
Документи з особового складу у фондах Державного архіву Одеської області 

№№ 

з/п 

№ фонду Назва  фонду № опису Зміст 

документів 

Крайні дати 

 

Кількість 

справ 

Примітки 

по опису по фонду 

1. Р-1142 Державний архів Одеської 

області 

2о Накази з особового 

складу та особові 

рахунки 

1933-2013 283   

2.   3о Особові справи 1932-2013 262 545 корп.1 

3. Р – 1269 Управління Одеської 

повітової радянської 

робітничо – селянської міліції 

2о Справи з особового 

складу 

1920 – 1922 2673 2673 корп.1 

 

4. Р – 1346 Одеській обласний комітет 

народного контролю 

1о Справи з особового 

складу 

1958-1991 80  корп.2 

5.   2о Особові справи 1963-1991 274 354 корп.2 

6. Р – 1403сч Архівний відділ управління 

внутрішніх справ по Одеській 

області 

40л Накази з особового 

складу та особові 

рахунки 

1948,1958-1988 60 60 корп.1 

7. Р – 1936 Одеській сталедротово – 

канатний завол Сталедротово 

– канатне виробництво ВАТ 

«Стальканат» 

Науково – виробнича фірма 

«Стальканат»  

1о Накази з особового 

складу, відомості 

нарахування 

зарплати робочим та 

службовцям науково 

- дослідного відділу 

сталевих канатів 

«ОНІКС» 

1944-2002 

 

 

 

92 

 

 корп.2 



№№ 

з/п 

№ фонду Назва  фонду № опису Зміст 

документів 

Крайні дати 

 

Кількість 

справ 

Примітки 

по опису по фонду 

8.   1о дод Відомості 

нарахування 

зарплати 

1975-1994 11   

9.   2о Особові рахунки по 

нарахуванню 

зарплати, відомості 

1944-2002 2518   

10   2о дод Відомості 

нарахування 

зарплати 

1947-1996 79   

11   3о Особисті картки 

звільнених 

1958-2002 467 3167  

12 Р-1947 Одеський сталедротовий 

завод  ім. Дзержинського. 

Одеське сталепрокатне 

виробниче  об'єднання ім. 

Дзержинського. 

Одеське  орендне колективне 

підприємство «Стальметиз» 

ім. Дзержинського. 

ЗАТ «Стальметиз» ім. 

Дзержинського. 

1о Накази з особового 

складу. Розрахункові 

відомості по зарплаті 

1944-2004 2902  корп.2 

13   2о Накази з особового 1998-2002 21   



№№ 

з/п 

№ фонду Назва  фонду № опису Зміст 

документів 

Крайні дати 

 

Кількість 

справ 

Примітки 

по опису по фонду 

складу, особові 

рахунки по зарплаті. 

14   3о Накази з особового 

складу, особові 

рахунки по зарплаті. 

1992-2004 49   

15   4о Особові рахунки по 

нарахуванню 

зарплати 

1998-2002 12 2984  

16 Р-1955сч Одеська обласна контора 

«Південьзаготзерно». 

Одеське  обласне  управління 

виробництва и заготівлі 

сільскогосподарських 

продуктів. 

Одеське обласне управління 

хлібопродуктів. 

Одеське виробниче 

об'єднання елеваторной и 

зернопереробной 

промисловості.Одеське 

обласне дочірнє 

підприємство державної 

акціонерної компанії «Хліб 

1о Накази з особового 

складу, особові 

рахунки 

1944-2000 381  корп.2 



№№ 

з/п 

№ фонду Назва  фонду № опису Зміст 

документів 

Крайні дати 

 

Кількість 

справ 

Примітки 

по опису по фонду 

України». 

17   2о Накази з особового 

складу, особові 

рахунки по зарплаті 

1945-1947 16   

18   3о Накази з особового 

складу, особові 

рахунки по зарплаті 

1944-1954 36   

19   4о Накази з особового 

складу 

1944-1954 7   

20   5о Накази з особового 

складу, списки 

робочих та 

службовців 

1944-1952 14   

21   6о Накази з особового 

складу, особові 

рахунки по зарплаті 

1946-1952 11   

22   7о Накази з особового 

складу, особові 

рахунки по зарплаті 

1952-1956 6   

23   8о Накази з особового 

складу, відомості на 

одержання зарплати. 

1944-1957 36   



№№ 

з/п 

№ фонду Назва  фонду № опису Зміст 

документів 

Крайні дати 

 

Кількість 

справ 

Примітки 

по опису по фонду 

24   9о Книги реєстрації 

наказів по 

особовому складу, 

трудових книжок, 

нещасних випадків, 

накази з особового 

складу, особові 

справи звільнених, 

відомості по 

зарплаті. 

1949-2004 12 519  

25 Р-5301 Вповноважений міністерства 

заготівель 

сільськогосподарчих 

продуктів по Цебріковському 

району Одеської області 

2о Накази 

вповноваженого по 

заготівлям по 

особовому складу. 

Особові рахунки 

робочих та 

службовців 

1944-1955 23 23 корп.1 

26 Р-5866 Рада народного господарства 

Одеського адміністративного 

економічного району 

(совнархоз). Управдіння 

будівництва. 

1о Накази, 

розпорядження, 

особові рахунки, 

особові справи, 

списки 

1957-1962 41  корп.2 

27   2о Теж саме 1957-1962 42   

28   3о Теж саме 1957-1962 19   



№№ 

з/п 

№ фонду Назва  фонду № опису Зміст 

документів 

Крайні дати 

 

Кількість 

справ 

Примітки 

по опису по фонду 

29   4о Теж саме 1957-1962 18   

30   5о Теж саме 1957-1962 38   

31   6о Теж саме 1957-1963 15   

32   7о Теж саме 1959-1962 16 189  

33 Р-5867 Одеське обласне управління 

місцевої промисловості. 

Одеське виробничо - 

торгівельне об'єднання 

«Сатурн» 

1о Накази з особового 

складу 

1965-1996 38  корп.2 

34   2о Розрахункові 

відомості по 

нарахуванню 

зарплати 

1966-1995 29 67  

35 Р-6263сч Рада народного господарства 

Чорноморського 

економічного району 

(совнаргосп). Функціональні 

відділи, галузеві управління 

1о Накази. постанови, 

розпорядження, 

особові рахунки, 

списки. Особові 

картки, особові 

справи та відомості 

на заробітну плату 

1963-1966 48  корп.2 

36   2о Теж саме 1963-1966 12   

37   3о Теж саме 1963-1965 12   



№№ 

з/п 

№ фонду Назва  фонду № опису Зміст 

документів 

Крайні дати 

 

Кількість 

справ 

Примітки 

по опису по фонду 

38   4о Теж саме 1963-1965 14   

39   5о Теж саме 1963-1966 11   

40   6о Теж саме 1963-1965 12   

41   7о Теж саме 1963-1965 18   

42   8о Теж саме 1963-1965 12   

43   9о Теж саме 1963-1965 7   

44   10о Теж саме 1963-1965 12   

45   11о Теж саме 1963-1965 9   

46   12о Теж саме 1963-1965 3   

47   13о Теж саме 1963-1966 10 180  

48 Р-6491 Роскошенська школа 

молодших ветеринарних 

фельдшерів 

1о Накази по школі. 

Журнали реєстрації 

виданих свідоцтв 

про закінчення 

школи 

1945-1950 10 10  

49 Р-6702 Одеське обласне управління 

торгівлі 

1о Накази з особового 

складу. Особові 

рахунки.  

1944-1992 360  корп.2 

50   1о доп Відомості по 

нарахуванню 

1960-1996 29   



№№ 

з/п 

№ фонду Назва  фонду № опису Зміст 

документів 

Крайні дати 

 

Кількість 

справ 

Примітки 

по опису по фонду 

зарплати 

51   2о Особові справи 

звільнених 

1944-1992 433 822  

52 Р-6724 Одеська обласна планова 

комісія. Головне планово – 

економічне управління 

облвиконкому. Головне 

планово – економічне 

управління з економіки та 

ринковим відношенням 

облвиконкому. Головне 

управління з економіки та 

ринку. Головне управління 

економіки. 

1-о Накази з особового 

складу 

1944-2005 81  корп. 2 

53   2о Документи з 

особового складу 

(зарплата) 

1944-2005 69   

54   3о Особові справи 1944-2005 447 597  

55 Р-7316 Планова комісія Південного 

економічного району 

1о Накази, особові 

рахунки по зарплаті, 

журнал обліку 

трудових книжок 

1963-1969 10 10 корп.1 

56 Р-7468 Одеське виробниче хіміко - 1-о Накази з особового 1946-2003 1371/454  корп.1 



№№ 

з/п 

№ фонду Назва  фонду № опису Зміст 

документів 

Крайні дати 

 

Кількість 

справ 

Примітки 

по опису по фонду 

фармацевтичне підприємство 

«Біостимулятор» 

складу, особові 

рахунки працівників 

незал. 

57   2-о Накази з особового 

складу, особові 

рахунки працівників 

2003-2012 150 незал  корп.1 

58   3-о Накази з особового 

складу, особові 

рахунки працівників 

1946 - 1985 130  корп.1 

59   4-о Накази з особового 

складу, особові 

рахунки працівників 

1988 - 1997 21/10 незал. 1672 корп.1 

60 Р-7927 Причорноморська філія 

науково – дослідного 

інституту праці. 

Причорноморське відділення 

Української філії НДІ праці. 

Причорноморська філія 

Українського НДІ праці. 

Причорномосрьке відділення 

НДІ праці та зайнятості 

населення. 

1о Накази, розрахункові 

відомості по 

нарахуванню 

зарплати 

1963,1967-1997 39 39 корп.2 

61 Р-7986 Кооперативи м. Одеси 

(кооператив «Піонер») 

1о Журнали 

нарахування 

зарплати 

1988-1992 1 1 корп.1 



№№ 

з/п 

№ фонду Назва  фонду № опису Зміст 

документів 

Крайні дати 

 

Кількість 

справ 

Примітки 

по опису по фонду 

62 Р-7993 Одеська механічна 

майстерня. Кооператив 

«Ресурс» 

1о Накази з особового 

складу, розрахункові 

відомості майстерні. 

1979-1989 22  корп 1 

63   2о Справи з особового 

складу кооператива 

«Ресурс» 

1989-1993 10 32 корп.1 

64 Р-7998 Причорноморська філія 

Всесоюзного науково - 

дослідного інституту 

«Еталон». Причорноморська 

філія НДІ телевізійної техніки 

«Електрон». 

1о Накази з особового 

складу, особові 

рахунки по зарплаті.  

1979-1993 68 68  корп 1 

65 Р-8011 Спільне радянсько - 

швейцарське підприємство з 

виробництва кранів в м. 

Одесі «Кранлод». Спільне 

українсько – швейцарське 

підприємство з виробництва 

кранів в м. Одесі «Кранлод». 

Засновники: Одеське ВО 

«Завод  ім. Січневого 

повстання» 

1о Особовий склад 1988-1994 24  корп 2 

66   2о Особовий склад 1988-1994 1866 1890 корп.2 

67 8023 Спільне  українсько - 1о Особовий склад 1993 1 1 корп.2 



№№ 

з/п 

№ фонду Назва  фонду № опису Зміст 

документів 

Крайні дати 

 

Кількість 

справ 

Примітки 

по опису по фонду 

іспанське підприємство 

«Валенсія» по виготовленню 

сантехніки 

68 8025 Науково – виробниче 

підприємство «Інтервест 

ЛТД» 

1о Особовий склад 1992-1994 2 2 корп.2 

69 Р-8069 Кооператив «Документ» 1о Книга розрахунку з 

робітниками 

кооперативу 

1988-1996 1 1 корп.1 

70 8077 Окружна виборча комісія 

Малиновського виборчого 

округу № 134. Окружна 

виборча комісія 

одномандатного виборчого 

округу № 135. Окружна 

виборча комісія по виборах 

народних депутатів України 

одномандатного виборчого 

округу № 134.  

1о Відомості 

нарахування 

зарплати 

2002 1 1 корп.2 

71 8078 Окружна виборча комісія 

Київського виборчого округу 

№ 133. Окружна виборча 

комісія одномандатного 

виборчого округу № 134 

Київського району. Окружна 

1о Відомості 

нарахування 

зарплати 

2002 1  корп.2 



№№ 

з/п 

№ фонду Назва  фонду № опису Зміст 

документів 

Крайні дати 

 

Кількість 

справ 

Примітки 

по опису по фонду 

виборча комісія по виборах 

народних депутатів України 

комісії територіального  

виборчого округу № 133. 

Окружна виборча комісія з 

позачергових виборів 

народних депутатів України 

територіального виборчого 

округу № 133. Окружна 

виборча комісія з виборів 

народних депутатів України 

одномандатного виборчого 

округу № 133. 

72   2о Справи з особового 

складу, протоколи та 

протокольні рішення 

про виплату 

грошової 

винагороди, 

відомості 

нарахування 

зарплати членам 

комісії та 

громадянам, що 

працювали по 

угодам, списки 

2006-2007 6 7 корп.2 



№№ 

з/п 

№ фонду Назва  фонду № опису Зміст 

документів 

Крайні дати 

 

Кількість 

справ 

Примітки 

по опису по фонду 

працівників 

виборчих комісій 

73 8079 Окружна виборча комісія 

Суворовського виборчого 

округу № 133. Окружна 

виборча комісія 

одномандатного виборчого 

округу № 137 Суворовського 

району. Територіальна 

виборча комісія виборчого 

округу № 132 по виборах 

народних депутатів. Окружна 

виборча комісія з 

позачергових виборів 

народних депутатів України 

територіального виборчого 

округу № 132. Окружна 

виборча комісія з виборів 

народних депутатів України 

одномандатного виборчого 

округу № 136. 

1о Відомості по 

нарахуванню 

зарплати.  

2002 1  корп.2 

74   2о Відомості по 

нарахуванню 

зарплати. 

2006-2007 11 12 корп.2 

75 8080 Окружна виборча комісія 1о Відомості з 2002 1 1 корп.2 



№№ 

з/п 

№ фонду Назва  фонду № опису Зміст 

документів 

Крайні дати 

 

Кількість 

справ 

Примітки 

по опису по фонду 

Центрального виборчого 

округу № 135. Окружна 

виборча комісія 

одномандатного виборчого 

округу № 136 Центрального 

району. Окружна виборча 

комісія з виборів народних 

депутатів України 

одномандатного виборчого 

округу № 135. 

нарахування 

зарплати 

76 8135 Одеська обласна комісія з 

всеукраїнського референдуму 

1о Накази з особового 

складу, відомості 

нарахування 

зарплати 

2000 2 2  корп 2 

77 8181 Дочірнє підприємство 

«Елмер» ЗАТ «Стальметиз» 

ім. Дзержинського 

1о Накази з особового 

складу, особові 

картки звільнених, 

особові рахунки по 

нарахуванню 

зарплати 

1997-2003 207 207 корп.2 

78 8182 ЗАТ «Зварювальні метали» 

(«Звармет») 

1о Накази з особового 

складу, особові 

картки звільнених, 

особові картки по 

зарплаті 

1998-2003 459 459 корп.2 



№№ 

з/п 

№ фонду Назва  фонду № опису Зміст 

документів 

Крайні дати 

 

Кількість 

справ 

Примітки 

по опису по фонду 

79 8184 Окружна виборча комісія 

проміжних виборів 

народного депутата України 

по одномандатному 

виборчому округу № 136. 

1о Накази з особового 

складу, відомості з 

нарахування 

зарплати 

2004 2 2 корп.2 

80 

 

 

81 

 

 

 

 

 

82 

8188 Територіальна виборча 

комісія територіального 

виборчого округу № 135 по 

виборах Президента України. 

Окружна виборча комісія 

територіального виборчого 

округу № 135 з виборів 

Президента України 

Окружна виборча комісія з 

виборів Президента України 

територіального виборчого 

округу № 133 

1о 

 

 

2о 

 

 

 

 

 

3о 

 

Відомості з 

нарахування 

заробітної плати. 

Відомості 

нарахування 

заробітної плати, 

списки членів комісії, 

трудові договори 

Без змін 

 

2004, 2010, 

2014, 2019 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

8 

13 корп.2 

83 

 

 

8189 Територіальна виборча 

комісія територіального 

виборчого округу № 136 по 

виборах Президента України. 

1о 

 

 

Розрахунково – 

платіжні відомості по 

зарплаті членів 

виборчої комісії 

2004 – 2005, 

2010, 2014, 

2019 

7 

 

 

23 корп.2 



№№ 

з/п 

№ фонду Назва  фонду № опису Зміст 

документів 

Крайні дати 

 

Кількість 

справ 

Примітки 

по опису по фонду 

 

84 

 

 

 

 

 

85 

Окружна виборча комісія 

територіального виборчого 

округу № 136 з виборів 

Президента України. 

Окружна виборча комісія з 

виборів Президента України 

територіального виборчого 

округу № 134 

 

2о 

 

 

 

 

 

3о 

 

Відомості 

нарахування 

заробітної плати, 

списки членів комісії, 

трудові договори 

Без змін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

12 

86 

 

 

 

87 

 

 

 

8190 Територіальна виборча 

комісія територіального 

виборчого округу № 137 по 

виборах Президента України. 

Окружна виборча комісія 

територіального виборчого 

округу № 137 з виборів 

Президента України. 

Окружна виборча комісія з 

виборів Президента України 

територіального виборчого 

округу № 135 

1о 

 

 

 

2о 

 

 

 

Розрахунково – 

платіжні відомості по 

зарплаті членів 

виборчої комісії 

Відомості 

нарахування 

заробітної плати, 

списки членів комісії, 

трудові договори 

Без змін 

 

2010, 2014, 

2019 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

19 корп.2 



№№ 

з/п 

№ фонду Назва  фонду № опису Зміст 

документів 

Крайні дати 

 

Кількість 

справ 

Примітки 

по опису по фонду 

 

 

88 

 

 

3о 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

89 

 

 

 

90 

 

 

 

 

 

91 

8191 Територіальна виборча 

комісія територіального 

виборчого округу № 138 по 

виборах Президента України. 

 Окружна виборча комісія 

територіального виборчого 

округу № 138 з виборів 

Президента України. 

Окружна виборча комісія з 

виборів Президента України 

територіального виборчого 

округу № 136 

1о 

 

 

 

2о 

 

 

 

 

 

3о 

Розрахунково – 

платіжні відомості по 

зарплаті членів 

виборчої комісії 

Відомості 

нарахування 

заробітної плати, 

списки членів комісії, 

трудові договори 

Без змін 

2009-2010, 

2014, 2019 

 

3 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

12 

20 корп.2 



№№ 

з/п 

№ фонду Назва  фонду № опису Зміст 

документів 

Крайні дати 

 

Кількість 

справ 

Примітки 

по опису по фонду 

92 8210 Одеська міська територіальна 

комісія по виборах депутатів 

Одеської міської ради та 

Одеського міського голови.  

Одеська міська виборча 

комісія   Одеської області по 

виборам депутатів Одеської 

міської ради та Одеського 

міського голови. 

2о Відомості з 

нарахування 

заробітної плати та 

інших виплат членам 

комісії та залученим 

особам, що 

працювали за 

угодами 

2010 2  корп.2 

93   4о Розрахункові 

відомості 

нарахування 

заробітної плати, 

договори на 

виконання обов'язків 

членів комісії, списки 

членів комісії, 

2015 18 20 корп.2 

94 8215 ЗАТ Одеська фабрика 

“Олімпія” 

1о Книги нарахування 

заробітної плати 

1999-2002 1 1 корп.2 

95 8235 Мале приватне підприємство 

«Протект» 

1о Справи з особового 

складу 

1988-2005 4 4 корп.2 

96 8247 Одеська обласна виборча 

комісія по виборах депутатів 

Одеської обласної ради 

1о Відомості з 

нарахування 

заробітної плати та 

інших виплат членам 

2010 2  корп.2 



№№ 

з/п 

№ фонду Назва  фонду № опису Зміст 

документів 

Крайні дати 

 

Кількість 

справ 

Примітки 

по опису по фонду 

комісіі, Перелік 

членів виборчої 

комісії. 

97   2-о Розрахункові 

відомості 

нарахування 

заробітної плати, 

договори на 

виконання 

обов'язків, списки 

членів комісії 

2015 5 7 корп.2 

98 8282 Теплодарська міська виборча 

комісія Одеської області 

1-о Відомості 

нарахування 

заробітної плати, 

списки членів 

комісій, договори на 

виконання робіт, 

постанови з 

кадрових питань 

2015 4 4 корп.2 

99 8283 Южненська міська виборча 

комісія Одеської області 

1о Відомості 

нарахування 

заробітної плати, 

списки членів 

комісій, договори на 

виконання робіт, 

2015 4 4 корп.2 



№№ 

з/п 

№ фонду Назва  фонду № опису Зміст 

документів 

Крайні дати 

 

Кількість 

справ 

Примітки 

по опису по фонду 

постанови з 

кадрових питань 

 

Разом по архіву зберігаються 16693 (шістнадцять тисяч шістсот дев'яносто три) справи та 99 описів з особового складу за 1920-2019 рр. 

 


