные отчеты, заключительные, сводные отчеты о составе 

населения, итогах сева, о численности и составе животноводства, переписи 
скота, учет посевных площадей.  

Документы единовременных обследований, итоги переписей по вопросам 
культуры, труда и зарплаты. 

Статотчеты, итоговые разработки, аналитические записи по всем отрас-
лям сельского хозяйства и промышленности, капстроительства. Сводки о меха-
ническом движении населения. Годовые планы и отчеты. Штатное расписание и 
смета админрасходов. 

 
 
Р-7947, Одесский филиал морсудопроекта, 
22.03.1947-05.09.1947 гг.; 
 
Центральное проектно-конструкторское бюро № 3 (ЦПКБ-3), 
Министерства морского флота СССР, 
05.09.1947-20.12.1966 гг.; 
 
Управления проектно-конструкторскими организациями Министерства мор-

ского и речного флота СССР, с 30.03.1953 г.; 
 
Технического управления Министерства морского флота СССР, 
с 1959 г.; 
 
Черноморское центральное проектно-конструкторское бюро, 
с 20.12.1966 г. 
 



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  1454 

На государственном хранении с 15.11.1984 г. 
Всего: 448 ед. хр., 1947-2001 гг. 
 

Опись № 1- 1947-1970 гг., 416 ед. хр. 
Секретариат, планово-производственный отдел, бухгалтерия, совет 

научно-технического отдела, технический отдел, отдел кадров. 
 

Опись № 2 – 1951-1970 гг., 31 ед. хр. 
Местный комитет. 
 

Опись № 3 – 1949-2001 гг., 1 ед. хр. 
Рукопись Б.З. Леви - От «Аркадии» до «Звезды» и далее. 
 
 
Р-7948, Одесская испытательная станция Государственного союзного 

научно-исследовательского транспортного института (НАТИ), 
Министерства автомобильной и тракторной промышленности СССР, 
29.12.1949- декабрь 1960 гг.; 
 
Одесская научно-исследовательская испытательная станция НАТИ, 
Государственного комитета СМ СССР по автоматизации и машиностроению, 
декабрь 1960-31.12.1965 гг.; 
 
Одесская научно-исследовательская станция НАТИ с. Нерубайское, 
Министерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения 

СССР,  
31.12.1965-10.10.1980 гг.; 
 
Одесский филиал НАТИ Государственного ордена Трудового Красного Зна-

мени Научно-исследовательского тракторного института г. Одесса, 
с 10.10.1980 г. 
На государственном хранении с 26.11.1984 г. 
 

Опись № 1 – 1949-1989 гг., 751 ед. хр. 
Указ президиума Верховного Совета СССР. Решение Одесского облиспол-

кома об организации Одесской испытательной станции. Руководства, плановый 
отдел, планово-производственный отдел, секция НТС, БРИЗ, отдел научно-
технической информации, инженер по технике безопасности, отдел кадров, 
бухгалтерия, местком.  

 
 
Р-7949, Управление пищевой промышленности, 
Исполнительного комитета Одесского областного Совета депутатов тру-

дящихся, 
28.12.1965-01.01.1986 гг.; 
 
Агропромышленного комитета Одесской области, 
с 01.01.1986 г. 
 
На государственном хранении с 09.01.1985 г. 
Всего: 635 ед. хр., 1966-1988 гг. 
 

Опись № 1 – 1966-1988 гг., 633 ед. хр. 
Устав. Канцелярия, плановый отдел, бухгалтерия, производственно-

технический отдел, отдел сырья и сбыта, старший инженер по кадрам, мест-
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ком, планово-экономический отдел, отдел труда и зарплаты, группа народного 
контроля, старший инженер по технике безопасности. 

 
Опись № 2 – 1968-1970 гг., 2 ед. хр. 

Рассекреченная первая часть. 
 
 
Р-7950, Одесское областное жилищное управление, 
Исполнительного комитета Одесского областного Совета депутатов тру-

дящихся, 
с 26.06.1963 г.; 
 
Управление жилищно-коммунального хозяйства областной государственной 

администрации, 
05.09.1995-05.12.1996 гг.; 
 
Управление жилищно-коммунального и топливо - энергетического хозяй-

ства, 
05.12.1996-22.03.1999 гг.; 
 
Управление жилищно-коммунального хозяйства и топливо - энергетиче-

ского обеспечения, 
22.03.1999-21.06.2006 гг.; 
 
Ликвидировано 21.06.2006 г. 
 
На государственном хранении с 09.01.1985 г. 
 

Опись № 1- 1964-2004 гг., 698 ед. хр.  
Приказы по основной деятельности. Протоколы, решения заседаний кол-

легий и материалы к ним. Документы планово-производственного отдела, бух-
галтерии, отдела кадров, производственно-технического отдела, отдела труда 
и зарплаты, группа народного контроля, профком. 

 
 
Р-7951, Добролюбский Константин Павлович (1885-1953) доктор истори-

ческих наук, профессор. 
 
На государственном хранении с 31.07.1985 г. 
 

Опись № 1 – 1906-1985 гг., 14 ед. хр. 
Автобиография, диплом об окончании университета, материалы о научной 

деятельности, фотографии. 
 
 
Р-7952 сч, Отдел юстиции исполкома Одесского областного совета депу-

татов трудящихся, 
25.01.1971-07.10.1977 гг.; 
 
Отдел юстиции исполкома Одесского областного совета народных депута-

тов, 
07.10.1977-1988 гг.; 
 
Управление юстиции, 
с 1988 г. 
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На государственном хранении с 23.04.1985 г. 
Всего: 572 ед. хр., 1971-2007 гг. 
 19 дск 
 

Опись № 1 – 1971-1988 гг., 521ед. хр. 
Методическое руководство и правовая работа в народном хозяйстве. 

Правовая пропаганда. Канцелярия, адвокатура, нотариат, сектор жалоб, су-
дебная статистика, бухгалтерия, местный комитет. 

 
Опись № 2 – 1971-1975 гг., 32 ед. хр. 

Рассекречена первая часть. 
 

Опись № 2 дск – 1988-2007 гг., 19 дск ед. хр. 
Первая часть. Документы для служебного использования.  
 
 
Р-7953, Одесский строительный техникум, 
Народного комиссариата строительства СССР, 
август 1944-24.10.1952 гг.; 
 
Министерства строительства предприятий машиностроения СССР, с марта 

1946 г.; 
 
Одесское мореходное училище технического флота, 
с 24.10.1952 г.; 
 
Министерства транспортного строительства СССР, 
с 18.02.1961 г. 
 
На государственном хранении с 15.05.1985 г. 
 

Опись № 1 – 1944-1975гг., 254 ед. хр. 
Учебная часть, канцелярия, бухгалтерия, отдел кадров, местком. 
 

 
Р-7954, Отдел цен исполкома Одесского областного Совета депутатов 

трудящихся, 
01.07.1970-07.10.1977 гг.; 
 
Отдел цен исполкома Одесского областного Совета народных депутатов, 
с 07.10.1977 г.; 
Одесской обладминистрации, с 01.03.1996 г. 
 
На государственном хранении с 10.06.1985 г. 
 

Опись № 1 – 1970-1999 гг., 1831 ед. хр. 
Приказы, штатные расписания, годовые финансовые и статистические от-

четы по труду. 
Конъюктурные обзоры по уровню и движению розничных цен. 
Расчетные документы предприятий и организаций по экономическому 

обоснованию цен и тарифов, утвержденных облисполкомом на промышленные, 
продовольственные и бытовые товары. 
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Экономисты промышленной группы, руководство, участок тарифов на бы-
товые и коммунальные услуги, группа продовольственных товаров, старший 
бухгалтер, профсоюзный комитет. 

 Временное положение об отделе. Годовые бухгалтерские балансы. Лик-
видационные документы. 

 
 
Р-7955, Беляевский райком профсоюза рабочих и служащих сельского хо-

зяйства и заготовок, 
Одесского обкома профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и 

заготовок, 
с февраля 1963 г., 
Пгт Беляевка Беляевского района Одесской области. 
 
На государственном хранении с 06.06.1985 г. 
 

Опись № 1 – 1963-1973 гг., 46 ед. хр. 
Протоколы заседаний президиума и пленумов райкома. Статистические 

отчеты райкома и первичных организаций. Сметы расходов. Отчеты об исполне-
нии профсоюзного бюджета. Годовые финансовые отчеты. 

 
 
Р-7956, Овидиопольский районный отдел культуры, 
Исполнительного комитета Овидиопольского районного Совета депутатов 

трудящихся, 
1953-1962 гг., с декабрь 1966 г., 
с. Овидиополь Овидиопольского района Одесской области  
 
На государственном хранении с 1985 г. 
 

Опись № 1 – 1967-1975 гг., 74 ед. хр. 
Годовые бухгалтерские отчеты и отчеты о работе отдела. Штаты и сме-

ты. Документы о работе. Советы про отделе культуры. Сведения об организа-
ции и проведении смотров художественной самодеятельности, районных конфе-
ренций работников культурно-просветительных учреждений, по вопросам охраны 
памятников. Местный комитет. 

 
 
Р-7957, Овидиопольская средняя школа, 
с 1947 г., 
с. Овидиополь Овидиопольского района Одесской области 
 
На государственном хранении с 1985 г. 
 

Опись № 1 – 1953-1972 гг., 40 ед. хр. 
Сводные годовые отчеты и ведомости учета успеваемости. Протоколы за-

седаний педсовета и родительского комитета. Статистические отчеты о состо-
янии школы и составе учащихся. 

 
 
Р-7958, Одесская областная организация Союза журналистов УССР, 
с 1959 г. 
 
На государственном хранении с 09.09.1985 г. 
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Опись № 1 – 1970-1982 гг., 65 ед. хр. 
Протоколы заседаний бюро правления областной организации. Годовые 

планы организационно-творческой работы бюро, отчеты. Справки о работе об-
ластной организации. Протоколы пленумов правления союза журналистов. Учеб-
ные планы университета и школы журналистов. 

 
 
Р-7959, Одесский трест мясной и пищеобрабатывающей промышленности, 
Главного управления мясной и пищеобрабатывающей промышленности УССР, 
27.12.1965-04.07.1970 гг.; 
 
Одесское объединение мясной промышленности, 
Министерства мясной и молочной промышленности УССР, 
04.07.1970-13.08.1976 гг.; 
 
Одесское производственное объединение мясной промышленности, 
с 13.08.1976 г. 
 
На государственном хранении с 12.09.1985г. 
 

Опись № 1 – 1966-1981 гг., 190 ед. хр. 
Планово-экономический отдел, финансовый отдел, отдел труда и зарпла-

ты. Технический отдел, бухгалтерия. Местком, отдел капитального строитель-
ства. 

 
 
Р-7960, Одесский областной дворец культуры профсоюза, 
Одесского областного Совета профсоюзов, 
1954-1970 гг.; 
 
Одесский областной дом художественной самодеятельности им. Леси 

Украинки, 
1970-1979 гг.; 
 
Одесский областной межсоюзный дом самодеятельного творчества,  
с июля 1979 г. 
 
На государственном хранении с 04.11.1985 г. 
 

Опись № 1 – 1954-1974 гг., 115 ед. хр. 
Сметы и штатные расписания. Годовые отчеты о финансовой деятельно-

сти. Годовые планы и отчеты о работе. Методические разработки, обзоры о 
проведении общественно-политических мероприятий. Протоколы заседаний худо-
жественного Совета. 

 
 
Р-7961, Одесский межобластной трест сахарной промышленности «Свекло-

сахаротрест», 
Головного управления сахарной промышленности УССР «Укрглавсахар», 
с декабря 1961 г. 
 
На государственном хранении с 19.11.1985 г. 
 

Опись № 1 – 1966-1974 гг., 258 ед. хр. 
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Приказы по основной деятельности. Годовые планы производства, лимиты 
по труду. Годовой отчет о выполнении плана по производству, по труду, о 
внедрении изобретений, о механизации работ, подготовке кадров. Сводные го-
довые отчеты треста и подведомственных предприятий. Местный комитет. 

 
 
Р-7962, Барановский Анатолий Андреевич (1937- ) герой социалистиче-

ского труда, докер-механизатор г. Ильичевск Одесская область 
 
На государственном хранении с 24.12.1985 г. 

 
Опись № 1 – 1959-1985 гг., 14 ед. хр. 

Личные документы; выступления на съездах, встречах, сабраниях; депу-
татские запросы А. Барановского; отчеты о работе депутата Верховного Сове-
та УССР А.А. Барановского; материалы о социалистическом соревновании бри-
гады, возглавляемой А. Барановским. 

 
Р-7963, Одесская трикотажная фабрика им. Крупской, 
Наркомата легкой промышленности УССР, 
1924-1941 гг.,1944-1970 гг.; 
 
Министерства легкой промышленности УССР, 
с 1946 г.; 
 
Одесская трикотажная фирма им. Крупской, 
1970-1976 гг.; 
 
Одесское производственное трикотажное объединение им. Крупской, 
с 1976 г.; 
 
Одесское арендное производственно-торговое трикотажное объединение 

«Одетри», 
с 1993 г.; 
 
Открытое акционерное общество «Одетри», 
с 06.06.1996 г.; 
 
Ликвидировано 11.04.2003 г. 
 
На государственном хранении с 27.01.1986 г. 
 

Опись № 1 – 1944-2003 гг., 266 ед. хр. 
Приказы по основной деятельности, штатные расписания. Годовые произ-

водственные планы. Технические промышленные финансовые планы. Годовые от-
четы по основной деятельности. Материалы о внедрении рацпредложений, новой 
техники; по научной организации труда; о выполнении соцобязательств. 

 
 
Р-7964, Трест «Одеспищепромстрой», 
Управления строительства одесского Совнархоза, 
18.03.1961-24.12.1963 гг.; 
 
Министерства строительства УССР, 
с сентября 1963 г.; 
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Трест «Одессельхозстрой» - трест по сельскохозяйственному строитель-
ству, 

24.12.1963-22.01.1966 гг.; 
 
Трест «Одессельстрой», 
Министерства сельского строительства УССР, 
22.01.1966-01.01.1978 гг.; 
 
Одесское объединение по сельскому строительству «Одессельстрой», 
01.01.1978-01.01.1986 гг. 
 
На государственном хранении с 05.03.1986 г. 
 

Опись № 1 – 1965-1984 гг., 591 ед. хр. 
Канцелярия, плановый отдел, отдел охраны труда и техники безопасно-

сти, финансовый отдел, бухгалтерия. Отдел кадров, технический отдел, лабо-
ратория экономического анализа, профсоюзный комитет. 

 
 
Р-7965, Государственная инспекция по закупкам и качеству сельскохо-

зяйственных продуктов по Одесской области, 
Министерства заготовок УССР, 
08.04.1970-19.12.1985 гг. 
 
На государственном хранении с 01.04.1986 г. 
 

Опись № 1 – 1970-1985 гг., 168 ед. хр. 
Годовые и пятилетние планы государственных закупок сельхоз продуктов 

по Одесской области. Годовые планы и отчеты по труду. Справки об основной 
деятельности. Местком. Профком. 

 
 
Р-7966, Одесский летный отряд № 90, 
Украинского территориального управления гражданского воздушного фло-

та, 
1950-1952 гг.; 
 
90-й объединенный авиаотряд,  
1952-1963 гг.; 
 
Одесский объединенный авиаотряд, 
с 1963 г.; 
 
Украинского управления гражданской авиации, 
с 1965 г. 
 
На государственном хранении с 30.06.1986 г. 
Всего: 600 ед. хр., 1950-1993 гг. 
 

Опись № 1 – 1964-1993 гг., 505 ед. хр. 
Канцелярия; технический отдел; планово-экономический отдел; группа 

охраны труда; объединенный комитет профсоюза; отдел труда и зарплаты; от-
дел капстроительства; отдел кадров; летно-методический совет; отдел бух-
галтерского учета и финансов; старший инженер по охране труда и технике 
безопасности; старший инженер по безопасности полетов. 
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Опись № 2 – 1950-1978 гг., 95 ед. хр. 

Рассекречена первая часть. 
 
Р-7967, Специальное конструкторское бюро камышеуборочных машин (СКБ 

КМ), 
Управления промышленности строительных материалов Одесского совнар-

хоза, 
25.11.1959-15.02.1966 гг.; 
 
Министерства машиностроения для легкой и пищевой промышленности 

СССР, 
с 01.01.1966 г.; 
 
Одесский филиал Государственного проектно-конструкторского и экспе-

риментального института стекольного машиностроения, 
05.02.1966-18.02.1969 гг.; 
 
Одесский филиал Всесоюзного научно-исследовательского и проектно-

конструкторского института стекольного машиностроения, 
18.02.1969-1975 гг.; 
 
Производственное объединение «Стекломаш» Всесоюзного НИИ и проектно-

конструкторского института стекольного машиностроения ВНИПКИстекломаш, 
Министерства машиностроения для легкой и пищевой промышленности и 

бытовых приборов, 
с 1975 г. 
 
На государственном хранении с 26.12.1986 г. 
 

Опись № 1 – 1960-1983 гг., 265 ед. хр. 
Планы научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных 

работ, по труду и штатные расписания. Протоколы заседаний технического со-
вета. Годовые отчеты по основной деятельности и о выполнении плана научно-
исследовательских работ. Местком. 

 
Р-7968, Одесский областной молочный комбинат, 
Управления мясной и молочной промышленности Черноморского совнархо-

за, 
15.04.1963-22.06.1967 гг.; 
 
Главного управления молочной промышленности Министерства мясной и 

молочной промышленности УССР, 
с 30.10.1965 г.; 
 
Одесское управление молочной промышленности, 
Министерства мясной и молочной промышленности УССР,  
22.06.1967-13.08.1976 гг.; 
 
Одесское производственное объединение молочной промышленности, 
с 13.08.1975 г.; 
 
Одесского областного агропромышленного комитета, с 1986 г.; 
Союза агропромышленных предприятий и организаций Одесской области 

«Одессаагропромсоюз», с 1990 г.; 
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Одесское областное производственное арендное объединение предприятий 

молочной промышленности, 
с 15.02.1991 г.; 
 
Управления облисполкома по координации развития агропромышленного 

комплекса Одесской области, 
с 08.07.1991 г.; 
Одесского областного комитета по сельскому хозяйству, пищевой и пе-

рерабатывающей промышленности Одесской облгосадминистрации, с 16.06.1992 
г.; 

 
Одесское областное арендное предприятие молочной промышленности (АП 

«Облмолпром»), 
с 02.04.1993 г.; 
Управления сельского хозяйства и продовольствия облгосадминистрации, 

с 18.02.1994 г.; 
 
Открытое акционерное общество «Одессамолоко», 
с 05.08.1994 г.; 
 
Закрытое акционерное общество «Одессамолинформ», 
28.12.200 г.; 
 
Ликвидировано 28.03.2003 г. 
На государственном хранении с 17.12.1986 г. 
Всего: 643 ед. хр., 1963-2003 гг. 
 

Опись № 1 – 1963-2002 гг., 593 ед. хр. 
Приказы по основной деятельности; планово-экономический отдел; отдел 

труда и зарплаты; технический отдел; бухгалтерия; отдел капстроительства; 
производственный отдел; отдел кадров; протоколы заседаний правления, общих 
собраний акционеров. 

 
Опись № 1 л - 1978-2003 гг., 50 ед. хр. 

Приказы по личному составу; ведомости начисления зарплаты; лицевые 
карточки по начислению зарплаты. 

 
 
Р-7969, Пучковская Надежда Александровна (25.05.1908-15.05.2001) со-

ветский офтольмолог, академик АМН СССР, заслуженный деятель науки УССР, 
Герой Социалистического труда, директор Одесского научно-
исследовательского института глазных болезней и тканевой терапии им. В.П. 
Филатова 

 
На государственном хранении с 04.12.1987 г. 
 

Опись № 1 – 1927-1999 гг., 166 ед. хр. 
Биографические документы; материалы научной, служебной и обществен-

ной деятельности; материалы о Пучковской; переписка; материалы отложившие-
ся в фонде Н.А. Пучковской; фотографии. 

 
 
Р-7970, Петряев Константин Дмитриевич (19.01.1917-30. 09.1987) 
доктор исторических наук, заслуженный работник высшей школы УССР 
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На государственном хранении с 30.11.1988 г. 
 

Опись № 1 – 1935-1990 гг., 254 ед. хр. 
Биографические материалы; материалы творческой деятельности; рукопи-

си диссертаций, книг, монографий, статей, лекций, выступлений, методиче-
ских пособий; материалы собранные Петряевым К.Д. для своих работ; опубли-
кованные работы Петряева; переписка; книги, собранные Петряевым К.Д.; фо-
тографии. 

 
 
Р-7971, Второй Одесский объединенный авиаотряд, 
Министерства гражданской авиации СССР, 
10.12.1975-01.04.1988 гг. 
 
На государственном хранении с 08.12.1988 г. 
 

Опись № 1 – 1976-1983 гг., 29 ед. хр. 
Рассекречена первая часть. 
 
 
Р-7972, Бугова Лия Исааковна (1905-1985) Народная артистка УССР  
 
На государственном хранении с 11.07.1989 г. 
 

Опись № 1 – 1905-1985 гг., 100 ед. хр. 
Автобиографические материалы, рукописи текстов ролей и пьес, теат-

ральные заметки и тезисы выступлений, театральные афиши; материалы о Вин-
ницком и Одесском еврейских театрах; переписка, статьи о Буговой, фотогра-
фии; материалы о Народном артисте УССР Михайлове; книга « старый украин-
ский театр». 

 
 
Р-7973, Шаповаленко Николай Андреевич (1942-1989) архитектор 
 
На государственном хранении с 11.07.1989 г. 
 

Опись № 1 – 1935-1956 гг., 13 ед. хр. 
Биографические материалы; ордена, медали и удостоверения к ним; пе-

речень основных работ, выполненных Шаповаленко Н.А.; фотографии. 
 
 
Р-7974, Соколовский Михаил Павлович (1887-1977) доктор медицинских 

наук, профессор 
 
На государственном хранении с 18.09.1989 г. 
 

Опись № 1 – 1915-1973 гг., 13 ед. хр. 
Биографические материалы, рукописи работ, фотографии. 
 
 
Р-7975, Злочевский Петр Афанасьевич (1938-1987) профессор, Народный 

художник УССР, заслуженный деятель искусств Грузинской ССР, член Союза ху-
дожников СССР 
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На государственном хранении с 12.10.1989 г. 
 

Опись № 1 – 1938-1988 гг., 15 ед. хр. 
Личные документы, биографические материалы; рисунки, фотокопии эски-

зов декораций к спектаклям; списки работ, каталог, афиши; рукописи статей 
Злочевского П.А.; переписка , газетные статьи о Злачевском П.А.; фотогра-
фии. 

 
 
Р-7976, Цесевич Владимир Платонович (1944-1988) директор астрономи-

ческой обсерватории, заведующий кафедрой астрономии Одесского Государ-
ственного Университета, член-корреспондент АН УССР, профессор 

 
На государственном хранении с 12.10.1989 г. 
 

Опись № 1 – 1944-1988 гг., 76 ед. хр. 
Теоретические работы и материалы к ним; материалы служебной, научной 

и педагогической деятельности; материалы о зарубежных командировках; пере-
писка; биографические материалы. 

 
 
Р-7977, Гольденберг Александр Львович (1950-1989) архитектор 
 
На государственном хранении с 19.10.1989 г. 
 

Опись № 1 – 1946-1989 гг., 20 ед. хр. 
Биографические документы; рукописи докладов, статей, выступлений; 

переписка; фотографии. Проект планировки района «Аркадия» в г. Одессе. 
 
 
Р-7978, Самохоцкий Александр Святославович (1890-1986) кандидат ме-

дицинских наук, врач 
 
На государственном хранении с 12.10.1990 г. 
 

Опись № 1 – 1898-2002 гг., 51 ед. хр. 
 Автобиография, личные документы; список научных трудов; рукописи 

диссертаций и неопубликованных научных трудов; переписка; фотографии; кни-
ги с дарственными надписями Самохоцкому А.С.  

 
 
Р-7979, Покрытан Анатолий Карпович (1920- ) доктор экономических 

наук, профессор, заведующий кафедрой политэкономии Одесского института 
народного хозяйства 

 
На государственном хранении с 25.05.1991 г. 
 

Опись № 1 – 1950-1990 гг., 79 ед. хр. 
Биографические материалы; материалы творческой и служебной деятель-

ности; письма Покрытану А.К.; материалы отложившиеся в фонде; фотографии. 
 
 
Р-7980, Коробко Дмитрий Павлович (24.11.1929- 1991) подполковник-

инженер 
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На государственном хранении с 09.01.1992 г. 
 

Опись № 1 – 1947-1992 гг., 44 ед. хр. 
Биографические материалы; рукописи неопубликованных работ Коробко 

Д.П.; материалы общественной деятельности; переписка; материалы отложивши-
еся в фонде; фотографии. 

 
 
Р-7983, Агропромышленный комитет Одесской области,  
Государственного агропромышленного комитета УССР, 
01.01.1986-28.12.1989гг.; 

 
Одесское агропромышленное общество, 
Государственного агропромышленного комитета УССР, 
28.12.1989-02.01.1990 гг.; 
 
Ликвидирован 02.01.1990 г. 
 
На государственном хранении с 18.05.1992 г. 
Всего: 386 ед. хр., 1986-1991 гг. 
 

Опись № 1 – 1986-1989 гг., 358 ед. хр. 
Общий отдел; отдел планирования, экономики и межотраслевых связей; 

отдел труда; отдел производства, заготовки и переработки продукции расте-
ниеводства; ветеринарный отдел; государственная инспекция по заготовкам и 
качеству сельскохозяйственной продукции; отдел механизации и электрифика-
ции сельского хозяйства; отдел по кадрам и социальным вопросам; группа 
подсобных сельских хозяйств, предприятий, организаций и населения агропро-
мышленного комитета; группа по делам колхозов; профсоюзный комитет. 

 
Опись № 2 – 1986-1991 гг., 28 ед. хр. 

Общие годовые отчеты сельскохозяйственных предприятий и организаций 
Одесской области. Протоколы конференций и заседаний. Приказы по основной 
деятельности. Общие планы развития агропромышленного комплекса Одесской 
области. 

 
 
Р-7986, Кооперативы г. Одессы,  
1988-1992 гг. 
 
На государственном хранении с 13.08.1992 г. 
 

Опись № 1л – 1988-1992 гг., 1 ед. хр. 
Журнал начисления зарплаты кооператива «Пионер».  
 
 
Р-7987, Контрольно-ревизионный отдел Министерства УССР по Одесской 

области, 
1987-1992 гг. 
 
На государственном хранении с 17.09.1992 г. 
 

Опись № 1 – 1987-1992 гг., 17 ед. хр. 
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Годовой план проведения документальных ревизий, тематических прове-
рок и обследований; штатное расписание; годовой отчет о контрольно-
ревизионной работе. 

 
 
 
Р-7989, Файтельберг Рафаил Осипович (25.12.1902-04.02.1998) профес-

сор, доктор биологических наук 
 
На государственном хранении с 29.09.1992 г. 
 

Опись № 1 – 1947-1992 гг., 36 ед. хр. 
Биографические материалы; материалы служебной и общественной дея-

тельности; рукописи; опубликованные работы; письма; фотографии. 
 
 
 
Р-7990, Одесский комиссионторг Управления торговли Одесского облис-

полкома, 
1977-1991 гг. 
 
На государственном хранении с 01.02.1992 г. 

 
Опись № 1 – 1985-1991 гг., 11 ед. хр. 

Приказы по основной деятельности. 
Р-7993,Одесская механическая мастерская, 
Министерства молочной промышленности УССР, 
1979-1989 гг.; 
 
Одесского производственного объединения молочной промышленности, 
с 01.09.1989 г.; 
 
Кооператив «Ресурс», 
1989-1993 гг. 
 
На государственном хранении с 25.11.1992 г. 
Всего: 32 ед. хр., 1979-1993 гг. 
 

Опись № 1л – 1979-1989 гг., 22 ед. хр. 
Приказы по личному составу, расчетные ведомости мастерской. 
 

Опись № 2 л – 1989-1993 гг., 10 ед. хр. 
Дела по личному составу кооператива «Ресурс». 
 
 
Р-7998, Причерноморский филиал Всесоюзного научно-исследовательского 

института «Эталон», 
Министерства промышленности средств связи СССР, 
11.08.1978-25.04.1988 гг.; 
 
Причерноморский филиал научно-исследовательского института телевизи-

онной техники «Электрон» (ПФНИИТТ) Львовского производственного объедине-
ния «Электрон», 

Министерства радиопромышленности СССР, 
25.04.1988-27.01.1993 гг.; 
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Концерн «Электрон» г. Львов, 
с 24.03.1990 г.; 
Акционерное общество «Электрон» г. Львов, 
с 02.06.1991 г.; 
 
Ликвидирован 27.01.1993 г. 
 
На государственном хранении с 13.05.1993 г. 
 

Опись № 1л – 1979-1993 гг., 68 ед. хр. 
Приказы по личному составу, лицевые счета по зарплате. 

 
 

Р-8000, Трусов Юрий Сергеевич (03.04.1914-07.03.1991) член Союза пи-
сателей Украины, писатель, поэт 

 
На государственном хранении с 18.08.1993 г. 
 

Опись № 1 – 1938-2004 гг., 181 ед. хр. 
Творческие материалы; подготовительные материалы для работы над про-

изведениями и их изданиями; материалы общественной деятельности; перепис-
ка; биографические материалы; материалы разных лиц, относящихся к фонду 
Трусова Ю.С.; фотографии. 

 
 
Р-8002 сч, Одесская областная инспекция по охране природы, 
Государственного комитета Украинской ССР по охране природы, 
1967-1988 гг.; 
 
Ликвидирована 01.12.1988 г.; 
 
Одесский областной комитет по охране природы Государственного управ-

ления охраны окружающей природной среды в Одесской области, 
Министерства охраны окружающей природной среды Украины, 
18.11.1988-03.10.1991 гг.; 
 
Государственное управление экологической безопасности в Одесской об-

ласти, 
Министерства охраны окружающей природной среды и ядерной безопасно-

сти Украины, 
с 12.05.1995 г. 
 
На государственном хранении с 04.02.1994 г. 
Всего: 334 ед. хр., 1967-2008 гг. 
 1 дсп 
 

Опись № 1 – 1967-1988 гг., 122 ед. хр. 
Постановления коллегии Госкомприроды УССР; приказы; годовые отчеты о 

работе инспекции; планы мероприятий; заключения на проектную документацию 
на строительство и реконструкцию сооружений, по выбору земельных участков 
для государственных и общественных нужд. 

 
Опись № 2 – 1989-1998 гг., 211 ед. хр. 
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Приказы по основной деятельности; постановления коллегий; справки и 
информация для Госкомприроды УССР, обкома КПУ, облисполкома, областных ин-
станций о экологии региона, охране заповедников; переписка по вопросам 
экологии и защиты природы; жалобы граждан на строительство Березовского 
химкомбината, развитие Одесского припортового завода; выписки на проектные 
документы по строительству и реконструкции сооружений и объектов, выбору 
земельных участков; годовые отчеты с пояснительными записками к ним. Отде-
лы: охраны водных ресурсов и атмосферного воздуха; регулирования природо-
использования; экологической экспертизы, научно-технического прогресса; 
финансовый; учета и контроля. 

 
Опись № 3 дсп – 2008 г., 1дсп ед. хр.  

Ликвидационный акт режимно - секретного органа. 
 
Р-8003, Специальное конструкторское бюро алмазно-расточных и ради-

ально-сверлильных станков (СКБАРС), 
Управления машиностроительной и химической промышленности Одесского 

совнархоза, 
с 01.06.1961 г.; 
 
Управления станкостроительной промышленности Черноморского Совнархо-

за, 
1962-01.01.1966 гг.; 
 
Главного управления по производству металлорежущих станков Министер-

ства станкостроительной и инструментальной промышленности СССР,  
с 01.01.1966 г. 
 
На государственном хранении с 04.02.1994 г. 
 

Опись № 1 – 1961-1976 гг., 101 ед. хр. 
Канцелярия; бухгалтерия; отдел технической информации и патентов; 

плановый отдел; местком. 
 
Р-8004, Организационное бюро Одесской областной коллегии адвокатов, 
Народного комиссариата юстиции УССР, 
1944-1945 гг.; 
 
Президиум Одесской областной коллегии адвокатов, 
Министерства юстиции УССР, 
1945-1975 гг. 
 
На государственном хранении с 22.02.1994 г. 
 

Опись № 1 – 1944-1987 гг., 357 ед. хр. 
Канцелярия; бухгалтерия; кадры; профком. 
 
 
Р-8005, Специальное конструкторское бюро по проектированию фрезерных 

станков, координатно-расточных, хонинговальных и доводочных станков особо 
высокой точности и координатно-измерительных машин, 

Управления станкоинструментальной промышленности Черноморского Сов-
нархоза, 

27.05.1964-15.01.1966 гг.; 
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Специальное конструкторское бюро прецизионных станков (СКБ ПС), 
с 21.04.1965 г.; 
Министерства станкостроительной и инструментальной промышленности 

СССР, 
С 15.01.1966 г. 
 
На государственном хранении с 20.04.1994 г. 
 

Опись № 1 – 1966-1983 гг., 221 ед. хр. 
Секретарь; бухгалтерия; отдел кадров; сектор патентоведения; кон-

структорский отдел № 1, 2, 3, 4; плановый отдел; местком; профком.  
 
 
Р-8006, Специальное конструкторское бюро (СКБ), 
Главного управления консервной промышленности Министерства промыш-

ленности продовольственных товаров УССР, 
01.09.1956-01.01.1960 гг.; 
 
Одесского Совета народного хозяйства, 
с 00.07.1957 г.; 
Одесского экономического района, 
с 29.12.1962 г.; 
Совета народного хозяйства черноморского экономического района, 
01.01.1963-12.01.1966 гг.; 
 
Одесское специальное конструкторское бюро продовольственного машино-

строения (Одесское СКБ «Продмаш»), 
01.01.1960-12.04.1968 гг., 
Министерства машиностроения для легкой и пищевой промышленности и 

бытовых приборов СССР, 
с 12.01.1966 г.; 
 
Одесское специальное конструкторско-технологическое бюро продоволь-

ственного машиностроения (Одесское СКТБ «Продмаш»), 
с 12.04.1968 г. 
 
На государственном хранении с 06.04.1994 г. 
 

Опись № 1 – 1955-1987 гг., 412 ед. хр. 
Канцелярия; планово-производственный отдел; бухгалтерия; отдел кад-

ров; профком; Совет Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов; 
отдел перспективных исследований и научно-технической информации; научно-
технический совет; совет научно-технического общества. 

 
 
Р-8007, Второй Одесский объединенный авиаотряд Украинского ордена 

Трудового Красного Знамени управления гражданской авиации, 
10.12.1975-01.04.1988 гг.;  
 
Ликвидирован 01.04.1988 г. 
 
На государственном хранении с 22.02.1994 г. 
 

Опись № 1 – 1976-1988 гг., 293 ед. хр. 
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Штаб объединенного отряда; летный отряд; планово-экономический от-
дел; отдел организации труда и заработной платы; отдел применения авиации 
в народном хозяйстве; инженер по изобретательству, рационализации и патен-
тованию; старший инженер по охране труда; отдел кадров; отдел бухгалтер-
ского учета и отчетности; объединенный комитет профсоюза; авиационно-
техническая база; старший инженер по безопасности паллетов. 

 
 
Р-8008, Одесское областное отделение Украинского общества дружбы и 

культурной связи с зарубежными странами (УОДКС), 
10.02.1967-01.07.1992 гг. 
 
На государственном хранении с 18.10.1994 г. 
 

Опись № 1 – 1988-1992 гг., 14 ед. хр. 
Протоколы расширенных пленумов, заседаний президиума; годовые планы; 

информации о работе. 
 
 
Р-8009, Одесское республиканское медицинское училище № 3, 
Министерства здравоохранения УССР, 
с 01.09.1957 г. 
 
На государственном хранении с 09.06.1994 г. 
 

Опись № 1 – 1957-1987 гг., 156 ед. хр. 
Учебная часть; бухгалтерия; местком; профком. 
 
 
Р-8010, Центральное конструкторско-технологическое бюро, 
Министерства станкостроительной и инструментальной промышленности 

СССР, 
14.09.1951-18.06.1969 гг.; 
 
Научно-исследовательский институт специальных способов литья,  
с 18.06.1969 г. 
 
На государственном хранении с 08.06.1994 г. 
 

Опись № 1 – 1951-1983 гг., 141 ед. хр. 
Бухгалтерия; местком; профком; отдел научно-технической информации и 

патентно-лицензионной работы; планово-производственный отдел; отдел кад-
ров; научно-технический отдел; отдел охраны труда; научно-техническое об-
щество; научно-технический совет. 

 
 
Р-8011, Совместное советско-швейцарское предприятие по производству 

кранов в г. Одессе «Кранлод», 
Учредители: Одесское ПО «Завод им. Январского восстания», СССР; 

«Либхерр индустрианлаген, АГ», Швейцария, 
01.06.1988-31.02.1991 гг.; 
 
Совместное украинско-швейцарское предприятие по производству кранов 

в г. Одессе «Кранлод», 
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Учредители: Одесское ПО «Краян», Украина; «Либхерр индустрианлаген, 
АГ», Швейцария, 

01.01.1992-15.07.1994 гг.; 
 
Ликвидировано 15.07.1994 г. 
 
На государственном хранении с 04.10.1994 г. 
Всего: 1890 ед. хр., 1988-1994 гг. 
 

Опись № 1 л – 1988-1994 гг., 24 ед. хр. 
Личный состав. 
 

Опись № 2 л – 1988-1994 гг., 1866 ед. хр. 
Личный состав. 
 
 
Р-8012, Государственная водная инспекция Днестровского бассейна и 

реки Дунай, 
Государственного производственного комитета по орошаемому земледелию 

и водному хозяйству УССР, 
1961-16.08.1979 гг.; 
 
Министерства мелиорации и водного хозяйства УССР, 
с 1965 г.;  
 
Бассейновое управление по охране вод нижнего течения реки Днестр и 

реки Дунай, 
16.08.1979-16.02.1989 гг.; 
 
Ликвидировано 16.02.1989 г. 
 
На государственном хранении с 13.07.1994 г. 
 

Опись № 1 – 1962-1988 гг., 130 ед. хр. 
Приказы по основной деятельности; бухгалтерия; местный комитет; 

профком. 
 
 
Р-8015, Рузанкин Николай Степанович (1905-1990) – узник немецких 

концлагерей и тюрем, 
1932-1992 гг. 
 
На государственном хранении с 27.09.1994 г. 

Опись № 1 – 1923-1992 гг., 17 ед. хр. 
Биографические материалы; материалы касающиеся пребывания Н.С. Ру-

занкина в лагерях; переписка; фотографии. 
 
 
Р-8016, Каминский Яков Иосифович (04.10.1897-15.02.1996) – доцент, 

заслуженный врач Республики Коми, 
1897-1994 гг. 
 
На государственном хранении с 27.09.1991 г. 
 

Опись № 1 – 1915-1991 гг., 102 ед. хр. 
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Биографические материалы; материалы служебной и общественной дея-
тельности; творческие материалы; переписка; материалы о Каминском Я.И.; 
семейные материалы; материалы отложившиеся в фонде Я.И. Каминского; фото-
графии. 

 
 
Р-8017, Одесский машиностроительный техникум, 
Наркомата станкостроения СССР, 
00.10.1944-00.00.1946 гг.; 
 
Одесский станкостроительный техникум, 
Министерства станкостроения СССР, 
с 1947 г.; 
 
Министерства машиностроения СССР, 
с 1953 г.; 
Министерства станкостроительной и инструментальной промышленности 

СССР, 
с 1954 г.; 
Одесский Совнархоз, 
с 1958 г.; 
Черноморский Совнархоз, 
с 1963 г.; 
Министерство станкостроительной и инструментальной промышленности 

СССР, 
с 1966 г. 
 
На государственном хранении с 02.101.1995 г. 
 

Опись № 1 – 1944-1988 гг., 638 ед. хр. 
Приказы по основной деятельности; бухгалтерия; учебная часть; отдел 

кадров; местком; профком. 
 
Р-8018, Одесский техникум пищевой промышленности, 
Наркомата пищевой промышленности СССР, 
1944-1945 гг.; 
 
Одесский пищевой техникум, 
Министерства вкусовой промышленности СССР, 
1946-1955 гг.; 
 
Министерства пищевой промышленности СССР, 
с 1949 г.; 
Министерства легкой и пищевой промышленности СССР, 
с 1953 г.; 
Министерства промышленности продовольственных товаров СССР, 
с 1954 г.; 
 
Ликвидирован в 1955 г. 
 
На государственном хранении с 01.11.1994 г. 
 

Опись № 1 – 1944-1955 гг., 110 ед. хр. 
Канцелярия; бухгалтерия; учебная часть. 
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Р-8019, Одесский техникум пищевой промышленности, 
Наркомата пищевой промышленности УССР, 
1944-май 1957 гг.; 
 
Министерства пищевой промышленности УССР, 
с 1946 г.; 
Министерства промышленности продовольственных товаров УССР, 
с 1954 г.; 
 
Одесский пищевой техникум, 
Совета народного хозяйства Одесского экономического района, 
00.06.1957-00.12.1962 гг.; 
 
Одесский техникум пищевой промышленности,  
Совета народного хозяйства Черноморского экономического района, 
с 00.01.1963 г.; 
 
Министерства пищевой промышленности УССР, 
с 1966 г.; 
Государственного агропромышленного комитета УССР, 
с 1986 г. 
 
На государственном хранении с 01.11.1994 г. 
 

Опись № 1 – 1944-1989 гг., 444 ед. хр. 
Устав; учебная часть; бухгалтерия; канцелярия; отдел кадров. 
 
 
Р-8021 сч, Одесская областная государственная администрация, 
14.04.1992-08.07.1994 гг.; 
 
Одесская областная государственная администрация, 
с 24.08.1995 г. 
 
На государственном хранении с 15.03.2000 г. 
Всего: 816/16 с ед. хр., 1992-1998 гг. 
 

Опись № 1 с – 1992-1995 гг., 16 с ед. хр. 
Секретная часть. 
 

Опись № 1 – 1992-1998 гг., 772 ед. хр. 
Решения, распоряжения. 

 
Опись № 2 – 1992-1998 гг., 27 ед. хр. 

Наградной отдел. 
 
 
Р-8022, Одесская межобластная горнотехническая инспекция, 
Государственного комитета Совета Министров УССР по надзору за без-

опасным ведениям работ в промышленности и горкому надзору, 
10.03.1959-01.03.1960 гг.; 
 
Одесская областная горнотехническая инспекция, 
01.03.1960-01.04.1961 гг.; 
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Одесская межобластная горнотехническая инспекция, 
01.04.1961-31.12.1968 гг.; 
 
Управление Одесского округа госгортехнадзора, 
с 1969 г. 
 
На государственном хранении с 18.11.1994 г. 
 

Опись № 1 – 1959-1989 гг., 512 ед. хр. 
 
Бухгалтерия; канцелярия; профком; отдел котлонадзора; отдел кадров; 

отдел охраны недр и окружающей среды; отдел горного надзора; отдел химиче-
ского надзора; отдел газового надзора. 

 
 
Р-8023, Совместное украинско-испанское предприятие «Валенсия» по из-

готовлению сантехнических изделий, 
07.08.1992-00.11.1994 гг.; 
 
Ликвидировано в ноябре 1994 г. 
 
На государственном хранении с 13.12.1994 г. 
 

Опись № 1 – 1993г., 1 ед. хр. 
Личный состав. 
 
 
Р-8024, Одесский областной психоневрологический диспансер, 
Одесского облздравотдела, 
с 27.03.1952 г. 
 
На государственном хранении с 01.04.1999 г. 
 

Опись № 1 – 1952-1985 гг., 96 ед. хр. 
Организационно-методический кабинет; бухгалтерия; организационно-

методический консультативный отдел. 
 
 
Р-8025, Научно-производственное предприятие «Интервест-ЛТД», 
27.01.1992-09.12.1994 гг.; 
 
Ликвидировано 13.01.1995 г. 
 
На государственном хранении с 30.01.1995 г. 
 

Опись № 1 л – 1992-1994 гг., 2 ед. хр. 
Личный состав. 
 
 
Р-8030, Одесский государственный комитет партийно-государственного 

контроля, 
Одесского областного комитета партийно-государственного контроля Ко-

митета партийно-государственного контроля ЦК КПУкраины и Совета Министров 
УССР, 
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с 1965 г.; 
 
Одесский городской комитет народного контроля,  
Одесского областного комитета народного контроля, 
Комитета народного контроля УССР, 
с января 1966 г.;  
 
Расформирован 13.03.1991 г. 
 
На государственном хранении с 01.06.1995 г. 
 

Опись № 1 – 1965-1991 гг., 818 ед. хр. 
Постановления вышестоящих органов по вопросам деятельности горпарт-

госконтроля; протоколы заседаний городского комитета партгосконтроля; пла-
ны работы; справки о результатах проверки организаций, трестов, учреждений 
и др. 

 
 
Р-8031, Комитет партийно-государственного контроля Жовтневого района 

г. Одессы, 
Одесского областного комитета партийно-государственного контроля, 
март 1963-1966 гг.; 
 
Жовтневый районный комитет народного контроля г. Одессы, 
Одесского областного комитета партийного контроля, 
с 1966 г.; 
 
Одесского городского комитета партийного контроля, 
с 1971 г.; 
Одесского областного комитета партийного контроля, 
с 1984 г.; 
 
Ликвидирован 28.03.1991 г. 
 
На государственном хранении с 02.06.1995 г. 
 

Опись № 1 – 1963-1990 гг., 724 ед. хр. 
Протоколы заседаний комитета; справки и информации о работе комите-

та; материалы проверок работы в организациях. 
 
 
Р-8032, Центральный районный комитет народного контроля г. Одесса, 
Одесского областного комитета народного контроля, 
06.12.1965-1991 гг.; 
 
Ликвидирован в 1991 г. 
 
На государственном хранении с 05.06.1995 г. 
 

Опись № 1 – 1966-1991 гг., 328 ед. хр. 
Постановления, решения и другие документы вышестоящих органов; ста-

тистические отчеты и справки о работе НК; протоколы заседаний; материалы 
проверок. 
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Р-8033, Комитет народного контроля Ильичевского района г. Одесса, 
Одесского городского комитета народного контроля, 
27.11.1962-1976 гг.; 
 
Ильичевский районный комитет народного контроля г. Одессы, 
1976-1991 гг.; 
 
Одесского областного комитета народного контроля, 
с 1980 г.; 
 
Ликвидирован 16.05.1991 г. 
 
На государственном хранении с 06.06.1995 г. 
 

Опись № 1 – 1966-1991 гг., 296 ед. хр. 
Планы работы, протоколы заседаний, отчеты о работе комитета; поста-

новления вышестоящих организаций. 
 
 
Р-8034, Киевский районный комитет народного контроля,  
Одесского областного народного контроля, 
1965-1990 гг.; 
 
Одесского городского комитета народного контроля, 
с 1983 г.; 
 
Ликвидирован в 1990 г. 
 
На государственном хранении с 22.06.1995 г. 
 

Опись № 1 -1966-1990 гг., 410 ед. хр. 
Протоколы заседаний, планы работы, справки и информации по проверкам 

работы организаций района. 
 
 
Р-8035, Приморский районный комитет народного контроля, 
Одесского областного контроля, 
1965-1990 гг.; 
 
Одесского городского комитета народного контроля, 
с 1971 г.; 
 
Ликвидирован в 1990 г. 
 
На государственном хранении с 22.06.1995 г. 
 

Опись № 1 – 1966-1979 гг., 242 ед. хр. 
Протоколы заседаний, квартальные планы, справки и докладные записки, 

справки-информации и материалы проверок организаций района.  
 
 
Р-8036, Ленинский районный комитет народного контроля,  
Одесского городского комитета народного контроля, 
1966-1990 гг.; 
 



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  1477 

Ликвидирован 20.11.1990 г. 
 
На государственном хранении с 22.06.1995 г. 
 

Опись № 1 – 1966-1990 гг., 524 ед. хр. 
Квартальные планы работ, протоколы заседаний, полугодовые статисти-

ческие отчеты, материалы проверок производственной и финансовой деятельно-
сти предприятий и организаций района. 

 
 
Р-8037, Малиновский районный комитет народного контроля г. Одессы, 
Областного комитета народного контроля, 
24.06.1977-1986 гг.; 
 
Комитет народного контроля Малиновского района, 
с 1986 г. 
 
На государственном хранении с 23.06.1995 г. 
 

Опись № 1 – 1977-1990 гг., 431 ед. хр. 
Планы работ; протоколы заседаний; статистические и текстовые отчеты; 

материалы проверок производственной, хозяйственной и финансовой деятельно-
сти предприятий. 

 
 
Р-8038, Суворовский районный комитет народного контроля г. Одессы, 
Областного комитета народного контроля, 
04.03.1980-1986 гг.; 
 
Комитет народного контроля Суворовского района, 
с 1987 г. 
 
На государственном хранении с 23.06.1995 г. 
 

Опись № 1 – 1980-1990 гг., 275 ед. хр. 
Планы работ; протоколы заседаний; статистические и текстовые отчеты; 

материалы проверок предприятий. 
 
 
Р-8039, Одесское отделение треста «Укрводпроект», 
Министерства сельского хозяйства УССР, 
00.07.1949-01.06.1951 гг.; 
 
Министерства хлопководства СССР, 
с 20.09.1950 г.; 
 
Одесский филиал института «Укргипроводхлопок», 
06.04.1951-10.06.1953 гг.; 
 
Одесский филиал «Укргипроводхоз» при Главном управлении водного хо-

зяйства Совета Министров УССР, 
10.06.1953-10.09.1966 гг.; 
 
Украинский южный государственный проектно-изыскательский институт 

водного хозяйства «Укрюжгипроводхоз», 
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с 01.10.1966 г.;  
 
Министерства мелиорации и водного хозяйства УССР, 
с 01.10.1966 г. 
 
На государственном хранении с 07.06.1995 г. 
 

Опись № 1 – 1950-1987 гг., 501 ед. хр. 
Плановый отдел; бухгалтерия; секретариат; технический отдел; мест-

ком; профком; отдел кадров; отдел организации производства работ; научно-
техническое общество; отдел капитального строительства; отдел охраны труда 
и техники безопасности. 

 
 
Р-8042, Селютина Лидия Яковлевна (15.11.1920- ) – драматург, рецен-

зент, член Союза писателей Украины, 
1959-2004 гг. 
 
На государственном хранении с 18.10.1995 г. 
 

Опись № 1 – 1955-2004 гг., 133 ед. хр. 
Творческие материалы, рукописи романов и пьес с правками автора. Пе-

чатные издания. Подготовительные материалы к романам и пьесам. Материалы 
общественной деятельности. Переписка. Материалы о Селютиной Л.Я. Материалы 
разных лиц, отложившиеся в фонде Селютиной Л.Я. Фотографии. Статьи и очер-
ки. Афиши. 

 
 
Р-8046, Боринский Исаак Абович (29.03.1913 - )- начальник штаба гар-

низона советских войск г. Пловдива, кавалер 4 орденов и 13 советских и 
болгарских медалей,  

1947-1995 гг. 
 
На государственном хранении с 16.11.1995 г. 
 

Опись № 1 – 1937-1995 гг., 129 ед. хр. 655 документов. 
Личные документы и материалы о И.А. Боринском. Статьи Боринского, 

переписка. Материалы отложившиеся в фонде. Фотографии. 
 
 
Р-8060, Комитет по приватизации Одесского областного совета народных 

депутатов, 
Одесского областного совета народных депутатов, 
02.12.1992-1994 гг.; 
 
Ликвидирован 14.09.1994 г. 
 
На государственном хранении с 03.01.1997 г. 
Всего: 33 ед. хр., 1992-1994 гг. 
 

Опись № 1 – 1992-1994 гг., 9 ед. хр. 
Приказы по основной деятельности, положения о комитете по приватиза-

ции, годовые финансовые отчеты. 
 

Опись № 2 – 1993-1994 гг., 24 ед. хр. 
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Материалы по приватизации. 
 
 
Р-8061, Фишер Мирон Наумович (13.09.1925 г. - )- кандидат педагоги-

ческих наук, доцент Южно-украинского педагогического института, коллекцио-
нер, 

1967-1993 гг. 
 
На государственном хранении с 11.09.1996 г. 
 

Опись № 1 – 1901-1996 гг., 50 ед. хр. 
Биографические материалы. Материалы научной и служебной деятельно-

сти. Материалы собирательной деятельности. Материалы, отложившиеся в фонде 
М.Н. Фишера. Фотографии. 

 
 
Р-8062, Региональное отделение Фонда госимущества Украины по Одес-

ской области, 
Фонда госимущества Украины, 
с 17.06.1992 г. 
 
На государственном хранении с 03.01.1997 г. 
Всего: 1518 ед. хр., 1992-1996 гг. 
  

Опись № 1 – 1992-1994 гг., 26 ед. хр. 
Приказы по основной деятельности; годовые финансовые отчеты отделе-

ния; журналы регистрации приказов, по основной деятельности. 
 

Опись № 2 – 1993-1996 гг., 1492 ед. хр. 
Дела объектов приватизации. 
 
 
Р-8065, Губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюци-

ей, саботажем и преступлениями по должности г. Одесса, 
Губернского совета народных комиссаров, 
декабрь 1917-1921 гг.; 
 
Государственное политическое управление, 
1922-1931 гг.; 
Народный комиссариат внутренних дел, 
1935-1941 гг.; 
Народный комитет госбезопасности, 
1941-1945 гг.; 
Министерство государственной безопасности, 
1945-1952 гг.; 
Министерство внутренних дел, 
1952-1954 гг.; 
Комитет государственной безопасности, 
1954-1991 гг.; 
Служба национальной безопасности Украины, 
1991-март 1992 гг.; 
 
Управление службы безопасности Украины по Одесской области, 
Службы безопасности Украины, 
март 1992-01.04.1994 гг.; 
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Архив управления службы безопасности Украины в Одесской области, 
с 01.04.1994 г. 
 
На государственном хранении с 05.05.1997 г. 
Всего: 40940 ед. хр., 1927-2006 гг. 
 

Опись № 1 – 1941-1946 гг., 27533 ед. хр. 
Картотека на лиц проходящих по фильтрационным делам и трофейным ма-

териалам; картотеки с трофейными документами на бывших военнопленных жите-
лей Одесской области. 

 
Опись № 1 а – 1957-1996 гг., 18 ед. хр. 

Журналы регистрации фильтрационных дел. 
 

Опись № 2 – 1927-2006 гг., 13389 ед. хр. 
Прекращенные уголовные дела. 
 
 
Р-8067, Вайнштейн Александр Соломонович (27.05.1903 – 1995) – участ-

ник боевых действий гражданской и Великой Отечественной войны, инвалид 2 
группы. 

 
На государственном хранении с 06.05.1997 г. 
 
Опись № 1 – 1922-1995 гг., 47 ед. хр. 
Биографические материалы; материалы служебной и рабкоровской дея-

тельности; переписка; материалы о А.С. Вайнштейне; семейные материалы; ма-
териалы отложившиеся в фонде; фотографии. 

 
 
Р-8069, Кооператив «Документ» Жовтневого исполкома г. Одессы, 
19.08.1988-1996 гг.; 
 
Ликвидирован в 1996 г. 
 
На государственном хранении с 20.06.1997 г. 
 

Опись № 1 – 1988-1996 гг., 1 ед. хр. 
Книги расчета с работниками кооператива. 
 
 
Р-8072, Володин Иван Иванович (22.01.1911-20.09.2001) – инженер-

гидротехник, коллекционер-искусствовед. 
На государственном хранении с 12.11.1997 г. 
 
Опись № 1 – 1938-2001 гг., 189 ед. хр. 4878 документов. 
Материалы научно-производственной деятельности; материалы творческой 

и общественной деятельности; письма Володина и письма Володину; материалы 
к биографии; материалы собранные Володиным для работы и по интересующим 
его темам; материалы членов семьи Володина (жены, сестры); фотографии. 

 
 
Р-8075, Отдел по землепользованию и землеустройству, 
Одесского облисполкома, 
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05.01.1990-11.06.1991 гг.; 
 
Управление по земельным ресурсам и земельной реформе, 
с 11.06.1991 г.; 
 
Управление по земельным ресурсам Одесской областной государственной 

администрации, 
Государственного комитета Украины по земельным ресурсам, 
11.06.1992-01.09.1993 гг.; 
 
Одесское областное управление земельных ресурсов, 
с 01.09.1993 г. 
 
На государственном хранении с 10.03.1998 г. 
 
Опись № 1 – 1990-1996 гг., 242 ед. хр. 
Финансово-хозяйственный отдел; централизованная бухгалтерия «облгос-

заготинспекции»; отдел земельного кадастра и экономического регулирования 
земельных отношений; общий отдел; руководство; отдел бухгалтерского учета; 
административно-контрольный отдел. 

 
 
Р-8077, Окружная избирательная комиссия Малиновского избирательного 

округа № 134, 
Одесского областного совета, 
26.12.1997-1998 гг.; 
 
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа 

№ 135 Малиновского района, 
январь-апрель 2002 г. 
 
На государственном хранении с 20.05.1998 г. 
Всего: 9 ед. хр., 1998, 2002 гг. 

Опись № 1 – 1998 г., 8 ед. хр. 
Протоколы и решения заседаний окружной избирательной комиссии, доку-

менты по контролю. 
 

Опись № 1 л – январь-апрель 2002 г., 1 ед. хр. 
Ведомости начисления зарплаты. 
 
 
Р-8078, Окружная избирательная комиссия Киевского избирательного 

округа № 133,  
Одесского областного совета, 
26.12.1997-1998 гг.; 
 
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа 

№ 134 Киевского района, 
01.2002-04.2002 гг.; 
 
Окружная избирательная комиссия по выборам народных депутатов Украи-

ны комиссии территориального избирательного округа № 133, 
2006 г.; 
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Окружная избирательная комиссия по внеочередным выборам народных де-
путатов Украины территориального избирательного округа № 133, 

2007 г. 
 
На государственном хранении с 20.05.1998 г. 
Всего: 41 ед. хр., 1998, 2002, 2006, 2007 гг. 
 

Опись № 1 – 1998 г., 12 ед. хр. 
Протоколы и решения заседаний окружной избирательной комиссии. 
 

Опись № 1 л - январь-апрель 2002 г., 2006 г.,2007 г., 7 ед. хр. 
Ведомости начисления зарплаты. Дела личного состава: протоколы и ре-

шения по выплатам денежных вознаграждений, ведомости начисления зарплаты 
членам комиссии и гражданам, работающим по договору. Списки работников 

 
Опись № 2 – 2006 г., 10 ед. хр. 

Постановления, протоколы решений окружной избирательной комиссии, 
решения Одесского городского совета о создании участковых избирательных 
комиссий, протоколы заседаний участковых избирательных комиссий о подсче-
тах голосования в рамках территориального избирательного округа, штатное 
расписание; финансовый отчет комиссии. 
Опись № 3 – 2007 г., 12 ед. хр. 

Постановления, протоколы решений окружной избирательной комиссии, 
решения Одесского городского совета о создании участковых избирательных 
комиссий, протоколы заседаний участковых избирательных комиссий о подсче-
тах голосования в рамках территориального избирательного округа, штатное 
расписание; финансовый отчет комиссии. 

 
 
Р-8079, Окружная избирательная комиссия Суворовского избирательного 

округа № 136, 
Одесского областного совета, 
26.12.1997-1998 гг.; 
 
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа 

№ 137 Суворовского района, 
январь-апрель 2002 г.; 
 
Территориальная избирательная комиссия избирательного округа № 132 

по выборам народных депутатов 2006 г. (Суворовский и Приморский районы г. 
Одессы), 

2006 г.; 
 
Окружная избирательная комиссия по внеочередным выборам народных де-

путатов Украины Территориального избирательного округа № 132, 
2007 г. 
 
На государственном хранении с 20.05.1998 г. 
Всего: 32 ед. хр., 1998 г., 2002 г., 2006 г., 2007 г. 
 

Опись № 1 – 1998 г., 8 ед. хр. 
Протоколы и решения окружной избирательной комиссии. 
 

Опись № 1 л – январь-апрель 2002 г., 1 ед. хр. 
Ведомости начисления зарплаты. 
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Опись № 2 – 2006 г.,2007 г., 12ед. хр. 

Протоколы подсчета голосов. Протоколы и решения окружной избиратель-
ной комиссии. 

 
Опись № 2 л – 2006 г., 2007 г., 11 ед. хр. 

Ведомости начисления зарплаты. Дела личного состава: постановления 
комиссии о премировании. 

 
 
Р-8080, Окружная избирательная комиссия Центрального избирательного 

округа № 135, 
Одесского областного совета, 
1997 г.; 
 
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа 

№ 136 Центрального района, 
январь-апрель 2002 г. 
 
На государственном хранении с 20.05.1998 г. 
Всего: 10 ед. хр., 1998 г., 2002 г. 
 

Опись № 1 – 1998 г., 9 ед. хр. 
Протоколы и решения заседаний окружной избирательной комиссии, доку-

менты по контролю. 
 

Опись № 1 л – январь-апрель 2002 г., 1 ед. хр. 
Ведомости начисления зарплаты.  
 
 
Р-8081, Одесский государственный русский драматический театр им. 

А.В. Иванова, 
с 1927г., 
Областного отдела по делам искусств Одесского облисполкома, 
1944-1952 гг.; 
 
Одесского областного управления культуры Промышленного облисполкома, 
1962-1964 гг.; 
Управления культуры Одесской обладминистрации, 
1992-1994 гг.; 
Управление культуры Одесского облисполкома, 
июль 1994-июнь 1995 гг.; 
Управления культуры Одесской облгосадминистрации, 
с июня 1995 г. 
 
На государственном хранении с 14.10.1998 г. 
 

Опись № 1 – 1944-1996 гг., 227 ед. хр. 
Годовые отчеты по основной деятельности; бухгалтерия; протоколы об-

суждения спектаклей, заседаний художественного совета; годовые производ-
ственно-финансовые, репертуарные планы; программы спектаклей. 

 
 
Р-8085, Областной отдел записи актов гражданского состояния, 
с 1919 г. 
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На государственном хранении с 16.09.1998 г. 
Всего: 2171 ед. хр., 1919-1939 гг. 
 

Опись № 1 – 1919-1939 гг., 1753 ед. хр. 
Книги актов гражданского состояния о рождении, браке, смерти по г. 

Одессе. 
  

Опись № 1 а – 1923-1939 гг., 132 ед. хр. 
Алфавиты к книгам РАЦС. 
 

Опись № 6 – 1920 г., 7 ед. хр. 
Книги записей о рождении, браке, смерти по Одесской области. 
 

Опись № 8 – 2010 г., 1 ед. хр. 
 Документы про внесение изменений в актовые записи 
 
Опись № 9 – 1935 - 1939 гг., 108 ед.хр. 
 Книги регистрации актов гражданского состояния 
 
Опись № 9а – 1935 – 1939 гг., 22 ед.хр. 
 Алфавиты к книгам 
 
Опись № 10 – 1935 – 1939 гг., 126 ед.хр. 
 Книги регистрации актов гражданского состояния 
 
Опись № 10а – 1935 – 1939 гг., 22 ед.хр. 
 Алфавиты к книгам 
 

 
Р-8086, Кишиневская духовная консистория  
 
На государственном хранении с 26.08.1998 г. 
 

Опись № 1 - 1917-1918 гг., 3 ед. хр. 
Метрические книги о рождении, браке, смерти. 
 
 
Р-8088, Областная контрольно-семенная лаборатория, 
Всесоюзной государственной семенной инспекции, 
с 1932 г.; 
 
Областная контрольно-семенная инспекция, 
Одесского областного управления сельского хозяйства, 
03.05.1961-01.12.1965 гг.; 
 
Одесская областная государственная семенная инспекция, 
Министерства сельского хозяйства УССР, 
с 01.12.1965 г.; 
 
Министерства агропромышленного комплекса Украины, 
с 1992 г. 
 
На государственном хранении с 17.08.1998 г. 
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Опись № 1 – 1947-2001 гг., 443 ед. хр. 
Годовые отчеты о работе, приказы по основной деятельности, штатные 

расписания. 
 
 
Р-8098, Лущик Сергей Зинонович (11.04.1925 - )- краевед, библиограф 

и коллекционер. 
 
На государственном хранении с 12.01.2009 г. 
 

Сдаточная опись – 269 неописанных дел, 9394 документа. 
 
 

Р-8101, Объединенный фонд «Крымские караимы г. Одессы», 
1914-1998 гг. 
 
На государственном хранении с 10.02.1999 г. 
Всего: 70 ед. хр. 2693 документа, 1914-1998 гг. 
 

Опись № 1 – 1914-1998 гг., 28 ед. хр. 
Материалы по истории, культуре крымских караимов. Переписка по ка-

раимской тематике. Материалы отложившиеся в фонде. Семейные личные доку-
менты Ботук Ильи Осиповича, Ботук Бюдуш Осиповны, Леви Захария Борисовича. 

 
Опись № 2 – конец ХIХ века- 90-е года ХХ века, 6 ед. хр. 

Личные документы М. Сарды-Леви. Литература по караимской тематике. 
Фотографии. 

 
Опись № 3 – 1948-1971 гг., 1 ед. хр. 

Документы Казаса Ильи Азарьевича. 
 

Опись № 4 – 1995 г., 1996 г., 2000 г., 1 ед. хр. 
Сведения о могилах. 

Опись № 5 – 10-е-30-е годы ХХ в., 1 ед. хр. 
Фотографии семьи Ефетовых. 
 

Опись № 6 – 1925-1999 гг., 33 ед. хр. 
Материалы Леви Бориса Захаровича. Материалы касающиеся истории, 

культуры, быта, религии крымских караимов. 
 
 
Р-8104, Семейный фонд Виноградовых. Виноградов К.А. (01.12.1902 - ) 

– доктор биологических наук, профессор, Виноградова З.А. (30.11.1916 - ) – 
доктор биологических наук, профессор. 

 
На государственном хранении с 16.02.1999 г. 
 

Опись № 1 – 1916-1988 гг., 162 ед. хр.2516 документов. 
Биографические материалы Виноградовых; материалы научной, служебной, 

общественной деятельности; материалы о Виноградовых; материалы отложившие-
ся к фонде; фотографии. 

 
 
Р-8118, Комитет по вопросам науки, техники и промышленной политики, 
Облгосадминистрации, 
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09.10.1997-13.07.1999 гг.; 
 
Ликвидировано 13.07.1999 г. 
 
На государственном хранении с 29.09.1999 г. 
Всего: 11 ед. хр., 1997-1999 гг. 
 

Опись № 1 – 1997-1999 гг., 8 ед. хр. 
Устав комитета, штатное расписание, бухгалтерские отчеты, приказы по 

основной деятельности комитета. 
 

Опись № 1 л – 1997-1999 гг., 3 ед. хр. 
Приказы по личному составу. 
 
 
Р-8122, Территориальная избирательная комиссия территориального из-

бирательного округа № 133 (Киевского района), 
Одесского областного Совета, 
20.08.1999 г. 
 
На государственном хранении с 26.11.1999 г. 
 

Опись № 1 – 1999 г., 6 ед. хр. 
Протоколы заседаний территориальной избирательной комиссии. Протоко-

лы участковых избирательных комиссий об итогах голосования по выборам в 
Президенты Украины. 

 
 
Р-8123, Территориальная избирательная комиссия территориального из-

бирательного округа № 134 (Ильичевского и Малиновского районов), 
Одесского областного Совета, 
20.08.1999 г. 
 
На государственном хранении с 26.11.1999 г. 
 

Опись № 1 – 1999 г., 6 ед. хр. 
Протоколы заседаний территориальной избирательной комиссии. Протоко-

лы участковых избирательных комиссий об итогах голосования по выборам в 
Президенты Украины. 

 
 
Р-8124, Территориальная избирательная комиссия территориального из-

бирательного округа № 135 (Жовтневого, Приморского, Центрального районов), 
Одесского областного Совета, 
20.08.1999 г. 
 
На государственном хранении с 26.11.1999 г. 
 

Опись № 1 – 1999 г., 6 ед. хр. 
Протоколы заседаний территориальной избирательной комиссии. Протоко-

лы участковых избирательных комиссий об итогах голосования по выборам в 
Президенты Украины. 
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Р-8125, Территориальная избирательная комиссия территориально изби-
рательного округа № 136 (Ленинского, Суворовского районов), 

Одесского областного Совета, 
14.09.1999 г. 
 
На государственном хранении с 26.11.1999 г. 
 

Опись № 1 – 1999 г., 6 ед. хр. 
Протоколы заседаний территориальной избирательной комиссии. Протоко-

лы участковых избирательных комиссий об итогах голосования по выборам в 
Президенты Украины. 

 
 
Р-8126, Территориальная избирательная комиссия территориального из-

бирательного округа № 137 (Б.-Днестровского, Саратского, Татарбунарского 
районов), 

Одесского областного Совета, 
20.08.1999 г. 
 
На государственном хранении с 26.11.1999 г. 
 

Опись № 1 – 1999 г., 12 ед. хр. 
Протоколы заседаний территориальной избирательной комиссии. Протоко-

лы участковых избирательных комиссий об итогах голосования по выборам в 
Президенты Украины. 

 
 
Р-8127, Территориальная избирательная комиссия территориального из-

бирательного округа № 141 (Ананьевского, В.-Михайловского, Любашевского, 
Николаевского, Савранского, Фрунзовского, Ширяевского районов), 

Одесского областного Совета, 
20.08.1999 г. 
 
На государственном хранении с 26.11.1999 г. 
 

Опись № 1 – 1999 г., 11 ед. хр. 
Протоколы заседаний территориальной избирательной комиссии. Протоко-

лы участковых избирательных комиссий об итогах голосования по выборам в 
Президенты Украины. 

 
 
Р-8128, Территориальная избирательная комиссия территориального из-

бирательного округа № 139 (Арцизского, Болградского, Ренийского, Тарутин-
ского районов), 

Одесского областного Совета, 
20.08.1999 г. 
 
На государственном хранении с 01.12.1999 г. 
 

Опись № 1 – 1999 г., 8 ед. хр. 
Протоколы заседаний территориальной избирательной комиссии. Протоко-

лы участковых избирательных комиссий об итогах голосования по выборам в 
Президенты Украины. 
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Р-8129, Территориальная избирательная комиссия территориального из-
бирательного округа № 138 (Беляевского, Овидиопольского районов, г. Ильи-
чевска), 

Одесского областного Совета, 
20.08.1999 г. 
 
На государственном хранении с 15.12.1999 г. 
 

Опись № 1 – 1999 г., 8 ед. хр. 
Протоколы заседаний территориальной избирательной комиссии. Протоко-

лы участковых избирательных комиссий об итогах голосования по выборам в 
Президенты Украины. 

 
 
Р-8131, Территориальная избирательная комиссия территориального из-

бирательного округа № 143 (Березовского, Ивановского, Коминтерновского, 
Роздельнянского районов, г. Южный), 

Одесского областного Совета, 
20.08.1999 г. 
 
На государственном хранении с 04.01.2000 г. 
 

Опись № 1 – 1999 г., 22 ед. хр. 
Протоколы заседаний территориальной избирательной комиссии. Протоко-

лы участковых избирательных комиссий об итогах голосования по выборам в 
Президенты Украины. 

 
 
Р-8133, Руденко Клавдия Степановна (09.12.1922 – 17.08.2008 ) – ар-

хивист Государственного архива Одесской области. 
 
На государственном хранении с 03.04.2000 г. 
 
Опись № 1 – 1945-1999 гг., 10 ед. хр.103 документа. 
Автобиографические справки, воспоминания о годах работы, документы и 

удостоверения, почетные грамоты, фотоальбом. 
 
 
Р-8134, Департамент морского и речного транспорта (Укрморречфлот), 
Министерства транспорта Украины, 
01.03.1993-29.02.1996 гг.; 
 
Государственный департамент морского и речного транспорта Украины, 
29.02.1996-16.03.1999 гг.; 
 
Ликвидирован 16.03.1999 г. Правопреемник – Государственная админи-

страция морского и речного транспорта. 
 
На государственном хранении с 06.04.2000 г. 
 

Опись № 1 – 1993-1999 гг., 140 ед. хр. 
Общий отдел; отдел бухгалтерского учета и финансов; отдел научно-

технической политики и инвестиций; отдел организации работы флота; отдел 
экономической политики и статистики; отдел контроля за эффективностью ис-
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пользования госимущества и новых форм хозяйствования; договорно-правовой 
отдел; отдел охраны труда и пожарной безопасности. 

 
 
Р-8135, Одесская областная комиссия по всеукраинскому референдуму, 
Одесского областного Совета, 
с 28.02.2000 г. 
 
На государственном хранении с 28.04.2000 г. 
Всего: 6 ед. хр., 200 г. 
 

Опись № 1 – 2000 г., 4 ед. хр. 
Протоколы заседаний областных, городских, районных комиссий. 
 

Опись № 1 л – 2000 г., 2 ед. хр. 
Приказы по личному составу. Ведомости начисления зарплаты. 
 
 
Р-8136, Территориальная избирательная комиссия территориального из-

бирательного округа № 142, 
Одесского областного Совета, 
20.08.1999 г. 
 
На государственном хранении с 03.07.2000 г. 
 
Опись № 1 – 1999 г., 5 ед. хр. 
Протоколы заседаний территориальной избирательной комиссии. Протоко-

лы участковых избирательных комиссий об итогах голосования по выборам в 
Президенты Украины. 

 
 
Р-8139, Бачинский Анатолий Диомидович (21.03.1933 – 08.04.1995) – 

профессор кафедры истории Украины Одесского государственного университета. 
 
На государственном хранении с 14.12.2000 г. 
 

Опись № 1 – 1952-1989 гг., 160 ед. хр. 7484 документа. 
Творческие материалы А.Д.Бачинского: рукописи; выписки из книг, пе-

риодических изданий архивных документов; подготовительные материалы к 
научным исследованиям; материалы собранные Бачинским; материалы служебной, 
общественной и научной деятельности. Биографические материалы. Переписка, 
фотографии, мемориальные предметы, книги с дарственными надписями. 

 
 
Р-8140, Дузь Иван Михайлович (18.11.1919 – 1994) – профессор, доктор 

филологических наук, заслуженный деятель культуры. 
 
На государственном хранении с 14.12.2000 г. 
 

Опись № 1 – 1944-1993 гг., 163 ед. хр. 2199 документов. 
Биографические материалы; материалы научной, служебной и обществен-

ной деятельности; материалы о Дузе; имущественные материалы; переписка; 
фотографии; материалы членов семьи. 
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Р-8144, Чарнецкий Владимир Адамович (24.11.1914 – 2000) – краевед, 
коллекционер, член секций «Одесика» и книголюбов Одесского дома ученых. 

 
На государственном хранении с 03.12.2000 г. 
Всего: 211 ед. хр. и 12 ящиков картотеки, 1929-1994 гг. 
 

Опись № 1 – 1929-1994 гг., 211 ед. хр. 3976 документов. 
Рукописи работ; материалы к биографии В.А. Чарнецкого; материалы со-

бранные Чарнецким для работы; материалы о Чарнецком; материалы отложившие-
ся в фонде; коллекция открыток; фотографии.  

 
 
Р-8154, Исполнительная дирекция Одесского областного отделения, 
Фонда социального страхования Украинской УССР, 
с 12.04.1991 г.; 
 
Фонда социального страхования Украины, 
с июля 1992 г. 
 
На государственном хранении с 08.07.2002 г. 
 

Опись № 1 – 1991-1999 гг., 79 ед. хр. 
Общий отдел; планово-экономический отдел; финансовый отдел; отдел 

санаториев-профилакториев и диагностики. 
 
 
Р-8168, Управление промышленности, энергетики, транспорта и связи 

Одесской областной администрации, 
26.09.1995-12.02.1997 гг.; 
 
Управление промышленности Одесской обладминистрации, 
12.02.1997-16.01.2003 гг.; 
 
Ликвидировано 16.01.2003 г. 
 
На государственном хранении с 18.06.2003 г. 
Всего: 17 ед. хр., 1995-2003 гг. 
 

Опись № 1 – 1995-2002 гг., 9 ед. хр. 
Информация о работе управления, годовые отчеты по основной деятель-

ности, штатные расписания. 
 

Опись № 1 л – 1995-2003 гг., 8 ед. хр. 
Приказы по личному составу, книги начисления зарплаты. 
 
 
Р-8171, Короб Вадим Абрамович (1932- ) – старший преподаватель Одес-

ского техникума пищевой промышленности, инструктор-методист туризма, дей-
ствительный член географического общества СССР. 

 
На государственном хранении с 21.07.2003 г. 
 
Сдаточная опись – 143 дела 4307 документов, 1310 негативов, 4 филь-

ма. 
 



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  1491 

Р-8172, Михайленко Анна Васильевна (1929 - ) – громадський діяч - 
правозахисник, репресована за антирадянську агітацію 

 
На государственном хранении с 25.07.2003 г. 
 

Опись № 1 – 1917-2006 гг., 145 ед. хр. 1941 документ. 
Биографические материалы; материалы по незаконному осуждению; мате-

риалы правозащитной, политической и общественной деятельности; материалы о 
Михайленко; имущественно - бытовые материалы; переписка; материалы отло-
жившиеся в фонде.  

 
 
 
Р-8176, Тихомиров Федор Константинович – профессор, заведующий ка-

федрой ботаники Одесского сельскохозяйственного института, 
08.03.1908-29.07.2002 гг. 
 
На государственном хранении с 20.10.2003 г. 
 

Опись № 1 – 1925-2002 гг., 79 ед. хр. 1000 документов. 
Биографические материалы. Материалы служебной, научной и обществен-

ной деятельности. Материалы о Ф.К. Тихомирове. Переписка. Фотографии. 
 
 
Р-8181, Дочернее предприятие «Элмер», 
Закрытого акционерного общества «Стальметиз» им. Ф.Э. Дзержинского, 
13.03.1997-07.11.2003 гг.; 
 
Ликвидировано 07.11.2003 г. 
 
На государственном хранении с 15.01.2004 г. 
 

Опись № 1 л – 1997-2003 гг., 207 ед. хр. 
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных, лицевые счета 

начисления зарплаты. 
 
 
Р-8182, Закрытое акционерное общество «Сварочные материалы», 
25.07.1998 г.; 
 
Ликвидировано 21.11.2003 г. 
 
На государственном хранении с 15.01.2004 г. 
 

Опись № 1 л – 1998-2003 гг., 459 ед. хр. 
Приказы по личному составу, личные карточки уволенных, лицевые счета 

по зарплате. 
 
 
Р-8184, Окружная избирательная комиссия промежуточных выборов народ-

ного депутата Украины по одномандатному избирательному округу № 136, г. 
Одесса, 

09.04.2004-09.06.2004 гг. 
 
На государственном хранении с 17.06.2004 г. 
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Всего: 3 ед. хр., 2004 г. 
 

Опись № 1 – 17.06.2004 г., 1 ед. хр. 
Акт об уничтожении документов. 
 

Опись № 1 л – 13.04.2004-09.06.2004 гг., 2 ед. хр.  
Приказы по личному составу, ведомости начисления зарплаты. 
 
 
Р-8185, Сидорский Леонид Семенович – фотохудожник, член Союза журна-

листов и Союза фотохудожников Украины, 
1942- гг. 
 
На государственном хранении с 16.08.2004 г. 
 

Опись № 1 – 1957-2006 гг., 301 ед. хр. 14638 докум. и неописанных 69 ед. 
хр. 2438 докум. 

Биографические материалы, материалы творческой деятельности, компакт 
диски, фото-негативы и слайды, фотографии, другие материалы. Материалы об-
щественной деятельности, материалы о Сидорском. 

 
 
Р-8186 с, Одесский машиностроительный завод,  
Министерства путей сообщения СССР, 
1944-1957 гг.; 
 
Одесский механический завод, 
Министерства путей сообщения СССР, 
1957-1995 гг.; 
 
Министерства транспорта Украины, 
с 1992 г.; 
 
Арендное предприятие «Одесский механический завод», 
1995-1999 гг.; 
 
Государственное предприятие «Одесский механический завод», 
1999-2004 гг.; 
 
Ликвидировано в 2004 г. 
 
На государственном хранении с 26.08.2004 г. 
 

Опись № 1 с – 1961-2004 гг., 3 с ед. хр. 
Акты на уничтожение секретных дел, номенклатура дел, учет журналов.  
 
 
Р-8187, Шувалов Роман Алексеевич – краевед, 
15.10.1911 – 14.04.2002 гг. 
 
На государственном хранении с 08.11.2004 г. 
 

Сдаточная опись № 1 – 152 ед. хр. 1684 документа.  
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Р-8188, Территориальная избирательная комиссия территориального из-
бирательного округа № 135 по выборам Президента Украины 2004 г., 

2004 г. 
 
На государственном хранении с 02.02.2005 г. 
Всего: 2 ед. хр., 2004 г. 
 

Опись № 1 – 2004 г., 1 ед. хр. 
Протоколы заседаний комиссии по подсчету голосов. 
 

Опись № 1 л – 2004 г., 1 ед. хр. 
Ведомости по начислению заработной платы. 
 
 
Р-8189, Территориальная избирательная комиссия территориального из-

бирательного округа № 136 по выборам Президента Украины 2004 г., 
2004 г. 
 
На государственном хранении с 14.02.2005 г. 
Всего: 5 ед. хр., 2004-2005 гг. 
 

Опись № 1 – 2004 г., 1 ед. хр. 
Протоколы заседаний комиссии по подсчету голосов. 
 

Опись № 1 л – 2004-2005 гг., 4 ед. хр. 
Расчетно-платежные ведомости по начислению заработной платы членов 

избирательной комиссии округа. 
 
 
Р-8190, Территориальная избирательная комиссия территориального из-

бирательного округа № 137 по выборам Президента Украины 2004 г., 
2004 г. 
 
На государственном хранении с 27.01.2005 г. 
 

Опись № 1 – 2004 г., 1 ед. хр. 
Протоколы заседаний комиссии по подсчету голосов. 
 
 
Р-8191, Территориальная избирательная комиссия территориального из-

бирательного округа № 138 по выборам Президента Украины 2004 г., 
2004 г. 
 
На государственном хранении с 09.02.2005 г. 

 
Опись № 1 – 2004 г., 1 ед. хр. 

Протоколы заседаний комиссии по подсчету голосов. 
 
 
Р-8193, Бельский Мирон Романович – библиофил, литератор, одесский 

краевед и коллекционер, 
09.01.1927-2009 гг. 
 
На государственном хранении с 07.05.2009 г. 
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Сдаточная опись № 1 – 26 ед. хр. 1282 документа. 
 
 
Р-8194, Малинова Галина Леонидовна – историк-архивист, 
26.07.1938-03.10.2007 гг. 
 
На государственном хранении с 26.10.2006 г. 
 

Опись № 1 – 1936-2004 гг., 50 ед.хр. 310 документов. 
Научные материалы (рукописи) и опубликованные работы; рукописи ста-

тей, литературные переводы; библиографические и архивные выписки; перепис-
ка; материалы по биографии; фотографии. Материалы отложившиеся в фонде: 
рукопись воспоминаний бывшего репрессированного Петра Андреевича Крыма и 
карандашный рисунок к нем; путеводители по городам и музеям Вильнюса, 
Одесса, Талина, Тбилиси и др.; туристические схемы путеводителя по Закар-
патью, Закавказью, Литве, Латвии; набор листовок г. Талина (Эстония), ли-
стовок г. Естергом (Угорщина), листовок с видом местности Монтесума (США). 

 
 
Р-8195 с, Одесское областное управление Агропромбанка СССР, 
01.01.1988-01.12.1990 гг.; 
 
Одесское облуправление Агропромбанка «Украина», 
01.12.1990-13.12.1999 гг.; 
 
Одесская дирекция Акционерного Агропромышленного банка «Украина», 
13.12.1999-16.07.2001 гг.; 
 
Ликвидировано 16.07.2001 г. 
 
На государственном хранении с 15.08.2005 г. 
Всего: 10 ед. хр., 1988-2005 гг. 
 

Опись № 1 с – 1988-2005 гг., 4 ед. хр. 
Секретная часть. 
 

Опись № 1 дск – 1997-2005 гг., 6 ед. хр. 
Секретная часть. 
 
 
Р-8196, Отдел миграции при Исполнительном комитете Одесского област-

ного совета народных депутатов, 
20.05.1995 г-27.10.1995 гг., 
Ликвидирован 27.10.1995 г. 
 
Отдел миграции Одесской областной администрации, 
16.01.1996-23.01.1996 гг.; 
 
Отдел областной государственной администрации по делах национально-

стей, 
23.01.1996-11.07.1996 гг., 
Ликвидирован 11.07.1996 г. 
 
Отдел по делам национальностей и миграции, 
11.07.1996-21.02.1997 гг., 
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Ликвидирован 21.12.1997 г. 
 
Управление по делам национальностей и миграции, 
Одесской областной государственной администрации, 
21.02.1997-11.08.1997 гг., 
Ликвидировано 11.08.1997 г. 
 
Комитет по делам национальностей и миграции, 
11.08.1997-22.03.1999 г., 
Ликвидирован 22.03.1999 г. 
 
Управление по делам национальностей и миграции, 
22.03.1999-27.12.2004 гг., 
Ликвидировано 27.12.2004 г. 
 
На государственном хранении 27.09.2005 г. 
 

Опись № 1 – 1995-2005 гг., 68 ед. хр.  
Постановления Кабинета Украины и распоряжения Одесской обладмини-

страции о деятельности отдела; информация о миграционном процессе в Одес-
ской области и оказании помощи беженцам.  

Информация о этнической ситуации в Одесской области и работе с наци-
ональными обществами. 

Приказы по основной деятельности комитета. Годовые отчеты о работе 
комитета. 

Информация о национальном составе населения Одесской области и дея-
тельности национально-культурных обществ. Информация о незаконной миграции 
и работе с беженцами, информация о выполнении национальной программы «За-
граничное украинство». Штатное расписание. Ликвидационный баланс. 

 
 
Р-8197, Отдел по делам религий, 
 Исполкома Одесского областного совета народных депутатов, 
 12.10.1994-24.07.1995гг., 
Ликвидирован 24.07.1995 г. 
 
Отдел по делам религий,  
Одесской облгосадминистрации, 
21.02.1996-22.08.2005 гг., 
Ликвидирован 22.08.2005 г. 
 
На государственном хранении с 27.09.2005 г. 
 

Опись № 1- 1994-2005 гг., 16 ед. хр. 
Распоряжения главы облгосадминистрации. Приказы начальника отдела по 

основной деятельности. Положение об отделе по делам религий. Сводные и 
сравнительные данные о религиозных организациях в Украине. Годовые инфор-
мационные и статистические отчеты отдела. Переписка с Госкомитетом Украины 
по делам религий и с облпрокуратурой. Структура и должностные обязанности 
отдела. 

 
 
Р-8198, Центральная Одесская биржа недвижимости, 
 04.10.1994-12.02.1996 гг.; 
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Торговая биржа «Центральная Одесская биржа», 
12.02.1996-21.05.2003 гг., 
Прекратила деятельность 21.05.2003 г. 
 
На государственном хранении с 27.09.2005 г. 
Всего: 276 ед. хр., 1995-2003 гг. 
 

Опись № 1 – 195 ед. хр. 1995-2002 гг. 
Купля-продажа недвижимого имущества. 
 

Опись № 2 – 1996-2003 гг., 75 ед. хр. 
Купля-продажа автотранспортных средств. 
 

Опись № 3 – 1995-2000 гг., 6 ед. хр. 
Документы обмена недвижимого имущества. 
 
 
Р-8199, Управление по координации развития агропромышленного ком-

плекса Одесской области, 
20.06.1991-15.04.1992 гг., 
Ликвидировано 16.04.1992 г. 
 
Комитет по сельскому хозяйству, пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности, 
Одесской областной государственной администрации, 
27.05.1992-17.02.1994 гг.; 
 
Главное управление сельского хозяйства и продуктов, 
10.11.1995-28.12.1996 гг.; 
 
Управление сельского хозяйства и продуктов, 
05.02.1997-24.12.1998 гг.; 
 
Управление агропромышленного комплекса Одесской области, 
03.02.1997-07.01.2001 гг.; 
 
Главное управление сельского хозяйства и продуктов, 
26.03.2001-21.06.2001 гг., 
Ликвидировано 25.06.2005 г. 
 
На государственном хранении с 12.01.2006 г. 
Всего: 147 ед. хр., 1992-2005 гг. 
 
  

Опись № 1 – 1991-1992 гг., 8 ед. хр. 
 Приказы по основной деятельности. Отделы: планово-экономический; 

финансовый. Сводные планы развития агропромышленного комплекса. План соци-
ально-экономического развития сельскохозяйственных предприятий, в целом по 
колхозам, межхозам, отечественным хозяйствам области на 1992 г. 

 
Опись № 2 – 1992-2005 гг., 139 ед. хр.  

Приказы по основной деятельности. Положение о комитете сельского хо-
зяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. Планово-экономический 
отдел. Бухгалтерия. Финансовый отдел. Бухгалтерский учет. Отдел экономики, 
прогнозирования перспектив развития и права. Отдел финансов и бухгалтер-
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ского учета. Отдел организации и экономического регулирования сельскохо-
зяйственного производства. Отдел финансового регулирования, организации 
бухгалтерского учета, отчетности и ревизионной работы. Отдел прогнозирова-
ния баланса продуктовых ресурсов, маркетинга и экономического анализа. От-
дел финансово-кредитной налоговой политики. Отдел охраны труда, пожарной 
безопасности и безопасности дорожного движения. Отдел кадров и аграрного 
образования. 

 
 
Р-8200, Одесский авторемонтный завод, 
[1974-1983] гг. 
 
На государственном хранении с 24.10.2005 г. 
 

Опись № 1 – 1974-1983 гг., 29 ед. хр. 
Заявления на рацпредложения. Акты о несчастных случаях на производ-

стве. Стандарты предприятий. Приказы по премированию работников. 
 
 
Р-8201, Управление по вопросам внутренней политики, 
Областной государственной администрации, 
16.10.1998-22.08.2005 гг., 
Ликвидировано 22.08.2005 г. 
 
На государственном хранении с 19.10.2005 г. 
 

Опись № 1 – 1998-2005 гг., 61 ед. хр. 
Распоряжения главы облгосадминистрации. Штатное расписание. Приказы 

по основной деятельности. Годовые балансы управления. Справки о бюджетных 
ассигнованиях. Квартирные планы работ. Годовые балансы управления. Годовые 
статистические отчеты. Ликвидационный баланс управления на 01.10.2005 г. 

 
 
Р-8202, Отдел по делам разгосударствления собственности и демонопо-

лизации производства а Одесской области, 
Одесской обладминистрации, 
02.11.1993-01.02.1996 гг.; 
 
Одесского областного Совета народных депутатов, 
с 01.07.1994 г.; 
Одесской обладминистрации, 
с 13.11.1995 г., 
 
Ликвидирован 13.11.1995 г. 
 
На государственном хранении с 06.10.2005 г. 
 
Опись № 1 – 1993-1996 гг., 8 ед. хр. 
Штатные расписания. Годовые бухгалтерские балансы и отчеты. Ликвида-

ционный баланс. 
 
 
8203, Коллекция предвыборной документации по выборам Президента 

Украины 2004 г., народных депутатов Украины, глав и депутатов городских 
Советов, проведения референдумов. 



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  1498 

2004 г. 
 
На государственном хранении с 26.09.2006 г. 
 

Сдаточная опись № 1 – 134 ед. хр. 2300 документ. 
Опис 3 — 2009-2010 рр., 29 од. зб. 
 Печатні, агітаційні матеріали кандидатів, передвиборчі програми кан-
дидатів. 
Опис 4 - 2010 рр., 83 од. зб. 
 Агітаційні матеріали кандидатів. 
 

Р-8204, Комитет по делам молодежи,  
Одесской областной государственной администрации, 
13.11.1995-06.12.1996 гг.; 
 
Управление по делам семьи и молодежи, 
06.12.1996-24.06.2005 гг.; 
 
Ликвидировано 24.06.2006 г. 
 
На государственном хранении с 13.01.2006 г. 
 
Опись № 1 – 1995-2005 гг., 57 ед. хр. 
Приказы по основной деятельности, годовые отчеты по выполнению сме-

ты. Положение о Комитете по делам молодежи облгосадминистрации. Протоколы 
и решения заседаний коллегии управления. Документы на присуждение Премии 
Кабинета Министров, на присуждение стипендии Главе облгосадминистрации. 
Должностные инструкции сотрудников управления. Отчеты о выполнении про-
грамм: «Новые возможности», движений «Вера, Надежда, Любовь», проектов 
«Возрождение», «Создание кадрового агентства в Одесском экономическом уни-
верситете», «Разработка методики ДНК – прогноза хозяйственно-ценных при-
знаков кукурузы»; проектов «Эколого-экономическая модель развития о. Змеи-
ный» (автор Хутирный С.О.). 

 
 
Р-8205, Департамент внешнеэкономических связей Одесской областной 

государственной администрации, 
Министерства внешнеэкономической связи Украины, 
1992-30.12.1998 гг., 
 
Исполнительного комитета Одесского областного Совета народных депу-

татов, 
с 08.07.1994 г., 
Одесской областной государственной администрации, 
с 24.07.1995 г.; 
 
Управление внешне экономических связей и торговли облгосадминистра-

ции, 
30.12.1998-28.09.2000 гг.; 
 
Управление внешне экономических связей, торговли и туризма облгосад-

министрации, 
28.09.2000-16.01.2003 гг.; 
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Главное управление внешне экономической деятельности, европейской 
интеграции и туризма облгосадминистрации, 

16.01.2003-21.06.2005 гг.; 
 
Ликвидировано 21.06.2005 г. 
 
На государственном хранении с 14.10.2008 г. 
 

Опись № 1 – 1992-2005 гг., 235 ед. хр.  
Договора (контракты) о совместной инвестиционной деятельности, рас-

поряжения и приказы по основной деятельности, документы (свидетельства, 
протоколы, отчеты, сертификаты, прошения, платежные доверенности, информа-
ционные уведомления) о внесении иностранных инвестиций. 

 
 
Р-8207, Специальная инспекция по охране Чорного моря г. Одесса, 
Государственного комитета Украинской ССР по охране природы, 
21.12.1988-03.10.1991 гг.; 
 
Министерство охраны окружающей среды Украины, 
с 24.05.1991 г.; 
 
Государственная инспекция охраны Чорного моря г. Одесса, 
03.10.1991-08.08.2000 гг., 
Министерства охраны окружающей среды и ядерной безопасности Украины, 
с 15.12.1994 г.; 
 
Министерства экологии и природных ресурсов Украины, 
с 29.05.2000 г.; 
 
Государственная экологическая инспекция охраны Чорного моря г. Одес-

са, 
08.08.2000-25.10.2000 гг.; 
 
Государственная инспекция охраны Чорного моря г. Одесса, 
25.10.2000-26.10.2004 гг.; 
 
Ликвидировано 01.11.2004 г. 
 
На государственном хранении с 04.09.20009 г. 
 

Опись № 1 – 1988-2004 гг., 196 ед. хр. 
Руководство, отдел контроля по охране морской среды, отдел аналити-

ческого контроля, организация работы с общественностью, административно-
хозяйственный отдел, бухгалтерия, кадры. 

 
 
Р-8208, Одесский территориальный отделение Государственной комиссии 

по ценным бумагам и фондовому рынку,  
12.07.1996-24.07.1997 гг., 
  
Одесское территориальное управление ГКЦБФР, 
с 24.07.1997 г. 
 
На государственном хранении с 15.05.2006 г. 
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Опись № 1 – 1996-2000 гг., 850 ед. хр. 

Отделы: финансово-организационный и кадрового обеспечения (отчеты 
управления, отчеты по основной деятельности, годовые планы, структура и 
штатное расписание, протоколы совещаний управления); отдел корпоративных 
финансов отчетности участников фондового рынка и защиты прав инвесторов 
(документы на получение свидетельств о реестрации выпуска акций открытых 
акционерных обществ и получении рецензий на ведение собственного реестра 
собственников именных ценных бумаг); финансово-организационный (приказы по 
основной деятельности, деятельности управления, годовые планы работы 
управления, анализ выполнения распоряжений управления. Штатные расписания, 
годовые отчеты). 

 
 
Р-8209 с, Одесская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция, 
1967-2006 гг., 
до 1998 г. Министерства мелиорации и водного хозяйства Украины, 
Одесского областного управления по водному хозяйству государственно-

го комитета Украины по водному хозяйству, 
с 1998 г. 
 
На государственном хранении с 26.05.2006 г. 
 

Опись № 1 дсп – 1970-2006 гг., 8 дсп ед. хр. 
Дела для служебного пользования. 
 
 
Р-8210, Одесская городская территориальная комиссия по выборам депу-

татов в Одесский городской Совет и Одесского городского главу, 
09.01.20006 г. 
 
На государственном хранении с 29.06.2006 г. 
 

Опись № 1 – 2006 г., 47 ед. хр. 
Решения Одесского городского Совета о формировании Одесской город-

ской избирательной комиссии с добавлениями к ним, протоколы заседаний го-
родской избирательной комиссии о подсчетах голосования, протоколы заседа-
ний участковых избирательных комиссий о подсчете голосов и итоги голосова-
ния. 
 
Опис 2 - 2010 р., 81 од. зб. 
 Постанови Одеської міської виборчої комісії, протоколи засідань комі-
сій, звіти про надходження і використання коштів, особові документи канди-
датів. 
 
Опис 2 о - 2010 р., 2 од. зб. 
 Відомості з нарахування заробітної плати. 
 
Опис 3 - 2014-2015 р., 43 од. зб. 

Постанови та протокольні рішення комісії, документи кандидатів на 
посаду міського голови, подання, протоколи засідань, протоколи про резуль-
тати виборів. 

 
Р-8211 с, Одесские электростанции, 
15.03.1956-12.10.1976 гг.; 
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Одесская теплоэлектроцентраль, 
12.10.1976-03.09.1998 гг.; 
 
Государственное предприятие «Одесская теплоэлектроцентраль», 
03.09.1998-16.07.2001 гг.; 
 
Открытое акционерное общество «Одесская ТЕЦ», 
16.07.2001 г. 
 
На государственном хранении с 14.06.2006 г. 
 

Опись № 1дсп – 1960-2006 гг., 44 дсп. 
Для служебного пользования. 
 
 
Р-8213 с, Одесский кабинет научно-судовой экспертизы, 
Прокуратура Одесской судовой палаты, 
01(14).01.1914-1925 гг.; 
Народного комиссариата юстиции УССР, 
с 1919 г.; 
 
Одесский институт научно-судовой экспертизы, 
Министерства юстиции УССР, 
1925-1950 гг.; 
 
Научно-исследовательская криминальная лаборатория, 
30.121950-1963 гг.; 
 
Одесская научно-исследовательская лаборатория судовых экспертиз, 
1963-1995 гг., 
Министерства юстиции Украины, 
с 1995 г.; 
 
Одесский научно-исследовательский институт судебных экспертиз, 
с 25.01.1995 г.; 
 
Ликвидирована режимно-секретная часть 22.03.20006 г. 
 
 
На государственном хранении с 21.08.2006 г. 
 

Опись № 1 дсп – 1999-2006 гг., 8 дсп ед. хр. 
Для служебного пользования. 
 
 
Р-8214, Управление торговли, общественного питания и бытового обслу-

живания, 
Облгосадминистрации, 
13.11.2003-22.08.2005 гг.; 
 
Ликвидировано 22.08.2005 г. 
 
На государственном хранении с 21.08.2006 г. 
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Опись № 1 – 2003-2005 гг., 10 ед. хр. 
Приказы начальника управления по основной деятельности. Положения по 

управлению, об отделах управления, должностные инструкции работников 
управления. Годовые отчеты о финансово-хозяйственной деятельности. Штатные 
расписания управления. 

 
 
Р-8215, Закрытое акционерное общество Одесская фабрика «Олимпия», 
06.07.1999-01.04.2004 гг. 
 
На государственном хранении с 23.11 2006 г. 
 

Опись № 1 л – 1999-2002 гг., 1 ед. хр. 
Книга начисления заработной платы. 
 
 
8216, Коллекция фотографий памятников городов и сел Одесщины (ХVII-

2006 г.), 
2008 г. 
 
На государственном хранении с 07.07.2009 г. 
 

Опись № 1 – 1845-2006 гг., 244 ед. хр. 
Фотографии мемориальных комплексов, памятников, памятных знаков, 

обелисков, стел, мемориальных досок и плит. 
 
 
Р-8217, Хаит Валерий Исаакович – редактор Одесского юмористического 

журнала «Фонтан», 
19.03.1939- 
 
На государственном хранении с 18.05.2007 г. 
 
Сдаточная опись № 1 – 55 ед. хр. 175 документов. 
 
 
Р-8218, Отдел записи актов гражданского состояния, 
Исполнительного комитета Балтского районного Совета, 
1923-июль 1995 гг.; 
 
Балтского районного управления юстиции, 
с 28.10.1988 г.; 
 
Отдел регистрации актов гражданского состояния, 
июль 1995-2005 гг.; 
 
Отдел регистрации актов цивильного состояния, 
с 2005 г. 
 
На государственном хранении с 04.12.2007 г. 
Всего: 613 ед. хр., 1917-1939 гг. 
 

Опись № 1 – 1917-1939 гг., 334 ед. хр. 
Книги регистрации цивильного состояния о рождении, браке, смерти. 
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Опись № 2 – 1917-1939 гг., 237 ед. хр.  
Алфавиты к книгам РАЦС. 
 

Опись № 1 а – 1924-1938 гг., 34 ед. хр. 
Книги регистрации цивильного состояния о рождении, браке, смерти. 
 

Опись № 2 а – 1922-1938 гг., 7 ед. хр. 
Алфавиты к книгам РАЦС. 
 
Р-8219, Відділ запису актів громадянського стану Виконавчого коміте-

ту Березівської районної ради, 
1923 – липень 1995 рр., 
з 28.10.1988 р. – Березівського районного управління юстиції; 
 
Відділ реєстрації актів громадянського стану, 
липень 1995 – 2005 рр.; 
 
Відділ реєстрації актів цивільного стану, 
з 2005 р.  
 
На державному зберіганні з 12.09.2007 р. 
Всього: 78 од. зб., 1922 – 1933 рр. 
 

Опис № 1 – 1922 – 1933 рр., 45 од. зб. 
Книги реєстрації актів цивільного стану про народження, шлюб, 

смерть. 
 

Опис № 1 а – 1924 – 1931 рр., 23 од. зб. 
Книги реєстрації актів цивільного стану про народження, шлюб, 

смерть. 
 

Опис № 2 – 1922 – 1933 рр., 6 од. зб. 
Алфавіти до книг реєстрації актів цивільного стану. 
 

Опис № 2 а – 1924 – 1927 рр., 4 од. зб. 
Алфавіти до книг реєстрації актів цивільного стану. 
 
 
Р-8220, Відділ запису актів громадянського стану Виконавчого коміте-

ту Біляївської районної ради, 
1923 - липень 1995 рр., 
з 28.10.1988 р. – Біляївського районного управління юстиції; 
 
Відділ реєстрації актів громадянського стану, 
липень 1995 – 2005 рр.; 
 
Відділ реєстрації актів цивільного стану, 
з 2005 р. 
 
На державному зберіганні з 03.12.2007 р. 
Всього: 176 од. зб., 1920-1933 рр. 
 

Опис № 1 – 1920 – 1933 рр., 68 од. зб. 
Книги реєстрації актів цивільного стану про народження, шлюб, 

смерть. 
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Опис № 1 а – 1922 – 1933 рр., 72 од. зб. 

Книги реєстрації актів цивільного стану про народження, шлюб, 
смерть. 

 
Опис № 2 – 1920-1933 рр., 29 од. зб. 

Алфавіти до книг реєстрації актів цивільного стану. 
 

Опис № 2 а – 1922 – 1925 рр., 7 од. зб. 
Алфавіти до книг реєстрації актів цивільного стану. 
 
 

Р-8221, Відділ запису актів громадянського стану Виконавчого коміте-
ту Гроссуловської районної ради, 

1923 – липень 1995 рр., 
з 1946 р. – Виконавчого комітету Великомихайлівської районної ради, 
з 28.10.1988 р. – Великомихайлівського районного управління юстиції; 
 
Відділ реєстрації актів громадянського стану, 
липень 1995 – 2005 рр.; 
 
Відділ реєстрації актів цивільного стану, 
з 2005 р.  
 
На державному зберіганні з 05.12.2007 р. 
Всього: 94 од. зб., 1922 – 1933 рр. 
 

Опис № 1 – 1923 – 1933 рр., 44 од. зб. 
Книги реєстрації актів цивільного стану про народження, шлюб, 

смерть. 
 
Опис № 1 а – 1923 – 1929 рр., 35 од. зб. 

Книги реєстрації актів цивільного стану про народження, шлюб, 
смерть. 
 
Опис № 2 – 1923-1933 рр., 10 од. зб. 

Алфавіти до книг реєстрації актів цивільного стану. 
 

Опис № 2 а – 1923 – 1933 рр., 5 од. зб. 
Алфавіти до книг реєстрації актів цивільного стану. 
 
Р-8222, Відділ запису актів громадянського стану Виконавчого коміте-

ту Яновської районної ради, 
1923 – липень 1995 рр., 
з 1946 р. – Виконавчого комітету Іванівської районної ради, 
з 28.10.1988 р. – Іванівського районного управління юстиції; 
 
Відділ реєстрації актів громадянського стану, 
липень 1995 – 2005 рр.; 
 
Відділ реєстрації актів цивільного стану, 
з 2005 р.  
 
На державному зберіганні з 05.12.2007 р. 
Всього: 122 од. зб., 1920 – 1939 рр. 
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Опис № 1 – 1920 – 1938 рр., 51 од. зб. 

Книги реєстрації актів цивільного стану про народження, шлюб, 
смерть. 

 
Опис № 1 а – 1922 – 1939 рр., 40 од. зб. 

Книги реєстрації актів цивільного стану про народження, шлюб, 
смерть. 

 
Опис № 2 – 1920 – 1938 рр., 22 од. зб. 

Алфавіти до книг реєстрації актів цивільного стану. 
 

Опис № 2 а – 1922 – 1939 рр., 8 од. зб. 
Алфавіти до книг реєстрації актів цивільного стану. 
 

Опис № 3 – 2011 р., 1 од. зб. 
 Документи про внесення змін до актів громадянського стану 

 
 
Р-8223, Відділ запису актів громадянського стану Виконавчого коміте-

ту Крутянської районної ради, 
1923 – липень 1995 рр., 
з 1930 р. – Виконавчого комітету Кодимської районної ради, 
з 28.10.1988 р. – Кодимського районного управління юстиції; 
 
Відділ реєстрації актів громадянського стану, 
липень 1995 – 2005 рр.; 
 
Відділ реєстрації актів цивільного стану, 
з 2005 р.  
 
На державному зберіганні з 14.08.2007 р. 
Всього: 77 од. зб., 1925 – 1939 рр. 
 

Опис № 1 – 1922 – 1939 рр., 70 од. зб. 
Книги реєстрації актів цивільного стану про народження, шлюб, 

смерть. 
 

Опис № 2 – 1925 – 1939 рр., 6 од. зб. 
Алфавіти до книг реєстрації актів цивільного стану. 
 

Опис № 3 – 2012р., 1 од. зб. 
 Повідомлення про видачу повторного свідоцтва 
 

 
Р-8224, Відділ запису актів громадянського стану Виконавчого коміте-

ту Антоно-Кодінцевської районної ради, 
1923 – липень 1995 рр., 
з 1930 р. – Виконавчого комітету Комінтерновської районної ради, 
з 28.10.1988 р. – Комінтернівського районного управління юстиції; 
 
Відділ реєстрації актів громадянського стану, 
липень 1995 – 2005 рр.; 
 
Відділ реєстрації актів цивільного стану, 
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з 2005 р.  
 
На державному зберіганні з 05.12.2007 р. 
Всього: 55 од. зб., 1925 – 1939 рр. 
 

Опис № 1 – 1925-1939 рр., 38 од. зб. 
Книги реєстрації актів цивільного стану про народження, шлюб, 

смерть. 
 

Опис № 2 – 1925 – 1939 рр., 11 од. зб. 
Алфавіти до книг реєстрації актів цивільного стану. 

 
Опис № 1а – 1935-1936 рр., 3 од. зб. 

Книги реєстрації актів цивільного стану про народження, шлюб, 
смерть. 

 
Опис № 2а – 1935 – 1936 рр., 3 од. зб. 
 Алфавіти до книг реєстрації актів цивільного стану 
 

Р-8225, Відділ запису актів громадянського стану Виконавчого коміте-
ту Бірзульської районної ради, 

1923 – липень 1995 рр., 
з 1935 р. – Виконавчого комітету Котовської районної ради, 
з 28.10.1988 р. – Котовського районного управління юстиції; 
 
Відділ реєстрації актів громадянського стану, 
липень 1995 – 2005 рр.; 
 
Відділ реєстрації актів цивільного стану, 
з 2005 р.  
 
На державному зберіганні з 05.12.2007 р. 
Всього: 46 од. зб., 1924 – 1939 рр. 
 

Опис № 1 – 1924 – 1939 рр., 28 од. зб. 
Книги реєстрації актів цивільного стану про народження, шлюб, 

смерть. 
 

Опис № 2 – 1924 – 1939 рр., 17 од. зб. 
Алфавіти до книг реєстрації актів цивільного стану. 
 

Опис № 3 – 1913 р., 1 од. зб. 
 Повідомлення про внесення змін до актового запису 

 
 
 
 
Р-8227, Відділ запису актів громадянського стану Виконавчого коміте-

ту Ясинівської районної ради, 
1923 – липень 1995 рр., 
з 1935 р. – Виконавчого комітету Любашівської районної ради, 
з 28.10.1988 р. – Любашівського районного управління юстиції; 
 
Відділ реєстрації актів громадянського стану, 
липень 1995 – 2005 рр.; 
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Відділ реєстрації актів цивільного стану, 
з 2005 р.  
 
На державному зберіганні з 05.12.2007 р. 
Всього: 87 од. зб., 1922 – 1939 рр. 
 

Опис № 1 – 1922 – 1939 рр., 33 од. зб. 
Книги реєстрації актів цивільного стану про народження, шлюб, 

смерть. 
 

Опис № 1 а – 1924 – 1939 рр., 28 од. зб. 
Книги реєстрації актів цивільного стану про народження, шлюб, 

смерть. 
 

Опис № 2 – 1922 – 1939 рр., 17 од. зб. 
Алфавіти до книг реєстрації актів цивільного стану. 
 

Опис № 2 а – 1924 – 1939 рр., 9 од. зб. 
Алфавіти до книг реєстрації актів цивільного стану. 
 
 
Р-8228, Відділ запису актів громадянського стану Виконавчого коміте-

ту Андре-Іванівської районної ради, 
1923 – липень 1995 рр., 
з 1945 р. – Виконавчого комітету Миколаївської районної ради, 
з 28.10.1988 р. – Миколаївського районного управління юстиції; 
 
Відділ реєстрації актів громадянського стану, 
липень 1995 – 2005 рр.; 
 
Відділ реєстрації актів цивільного стану, 
з 2005 р.  
 
На державному зберіганні з 06.12.2007 р. 
Всього: 21 од. зб., 1923 – 1929 рр. 
 

Опис № 1 – 1924 – 1928 рр., 19 од. зб. 
Книги реєстрації актів цивільного стану про народження, шлюб, 

смерть. 
 

Опис № 2 – 1923 – 1929 рр., 2 од. зб. 
Алфавіти до книг реєстрації актів цивільного стану. 
 
 
Р-8229, Відділ запису актів громадянського стану Виконавчого коміте-

ту Овідіопольської районної ради, 
1923 – липень 1995 рр., 
з 28.10.1988 р. – Овідіопольського районного управління юстиції; 
 
Відділ реєстрації актів громадянського стану, 
липень 1995 – 2005 рр.; 
 
Відділ реєстрації актів цивільного стану, 
з 2005 р.  
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На державному зберіганні з 26.11.2007 р. 
Всього: 43 од. зб., 1920 – 1933 рр. 
 

Опис № 1 – 1920-1933 рр., 23 од. зб. 
Книги реєстрації актів цивільного стану про народження, шлюб, 

смерть. 
 

Опис № 1 а – 1924 – 1928 рр., 12 од. зб. 
Книги реєстрації актів цивільного стану про народження, шлюб, 

смерть. 
 

Опис № 2 – 1920 – 1933 рр., 6 од. зб. 
Алфавіти до книг реєстрації актів цивільного стану. 
 

Опис № 2 а – 1924 – 1929 рр., 2 од. зб. 
Алфавіти до книг реєстрації актів цивільного стану. 
 
 
Р-8230, Відділ запису актів громадянського стану Виконавчого коміте-

ту Роздільнянської районної ради, 
1923 – липень 1995 рр., 
з 28.10.1988 р. – Роздільнянського районного управління юстиції; 
 
Відділ реєстрації актів громадянського стану, 
липень 1995 – 2005 рр.; 
 
Відділ реєстрації актів цивільного стану, 
з 2005 р.  
 
На державному зберіганні з 06.12.2007 р. 
Всього: 33 од. зб., 1922 – 1929 рр. 
 

Опис № 1 – 1924 – 1928 рр., 6 од. зб. 
Книги реєстрації актів цивільного стану про народження, шлюб, 

смерть. 
 

Опис № 1 а – 1924 – 1929 рр., 21 од. зб. 
Книги реєстрації актів цивільного стану про народження, шлюб, 

смерть. 
 

Опис № 2 – 1924 – 1928 рр., 3 од. зб. 
Алфавіти до книг реєстрації актів цивільного стану. 
 

Опис № 2 а – 1922 – 1929 рр., 3 од. зб. 
Алфавіти до книг реєстрації актів цивільного стану. 
 
 
Р-8231, Відділ запису актів громадянського стану Виконавчого коміте-

ту Захарьївської районної ради, 
1923 – липень 1995 рр., 
з 1927 р. – Виконавчого комітету Фрунзівської районної ради, 
з 28.10.1988 р. – Фрунзівського районного управління юстиції; 
 
Відділ реєстрації актів громадянського стану, 
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липень 1995 – 2005 рр.; 
 
Відділ реєстрації актів цивільного стану, 
з 2005 р.  
 
На державному зберіганні з 07.09.2007 р. 
Всього: 70 од. зб., 1923 – 1929 рр. 
 

Опис № 1 – 1923 – 1929 рр., 23 од. зб. 
Книги реєстрації актів цивільного стану про народження, шлюб, 

смерть. 
 

Опис № 1 а – 1923-1929 рр., 39 од. зб. 
Книги реєстрації актів цивільного стану про народження, шлюб, 

смерть. 
 

Опис № 2 – 1923 – 1929 рр., 4 од. зб. 
Алфавіти до книг реєстрації актів цивільного стану. 
 

Опис № 2 а – 1923 – 1929 рр., 4 од. зб. 
Алфавіти до книг реєстрації актів цивільного стану. 
 
 
Р-8232, Відділ запису актів громадянського стану Виконавчого коміте-

ту Демідовської районної ради, 
1923 – липень 1995 рр., 
з 1927 р. – Виконавчого комітету Жовтневої районної ради, 
з 1935 р. – Виконавчого комітету Ширяївської районної ради, 
з 28.10.1988 р. – Ширяївського районного управління юстиції; 
 
Відділ реєстрації актів громадянського стану, 
липень 1995 – 2005 рр.; 
 
Відділ реєстрації актів цивільного стану, 
з 2005 р.  
 
На державному зберіганні з 06.09.2007 р. 
Всього: 67 од. зб., 1923 – 1939 рр. 
 

Опис № 1 – 1923 – 1937 рр., 14 од. зб. 
Книги реєстрації актів цивільного стану про народження, шлюб, 

смерть. 
 

Опис № 1 а – 1924 – 1939 рр., 34 од. зб. 
Книги реєстрації актів цивільного стану про народження, шлюб, 

смерть. 
 

Опис № 2 – 1923 – 1936 рр., 8 од. зб. 
Алфавіти до книг реєстрації актів цивільного стану. 
 

Опис № 2 а – 1924 – 1939 рр., 10 од. зб. 
Алфавіти до книг реєстрації актів цивільного стану. 
 

Опис № 3 – 2010р., 1 од. зб. 
 Повідомлення про внесення змін до актових записів 
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Р-8233, Ніточко Іван Іванович – голова Березівської районної держав-

ної адміністрації, депутат чотирьох скликань обласної ради, депутат Бере-
зівської районної ради, 

1949 -  
 
На державному зберіганні з 26.11.2007 р. 
 

Здавальний опис № 1 – 69 справ, 648 документів. 
 
 

Р-8234, Відділ запису актів громадянського стану Виконавчого коміте-
ту Ананьївської районної ради, 

1923 – липень 1995 рр., 
з 28.10.1988 р. – Ананьївського районного управління юстиції; 
 
Відділ реєстрації актів громадянського стану, 
липень 1995 – 2005 рр.; 
 
Відділ реєстрації актів цивільного стану, 
з 2005 р.  
 
На державному зберіганні з 06.12.2007 р. 
Всього: 37 од. зб., 1924 – 1939 рр. 
 

Опис № 1 – 1924 – 1939 рр., 29 од. зб. 
Книги реєстрації актів цивільного стану про народження, шлюб, 

смерть. 
 

Опис № 2 – 1924 – 1939 рр., 8 од. зб. 
Алфавіти до книг реєстрації актів цивільного стану. 
 
 
Р-8235, Мале приватне підприємство «Протект», 
12.02.1997 – 14.04.2006 рр., 
Ліквідовано 14.04.2006 р. 
 
На державному зберіганні з 23.05.2008 р. 
 

Опис № 1 о – 1998 – 2005 рр., 4 од. зб. 
Справи з особового складу. 
 
 
8236, Колекція «Голодомор в Одеській області 1932 – 1933 років. Па-

м'ять народу: свідчення, спогади, дослідження», 
2008 р. 
 
На державному зберіганні з 06.05.2009 р. 
 

Опис № 1 – 2008 р., 68 од. зб. 
Звіти заходів у зв’язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932-1933 ро-

ків в Україні з додатками, по районам Одеської області. Звіти на електрон-
них носіях. 
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Р-8237, Дихан Михайло Дмитрович – професор, доктор історичних наук, 
25.08.1925 – 06.07.2006 рр. 
 
На державному зберіганні з 09.10.2008 р. 
 

Здавальний опис № 1 – 141 справа, 1165 документів. 
 
 
8238, Державна інспекція з контролю за цінами в Одеській області, 
Міністерства економіки України, 
з 02.09.1991 р. 
 
На державному зберіганні з 10.09.2009 р. 
 

Опис № 1 – 1991 – 2002 рр., 115 од. зб. 
Директивні листи і вказівки Міністерства економіки України; листу-

вання з Держінспекцією з контролю за цінами Мінекономіки України, Одеською 
облрадою, Одеською облдержадміністрацією з основних питань діяльності дер-
жінспекції; інформація про результати роботи інспекції; плани роботи; бух-
галтерія; кадри. 

 
 
8239, Одеська обласна рада, 
з 1991 р. 
 
На державному зберіганні з 05.06.2009 р. 
 

Опис № 1 – 1991 – 2002 рр., 742 од. зб. 
Загальний відділ: постанови Верховної ради України, президії Верхов-

ної ради України, Закони України зі змінами, розпорядження ради міністрів 
України, постанови кабінету міністрів. Протоколи засідань Президії кабіне-
ту міністрів України. Листування. Протоколи. Організаційно-інструкторський 
відділ. Комісія по встановленню прав реабілітованих. Річні звіти. Бухгал-
терія: штатні розписи, річні звіти з основної діяльності. Господарська 
служба. Сектор загального діловодства. Відділ взаємодії з радами та ор-
ганами місцевого самоврядування. Відділ бухгалтерського обліку. Сектор ро-
зпорядних документів. 

 
Опис 2 - 1991-2013 рр., 103 од. зб. 
 Довідки правоохоронних органів, списки репресованих та реабілітованих 
громадян, протоколи засідань комісії, річні звіти про роботу комісії. 

 
Р-8240, Калініченко Олександр Олександрович – командир I рангу під-

водного човна, 
17.03.1954 –  
 
На державному зберіганні з 04.09.2009 р. 
 

Здавальний опис № 1 – 18 справ, 710 документів. 
 
 

8242, Одеська державна інспекція з контролю якості лікарських засо-
бів, 
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Міністерства охорони здоров’я України, 
04.06.1997-16.06.1998 рр.; 
 
Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів в Одеський 

області, 
16.06.1998-08.10.2008 рр.; 
 
Ліквідовано 08.10.2008 р. 
 
На державному зберіганні з 18.11.2009 р. 
 

Опис № 1 – 1997 – 2008 рр., 50 од. зб. 
Керівництво: сектор з організації державного контролю якості медич-

ної продукції; сектор з організації державного контролю якості медичної 
допомоги; сектор бухгалтерського обліку. 

 
 
8243, Об'єднаний архівний фонд Козацькі товариства Одещини 
1991р. 
 
На державному зберіганні з 05.02.2010 р. 
 

Опис № 1 – 2002 - 2013 рр., 73 од. зб. 
Матеріали діяльності чорноморського козацького з’єднання (печатні 

видання; протоколи засідань Ради Крайової старшини ЧКЗ, Ради отаманів та 
Крайової канцелярії; універсали ЧКЗ; накази Крайового військового Отама-
на), матеріали перших обласних конкурсів екологічного та історичного; ре-
ферати учнів середніх учбових закладів Одеської області. 

 
 
Р-8244, Колекція – Герої Соціалістичної Праці та Герої України Оде-

щини,  
1949-2009 рр. 
 
На державному зберіганні з 09.11.2010 р. 
 
Опис № 1 – 1949 - 2009 рр., 51 од.зб. 
Особові документи (біографії, почесні грамоти, посвідчення, фотокар-

тки, ксерокопії газетних статей та ін.) 
 
Р-8245, Відділ запису актів громадянського стану Виконавчого коміте-

ту Савранської районної ради,  
1934-липень 1995 рр. 
 
На державному зберіганні з 28.10.2010 р. 
Всього: 2 од.зб., 1934 р. 
 
Опис № 1 – 1934 р., 1 од.зб. 
Книга запису актів громадянського стану про народження. 
 
Опис № 2 – 1934 р., 1 од.зб. 
Алфавіт до книги. 
 
8246, Представництво Державного комітету України з питань регулятор-

ної політики та підприємництва в Одеській області, 
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17.04.2000-2010 рр., 
 
Ліквідовано 28.05.2010 р. 
 
На державному зберіганні з 02.11.2010 р. 
 
Опис № 1 – 2000 - 2010 рр., 64 од.зб. 
Положення про представництво; накази з основної діяльності; річні 

бухгалтерські баланси; кошторис доходів та видатків; звіти про результати 
діяльності представництва; акти перевірок представництвом. 

 
8247, Одеська обласна виборча комісія по виборах депутатів Одеської 

обласної ради,  
31 жовтня 2010 р. 
 
На державному зберіганні з 25.11.2010 р. 
Всього: 137 од.зб., 2010 – 2013 рр. 
 
Опис № 1 – 2010 – 2013 рр., 135 од.зб. 
Протоколи територіальних виборчих комісій і дільничних виборчих ко-

місій про підсумки голосування та результати виборів; рішення та протоколи 
рішень з додатками; звіти про надходження і використання коштів виборчого 
фонду. 

 
Опис № 1о – 2010 р., 2 од.зб. 
Відомості з нарахування заробітної плати та інших виплат членам Оде-

ської обласної виборчої комісії. Перелік членів Одеської обласної виборчої 
комісії. 

 
8248, Управління з контролю за використанням та охороною земель в 

Одеській області, 
Державного комітету України із земельних ресурсів, 
2005 р. 
 
Державна інспекція з контролю за використанням і охороною земель у 

Одеській області, 
27.01.2009 р., 
 
Ліквідована 23.11.2009 р. 
 
На державному зберіганні з 30.11.2010 р. 
 
Опис № 1 – 2005 – 2010 рр., 47 од.зб. 
Накази та розпорядження з основної діяльності, структура управління, 

квартальні плани, річні звіти, бухгалтерія, кадри,  
 
Р-8249, Одеське обласне управління державної позавідомчої експертизи 

проектів при Одеському облвиконкомі, 
1988-15.08.1992 рр., 
 
Одеська обласна служба Української державної інвестиційної експерти-

зи, 
Одеської обласної державної адміністрації, 
15.08.1992-06.06.2008 рр. 
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На державному зберіганні з 21.03.2011 р. 
Опис № 1 – 1988 – 2008 рр., 862 од.зб. 
Накази з основної дільності, штатні розписи, річні звіти з основної 

діяльності. Висновки, обґрунтування з експертизи проектів та кошторисів на 
будівництво і реконструкцію об'єктів. 

 
 
8250 сч, Товариство з обмеженою відповідальністю „Фенікс Транс Сер-

віс ЛТД”, 
24.06.1994 р. 
 
На державному зберіганні з 01.07.2011 р. 
 
Опис № 1 дск – 1999 – 2011 рр., 4 од.зб.дск. 
Журнал обліку журналів, картотек. Номенклатура секретних справ і 

справ ДСК. Ліквідаційний акт. 
 
8251 сч, Товариство з обмеженою відповідальністю „Техносистеми 

плюс”, 
07.08.2006 р. 
 
На державному зберіганні з 04.10.2011 р. 
 
Опис № 1 дск – 2008 – 2011 рр., 3 од.зб.дск. 
Журнал обліку книг. Номенклатура секретних справ. Акт ліквідації. 
 
Р – 8252, Одеській технікум вимірювань 
 Держстандарту СРСР, 
02.09.1945 – 27.04.1990 рр.; 
 
Одеське вище училище метрології та якості 
 Держстандарту СРСР, 
27.04.1990 – 31.08.1993 рр.; 
 
1991 – Держкомстандарту України. 
 
Одеській коледж стандартизації, метрології та сертифікації, 
Держкомстандарту України 
31.08.1993 – 27.04.2007 рр., 
 
24.05.1997 – Міністерства освіти і науки України. 
 
На державному зберіганні з 29.02.2012 р. 
Всього: 245 од.зб., 1950 – 2000 рр. 
 
 
Опис № 1 – 1950 – 1990 рр., 193 од.зб. 
Учбова частина, бухгалтерія. 
 
Опис № - 2 – 1990 – 1993 рр., 31 од.зб. 
Учбова частина, відділ кадрів, бухгалтерія. 
 
Опис № 3 – 1993 – 2000 рр., 21 од.зб. 
Учбова частина, відділ кадрів, 
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Р – 8253 дск, Центральне проектно – конструкторське бюро № 3 
Міністерства Морського флоту СРСР, 
05.09.1947 р.; 
 
Чорноморське центральне проектно – конструкторське бюро з дослідним 

виробництвом (ЧЦПКБ), 
20.12.1966 р.; 
 
Південний науково – дослідний проектно – конструкторський інститут 

морського флоту (ПівденНДІМФ), 
19.03.1987 р.; 
 
Науково – дослідний проектно – конструкторський інститут морського 

флоту України з дослідним виробництвом (УкрНДІМФ) 
Міністерства транспорту України, 
06.04.1999 р.; 
 
Державне підприємство «Науково – дослідний проектно – конструкторсь-

кий інститут морського флоту України з дослідним виробництвом» (ДП «Укр-
НДІМФ») 

Міністерства транспорту і зв'язку України, 
07.05.2008 р. 
 
На державному зберіганні з 29.02.2012 р. 
 
Опис № 1дск – 1981 – 2012 рр., 15од.зб.дск. 
Номенклатура секретних і несекретних справ режимно – секретного від-

ділу, протоколи засідань ЕК по експертизі цінності секретних справ і від-
повідності їх степені таємності, акти на знищення справ, документи з лік-
відації режимно – секретного відділу. 

 
8254, Відділ банкрутства в Одеській області  
Державного департаменту з питань банкрутства, 
15.10.2009 р. 
 
 Ліквідований 10.06.2012 р. 
На державному зберіганні з 19.03.2012 р. 
 
Опис № 1 – 2009 – 2012 рр., 41 од.зб. 
Накази з основної діяльності, положення про відділ, річні плани та 

звіти, розпорядження, акти перевірок, штатні розписи, журнали обліку. 
 
Р – 8255, Особистий фонд 
Галяс Василь Терентійович – історик, ветеран Одеського національного 

університету ім. І.І.Мечнікова. 
13.01.1921 – 2006 рр.; 
 
На державному зберіганні з 19.07.2012 р. 
 
Неописаних справ: 4 од.зб., неописаних документів: 29 од.зб. 
 
8256, Управління державної служби Головного управління державної 

служби України в Одеській області, 
05.07.2005 р. 
 



ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – НАЯВНІ -  1516 

На державному зберіганні з 12.07.2012 р. 
 
Опис № 1 – 2005-2011 рр., 53 од.зб. 
Керівництво, відділ з питань реалізації державної політики у сфері 

державної служби, відділ з питань проходження державної служби, відділ ор-
ганізаційно – кадрової роботи та документообігу. 

 
8257, Головне управління пожежної безпеки та аварійно – рятувальних 

робіт МНС в Одеській області 
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах за-

хисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, 
03.07.2003 – 15.12.2003 рр.; 
 
Головне управління МНС України в Одеській області, 
05.12.2003 р. 
 
Управління МНС України в Одеській області, 
04.10.2007 р. 
 
Головне управління МНС України в Одеській області, 
21.05.2008 р. 
 
На державному зберіганні з 15.10.2012 р. 
 
Опис № 1 – 2003 – 2012 рр., 262 од.зб. 
Сектор планування та аналітичного забезпечення, управління по роботі 

з персоналом, обліково-розрахунковий відділ,управління цивільного захисту, 
центр зв'язку з громадськістю, сектор охорони здоров'я та медико – біоло-
гічного забезпечення. 

 
8258, Одеське державне підприємство «Одесавтотранс» 
Міністерства транспорта України, 
11.05.1994 – 31.05.1995 рр.; 
 
Відкрите акціонерне товариство «Одесавтотранс», 
31.05.1995 – 22.02.2011 рр. 
 
На державному зберіганні з 30.10.2012 р. 
Всього: 35 од.зб.; 1994 – 2001 рр. 
 
Опис 1 – 1994 – 1995рр., 5 од.зб. 
Статут Державного підприємства «Одесавтотранс», накази з основної 

діяльності, штатний розпис. 
 
Опис 2 – 1995 – 2001 рр., 30 од.зб. 
Статут ВАТ «Одесавтотранс», накази з основної діяльності, штатний 

розпис, посадові інструкції, звіти по кадрам, протоколи конференції та 
зборів. 

 
Р-8259, Колекція Петра Трохимовича Маркушевського  «Українська 

 народна творчість» (звіти з фольклорної практики  студентів  філо-
логічного факультету Одеського державного  університету ім. 
 І.І.Мечнікова) 

 
На державному зберіганні з 02.12.2013 р. 
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Опис 1 - 1972 - 1993 рр., 50 од. зб. 
 Фольклорні матеріали (українські народні пісні, усний фольклор, обряд 
та свята, тематичні збірки) 

 
Р-8260, Державна податкова інспекція в Одеській області 
Міністерства фінансів УРСР 
Головної державної податкової інспекції УРСР, 
25.06.1990 р.; 
 
Міністерства фінансів України Головної державної податкової інспек-

ції України Одеської обласної держадміністрації, 
14.05.1992 р.; 
 
Міністерства фінансів України Головної державної податкової інспек-

ції України, 
24.12.1993 р. 
 
На державному зберіганні з 04.04.2013 р. 
 
Опис 1 – 1990 – 1996 рр., 200 од.зб. 
Накази з основної діяльності, документи про проведення організацій-

ної роботи інспекції по Одеській області Мінфіном УСРС, акти та довідки 
тематичних перевірок роботи інспекції по м. Одеса та області, документи 
комплексних перевірок роботи інспекції по районам області, зведені річні 
звіти про результати робіт та про виконання кошторису витрат інспекції, 
штатні розписи, звіти про роботу з кадрами. 

 
Р-8261, Одеське відділення державного океанографічного інституту 
Державного океанографічного інституту м. Москва, 
Головного управління гідрометеорологічної служби, 
15.11.1971 р. 
 
На державному зберіганні з 24.04.2013 р. 
 
Опис 1 – 1971 – 1987 рр., 50 од.зб. 
Керівництво, Одеська секція наукової ради, бюро раціоналізації і ви-

нахідливості, бухгалтерія, відділ кадрів, профспілковий комітет. 
 
Р-8262, Одеський обласний наркологічний диспансер  
Одеського обласного відділу охорони здоров'я Міністерства охо    

рони здоров'я УРСР, 
26.12.1979 р. - 26.12.2012 рр; 
 
з 1991 р. - Міністерства охорони здоров'я України. 
 
На державному зберіганні з 19.07.2013 р. 
 

Опис 1 - 1980 - 2012 рр., 221 од. зб. 
 Накази з основної діяльності, штатні розписи, кошториси, річні фінан-
сові звіти, статистичні звіти з основних видів діяльності, протоколи на-
рад. 
 
 Р-8263, Особистий фонд 
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 Шайкевич Борис Олександрович, доктор філологічних наук,  професор 
Одеського національного університету ім.  І.І.Мечнікова, театральний 
критик, 
 29.09.1913 - 03.03.2005 рр. 
 
 На державному зберіганні з 21.08.2013 р. 
 
Опис 1 - 1912 - 2005 рр., 151 од зб. 
 Творчі документи, біографічні документи. 
 
 Р-8264, Особистий фонд 
 Потеряйко Віктор Семенович, художник, член Націо- нальної спілки худо-
жників України, віце - президент Спілки мариністів міста Одеси, керівник 
Художнього фонду Одеської орагізації Спілки художників України 
 р.09.01.1940 р. 
 На державному зберіганні з 23.09.2013 р. 
 
Опис 1 - 1954 - 2015 рр., 100 од. зб. 
 Творчі документи, біографічні документи. 
 
 Р-8265, Особистий фонд  
 Якупов Назим Мухаметзянович, Герой Радянського Союзу,  заслужений 
 діяч науки України, доктор історичних наук,  професор, 
 07.07.1928 - 20.02.2009 рр. 
 
 На державному зберіганні з 20.02.2014 р. 
 
Опис 1 - 1962 - 2012 рр., 24 од. зб. 
 Творчі документи, біографічні документи. 
 
 8266, Головне управління Державної інспекції техногенної безпеки 
 України в Одеській області, 
 2011 - 2013 рр. 
 
 На державному зберіганні з 01.04.2014 р. 
 
Опис 1 - 2011 - 2013 рр., 34 од. зб. 
 Накази з основної діяльності, положення про ГУ, плани роботи, кошто-
риси, річні фінансові звіти та баланси, звіти дослідно - випробувальної 
лабораторії. 
 
 8267, Колекція «Меценати Одеси», 
 1999 - 2012 рр.  
 
 На державному зберіганні з 11.04.2014 р. 
 
 
Опис 1 - 1999 - 2012 рр., 9 од. зб. 
 Законодавчі документи, листування членів правління Всесвітнього клубу 
одеситів з міською владою та меценатами, періодичні одеські видання, де 
було зазначено про встановлення пам'ятника, брошури проекту, запрошення на 
відкриття, списки благочинників, фотографії пам'ятника, результати конкур-
су на кращий проект, відомості про скульптора. 
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 Р-8268, Колекція науково - технічної документації з реставрацій 
 Одеського національного академічного театру опери та балету, 
 1892 - 2007 рр. 
 
 На державному зберіганні з 28.04.2014 р. 
 
Опис 1 - 1892 - 2007 рр., 675 од. зб. 
 Науково - технічна документація. 
 
 8269, Окружна виборча комісія з виборів Президента України  тери-
торіального виборчого округу № 135, 
 2014 р. 
 
 На державному зберіганні з 13.06.2014 р. 
 
Опис 1 - 2014 р., 13 од. зб. 
 Постанови, протокольні рішення комісії, подання, протоколи засідань, 
протоколи про підсумки голосування, штатні розписи, кошториси, фінансові 
звіти. 
 
Опис 1о - 2014 р., 3 од. зб. 
 Відомості нарахування заробітної плати, списки членів комісії, трудо-
ві договори. 
 
 8270, Окружна виборча комісія з виборів Президента України  тери-
торіального виборчого округу № 136, 
 2014 р. 
 
 На державному зберіганні з 13.06.2014 р. 
 
Опис 1 - 2014 р., 12 од. зб. 
 Постанови, протокольні рішення комісії, подання, протоколи засідань, 
протоколи про підсумки голосування, штатні розписи, кошториси, фінансові 
звіти. 
 
Опис 1о - 2014 р., 4 од. зб. 
 Відомості нарахування заробітної плати, списки членів комісії, трудо-
ві договори. 
  
 8271, Окружна виборча комісія з виборів Президента України  тери-
торіального виборчого округу № 137, 
 2014 р. 
 
 На державному зберіганні з 13.06.2014 р. 
 
Опис 1 - 2014 р., 12 од. зб. 
 Постанови, протокольні рішення комісії, подання, протоколи засідань, 
протоколи про підсумки голосування, штатні розписи, кошториси, фінансові 
звіти. 
 
Опис 1о - 2014 р., 4 од. зб. 
 Відомості нарахування заробітної плати, списки членів комісії, трудо-
ві договори. 
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 8272, Окружна виборча комісія з виборів Президента України  тери-
торіального виборчого округу № 138, 
 2014 р. 
 
 На державному зберіганні з 13.06.2014 р. 
 
Опис 1 - 2014 р., 13 од. зб. 
 Постанови, протокольні рішення комісії, подання, протоколи засідань, 
протоколи про підсумки голосування, штатні розписи, кошториси, фінансові 
звіти. 
 
Опис 1о - 2014 р., 5 од. зб. 
 Відомості нарахування заробітної плати, списки членів комісії, трудо-
ві договори. 
 

 Р-8273, Першина Заїра Валентинівна, доктор історичних наук,  про-
фесор, декан історичного факультету Одеського національного універси-
тету ім. І.І.Мечнікова, заслужений працівник вищої школи України 

 23.02.1925 - 19.05.2003 рр. 
 
 На державному зберіганні з 02.10.2014 р. 
 
Здавальний опис 1 - 1949 - 2003 рр., 104 од. зб. 
 Творчі документи, біографічні документи, листування, зображувальні 
документи. 
 
 Р-8274, Відділ реєстрації актів громадянського стану Виконавчого 
 комітету Троїцької районної ради  
 1936 — 1938 рр. 
 
 На державному зберіганні з 03.11.2014 р. 
Опис 1 — 1936 — 1938 рр., 2 од. зб. 
 Книги реєстрації актів цивільного стану. 
 
Опис 2 — 1936 — 1938 рр., 1 од. зб. 
 Алфавіти до книг. 
 
 Р-8275, Урсу Дмитро Павлович, доктор історичних наук, професор  Оде-
ського національного універсітету ім. І.І.Мечнікова,  історіограф 
 10.10.1936 - ) 
 
 Р-8276, Товариство з обмеженою відповідальністю “Кросс” 
 2015 р. 
 
  На державному зберіганні з 02.03.2015 р. 
Опис 1 дск — 2015 р., 1 од. зб. 
 Акт ліквідації. 
 
 Р-8277, Мельник Ігор Кирилович доктор історичних  наук,  письмен-
ник, член Національної спілки журналістів України,  член Міжнародного 
союзу літераторів Росії 
 народ. 01.10.1961 р. -  
 
 На державному зберіганні з 28.05.2015 р. 
Опис 1 здав. - 1989 — 2013 рр. .40 од. зб. 
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 Документи творчої та громадської діяльності, біографічні матеріали. 
 
 Р-8278, Народний архів 
 
 8279, Інспекція державного архітектурно - будівельного  контролю в 
Одеській області 
 2007-2014 рр.  
 
 На державному зберіганні з 09.06.2015 р. 
Опис 1 - 2007-2014 рр., 41 од. зб. 
 Положення про інспекцію та про відділи, накази з основної дільності . 
протоколи засідань, штатні розписи, статисттичні звіти, кошториси, фінан-
сові звіти, ліквідаційний баланс. 
 
 Р-8280, Державна інстпекція захисту рослин Одеської області 
 1962-2014 рр. 
 
 На державному зберіганні з 14.09.2015 р. 
Опис 1 - 1962-2014 рр., 21 од.зб. 
 Документи (постанова, накази) про організацію, реорганізації, перей-
менування, припинення діяльності інспекції. Положення, витяг з Єдиного 
державного реєстру. Річний баланс, річні фінансові звіти, штатні розписи, 
розрахунки сум страхових внесків, річні кошториси, плани асигнувань, лік-
відаційний баланс. 
  
 


