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Державний архів Одеської області 
м. Одеса, вул. Жуковського, 18. 

(найменування розпорядника архівної інформації та його адреса) 
СПИСОК АРХІВНИХ ФОНДІВ (НЕФОНДОВИХ КОМПЛЕКСІВ), 

в яких виявлено та встановлено фактичну наявність архівної інформації репресивних органів 
за період 1917-1991 роки 

 
 
 

№ 
п/п 

Фонди (нефондові комплекси), що містять архівну інформацію репресивних 
органів 

 Номер, назва фонду, крайні дати документів 
фонду, номер опису 

Кількість справ(частин, 
томівсправи),(одиниць 

обліку/одиницьзберігання 
аудіовізуальнихдокументів) 

Характеристикадокументів(фільтраційні, 
судово-слідчі,особові справи,управлінська 

документаціятощо) 

1 2 3 4 

ПРАВОСУДДЯ. ЮСТИЦІЯ 

1 

Відділ юстиції виконавчого комітету Одеської 
обласної ради народних депутатів, 
ф.Р–7952, оп.1, 2, 1971–1988 рр. 
 
 
 

553од.зб. 

Протоколи засідань колегії, плани роботи, звіти про 
діяльність управління. Доповідні записки, інформації про 
роботу народних судів і нотаріальних контор, правову 
роботу в народному господарстві. Управлінська 
документація. 

2 
Управління Міністерства юстиції УРСР 
Одеської обласної ради депутатів трудящих 
ф.Р–6269,оп.1, 1941–1956 рр. 

80 од. зб. 

Постанови облвиконкому стосовно діяльності управління. 
Протоколи обласних нарад народних суддів, нотаріусів. 
Звіти та доповіді про роботу управління юстиції, колегії 
адвокатів, народних судів, нотаріальних контор. 
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Юридичні відділи виконкомів міських рад Одеської губернії 

3 

Одеський губернський юридичний відділ 
губернської ради робітничих, селянських та 
червоноармійськихдепутатів, 
ф.Р-69, оп.1,1920-1922рр. 

201 од.зб. 

Копії циркулярів комісаріату юстиції. Накази по 
юридичному відділу та каральному підвідділу. Звіти про 
діяльність карального підвідділу. Протоколи розподільної 
комісії. Відомості про осіб, ув'язнених в Одеському домі 
примусових робіт. 

Суди 

4 
Одеський обласний суд, 
ф.Р-5089, оп.1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
12, 13,14, 1940-1948 рр. 
 

2387 од.зб. Кримінальні справи. Шлюборозлучні справи. Справи 
загально-позовного провадження. 

5 Одеський губернський суд (ГУБСУД) 
ф.Р-1522, оп.1, 2, 3, 4, 5,  1923-1925 рр. 2732 од.зб. 

Циркуляри та розпорядження, протоколи пленумів губсуду 
(1923). Річний звіт колегії захисників (1923-1924). Доповіді 
про діяльність губсуду (1923-1924). Справи «про 
бандитизм, участь у білих арміях і білогвардійських 
охоронках, дезертирстві, дискредитування радянської 
влади, шпигунстві, диверсіях, розповсюдженні 
контрреволюційних чуток, антирадянській агітації, 
спекуляції, розкраданні народного майна». Посадові 
злочини. 

6 Одеський окружний суд (ОКРСУД) 
ф. Р-1520, оп.1, 2, 3, 4, 1925-1930 рр. 1297 од.зб. 

Протоколи з’їздів та конференції робітників юстиції 
Одеського округу (1926-1927). Звіти про роботу суду 
(1925), народних судів, нотаріальних контор (1925-1926). 
Листування у судових справах з дільничними нарсудами і 
слідчими. Матеріали пленумів окрсуду (1925). Справи про 
обвинувачення осіб і організацій в цивільних та 
кримінальних злочинах. 

7 Одеський міжрайонний суд, 
ф. Р-1262, оп.1, 1930-1932 рр. 122 од.зб. Кримінальні та цивільні судово-слідчі справи. 
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8 Біляївський районний суд, 
ф. Р-3423, оп.1, 1926-1934 рр. 410 од.зб. 

Постанови, накази, циркуляри Наркомюста, Окрсуду, 
Облсуду. Списки народних засідателів. Списки 
правопорушників. Справи та листування про звинувачення 
різних осіб. Кримінальні справи. Позови. 

9 Одеський окружний дисциплінарний суд, 
ф. Р-1523, оп.1, 1926-1928 рр. 61 од.зб. 

Матеріали про організацію дисциплінарного суду, вибори 
членів та порядок роботи суду. Протоколи розпорядчих 
засідань. Звіти про діяльність дисциплінарного суду. 
Протоколи допитів осіб, притягнутих судом. Постанови та 
вироки суду. Матеріали з розбору статей у місцевій пресі, 
направлених проти судових упущень и проступків, 
бюрократизму, тяганини й адміністрування посадових осіб 
державних установ. Скарги на постанови дисциплінарного 
суду. Листування з Головним дисциплінарним судом, 
окрвиконкомом, прокуратурою, окружним судом, міліцією, 
місцевими державними та громадським установами й 
організаціями про притягнення до відповідальності осіб, 
винних у посадових упущеннях і провинах. 
Справи про звинувачення у бюрократизмі, тяганині, 
недбалому та неуважному відношенні до заяв та скарг 
трудящих, адмініструванні, протекціонізмі, недбалому 
відношенню до службових обов’язків, невиконання 
постанов місцевих адміністративних органів, невірному 
підборі кадрів, роздування штату й адміністративно-
господарчих витрат, порушення фінансової дисципліни і 
т.д. 

Народні суди Одеської області 



4 
 

1 2 3 4 

10 

Народний суд Олександрівського району, 1 
дільниці, м. Одеса, 
Ф.Р-1776, оп.1, 1920—1923 гг. 
 
 

72од.зб. 

Циркуляри та директививищестоящих органів. Накази по 
нарсудам, їхні звіти. Слідче листування. Цивільні й  
адміністративні справи.  

 

11 
Народний суд Бульварного району, 1-ої 
дільниці, м. Одеси, 
ф.Р-1778, оп.1, 1920 рр. 

86 од.зб. Те саме 

12 
Народний суд Михайлівського району, 1-ої 
дільниці, м. Одеси,  
ф.Р-2094,оп.1, 1920-1924 рр. 

15 од.зб. Те саме 

13 
Народний суд Пересипськогонайону, 1-ої 
дільниці м. Одеси,  
ф.Р–2097, оп.1, 1921-1923 рр. 

72 од.зб. Те саме 

14 Народний суд 1 дільниці м. Одеси, 
ф.Р-1260, оп.1, 1923-1931 рр. 10 од.зб. Те саме 

15 
Народний суд Ленінського району, 2-ої 
дільниці м. Одеси, 
ф. Р–6258, оп.1, 1944-1952 рр. 

6 од.зб. Те саме 

16 
Народний суд Бульварного району, 2-ої 
дільниці, м. Одеси, 
ф.Р-1521, оп.1, 2, 1920-1924 рр. 

63 од.зб. Те саме 

17 Народний суд 2-ої дільниці м. Одеси, 
ф.Р-1248, оп.1, 2, 1924-1925, 1930-1931 рр. 4 од.зб. Те саме 
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18 Народний суд 3-ої дільниці м. Одеси, 
ф.Р-1251, оп.1, 2, 1923-1929, 1931 рр. 68 од.зб. Те саме 

19 
Народний суд Ленінського району, 4-ої 
дільниці, м. Одеси, 
ф.Р–6256, оп.1, 1946-1949 рр. 

1 од.зб. Те саме 

20 Народний суд 4-ої дільниці м. Одеси, 
ф.Р-1342, оп.1, 2, 1924-1931 рр. 59 од.зб. Те саме 

21 Народний суд 5-ої дільниці м. Одеси, 
ф.Р-1372, оп. 1, 2, 1926-1931 рр. 557 од.зб. Те саме 

22 Народний суд 5-ої дільниці м. Одеси, 
ф.Р-6260, оп.1, 2, 3, 1946-1952 рр. 93 од.зб. Те саме 

23 Народний суд 6-ої дільниці м. Одеси, 
ф.Р-2171, оп.1, 1923-1930 рр. 156 од.зб. Те саме 

24 
Народний суд Приморського району 7-ої 
дільниці м. Одеси, 
ф.Р-6261, оп.1, 2, 1947-1954 рр. 

71 од.зб. Те саме 

25 Народний суд 7-ої дільниці м. Одеси, 
ф.Р-2173, оп.1, 2, 1924-1934 рр. 29 од.зб. Те саме 

26 Народний суд 8-ої дільниці м. Одеси, 
ф.Р-2077, оп.1, 2, 1924-1925, 1930-1931 рр. 19 од.зб. Те саме 
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27 Народний суд 9-ої дільниці м. Одеси, 
ф.Р-2078, оп.1,2, 1925-1931 рр. 38 од.зб. Те саме 

28 Народний суд 10-ої дільниці м. Одеси, 
ф.Р-2079, оп.1, 2, 1924-1931 рр. 81 од.зб. Те саме 

29 Народний суд 11-ої дільниці м. Одеси, 
ф.Р-2080, оп.1, 2, 1923-1931 рр. 486 од.зб. Те саме 

30 Народний суд 12-ої дільниці м. Одеси, 
ф.Р-2081, оп.1, 1926-1931 рр. 17 од.зб. Те саме 

31 Народний суд 13-ої дільниці м. Одеси, 
ф.Р-2082, оп.1, 2, 1925-1931 рр. 26 од.зб. Те саме 

32 Народний суд 14-ої дільниці м. Одеси, 
ф.Р-2083, оп.1, 2, 1924-1931 рр. 37.од.зб. Те саме 

33 Народний суд 16-ої дільниці м. Одеси, 
ф.Р-2085, оп.1, 1930-1931 рр. 46 од.зб. Те саме 

34 Народний суд 17-ої дільниці м. Одеси, 
ф.Р-2086, оп.1, 2, 1929-1931 рр. 6 од.зб. Те саме 

35 Народний суд 20-ої дільниці м. Одеси, 
ф.Р-2088, оп.1, 2, 1928-1931 рр. 102 од. зб. Те саме 
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36 Народний суд 21-ої дільниці м. Одеси, 
ф.Р-2089, оп.1, 2, 1930-1931 рр. 112 од. зб. Те саме 

37 Народний суд 22-ої дільниці м. Одеси, 
ф.Р-2090, оп.1, 2, 1927-1931 рр. 150 од. зб. Те саме 

38 Нарсуд Одеського приміського району, 
ф.Р-6171, оп.1, 1944-1955 рр. 6 од. зб. Рішення та вироки нарсуду з кримінальних та цивільних 

справ. 

39 Нарсуд Овідіопільського району, 
ф.Р-6101, оп.1, 1944 рр. 1 од. зб. Рішення та вироки нарсуду з кримінальних справ. 

40 
Народний суд 7-ої дільниці Одеського 
судового округу, м. Овідіопіль, 
ф.Р-4786, оп. 1, 1925 рр. 

5 од. зб. Цивільні судові справи про встановлення віку, факту 
народження і смерті, аліментів та інше. 

41 
Фрідріх-Енгельсовий районний народний суд, 
с.Зельци. 
ф.Р-4458, оп.1, 1925-1927 рр. 

3 од. зб. 

Циркуляри Окружного суду з різних питань (про заборону 
розмноження і продаж бюстів та барельєфів, про зміну 
запобіжного заходу, про боротьбу з релігією, про 
проведення ревізій нотаріальних органів і т.д.). 

42 Нарсуд красноокнянського району, 
ф.Р-5552, оп.1, 1944-1953 рр. 42 од.зб. Рішення та вироки нарсуду з цивільних і кримінальних 

справ. 

43 

Народний суд 10-ої дільниці Одеського 
судового округу, с. Маяки, Червоно-
повстанського району, 
ф.Р-4787, оп.1, 1921, 1923-1926рр. 

54 од. зб. 
Копії розпоряджень народного комісаріату юстиції, 
окружного суду. Цивільні судові справи про встановлення 
стажу роботи, аліментів та інше. 
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44 

Народний суд 12-ої дільниці Одеського 
судового округу, с. Суворове, Тилігул-
Березанського району, 
ф.Р-4789, оп.1, 1923-1927 рр. 

11 од. зб. Те саме 

45 

Народний суд 13-ої дільниці Одеського 
судового округу, с.Троїцьке, Троїцького 
району, 
ф.Р-4790, оп.1, 1925 рр. 

2 од, зб. Те саме 

46 

Народний суд 14-ої дільниці Одеського 
судового округу, с. Черново, Ісаєвського 
району, 
ф.Р-4791, оп.1, 1923-1925 рр. 

7 од. зб. Те саме 

Інші судові установи 

47 
Одеська губернська рада народних суддів 
ф.Р-1145, оп. 1,1920–1923 рр. 
 

117 од. зб. 

Журнали загальних зборів народних суддів (1920). 
Листування з губернським відділом юстиції про норми та 
міри кари за різні злочини. Справи про визначення 
іноземного підданства та ін. 

48 
Лінійний суд Чорноморського басейну та 
Дунайського пароплавства, 
ф.Р-5249, оп.1, 2, 3, 1934–1953 рр. 

1472 од. зб. Кримінальні справи. 

49 
Лінійний суд Одеської залізниці,  
ф.Р-5210, оп.1, 2, 3, 4, 5, 6, 1935–1941, 1944-
1953 рр. 

1812 од. зб. Накази по особовому складу. Кримінальні справи. 
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Народні слідчі Одеської області. 

50 Особливий народний слідчий м. Одеси  
ф.Р-5510, оп.1, 1925 рр. 6 од. зб. Речові докази у кримінальних справах. 

Революційні трибунали Одеської області. 

51 
Одеський губернський революційний 
трибунал м. Одеса, 
ф.Р-1774, оп.1, 2, 1920–1923 рр. 

6895од.зб. 

Листування про слідчі справи (1921-1922). Справи «Про 
бандитизмі, антирадянської агітації проти продподатку, 
шпигунстві, диверсіях, участі в білогвардійських і 
петлюрівських військах, каральних загонах і контррозвідки, 
куркульських повстаннях, невиконанні продподатку, 
саботажі, перевищенні влади, хабарництво, неправильних 
діях комісій з розкуркулення, приховуванні продовольства 
від обліку, ухиленні від видачі голодного пайка, 
самогоноваріння, дезертирство» та ін. 

52 

Відділ революційно-військового трибуналу 
при Одеському губернському прикордонному 
загоні, м. Одеса, 
ф.Р-3937, оп.1, 1923 р.  

3од.зб. Накази по прикордонному загону. Списки особового 
складу. 

53 

Революційний Військовий Трибунал Водного 
транспорту Чорного та Азовського морів та 
Одеських залізниць, м. Одеса, 
ф.Р-5047, оп.1, 1921–1924 рр. 

26 од. зб. Кримінальні та контрреволюційні судові справи. Справа 
про загибель пароплава «Камо». 
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54 

Революційний військовий трибунал 
залізничного та водного транспорту Чорного 
та Азовського морів і Одеського відділення 
Південно-Західнихзалізниць, м. Одеса, 
ф.Р-5293, оп.1, 1920–1922 рр. 

183 од. зб. 

Накази по трибуналу. Копії вироків. Справи з 
обвинувачення посадових злочинів, антирадянській агітації. 
Особові справи, послужні списки та списки особового 
складу. 

55 
Революційний військовий трибунал 6-го 
стрілецького корпусу, м. Одеса, 
ф.Р-5061, оп.1, 2, 1922–1929 рр. 

583 од. зб. 
Накази по трибуналу. Протоколи засідань виїзної сесії. 
Справи засуджених. Послужні списки, довідки, 
посвідчення, які видані співробітникам. 

Судово–земельні комісії Одеської області. 

56 
Одеська окружна судово-земельнакомісія, 
ф.Р-50, оп.1, 2, 1924-1930 рр. 
 

2188 од. зб. 

Директиви Одеського окрвиконкому з питань 
адміністративного та судового регулювання земельних 
відносин. Циркуляри, журнали судових засідань та 
листування комісії, звіти районних судово-земельних 
комісій та судових виконавців. Судові справи з касаційних 
скарг громадян та організацій з питання виселення з дому, 
самовільного захоплення землі, визнання прав на будинок 
та садиби, закріплення присадибних місць, стягнення 
продподатку, відновлення порушеного землекористування, 
розділу двору та майна, наділенні нормою землі, 
відчуження надлишків землі. Справи о закріпленні 
колишнього майна церков за організаціями. Настільні 
реєстри, алфавіти. 
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57 

Одеська районна судово-земельна комісія 
(Райсудземкомісія) виконкому Одеського 
районної ради робітничих, селянських і 
красноармійських депутатів, м. Одеса 
ф.Р-54, оп.1. 1925-1930 рр. 

460 од.зб. Те саме. 

58 
Комінтернівськарайоннасудово-
земельнакомісія, 
ф.Р-2193, оп.1. 1923-1931рр. 

224 од. зб. . 
Те саме. 

59 
Овідіопільськаволосна судово-земельна 
комісія,  
ф.Р-896, оп. 1, 2, 1924-1930 рр. 

386 од. зб. Те саме. 

60 
Андрієво-Іванівська районнасудово-
земельнакомісія, 
ф.Р-982, оп.1, 1923-1930 рр. 

56 од. зб. Те саме. 

61 
Ленінська районна судово-земельна комісія, с. 
Северінівка, 
ф.Р-543, оп.1. 1923-1925рр. 

130 од. зб. Те саме 

62 
Червоно-Повстанська судово-земельна 
комісія, с.Біляївка, 
ф.Р-4845, оп.1, 2, 1923-1929 рр. 

787 од. зб. Те саме. 

63 

Червоно-Повстанська районна судово-
земельна комісія (Волсудземкомісія) 
виконкому Червоно-Повстанського волосної 
ради робітничих, селянських та 
красноармійських депутатів с, Одеського 
повіту і губерній, 
ф.Р-5073, оп.1. 1923рр. 

18 од. зб. Те саме. 
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64 

Цебріковська районна судово-земельна 
комісія (Райсудземкомісія),с. Цебрикове, 
Одеського повіту і губерній 
ф. Р-1808, оп. 1, 1923-1928 рр. 

73 од. зб. Те саме. 

65 

Балтська окружна судово-земельна комісія, 
м. Балта, Автономна Молдавська Радянська 
Соціалістична республіка, 
ф.Р-1927, оп. 1, 1923-1924 рр., 

26 од. зб. Те саме. 

Прокуратура 

66 Одеська губернська прокуратура, 
ф.Р-1207, оп.1,1923-1924 рр. 3 од. зб. 

Декрети, накази, інструкції, розпорядження інстанцій 
вищого рівня, які стосуються діяльності прокуратури. 
Накази та інструкції Губпрокуратури. 

67 
Одеська обласна прокуратура, 
ф.Р-6105, оп.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1944-1990 
рр. 

1243 од. зб. 

Накази та директиви Генеральних прокурорів СРСР, УРСР, 
накази прокурора одеської області. Акти галузевих та 
цільових перевірок районних та міських прокурорів. 
Стенографічні звіти, протоколи обласних міжвідомчих, 
оперативних, учбово-методичних та ін. нарад. Аналітичні 
матеріали із загальному нагляду. Річні звіти обласної 
прокуратури. Матеріали слідчого,громадянсько-судового 
відділу, відділів з карно-судового нагляду, з нагляду за 
розглядом у судах громадянських справ,з загального 
нагляду, з нагляду за місцями позбавлення волі, за наглядом 
у справах неповнолітніх, слідчого управління, фінансово-
господарчого відділу. Матеріали з контролю виконання и 
скарг. Документи відділу кадрів (матеріали перевірок 
роботи з кадрами). Кошториси та штатний розклад. 
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68 Одеська окружна прокуратура, 
ф.Р-1190,оп.1, 1925–1930 рр. 156 од. зб. 

Циркуляри (1927-1928, 1930) і касаційні протести 
окрпрокурорів (1930). Огляди, звіти і доповіді про 
діяльність окрпрокуратури (1926-1930). Листування про 
розслідування зловживання й недолік, що викриваються 
пресою (1927-1930). 
Матеріали огляду установ та народних судів (1929-1930), 
нарад при окрпрокуратурі (1930), розслідування за скаргами 
на дії судовиконавців, керуючих робітників селищних та 
сільських рад, на невірні розкуркулювання (1930). Слідчі та 
наглядові справи. 

69 Одеська міжрайонна прокуратура 
ф.Р-1209, оп.1, 1930-1932 рр. 176 од. зб. 

Протоколи допитів, нарад міжрайпрокуратури, колегії 
захисників. Звіти про діяльність одеської 
міжрайпрокуратури (1930-1931). Касаційні протести. 
Листування з установами і підприємствами про випадки 
порушення соціалістичного закону (1931). Слідчі та 
наглядові справи. 

70 Ізмаїльська обласна прокуратура, м. Ізмаїл, 
ф.Р-7716, оп.1, 1940-1954 рр. 868 од.зб. 

Накази та директивні вказівки прокуратури СРСР. Плани 
роботи. Довідки,звіти та спецповідомлення про роботу 
прокуратури. Спостерігаючи справи з обвинувачень. Звіти 
про розгляд скарг трудящих. 

71 
Прокуратура Чорноморського басейну 
Прокуратури СРСР, м.Одеса, 
ф.Р-7920, оп.1, 1942-1959 рр. 

47 од. зб. Наглядові провадження у звинуваченнях. 

Районні прокуратури Одеської області 
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72 
Суворовська районна прокуратура, с. 
Суворове, Одеська область. 
ф.Р-7726, оп.1, 1945–1949 рр. 

20 од. зб. 
Накази та директивні вказівки прокурора УРСР та 
прокурора області. Доповіді про роботу Суворовської 
прокуратури. 

73 
Прокуратура Лиманського району, м. 
Білгород-Дністровський Ізмаїльська область, 
ф.Р-7512, оп.1, 1944 рр. 

2 од. зб. Накази, розпорядження та директивні вказівки прокурора 
УРСР та прокурора Ізмаїльської області. 

Адвокатура 

74 Президія Одеської обласної колегії адвокатів, 
ф.Р-8004, оп.1, 1944–1987рр. 357 од. зб. 

Накази Наркомюсту й Мінюсту УРСР, що стосуються 
діяльності Одеської обласної колегії адвокатів. Протоколи 
засідань оргбюро та Президія колегії, фінансові документи. 
Звіти та доповідні записки в Мінюст УРСР Одеської 
обласної колегії адвокатів. 
Матеріали теоретичної конференції і обговорення збірника 
«Захист у кримінальних справах» (1946-1950). 
Річні та квартальні звіти, огляди про діяльність колегії, 
зокрема з юридичної допомоги населенню, підприємствам, 
колгоспам. Методичні рекомендації адвокатам, складені 
членами колегії (1965), відомості про роботу методичної 
ради при Президії колегії. 
Штатний розклад. Відомості про склад та чисельність 
колегії, результати атестації адвокатів. 
Матеріали огляду роботи юридичних консультацій м. 
Одеси та Одеської області (1967) й їхні комплексних 
перевірок (1970-1980-ті рр.). Документи профспілкового 
комітету колегії. 

Арбітраж  
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75 

Державна арбітражна комісія при 
виконавчому комітеті обласної ради 
робітничих, селянських та красноармійських 
депутатів, 
ф.Р-5347, оп.1, 1925–1928 рр. 

43 од. зб. Арбітражні справи за позовом підприємств. 

76 

Одеська губернська арбітражна комісія 
Одеського губернського виконавчого комітету 
ради робітничих, селянських та 
красноармійських депутатів, 
ф.Р-5385, оп.1, 1923–1926 рр. 

5 од. зб. Протоколи розпорядчих засідань. Звіт про діяльність. 
Відомості про особовий склад. 

77 

Одеська міжрайонна арбітражна комісія 
виконкому одеської міської ради робочих, 
селянських і красноармійських депутатів,  
ф.Р-26, оп.1, 1930–1931 рр. 

1 од. зб. Накази по міжрайонній арбітражній комісії. 

МІЛІЦІЯ ТА ДЕРЖАВНА БЕЗПЕКА 

78 
Управління служби безпеки України по 
Одеській області, 
ф. Р-8065,оп.1, 1а, 2, 1927–2006 рр.  

40940 од. зб. 

Журнали реєстрації фільтраційних справ. Припинені 
кримінальні справи. Картотека на осіб, що проходять за 
фільтраційними справами і трофейними матеріалами; 
картотеки з трофейними документами на колишніх 
військовополонених жителів Одеської області. 

Одеське губернське та повітове управління міліції і карного розшуку 

79 
Одеське губернське управління міліції і 
карного розшуку, 
ф.Р-107,оп.1, 1920–1925 рр. 

1094 од. зб. 

Накази губміліції і карного розшуку (1920-1924). Інструкція 
щодо боротьби з хабарництвом (1923). Щоденні 
інформаційні повідомлення про боротьбу з політичною 
опозицією й кримінальними злочинами. 
Статистичні відомості о кількості комуністів в міліції (1920-
1921). Листування про організацію апарату міліції (1920). 
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80 
Одеське губернське управління карного 
розшуку, 
ф.Р-4754,оп.1, 1920–1923 рр. 

696 од. зб. 

Положення про організацію, штати і кошториси відділів 
губміліції. Накази губміліції і управління судово-карного 
розшуку при губміліції, звіти і рапорти о роботі. Відомості 
о роботі дактилоскопічного кабінету. Листування з 
ревтрибуналом і народними судами. Відомості о події та 
кримінальних справах за повітами та губерніями. Справа 
«про боротьбу з дармоїдством, трудовим та воєнним 
дезертирством», про крадіжки і нальоти. Протоколи губ 
розшуку, дозвіл на обшуки та арешти громадян, журнали 
реєстрації заарештованих та перебуваючи у розшуку осіб, 
протоколи до знаний і обшуків, описи речових доказів, 
відомості про просування кримінальних справ. Справи про 
розшук осіб. Списки співробітників губ міліції, ЧК. 
Матеріали ревізій діяльності міських та повітових органів 
міліції (Одеси, Балтського, Вознесенського, Одеського, 
Тираспольського, Первомайського повітів.) 

81 Одеське повітове відділення карного розшуку, 
ф.Р-5417, оп.1, 1921 – 1923 рр. 24 од. зб. Особові справи співробітників. 

Повітові управління і начальники районів повітових управлінь робітничо-селянської міліції Катеринославської губернії 

82 
Балтське повітове управління робітничо-
селянської міліції, 
ф.Р-2128, оп.1, 2, 1921 – 1922 рр. 

10 од. зб. 
Накази по балтській повітовій міліції. Списки та особові 
справи співробітників міліції та кримінально-пошукового 
відділу. Листування з «чистки» кадрів. 
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83 
Одеське повітове управління робітничо-
селянської міліції, 
ф.Р-1269, оп.1, 2, 1920–1923 рр. 

3345 од. зб. 

Декрети і розпорядження РНК УРСР. Накази й інструкції за 
Одповітміліції. Матеріали про організацію відділів міліції. 
Рапорти і донесення начальника карного розшуку. 
Протоколи до знаний по політичним справам, по боротьбі зі 
спекуляцією, по конфіскаціями. Повідомлення і донесення 
про події за районами і повітами, списки заарештованих, що 
перебували у розшуку осіб і листування про них. Відомості 
про кількість карних справ у Одеському повіті. Матеріали 
про посадові  злочини командного складу, міліціонерів і 
співробітників. Особові справи співробітників міліції. 

84 
Одеське окружне управління робітничо-
селянської міліції, 
ф.Р-2138, оп.1, 4, 1923–1930 рр. 

418 од. зб. 

Накази, циркуляри та інструкції НКВС УРСР, Головного 
управляння міліції та розшуку УРСР. Накази та циркуляри 
губернського та окружного відділів міліції. Протоколи 
засідання Президії окрвиконкому (1923), нарад і зборів 
співробітників органів міліції Одеського округу, 
З’їздудесятихатників Одеського району (1923), нарад 
міжвідомчихкомісій з боротьби з бандитизмом (1926). Звіти 
про діяльність органів міліції одеського округу, районних 
уповноважених карного розшуку, про діяльність 
політінспекцій. Огляди, відомості, повідомлення про стан 
кримінальної злочинності, о боротьбі з бандитизмом, 
самогоноварінням, дезертирством та ін. 

85 
Балтське окружне управління робітничо-
селянської міліції, 
ф.Р-886, оп.1, 1922 р. 

14 од. зб. Особові справи співробітників міліції. 
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86 

Начальник 6-го району Ананьївської повітової 
радянської робітничо-селянської міліції, 
Ананьївської поліції повіту Одеської губернії, 
ф.Р-2129, оп.1, 1921 р. 

9 од. зб. 
Звернення про втрату документів. Листування про розшук 
та арешти, про події в 6-му районі Ананьївського повіту. 
Списки та посвідчення робітників міліції 

87 

Начальник 4-го району Одеської повітової 
радянської робітничо-селянської міліції, с. 
Комінтернівське, Комінтернівської волості, 
Одеського повіту, Одеської губернії, 
ф.Р-2192, оп.1, 2, 3, 1920-1922 р. 

12 од. зб. Накази та циркуляри від вищих органів. Листування про 
затримання та арешти. 

88 

Начальник 3-го району Одеської повітової 
радянської робітничо-селянської міліції, с. 
Северинівка, Одеського повіту Одеської 
губернії,  
ф.Р-4535, оп.1, 1921, 1923 рр.  

5 од. зб. Накази та розпорядження від вищих органів. Листування 
про заарештованих осіб. 

Районні управління і начальники районів робітничо-селянської міліції округів Одеської губернії 

89 

Начальник Комінтернівської районної 
радянської робітничо-селянської міліції, с. 
Комінтернівське Комінтернівського району 
Одеський округу, 
ф.Р-2205, оп. 1, 1923–1930 рр. 

8 од. зб. 

Циркуляри та листування про розшук осіб, промохорону, 
взяття на облік військовозобов’язаних. Протоколи 
загальних зборів співробітників міліції. Книга розшуку осіб 
(1923 р.). 

90 

Начальник Березівського районної робітничо-
селянської міліції, с. Березівка Одеського 
округу,  
ф.Р-3856, оп.1, 1923 рр. 

1 од. зб. Накази та циркуляри губернської окружної міліції. 
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91 

Начальник Петровірівської районної 
радянської робітничо-селянської міліції, с. 
ПетровірівкаПетровірівського району 
Одеського округу,  
ф.Р-4522, оп.1, 1923рр. 

1 од. зб. Накази і циркуляриОдеськоїокружноїміліції. 

92 

Начальник Гросулівської районної радянської 
робітничо– селянської міліції, с. 
ГросуловоГросулівського району Одеського 
округу,  
ф.Р-4522, оп.1, 1923рр. 

3 од. зб. Накази та циркуляри вищих органів. Листування про 
боротьбу з самогоноварінням у районі. 

93 

Начальник районної радянської робітничо– 
селянської міліції, с. району Одеського 
округу,  
ф.Р-4530, оп.1, 1923рр. 

3 од.зб. Накази та циркуляри вищих органів. Інформаційні 
зведення.  

Міські управління і відділи робітничо-селянської міліції Одеської губернії 

94 
Управління Одеської міської робітничо-
селянської міліції, м. Одеса, 
ф.Р-4550, оп.1, 1920–1929 рр. 

519 од. зб. 

Накази губернської і міської робітничо-селянської міліції. 
Формулярні списки, анкети, реєстраційні картки, атестати, 
посвідчення, особові справи співробітників міліції. Рапорти, 
звіти про розшук і затримання кримінальних злочинців. 
Листування зі слідчими органами про розслідування справ 
ув’язнених. 
Інформаційні зведення про події в Одесі, кримінальні 
злочинців, стан та боротьбу з кримінальною злочинністю. 
Повідомлення і зведення інформаторів, агентів карного 
розшуку, рапорти чергових міліціонерів. Списки осіб, що 
подали заявки на виїзд за кордон і матеріали до них (1925, 
спр.300-305). Справи про розслідування крадіжок, 
пограбування та ін. злочини. Анкети «соціально-
небезпечних злочинців, що були вислані за межі Одеського 
округу». 
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95 
Начальник Одеської районної радянської 
робітничо-селянської міліції, м. Одеса, 
ф.Р-2998, оп.1, 1923–1930 рр. 

6 од. зб. 
Накази та циркуляри вищих органів. Звіти про роботу 
адмінвідділу за 1929-1930 рр. Листування про осіб, що 
скоїли злочини. 

96 
Начальник радянської робітничо-селянської 
міліції Бульварного району м. Одеси, 
ф.Р-2133, оп.1, 2, 3, 1920–1927 рр. 

130 од. зб. 

Накази, постанови, циркуляри губернської, міської та 
районної міліції. Протоколи обшуків, допитів. Списки і 
відомості на виплату зарплати особовому складу райміліції. 
Листування про озброєння. 

97 
Начальник радянської робітничо-селянської 
міліції Петропавлівського району м. Одеси, 
ф.Р-2134, оп.1, 2, 1922–1922 рр. 

122 од. зб. 
Накази, постанови, циркуляри , інструкції губернської та 
районної міліції. Протоколи допитів. Списки особового 
складу райміліції. 

98 
Начальник радянської робітничо-селянської 
міліції Херсонського району м. Одеси, 
ф.Р-2135, оп.1, 2, 3, 1920–1928 рр. 

103 од. зб. 

Накази, постанови по райміліції. Відомості про події. 
Списки та листування з особового складу. Протоколи 
допитів та листування про арешт та звільнення з-під варти, 
припинення слідства та інші питання. 

99 
Начальник радянської робітничо-селянської 
міліції Михайлівського району м. Одеси, 
ф.Р-2136, оп.1, 2, 3,1920–1928 рр. 

118 од. зб. 

Накази циркуляри та розпорядження губ міліції та карного 
розшуку. Відомості про діяльність райміліції. Слідчі та 
судові справи. Висновки слідчих органів про звільнення 
арештованих. Списки особового складу. Листування з 
міськміліцією про особовий склад. Списки особового 
складу. 

100 
Начальник радянської робітничо-селянської 
міліції Пересипського району м. Одеси, 
ф.Р-2137, оп.1, 2, 3, 1919–1927 рр. 

147 од. зб. 

Накази, постанови, циркуляри розпорядження районної 
міліції. Протоколи нарад співробітників райміліції. 
Листування про боротьбу з бандитизмом. Списки особового 
складу . Анкети співробітників міліції 
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101 
Начальник радянської робітничо-селянської 
міліції Олександрівського району м. Одеси, 
ф.Р-2139, оп.1, 2,3, 1920–1925 рр. 

120 од. зб. 

Накази, постанови, циркуляри по Одеській міській та 
районній міліції. Копії звітів про діяльність райміліції. 
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. Листування про 
підозрюваних, призначення на посади наглядачів та інше. 
Алфавіт до іменного списку особового складу. 

102 
Начальник радянської робітничо-селянської 
міліції Великофонтанського району м. Одеси, 
ф.Р-4531, оп.1, 2, 1920–1922 рр. 

16 од.зб. 

Звіт про діяльність Велико-Фонтанської районної міліції. 
Вимогливі відомості на виплату зарплатні та списки 
особового складу. Інформаційні зведення та списки 
співробітників. 

103 
Начальник радянської робітничо-селянської 
міліції Мало-Фонтанського району м. Одеси, 
ф.Р-5288, оп.1, 2, 1920–1923 рр. 

23 од. зб. 
Накази та циркуляри Одеської губернської та міської 
міліції. Відомості на виплату заробітноїплатні. Листування 
про особовий склад. 

104 
Начальник радянської робітничо-селянської 
міліції Дальницького району м. Одеси, 
ф.Р-5289, оп.1, 2, 1921–1922 рр. 

3 од. зб. Накази та циркуляри Одеської міської міліції. 

105 
Начальник радянської робітничо-селянської 
міліції Слободського району м. Одеси, 
ф.Р-106, оп.1, 2, 3, 4, 1917–1928 рр. 

128 од. зб. 

Копії наказів та циркулярів губернської, окружної та 
міської міліції. Протокол зборів робітників райміліції. 
Зведення про події в районі. Книги розшуків. Списки та 
листування про особовий склад. Списки особового складу 
райміліції. 

106 
Начальник 1-го району радянської робітничо-
селянської міліції м. Одеси, 
ф.Р-3162, оп.1, 1920–1927 рр. 

2 од. зб. Списки та листування про осіб, викритих у злочинах. 
Інформаційні зведення уповноважених міліції. 

107 
Начальник 2-го району радянської робітничо-
селянської міліції м. Одеси, 
ф.Р-4534, оп.1, 1921–1922 рр. 

6 од.зб. Інформаційні зведення та відомості про дезертирів. 
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108 
Начальник 5-го району радянської робітничо-
селянської міліції м. Одеси, 
ф.Р-4537, оп.1, 1921–1922 рр. 

4 од.зб. 
Щоденні інформаційні зведення начальника 5-го району та 
копії наказівгубернської та повітової міліції про боротьбу з 
бандитизмом. 

109 
Начальник 6-го району радянської робітничо-
селянської міліції м. Одеси, 
ф.Р-5287, оп.1, 1922 р. 

1 од.зб. Копії наказів та циркулярів Одеської губернської міліції та 
розшуку. 

110 
Начальник радянської робітничо-селянської 
міліції Портового району м. Одеси, 
ф.Р-4524, оп.1, 1922–1926 рр. 

35 од. зб. 

Накази і розпорядження по районній міліції. Копії звітних 
відомостейпро діяльність району. Зведення міліціонерів про 
події. Відомості на виплату заробітної плати та списки 
особового складу. 

Районні відділи робітничо-селянської міліції Дніпропетровської області 

111 
Овідіопільська районна робітничо-селянська 
міліція,  
ф.Р-1828, оп.1, 2, 1923-1930 рр. 

86 од. зб. 

Накази, циркуляри, розпорядження міліції по 
Овідіопільському району. Листування про розшук 
громадян, зведення про заарештованих, проколи обшуків і 
до знаний. Листування й документи про облік 
військовозобов’язаних Листування із ЗАГСом про видачу 
довідок. Відомості про мисливські рушниці. Матеріали з 
особового складу Овідіопільської міліції. 

Управління міліції і начальники міліції на станціях та дільницях Катерининської залізниці 

112 

Начальник Одеської районної залізничної 
робітничо-селянської міліції Південно-
Західної залізниці, м. Одеса, 
ф.Р-4852, оп.1, 1921-1922 рр. 

32 од. зб. 

Накази РНК, Лінійного управління міліції Південно-
Західної залізниці. Розпорядження начальника міліції 
Одеської залізниці. Листування з господарських питань і 
особового складу, про озброєння. Донесення про 
надзвичайні події та дисциплінарних порушеннях 
співробітників міліції. Рапорти та посвідчення 
співробітників міліції. Відомості на заробітну платню 
службовців міліції. 
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113 

Начальник залізничної міліції 4-ої дільниці 
Одеського району Південно-Західної 
залізниці, м. Одеса, 
ф.Р-5505, оп.1, 1920 р. 

1 од. зб. Накази і циркуляри Одеського губернського управління 
міліції. 

114 

Начальник залізничної міліції 2-ої дільниці 
Одеського району Південно-Західної 
залізниці, станція Одеса-Головна, м. Одеса, 
ф.Р-5518, оп.1, 1920 р. 

2 од. зб. Листуваннята списки та по особовому складу. 

115 

Бірзульськерайонне управляння залізничної 
міліції Південно-Західної залізниці, с. Бірзула, 
Бірзульської волості, Тираспольського повіту, 
Одеської губернії, 
ф.Р-5511, оп.1, 1920 р. 

41 од. зб. 

Накази Лінійного управління міліції Південно-Західної 
залізниці, Бірзульського управління та начальникам міліції 
залізної дороги. Листування з фінансових, кадрових та 
господарчих питань. 

116 

Начальник Затишенської дільниці 
Бірзульського районного управляння міліції 
Південно-Західних доріг, ст. Затишшя, 
Захарьївської волості, Тираспольського 
повіту, Одеської губернії,  
ф.Р-3856, оп.1, 1920 р. 

6 од. зб. Розпорядження по Затишенській дільниці. Листування з 
кадрових питань. 

Місця позбавлення волі 

117 

Одеський губернський концентраційний табір 
Одеської губернської надзвичайної комісії по 
боротьбі з контрреволюційною спекуляцією 
та злочинами по посаді, м. Одеса. 
ф. Р-73, оп. 1, 1920-1921 рр. 

75 од. зб. Накази по концентраційному табору. Списки та анкети 
ув'язнених. Відомості про звільнених за амністією 1920 р. 
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118 

Уповноважений центрального виправно-
трудового відділу по Одеській губернії 
(УполЦВТВ), 
м. Одеса, 
ф. Р-71, оп. 1, 1922-1924 рр. 

17 од. зб. 
Звіти про діяльність УполЦВТВ. Накази, доповіді та 
листування про роботу будинків примусових робіт. Списки, 
відомості та листування з особового складу. 

119 

Одеське губернське управління місць 
позбавлення волі (ГубУМПВ) Головного 
управління місць позбавлення волі «Голов 
УМПВ», м. Одеса, 
ф. Р-72, оп.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. 

ВІЙСЬКОВО-АДМІНІСТРАТИВНІ ТА ОБОРОННІ УСТАНОВИ 

120 
Одеський губернський військовий комісаріат 
(губвійськкомат), 
ф. Р-4509, оп. 1, 7, 1919–1925 рр. 

291 од. зб. 

Накази революційної військової ради республіки. Списки 
червоноармійців, командирів та службовців військових 
частин. Листування про особовий склад, розшук дезертирів, 
стан місць ув’язнення. Журнал розпорядчого засідання 
військово-слідчої комісії та алфавіти до настільного 
реєстру. Списки мобілізованих службовців залізниці. 
Накази по Губвійськкомату. Списки особового складу.  

Волосні військові комісаріати Одеської губернії (волвійськкомати) 

121 
Фрідріх-Енгельськийволвійськкомат, с. 
Мангейм, 
ф. Р-30, оп. 1, 1920–1921 рр. 

21 од. зб. 

Накази та циркуляри волвійськкомату. Положення про 
волосні військовікомісаріати. Доповідь про діяльність 
волвійськкомату. Списки та відомостіна виплату заробітної 
плати робітникам волвійськкомату. 
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122 

Карл-Марксовськийволвійськкомат, с. Гросс-
Лібенталь, Карл-Марксовська волость, 
Одеський повіт, Одеська губернія, 
ф. Р-86, оп.1, 2, 1920–1921 рр. 

30 од. зб. 

Накази та інструкції волосного військового комісаріату. 
Відомості на виплату заробітної платні робітникам 
волвійськкомату. Списки іноземних підданих села 
Санжейки. 

123 

Кандельськийволвійськкомат, с.Кандель, 
Кандельська волость, Одеський повіт, 
Одеська губернія, 
ф. Р-111, оп.1, 1919–1920 рр. 

12 од. зб. 
Накази волосного військового комісаріату. Копії наказів 
міського та повітового військкоматів, комісії по боротьбі з 
дезертирством. 

124 

Баденський волвійськкомат, с.Баден, 
Баденська волость, Одеський повіт, Одеська 
губернія, 
ф. Р-139, оп.1, 1920–1921 рр. 

18 од. зб. 
Листування з волревкомом по боротьбі з дезертирством, 
обліку військовозобов'язаних. Список робітників 
волвійськомату. 

125 

Рохбахськийволвійськкомат, с.Рорбах, 
Рорбахська волость, Одеський повіт, Одеська 
губернія, 
ф. Р-191, оп.1, 1920 р. 

1 од. зб. 
Протоколи засідань волвійськкомату та листування зі 
слідчою комісією революційного трибуналу по викриттю 
контрреволюційної змови колишніх поміщиків. 

126 

Ільїнськийволвійськкомат, с. Ільїнка, 
Ільїнська волость, Одеський повіт, Одеська 
губернія, 
ф. Р-624, оп.1, 1919–1920 рр. 

1 од. зб. Списки обліку військовозобов'язаних. 

127 

Петрівський волвійськкомат, с.Петрівка, 
Петрівська волость, Одеський повіт, Одеська 
губернія, 
ф. Р-696, оп. 1, 1920–1921 рр. 

12 од. зб. 

Доповіді про діяльність волосного військкомату. 
Листування з повітовим комісаріатом по продовольчому та 
речовому постачанні Червоної армії, боротьбі з 
дезертирством та інше. 

128 

Ново-Покровський волвійськкомат, с.Ново-
Покровське, Вознесенський повіт, Одеська 
губернія, 
ф. Р-821, оп.1,1920 рр. 

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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129 

Велико-Буяликськийволвійськкомат, с. 
Великий Буялик, Великобуяликська волость, 
Одеський повіт, Одеська губернія, 
ф. Р-857, оп.1, 1920 рр. 

11 од. зб. Відомості на виплату заробітної плати співробітникам 
волвійськкомату. 

130 

Кубанський волвійськкомат, с. Кубанка, 
Кубанська волость, Одеський повіт, Одеська 
губернія, 
ф. Р-867, оп.1, без дати. 

1 од. зб. Накази волвійськкомату. 

131 

Павловський волвійськкомат, с. Павлівка, 
Павлівська волость, Тираспольський повіт, 
Одеська губернія, 
ф. Р-875, оп.1, 1918–1920 рр. 

26 од. зб. 

Накази, циркуляри, директиви та інструкції губернського, 
повітового та волосного військових комісаріатів. Списки 
робітників волревкому. Листування по боротьбі з 
дезертирством та бандитизмом.  

132 

Ленінський волвійськкомат, с. Северинівка, 
Ленінська волость, Одеський повіт, Одеська 
губернія, 
ф. Р-885, оп.1, 2, 1920–1922 рр. 

14 од. зб. Накази Одеського губвійськкомату. Листування про роботу 
волвійськкомату. Списки робітників. 

133 

Василівськийволвійськкомат, с. Василівка 
(Васильївка, Васильєвка), Василівська 
волость, Одеський повіт, Одеська губернія, 
ф. Р-888, оп.1, 1919–1920 рр. 

5 од. зб. Накази, приписи, протоколи та інструкції волвійськкомату. 
Відомості на отримання зарплатні робітників. 

134 

Карло-Лібкнехтівськийволвійськкомат, с. 
Зельц, Карло-Лібхнехтівська волость, 
Одеський повіт, Одеська губернія, 
ф. Р-903, оп.1, 1919-1921 рр. 

23 од. зб. 

Накази волвійськкомату. Зведення про політичний стан у 
волості. Листування з комендантом тилу та сільрадами про 
боротьбу з дезертирством. Відомості на виплату заробітної 
плати робітникам. 
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135 

Червоно-Повстанський волвійськкомат, с. 
Біляївка, Червоно-Повстанська волость, 
Одеський повіт, Одеська губернія, 
ф. Р-909, оп.1, 1919-1921 рр. 

8 од. зб. 
Копії наказів губернського та повітового військових 
комісаріатів. Списки робочих та службовців 
волвійськкомату 

136 
Яськийволвійськкомат, с. Яськи, Яськівська 
волость, Одеський повіт, Одеська губернія, 
ф. Р-918, оп.1, 2, 1919-1921 рр. 

15 од. зб. Накази та розпорядження волвиконкому. Списки сімей 
червоноармійців. Списки службовців волвійськкомату. 

137 
Овідіопільськийволвійськкомат, м. 
Овідіопіль, Одеський повіт, Одеська губернія, 
ф. Р-920, оп.1, 1910-1922 рр. 

10 од. зб. 

Накази Овідіопільськоговолвійськкомату. Листування з 
волвиконкомом про мобілізацію військовозобов'язаних, про 
боротьбу з дезертирством, з питань забезпечення Червоної 
Армії кіньми. Посвідчення та списки робітників 
волвійськкомату. 

138 

Комінтернівський волвійськкомат, с. 
Комінтернівське, Комінтернівська волость, 
Одеський повіт, Одеська губернія, 
ф. Р-921, оп.1, 1920-1921 рр. 

10 од. зб. 

Накази волосного та повітового військових комісаріатів. 
Протоколи засідань волосного виконкому. Відомості на 
виплату заробітної плати. Списки медичних робітників, 
колишніх офіцерів царської армії та інше. 

139 

Захарьївськийволвійськкомат, с. Захарьївка, 
Захарьївська волость,Тираспольський повіт, 
Одеська губернія, 
ф. Р-931, оп.1, 2, 1919-1922 рр. 

49 од. зб. 
Накази волосного військового комісаріату. Відомості про 
дії озброєних банд та їх ватажків. Списки та листування про 
військовозобов'язаних. Списки та відомості про робітників. 

140 

Олександрово-Сичавськийволвійськкомат, с. 
Сичавка, Олександріво-Сичавська волость, 
Тираспольський повіт, Одеська губернія, 
ф. Р-935, оп.1, 1920-1921 рр. 

9 од. зб. Зведення про політичний та економічний стан волості. 
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141 

Петровірівськийволвійськкомат, с. 
Петровірівка, Петровірівська волость, 
Тираспольський повіт, Одеська губернія, 
ф. Р-1019, оп.1, 1920-1921 рр. 

15 од. зб. 
Накази волвійськкомату. Зведення про політичний стан 
волості. Відомості на виплату заробітної плати 
співробітникам. 

142 

Фестерівськийволвійськкомат, с. Велика 
Фестерівка, Фестерівська волость, Одеський 
повіт, Одеська губернія, 
ф. Р-1037, оп.1, 1919-1920 рр. 

15 од.зб. 

Накази губернського, повітового та волосного військових 
комісаріатів. Листування з повітовим військовим 
комісаріатом та сільревкомамипро боротьбу з бандитизмом, 
дезертирством, мобілізації колишніх військово-службовців. 

143 

Ширяївськийволвійськкомат, с. Ширяєве, 
Ширяївська волость, Тираспольський повіт, 
Одеська губернія, 
ф. Р-1080, оп.1, 1920-1921 рр. 

27 од. зб. 
Постановлення та накази волосного військкому. 
Листування з Ананьївським повітовим військкомом про 
мобілізацію військовозобов’язаних, особовому складу та ін. 

144 

Демидівськийволвійськкомат, с. Демидівка, 
Демидівська волость, Тираспольський повіт, 
Одеська губернія, 
ф.Р-1089, оп.1, 2, 1919-1922 рр. 

42 од. зб. 

Копії постанов революційної військової ради. Листування з 
повітовим і губернським військкоматами про облік і 
мобілізацію військовозобов’язаних.Списки громадян, що 
отримали допомогу від «АРА». 

145 

Олександрівсько-
Арнаутськийволвійськкомат, с. 
Олександрівка-Арнаутське, Олександрівсько-
Арнаутська волость, Одеський повіт, Одеська 
губернія, 
ф.Р-1164, оп.1, 1920 р. 

4 од. зб. Накази, постанови волосного військкомату і відомості на 
виплату заробітної платні службовцям. 

146 
Раснопольськийволвійськкомат, с. Раснопіль, 
Вознесенський повіт, Одеська губернія, 
ф.Р-1200, оп.1, 1920 р. 

3 од.зб. 

Звернення всеукраїнської центральної комісії, накази, 
інструкції військового комісаріату і губернської комісії з 
боротьби із дезертирством. Списки робітників і службовців 
млинів, майстерень, маслоробного заводу що підлягають 
звільненню від мобілізації. 
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147 

Куртівськийволвійськкомат, с. Куртівка, 
Куртівська волость, Одеський повіт, Одеська 
губернія, 
ф.Р-5238, оп.1, 1920-1921 рр. 

14 од. зб. 
Щотижневі відомості про роботу військкомату. Листування 
з повітовим військкоматом про пересування військ та 
обліку військовозобов’язаних. Списки особового складу. 

Повітовівійськові комісаріати Одеської губернії (повітвійськкомісаріати) 

148 
Одеський міський та повітовий військовий 
комісаріат (міськповітвійськомат), 
ф.Р-5131, оп.1, 2,1919–1921 рр. 

62 од. зб. 

Наказиміського та повітовоговійськовихкомісаріатів. 
Листування з волоснимикомісаріатами про 
видачугрошовихкоштів на їхутримання. Списки 
працівниківміськвійськкомату. 

149 
Балтський повітовий військовий комісаріат, м. 
Балта, Балтський повіт, Одеської губернії, 
ф.Р-1113, оп.1, 1918–1923 рр. 

14 од. зб. Накази і інструкціїБалтськогоповітовоговійськкомату. 
Списки інструкторівповітовоговійськовогокомісаріату. 

Міські військові комісаріати Одеської області (міськвійськкомати) 

150 
Маякськийміськвійськкомат, м. Маяки, 
Біляївський район, Одеської області, 
ф.Р-916, оп. 1, 1920–1922 рр. 

5 од. зб. Циркуляри та розпорядження міськвійськкомату. Списки та 
листування про військовозобов'язаних. 

151 
Березівський міськвійськкомат, м. Березівка, 
Березівського району, Одеської області,  
ф.Р-1180, оп.1, 1920 – 1924 рр. 

57 од. зб. Наказиміськоговійськовогокомісаріату та листування про 
військовозобов’язаних. 

Районні військові комісаріати Одеської області та Молдавської АССР (райвійськкомати) 

152 
РайквійськкоматКагановичського району м. 
Одеси,  
ф.Р-4936, оп.1, 1940-1941 рр. 

1 од. зб. Протоколи та матеріалимедичноїкомісії. 
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153 
Райквійськкомат Сталінського району м. 
Одеси,  
ф.Р-4939, оп.1, 1941 р. 

1 од. зб. Мобілізаційнікартки на військовозобов’язаних. 

154 
Березівський райвійськкомат, с. Березівка, 
Березівського району, Одеської області, 
ф.Р-4940, оп.1, 1941 р. 

2 од. зб. Книги облікувійськовозобов’язаних. 

155 
Благоївський райвійськкомат, с. Благоєве, 
Благоївського району, Одеської області,  
ф. Р-4941, оп.1, 1939 р. 

1 од. зб. Аркушівійськової присяги. 

156 
Чорнянський райвійськкомат, с.Чорна, 
Чорнянського району, Одеської області,  
ф.Р-4944, оп.1, 1939-1941 рр. 

10 од. зб. 

Протоколи медичної комісії. Аркуші військової присяги. 
Журнал реєстрації військових квитків. Відомості на видачу 
грошового утримування військовослужбовців та 
вільнонайманих. 

157 
Ширяївський райвійськкомат, с. Ширяєве, 
Ширяївського району, Одеської області,  
ф. Р-4945, оп.1, 2, 1939-1941 рр. 

8 од.зб. Протоколиоглядувійськовозобов’язаний запасу. Списки 
призовників. 

158 
Янівський райвійськкомат, с. Янівка, 
Янівського району, Одеської області,  
ф. Р-4946, оп.1, 1936-1941 рр. 

4 од.зб. Акти про видачувійськовихквитків. Відомості на видачу 
грошового утримуванняособового складу. 

159 
Гросулівський райвійськкомат, с. Гросулове, 
Гросулівського району, Одеської області, 
ф. Р-4947, оп.1, 1939-1940 рр. 

3 од. зб. 
Накази по райвійськкомату. Відомості на 
видачузаробітноїплатні та 
харчівспівробітникамрайвійськкомату. 

160 
Карло-Лібкнехтівський райвійськкомат, с. 
Ландау, Карло-Лібхнехтівського району, 
ф. Р-3846, оп.1, 1935-1936 рр. 

1 од. зб. Особова справа Брогнер Х.Р. 
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161 
Кодимський райвійськкомат Молдавської 
АССР,  м. Кодима, 
ф. Р-7800, оп.1, 1937 р. 

1 од. зб. Протоколикомісії з атестації командного складу. 

Управління військових комендантів і начальників гарнізонів Катеринославської губернії 

162 

Управління військового коменданта Одеської 
залізничної дільниці, м. Одеса, 
Катеринославської губернії, 
ф. Р-4518, оп.1, 2, 3,1921–1923 рр. 

30 од. зб. 

Накази по управлінню. Доповіді та листування про 
санітарний стан доріг і про роботу дільниці. 
Протоколизасіданькомісії по охоронідоріг та мостів. 
Списки та особові справи службовців. 

Надзвичайні комісії по боротьбі з контрреволюцією, спекуляцією і злочинністю Катеринославської губернії 

163 

Штаб збройних сил Одеської губернської 
надзвичайної комісії по боротьбі з 
контрреволюцією, спекуляцією і злочинністю, 
ф. Р-3824, оп.1, 1921 р. 

2 од. зб. Накази по 115-му відділеннюбатальйону. Відомості про 
стан загону і посвідченняробітників. 

Різні військові організації 

164 

Одеська губернська військова комісія по 
боротьбі з дезертирством Одеського 
губернського військового комісаріату, 
ф. Р-1775, оп.1, 2, 1920-1921рр. 

410 од. зб. 

Копіїприговорівгубернськогореволюційного трибуналу. 
Списки колишніхофіцерів, 
чиновниківяківідклонялисявідмобілізації. Судовісправи по 
обвинуваченню в дезертирстві і приховуваннюдезертирів. 

165 
Штаб тилу Одеського повітового комісаріату 
військової  справи, м. Одеса, 
ф. Р-3990, оп.1, 1920-1921 рр. 

13 од. зб. Накази по тилуОдеськогоповіту. 

166 
Одеський районний відділ Одеської 
військової інспекції, м. Одеса, 
ф. Р-3685, оп.1, 1921 р. 

1 од. зб. Накази по особовому складу. 
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167 
Управляння 6-го стрілецького корпусу 
Українськоговійськового округу, м. Одеса, 
 ф. Р-4517, оп.1, 1922-1927 рр. 

336 од. зб. 

Накази по 6-му стрілецькому корпусу. Листування про 
проведеннянавчання, нове поповненнявійськовослужбовців 
надстрокової служби. Протоколи нарад викладацького 
складу по перепідготовці мед складу, програми і розклади 
занять, списки лікарів запасу, які призвані для проходження 
перепідготовки. 

168 
Штаб 153-го стрілецького полку Одеського 
військового округу, м. Одеса, 
ф. Р-4082, оп.1, 1922 р. 

5 од. зб. Списки та листування про особовий склад. 

169 

Одеськийгубернськийкінний запас 
Одеськоговійськовогокомісаріату, 
с. Доманівка, Кантакузівська волость, 
Вознесенськийповіт, Одеськагубернія, 
ф.Р-3947, оп.1, 1920-1921 рр. 

4 од. зб. Накази по кінному запасу. 

170 
Одеськагубернськавійськово-
інженернадистанція, м. Одеса, 
ф.Р-3817, оп.1, 1920-1921 рр. 

33 од. зб. 
Накази по дистанції. Листування по фінансовим і 
господарським питанням. Списки, посвідчення і анкети 
робочих і службовців. 

171 

Відділеннякараульноїроти при 
Одеськомугубернському відділу військово-
продовольчогопостачання, м. Одеса, 
ф.Р-3796, оп.1, 1921 р. 

1 од. зб. 
Накази по 
Одеськомугубернськомувійськовомупродовольчомувідділу
постачання і караульнійроті. 

172 

Місцевий вартовий кавалерійський загін 
ім. Жовтневої революції при Криворізькому 
повітовому військовому комісаріаті, 
ф. Р-3773, оп.1, 1920 р. 

7 од. зб. Те саме 

173 Криворізький місцевий вартовий батальйон, 
ф. Р-3774, оп.1, 1920 р. 76 од. зб. Те саме 
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174 

Зведено-маневровий загін при 
Павлоградському повітовому військовому 
комісаріаті,  
ф.Р-3855, оп.1, 1921 р. 

10 од. зб. Те саме 

175 Штаб оборони м. Нікополя та його округу, 
ф. Р-4076, оп.1, 1919 р. 6 од. зб. Те саме 

176 
Особливий загін при Нікопольському 
військово-революційному комітеті, 
ф.Р-4385,оп.1, 1919 р. 

5 од. зб. Те саме 

177 

Катеринославський залізничний районний 
спортивний центр Українського залізничного 
округу загального військового навчання, 
ф.Р-4542, оп.1, 1922 р. 

1 од. зб. Те саме 

Військово-продовольчі комісії Одеської губернії. 

178 
Одеський міській відділ військово-
продовольчої комісії м. Одеса, 
ф.Р-1238, оп.1, 1920-1921 рр. 

5 од. зб. Протоколи засідань тарифно-роздрібної комісії. Списки 
особового складу. 

179 

Одеська повітова особлива військово-
продовольча комісія Одеської губернської 
особливої військово-продовольчої комісії з 
постачання Червоній Армії, м. Одеса, 
ф.Р-1332, оп.1, 1920-1922 рр. 

60 од. зб. 

Інструкції щодо заготівлі продовольства. Протоколи 
засідання Одеської повітової комісії, комісії Повітпродкома 
та повітового соцзабезу. Зведення та донесення про 
надходження продовольчого податку, про продовольчу 
розкладку. Доповіді про діяльність інформаційної вічки. 
Списки та посвідчення співробітників Повітпродкома. 
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180 

Ананьївська повітова особлива військово-
продовольча комісія Одеської губернської 
особливої військово-продовольчої комісії з 
постачання Червоній Армії, м. Ананьїв 
ф.Р-1145, оп.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. 
Листування про постачання продовольства і фуражем 
частин Червоної Армії. Накази і зведення Ананьївської 
повітової трійки і п’ятірки у боротьбі з куркульським 
засиллям. Списки співробітників, мандати, копії 
посвідчень. 

181 

Балтська повітова особлива військово-
продовольча комісія Одеського 
губернського відділу військово-
продовольчого постачання, 
м. Балта, Балтського повіту Одеської 
губернії, 
ф. Р-1146, оп.1, 2, 3, 1920-1922 рр. 

31 од. зб. 

Протоколи засідань Балтської повітової комісії. Накази по 
волосній продовольчій комісії. Протоколи, листування про 
заходи для поліпшення постачання військових частин, 
відрахування на користь голодуючим Поволжя. Поіменні 
списки командного складу. Відомості про заробітну платню 
і листування про особовий склад. 

182 

Березівська районна особлива продовольча 
комісія з постачання Червоній армії, с. 
Березівка, Березівського району, Одеської 
губернії, 
ф. Р-1319, оп.1, 1920 р. 

1 од. зб. Посвідчення співробітників Березівського райпродкомгуба. 

183 

Маякська заготівельна контора №18 
Одеської повітової військово-продовольчої 
комісії, м. Маяки Одеського повіту, Одеської 
губернії, 
ф. Р-1537, оп.1, 1921-1922 рр. 

1 од. зб. Зведення волосних інспекторів про політичний стан 
волості. 

184 

Суворівська заготовча контора (з заготівлі 
сільськогосподарських продуктів) 
(Заготконтора) Одеської повітової особливої 
військово-продовольчої комісії. 
с. Суворове, Суворовської волості, 
Одеського повіту, Одеської губернії, 
ф. Р-1298, оп.1, 19221-1922 рр. 

3 од. зб. Листування з повітовою військово-продовольчою комісією 
щодо землеустрою, прийому млинів і ін. 
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Місця позбавлення волі 

185 

Одеський губернський концентраційний табір 
Одеської губернської надзвичайної комісії по 
боротьбі з контрреволюційною спекуляцією 
та злочинами по посаді, м. Одеса. 
ф.Р-73, оп.1, 1920-1921 рр. 

75 од. зб. Накази по концентраційному табору. Списки та анкети 
ув'язнених. Відомості про звільнених за амністією 1920 р. 

186 

Уповноважений центрального виправно-
трудового відділу по Одеській губернії 
(УполЦВТВ), 
м. Одеса, 
ф. Р-71, оп.1, 1922-1924 рр. 

17 од. зб. 
Звіти про діяльність УполЦВТВ. Накази, доповіді та 
листування про роботу будинків примусових робіт. Списки, 
відомості та листування з особового складу. 

187 

Одеське губернське управління місць 
позбавлення волі (ГубУМПВ) Головного 
управління місць позбавлення волі  
«Голов УМПВ», м. Одеса, 
ф.Р-72, оп.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. 

Органи державної влади і державного управління. 
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Одеський губернський адміністративний 
відділ Одеського губернського виконавчого 
комітету  ради робочих, селянських і 
червоноармійських депутатів 
(ОКРАДМІНВІДДІЛ), 
ф.Р-1915, оп.1, 1921–1925 рр. 
 

53 од. зб. 

Постанови, накази і циркуляри Наркомату внутрішніх справ 
СРСР і УРСР. Відомості губрозиска про виявлення 
злочинних елементів. Інформаційні зведення ГПУ. 
Циркуляри Главмилиции СРСР про реєстрацію іноземців, 
що проживали на кордоні УРСР. Матеріали комісій по 
боротьбі з хабарництвом, по відділенню церкви від 
держави, по боротьбі з безробіттям. Листування про 
діяльність і реєстрацію релігійних громад в Херсонській 
губернії. Матеріали про діяльність релігійних організацій, 
закриття монастирів і молитовних будинків. Статути різних 
організацій: Одеського товариства допомоги престарілим та 
непрацездатним, Православного канонічного релігійної 
громади, Одеської залізничної трудової артілі, 
Відповідального трудового товариства «Трансартель». 
Листування про розкриття фабрики фальшивих грошових 
знаків в м.Миколаєві. Справа Одеського Союзу німців-
колоністів. Листування про бессарабських біженців, видачу 
дозволів на виїзд за кордон, реєстрації колишніх турецьких 
військовополонених. Списки колишніх білих офіцерів і 
військових чиновників. Протоколи за твердженням 
договорів, укладених ліквідаційними комісіями на 
використання закритих молитовних будинки. Листування 
про охорону кордонів, про заходи по боротьбі з 
бандитизмом, про охорону кас. Матеріали Окружного з'їзду 
начальників міських районних міліцій Херсонського 
округу. 
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Одеський окружний адміністративний відділ 
Виконкому Одеської окружної ради робочих, 
селянських і червоноармійських 
депутатів, м. Одеса, 
ф.Р-3865, оп.1,1922-1931 рр. 

109 од. зб. 

Циркуляри, інструкції Наркомату Внутрішніх Справ, 
Головуправління міліції УРСР, губвиконкому, 
губадмінвідділу, витяги з протоколів, положення про 
обліково-розподільчу роботу губадмінвідділу. Інструкції та 
зведення з вилучення цінностей у церков. Відомості і 
листування про діяльність релігійних громад в Одеській 
губернії, реєстрації релігійних громад і молитовних 
будинків в Троїцькому районі, селі Петроверовке. 
Інструкції, зведення повітової комісії по вилученню 
цінностей з церков. Листування про облік служителів 
релігійного культу. Відомості про громадян, зміну 
прізвища, імені; про осіб, що позбавлені виборчих прав; 
служили в царській армії; що підлягають шибениці з 
Одеського округу; куркулів; засуджених за кримінальні 
злочини; осіб, що емігрували за кордон, кустарів-євреїв і ін. 
Заяви громадян про поновлення їх у правах. Матеріали про 
надання громадянам права виїзду за кордон і права 
проживання на території УРСР. Накази міліції та карного 
розшуку. Інформаційні зведення про роботу міліції і 
кримінального розшуку, списки міліціонерів м. Одеси і 
Одеської округу, промислової міліції. Листування про 
заходи припинення злочинів. Листування про вбивство 
італійського консула в м. Одесі, інциденти з турецькими 
купцями, про видачу віз іноземним громадянам на виїзд за 
кордон, про виселення поміщиків з території Одеської 
губернії. Матеріали про бандитизм, розшук злочинців, 
оперативні зведення та огляди по боротьбі з кримінальною 
злочинністю Одеського округу. 
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