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ДОКУМЕНТИ, ЕКСПОЗИЦІЯ І: 

1932, липень. «Не выполнил директивы партии Ленина – значит, не жить…» - листування 
Облміліції з Облвиконкомом з приводу самогубства директора радгоспу «Красний Перекоп» з 
причини низького рівня збору урожаю 

ф. Р-2000, оп. 2, спр. 25, Арк. 78, 130 

1932, серпнень. «Цілком таємно»: спецзведення про результати боротьби міліції зі спекуляцією 
хлібом та зерном по 13 районах Одеської області за період з 20.07 по 31.07.1932 р. 

ф. Р-2000, оп. 2, спр. 25, арк. 144-148 

1932, вересень. Передовиця із інформацією про хід хлібозаготівлі. Список колгоспів Одеської 
області що достроково виконали річний план. Малюнок: використання міських трамваїв для 
перевезення хліба 

 «Чорноморська Комуна», № 920, 1932, 3 вересня 

1932, жовтень. Передовиця з інформацією про хід хлібозаготівлі. Малюнок: жінка-тракторист під 
час посівної кампанії у колгоспі імені Старостина Фрунзівського району 

«Чорноморська Комуна», № 943,1932, 2 жовтня 

1932, листопад. «Завдання більшовиків – боротьба за хліб!»: стенограма виступів на Харківській 
обласній нараді секретарів райпарткомів та партзборах у Всеукраїнській асоціації Марксистсько-
Ленінських інститутів.  

 «Чорноморська Комуна», № 978, 1932, 13 листопада 

1932, грудень. «Чорні дошки»: переліки колгоспів – «зривників» плану по хлібозаготівлі 

«Чорноморська Комуна», № 1000-1002, 1932, грудень 

1933, 22 травня. Доповідна записка начальника РК Міліції Одеської області А.О.Петерса до 
Облвиконкому з вимогою надати хліб для годування арештованих 

ф. Р-2000, оп. 2, спр. 32, арк. 1 



ДОКУМЕНТИ, ЕКСПОЗИЦІЯ ІІ: 

1932, 15 квітня. Таємна директива про перевірку органів ЗАГС та вилучення метричних книг за 
1932-1933 роки і переведення їх на зберігання у секретні частини райвиконкомів 

ф. Р-2009, оп. 1, спр. 4, арк. 91-92 

1933, 23 липня. Наказ про зняття з посади та притягнення до суду директора Петрівського 
технікуму Пака за звинуваченням у розбазарюванні зерна шляхом видавання позики артілям 

ф. Р-4898, оп.1, спр. 31, арк. 38-39 

1932, 20 серпня. Витяг з протоколу засідання дирекції Союзскотароб’єднання про вимушене 
голодування рахівників радгоспу через недодавання їм хлібу 

ф. Р-4898, оп.1, спр. 2, арк.153 

1932, 21 серпня. Постанова про заходи проти отруєння людей, які вживають у їжу спориш 
ф. Р-2000, оп. 2, спр. 2, арк. 158 

1932, 25 листопада. Витяг з Постанови Одеського обласного виконавчого комітету про 
невиконання плану хлібозаготівель, та список колгоспів, занесених на чорну дошку 

ф. Р-710, оп. 1, спр. 26, арк. 38-40 

1932, 11 грудня. Протокол засідання Президії Баштанської Районної КК-РСІ про занесення села 
Піски на чорну дошку та проведення лінії РСТ чистки державно-кооперативного апарату 

ф. Р-710, оп. 1, спр. 45, арк. 20 

1933 рік. Інструкція про порядок заповнення актів про смерть 
ф. Р-8085, оп. 1, спр. 1143 

1933 рік. Актові записи про смерть від виснаження Іванова Павла (21 рік) та Кориченка 
Панкрата (48 років) у місті Одесі 

ф. Р-8085, оп. 1, спр. 1143, арк. 8 

1933 рік. Актові записи про смерть Байдачука Федора (36 років) від виснаження і коліту та 
Радченка Федора (51 рік)  від виснаження та міокардиту в місті Одесі 

ф. Р-8085, оп. 1, спр. 1158, арк. 102 

1933, 2 березня. Таємне спецзведення про випадок вбивства 12-річним В.М.Теребило і 13-річним 
М.М.Теребило 12-річного Тетері В. з метою людожерства 

ф. Р-2000, оп. 2, спр. 27, арк. 1 

1933, 22 червня. Секретна директива Одеського облвиконкому головам райвиконкомів та 
міськрад про випадки ухилення від реєстрації смертей 

ф. Р-2000, оп. 2, спр. 36, арк. 61 

1933, 30 червня. Доповідна голови Березівського райвиконкому в Одеський облвиконком про 
повну відсутність хліба у дитячих яслах колгоспів 

ф. Р-2000, оп. 2, спр. 31, арк. 158 

1933, 22 листопада. Таємне повідомлення Одеської міськради до облвиконкому про загрозу 
епідемії тифу і необхідності виділення коштів на протиепідемічні заходи 

ф. Р-2000, оп. 2, спр. 66, арк. 1 

1934 рік. Спецінформація про самогубство 38-річного коваля Попова через скрутні матеріальні 
обставини – відсутність заробітної плати і неможливість отоварювання хлібної картки 

ф. Р-2000, оп. 2, спр. 61, арк. 182-182 зв. 


