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Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів  184 

116. ф. Р-137 Хотівський районний виконавчий комітет 

Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів  186 

117. ф. Р-138 Виконавчий комітет Новошепелицької районної 

Ради депутатів трудящих       186 

118. ф. Р-139 Відділ народної освіти Київського повітового 

виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       188 

119. ф. Р-140 Уповноважений управління будівельних та ремонтних 

робіт при правлінні Північнокавказької залізниці  

по Київському району        189 

120. ф. Р-142 Відділ народної освіти Київського губернського 

виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       190 

121. ф. Р-144 Відділ народної освіти Київської обласної 

Ради народних депутатів       193 

122. ф. Р-149 Робітничо-селянська інспекція Управління Південно-Західної 

залізниці і Дніпровсько-Бузьського водного транспорту  198 

123. ф. Р-150 Відділ народної освіти Чорнобильського повітового 

виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       199 

124. ф. Р-151 Київська обласна комісія з покращення життя дітей 

при Київському обласному виконавчому комітеті 

Ради депутатів трудящих       200 

125. ф. Р-160 Київська обласна дитяча технічна станція   202 
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126. ф. Р-161 Світильнянська сільськогосподарська артіль 

(колгосп) ім. Шевченка        202 

127. ф. Р-163 Київська окружна колегія захисників 

Народного комісаріату юстиції УСРР     203 

128. ф. Р-164 Управління коменданта станції Київ-II  

Московської Києво-Воронезької  залізниці    203 

129. ф. Р-168 Київський обласний музей революції 

Народного комісаріату освіти УРСР      204 

130. ф. Р-169 Київський обласний сільськогосподарський виставковий 

комітет при Київському обласному виконавчому комітеті 

Ради депутатів трудящих       205 

131. ф. Р-170 Київський губернський відділ Всеросійського комітету 

професійної спілки робітників транспорту     205 

132. ф. Р-171 Українська філія Державного інституту проектування 

підприємств целюлозно-паперової промисловості 

Народного комісаріату лісової промисловості УРСР   206 

133. ф. Р-172 Київський державний інститут проектування 

сільськогосподарського будівництва Народного комісаріату 

земельних справ УСРР        206 

134. ф. Р-173 Інститут підвищення кваліфікації керівних та 

господарських кадрів Народного комісаріату харчової 

промисловості УРСР        207 

135. ф. Р-179 Київський науково-дослідний інститут споживчої 

кооперації Київської філії Всеукраїнської спілки споживчих 

кооперативних організацій (ВУКООПСПІЛКИ)    208 

136. ф. Р-183 Київська обласна сільськогосподарська станція  209 

137. ф. Р-184 Київський науково-дослідний інститут водного господарства 

України Вищої ради народного господарства УСРР   209 

138. ф. Р-201 Київський центральний кооперативний музей 

Всеукраїнського союзу споживчої кооперації    210 

139. ф. Р-204 Гланишівська чотирьохрічна трудова школа 

Київського окружного відділу народної освіти    212 

140. ф. Р-205 Загальцівська єдина трудова школа 

Бородянського районного відділу народної освіти   213 

141. ф. Р-210 Бородянське державне лісове господарство 

Народного комісаріату лісової промисловості УСРР   213 

142. ф. Р-212 Київська крайова інспектура охорони пам’яток культури і 

мистецтва Народного комісаріату освіти УРСР    214 
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143. ф. Р-213 Уповноважений Українського військового округу 

із заготівлі та постачання палива Червоній Армії по  

Черкаському району        215 

144. ф. Р-215 Редакція газети «Экономический вестник» – органу 

Київської кружної планової комісії      215 

145. ф. Р-217 Головна контора газети «Известия» 

Київського губернського революційного комітету   216 

146. ф. Р-218 Київське окружне управління у справах літератури і 

видавництв          216 

147. ф. Р-220 Київська контора видавництва журналу «Профессиональная 

жизнь» Всеросійської центральної ради професійних спілок  217 

148. ф. Р-221 Київський повітовий земельний комітет   218 

149. ф. Р-223 Редакція газети «Плуг і молот» – органу 

Білоцерківського окружного комітету КП(б)У    218 

150. ф. Р-226 Редакція польської газети «Серп», орган ЦК 

КП(б)У та Київського обласного комітету КП(б)У   219 

151. ф. Р-230 Київський інститут охорони материнства та дитинства 

Народного комісаріату охорони здоров’я УРСР    219 

152. ф. Р-233 Київська губернська рада народного господарства  220 

153. ф. Р-235 Головне управління статистики Київської області  222 

154. ф. Р-236 Київська контора Українського державного  

хлібного бюро         234 

155. ф. Р-238 Управління Уповноваженого Київської губернської 

ради народного господарства по Чорнобильському повіту  235 

156. ф. Р-240 Вишгородський цегельний завод № 9 

Київського обласного тресту будівельних матеріалів   235 

157. ф. Р-243 Поштово-телеграфні відділення Київської губернії  236 

158. ф. Р-245 Коленцівський сільський комітет незаможних селян 237 

159. ф. Р-248 Васильківський 4-й шкіряний завод 

Київського районного шкіряного тресту     237 

160. ф. Р-251 Київський історичний музей Комітету у справах культурно-

освітніх установ при РНК УРСР      238 

161. ф. Р-258 Васильківський об’єднаний шкіряно-екстрактовий завод 

Київського районного шкіряного тресту     238 

162. ф. Р-264 Київська обласна контрактаційно-заготівельна контора 

Головного управління рослинного каучуку «Головрослкаучук» 

Міністерства хімічної промисловості СРСР    239 

163. ф. Р-268 Виконавчий комітет Рожнівської сільської 

Ради депутатів трудящих       241 
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164. ф. Р-269 Синявський цукровий завод Київського районного 

управління цукрової промисловості      242 

165. ф. Р-273 3-й державний шкіряний завод Українського шкіряного 

тресту           243 

166. ф. Р-277 Воздвиженська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       244 

167. ф. Р-281 Лучанський сільський комітет незаможних селян  244 

168. ф. Р-285 Київське районне управління залізничної робітничо-

селянської міліції         245 

169. ф. Р-287 Яблунська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       246 

170. ф. Р-288 Київська обласна рада товариства винахідників  246 

171. ф. Р-289 Київська губернська контрольна комісія 

Київського губернського відділу робітничо-селянської інспекції 

губернського виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       248 

172. ф. Р-290 Київська окружна контрольна комісія КП(б)У – 

відділ робітничо-селянської інспекції (окрКК-РСІ) 

Київського окружного виконавчого комітету Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів     252 

173. ф. Р-292 Київська обласна контрольна комісія КП(б)У – 

відділ робітничо-селянської інспекції (облКК-РСІ) обласного 

виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       254 

174. ф. Р-293 Уповноважений Комісії радянського контролю 

при РНК СРСР по Київській області      255 

175. ф. Р-294 Головний продовольчий комітет 

Південно-Західних залізниць       256 

176. ф. Р-295 Київська губернська особлива військово-продовольча 

комісія          258 

177. ф. Р-296 Державні заготівельні контори Київської губернської 

особливої військово-продовольчої комісії     261 

178. ф. Р-305 Виконавчий комітет Рожівської сільської 

Ради депутатів трудящих       262 

179. ф. Р-321 Тетерівське радянське лісове господарстьво 

Бородянського районного лісництва      264 

180. ф. Р-324 Повітові та районні особливі військово-продовольчі 

комітети Київської губернії       264 

181. ф. Р-325 Київська обласна колгоспна спілка свинарських  
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товарних ферм         265 

182. ф. Р-326 Бородянський районний військовий комісаріат  266 

183. ф. Р-327 Київська обласна колгоспна спілка м’ясних і молочних 

товарних ферм «М’ясомолококолгоспспілка»    267 

184. ф. Р-328 Київська обласна контора Всеукраїнського центру 

сільськогосподарських колективів технічних культур   267 

185. ф. Р-329 Київська обласна контора капітального будівництва в  

колгоспах          268 

186. ф. Р-330 Київське обласне управління колгоспних тваринницьких 

товарних ферм         269 

187. ф. Р-332 Київська обласна контора Головного управління реалізації 

і збуту Міністерства м’ясомолочної промисловості СРСР  270 

188. ф. Р-333 Київська обласна контора бджільництва 

Міністерства виробництва та заготівлі сільськогосподарських 

продуктів УРСР         270 

189. ф. Р-334 Київська обласна інкубаторна станція 

Київського обласного земельного управління    271 

190. ф. Р-335 Київський молочарно-тваринницький кооперативний  

союз           272 

191. ф. Р-336 Київське обласне галузеве торгівельне об’єднання 

кооперації інвалідів «Облінторгсоюз»     273 

192. ф. Р-338 Обуховицький сільський комітет незаможних селян 274 

193. ф. Р-339 Юшківсський сільський комітет незаможних селян  274 

194. ф. Р-340 Київське виробниче об’єднання м’ясної промисловості 

Міністерства м’ясної та молочної промисловості СРСР  275 

195. ф. Р-341 Бородянський районний комітет Всесоюзної професійної 

спілки робітників землі та лісу      277 

196. ф. Р-342 Управління будівництва Київської парової електростанції 

при окружному виконавчому комітеті Ради робітничих, селянських 

і червоноармійських депутатів       277 

197. ф. Р-344 Окружний земельний відділ Білоцерківського 

окружного комітету Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       278 

198. ф. Р-345 Київське відділення управління Південно-Східної  

транспортно-експедиційної контори акціонерного товариства 

«Південсхідтранс»         279 

199. ф. Р-348 Київське міжрайонне землевпорядкувально-технічне 

бюро Народного комісаріату земельних справ УСРР   279 
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200. ф. Р-349 Земельний відділ Київського губернського 

виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       280 

201. ф. Р-350 Земельний відділ Київського повітового 

виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       284 

202. ф. Р-353 Земельний відділ Київського окружного 

виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       286 

203. ф. Р-354 Управління сільського господарства і продовольства 

Київської обласної державної адміністрації    290 

204. ф. Р-359 Земельний відділ Переяславського повітового 

виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       297 

205. ф. Р-361 Димерська районна виборча комісія 

при Димерському виконавчому комітеті Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів     298 

206. ф. Р-363 Земельний відділ Таращанського повітового 

виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       299 

207. ф. Р-364 Земельний відділ Чорнобильського повітового 

виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       299 

208. ф. Р-369 Київська філія Всеукраїнського тресту по боротьбі 

зі шкідниками сільського та лісового господарства   301 

209. ф. Р-370 Блиставицька сільськогосподарська артіль (колгосп) 

«Шлях до правди»         301 

210. ф. Р-371 Старший районний інспектор праці 

Дніпровського бассейну        302 

211. ф. Р-372 Борщагівський сільський комітет незаможних селян 303 

212. ф. Р-373 Діброво-Ленінська сільськогосподарська артіль 

(колгосп) «Жовтнева Нива»       304 

213. ф. Р-374 Луб’янська сільськогосподарська артіль (колгосп) 

«Серп і молот»         305 

214. ф. Р-375 Київська контора акціонерного товариства з торгівлі 

машинами, знаряддями виробництва та технічним приладдям 

для сільських господарств в Україні «Село-техніка»   306 

215. ф. Р-376 Київське губернське управління з переробки продуктів 

сільського господарства        307 
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216. ф. Р-377 Свиноїдівська сільськогосподарська артіль (колгосп) 

«Новий шлях»         307 

217. ф. Р-378 Колгосп «Більшовик»      308 

218. ф. Р-379 Київський обласний машинно-тракторний центр 

Народного комісаріату земельних справ УСРР    309 

219. ф. Р-381 Київська районна земельно-судова комісія 

при Київському районному виконавчому комітеті 

Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів  310 

220. ф. Р-382 Макарівська районна судово-земельна комісія 

при Макарівському районному виконавчому комітеті 

Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів  311 

221. ф. Р-383 Переяславська районна судово-земельна комісія 

при районному виконавчому комітеті Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів     312 

222. ф. Р-385 Планова комісія при Київському окружному 

виконавчому комітеті Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       312 

223. ф. Р-386 Київська губернська державна планова комісія 

при Київському губернському виконавчому комітеті 

Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів  315 

224. ф. Р-387 Київська обласна міжвідомча рада тарифного 

нормування будівельних робіт при обласній плановій комісії 316 

225. ф. Р-388 Київський торгівельно-промисловий комбінат № 6 

Київської обласної ради промислової кооперації    316 

226. ф. Р-389 Пирогівський сільський комітет незаможних селян  317 

227. ф. Р-399 Сукачівський сільський комітет незаможних селян  317 

228. ф. Р-400 Сортонасіннєве управління державного об’єднання 

цукрової промисловості УСРР       318 

229. ф. Р-401 Господарська асоціація «Київцукор»    319 

230. ф. Р-402 Торф’яне бюро державного об’єднання цукрової 

промисловості УСРР        325 

231. ф. Р-404 Відділ соціального забезпечення Київського повітового 

виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       326 

232. ф. Р-405 Відділ соціального забезпечення Київського губернського 

виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       327 
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233. ф. Р-409 Відділ соціального забезпечення Чорнобильського 

повітового виконавчого комітету Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів     328 

234. ф. Р-410 Відділ охорони здоров’я Київського повітового 

виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       328 

235. ф. Р-411 Відділ охорони здоров’я Київського губернського 

виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       330 

236. ф. Р-412 Інспектура охорони здоров’я Київського окружного 

виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       331 

237. ф. Р-415 Відділ охорони здоров’я Переяславського повітового 

виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       333 

238. ф. Р-417 Відділ охорони здоров’я Чорнобильського повітового 

виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       334 

239. ф. Р-419 Тетерівська медична амбулаторія Бородянської районної 

інспектури охорони здоров’я       335 

240. ф. Р-420 Бородянська районна дитяча консультація Бородянської 

районної інспектури охорони здоров’я     335 

241. ф. Р-423 Чорнобильська районна каса соціального страхування 336 

242. ф. Р-426 Відділ праці Київського повітового виконавчого комітету 

Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів  336 

243. ф. Р-427 Інспектура праці Київського окружного виконавчого комітету 

Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів  337 

244. ф. Р-428 Відділ праці Київського губернського виконавчого комітету 

Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів  338 

245. ф. Р-429 Відділ праці Київського обласного виконавчого комітету 

Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів  341 

246. ф. Р-432 Відділ комунального господарства 

Київського губернського виконавчого комітету 

Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів  342 

247. ф. Р-433 Відділ комунального господарства 

Київського окружного виконавчого комітету 

Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів  345 

248. ф. Р-435 Київський пункт Всесоюзного державного об’єднання 

радянських м’ясних господарств «Скотар»    347 
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249. ф. Р-437 Місцевий комітет професійної спілки працівників 

вищих шкіл та наукових закладів при Київській обласній філії 

Українського науково-дослідного інституту фізичної культури 348 

250. ф. Р-439 Відділ комунального господарства Чорнобильського 

повітового виконавчого комітету Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів     348 

251. ф. Р-441 Київська обласна спілка промислово-художньої  

кооперації          349 

252. ф. Р-443 Київська міжрайонна спілка промислових кооперативів 

лісохімічних промислів (Лісохімпромсоюз)    350 

253. ф. Р-444 Богуславський повітовий військовий продовольчий магазин 

повітового управління військово-продовольчого постачання 351 

254. ф. Р-446 Дніпровсько-Бузька контора Головного управління 

залізничних та водних буфетів       351 

255. ф. Р-447 Відділ місцевої промисловості Київського окружного 

виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       352 

256. ф. Р-448 Відділ місцевої промисловості Київського обласного 

виконавчого комітету Ради депутатів трудящих    354 

257. ф. Р-449 Прибірське лісництво Чорнобильського повітового 

земельного відділу        354 

258. ф. Р-450 Трипільський волосний військовий комісаріат  355 

259. ф. Р-451 Коленцівське лісництво Київського окружного 

земельного відділу        355 

260. ф. Р-452 Димерське лісництво Київського повітового  

земельного відділу        356 

261. ф. Р-453 Горностайпільське лісництво Чорнобильського 

повітового земельного відділу       357 

262. ф. Р-454 Державне об’єднання лісової промисловості 

Дніпровського басейну (Дніпроліс)      357 

263. ф. Р-455 Київська контора Всеукраїнського кооперативного 

лісозаготівельного галузевого об’єднання «Вукоопліссплав» 359 

264. ф. Р-456 Київська районна контора виробничої частини 

Всеукраїнського управління лісами      359 

265. ф. Р-457 Київський губернський лісовий і паливний комітет  360 

266. ф. Р-458 Київське губернське лісове управління при губернському 

земельному відділі        361 

267. ф. Р-459 Залізничний лісозаготівельний комітет Південно-Західних 

залізниць          362 
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268. ф. Р-461 Рожівське лісництво Радомисльського повітового 

земельного відділу        363 

269. ф. Р-462 Тетерівське лісництво Київського окружного 

земельного відділу        364 

270. ф. Р-463 Київський обласний комітет Всеукраїнського товариства 

охорони праці і побуту        365 

271. ф. Р-465 Уповноважений Головного лісового комітету зі сплаву в 

районі Дніпровського басейну (Уподніпросплав)   366 

272. ф. Р-466 Центральна ліквідаційна комісія у справах товариств 

взаємного кредиту         366 

273. ф. Р-468 Київське оптово-роздрібне відділення Молдавського тресту 

винно-переробнної промисловості (Молдвинтресту)   367 

274. ф. Р-469 Київський обласний трест меблевої та деревообробної 

промисловості «Київ-меблі» Київського обласного управління 

місцевої промисловості        367 

275. ф. Р-470 Київська контора Всесоюзного державного тресту 

проектування та будівництва радіостанції «Радіобуд»   368 

276. ф. Р-473 Управління уповноваженого Київського губернського 

управління військово-продовольчого постачання у 

Богуславському повіті        369 

277. ф. Р-475 Київське відділення Державного об’єднання синдикату 

рибної промисловості        370 

278. ф. Р-477 Київська контора тресту Державних Мальцовських  

заводів          371 

279. ф. Р-481 Київський районний шкіряний трест Вищої ради 

народного господарства УСРР       371 

280. ф. Р-482 Київська контора державного текстильного 

Дунаєвецького тресту «Дунсукно»      372 

281. ф. Р-484 Київська контора державного тресту дубильно-

екстрактової промисловості «Дубитель»     373 

282. ф. Р-486 Великополовецьке поштово-телеграфне відділення 

Київського губернського відділу народного зв’язку   374 

283. ф. Р-488 Київський трест бродильно-дріжджевої, безалкогольної 

та оцтової промисловості Народного комісаріату харчової 

промисловості СРСР        374 

284. ф. Р-490 8-а контора тресту по будівництву підприємств важкої 

промисловості Донбасу «Донбасважбуд» Народного комісаріату 

важкої промисловості СРСР       375 

285. ф. Р-494 Борівський сільський комітет незаможних селян  376 
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286. ф. Р-495 Відділ внутрішньої торгівлі Київського окружного 

виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       376 

287. ф. Р-496 Іванківська ветеринарна амбулаторія районного 

земельного відділу        378 

288. ф. Р-497 Київська філія Всеукраїнської оптово-закупівельно-збутової 

контори «Укрзакупторг»       379 

289. ф. Р-498 Київська філія Всеукраїнської державної торгівельної 

контори з експорту та імпорту       379 

290. ф. Р-504 Периферійна контора Київського державного об’єднання 

роздрібної торгівлі «Київторг»      380 

291. ф. Р-505 Київське відділення Всеукраїнської спілки 

сільськогосподарських кооперацій «Сільський господар»  381 

292. ф. Р-508 Бородянська районна спілка сільськогосподарських 

колективів          382 

293. ф. Р-509 Київська районна спілка сільськогосподарських  

колективів          383 

294. ф. Р-510 Київська окружна спілка сільськогосподарських  

колективів          384 

295. ф. Р-511 Київська спілка риболовецьких колгоспів   385 

296. ф. Р-512 Македонський сільський комітет незаможних селян 386 

297. ф. Р-514 Київська філія Центральної Української 

сільськогосподарської кооперативної спілки «Централ»  386 

298. ф. Р-515 Київська контора правління Російського нафтового 

торгівельного синдикату       387 

299. ф. Р-516 Київське відділення Всесоюзного синдикату 

силікатної промисловості «Продсилікат»     388 

300. ф. Р-517 Київське обласне управління державної експертизи 

при Київському обласному бюро стандартизації    389 

301. ф. Р-519 Київське обласне управління Льоноконоплетрактороцентру 

(Облконоплетрактор)        389 

302. ф. Р-520 Київське відділення Головного управління постачання 

автомобільного транспорту       390 

303. ф. Р-523 Житловий кооператив Південно-Західної залізниці  

«Январка»          391 

304. ф. Р-524 Київське об’єднання державних харчових підприємств 

ВРНГ СРСР          392 

305. ф. Р-536 Лісниківський сільський комітет незаможних селян 393 
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306. ф. Р-537 Київський міжрайонний риболовецький робітничий 

кооператив (Рибробкооп)       393 

307. ф. Р-538 Київське відділення Всесоюзного текстильного  

синдикату          394 

308. ф. Р-542 Робітничий кооператив при київському обласному 

управлінні шляхового безрейкового будівництва   395 

309. ф. Р-543 Управління робітничого забезпечення Дніпровського 

промислово-сплавного тресту       396 

310. ф. Р-545 Транспортно-споживче товариство Південно-Західної  

залізниці          397 

311. ф. Р-546 Київський губернський кооперативний комітет 

Київського губернського виконавчого комітету 

Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів  398 

312. ф. Р-547 Київське губернське товариство кустарів і  

ремісників-одинаків        399 

313. ф. Р-549 Київське окружне товариство кустарів    400 

314. ф. Р-550 Київський окружний кооперативний комітет   400 

315. ф. Р-551 Київська районна спілка кооперативних об’єднань  

інвалідів          401 

316. ф. Р-552 Київська міжрайонна багатокваліфікаційна промислова  

спілка           403 

317. ф. Р-554 Київська районна спілка промислово-кредитних і 

промислових кооперативів       404 

318. ф. Р-555 Київська міжрайонна спілка транспортно-грабарської 

кооперації          405 

319. ф. Р-557 Київська обласна спілка кооперативних об’єднань  

інвалідів          405 

320. ф. Р-559 Київська окружна рада у справах фізичної культури і 

спорту при окружному виконавчому комітеті Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів     407 

321. ф. Р-562 Київська обласна контора заготівельно-постачального і 

виробничого підприємства товариств сприяння обороні, 

авіаційному та хімічному будівництву (Постачосоавіахім)  408 

322. ф. Р-563 Лучанський сільський комітет незаможних селян  408 

323. ф. Р-565 Київський окружний комітет по боротьбі  

з безробіттям         409 

324. ф. Р-567 Мостищенський сільський комітет незаможних селян 410 

325. ф. Р-569 Оранський сільський комітет незаможних селян  410 

326. ф. Р-572 Корніївський сільський комітет незаможних селян  411 



20 

327. ф. Р-576 Київська транспортна контора добровільного флоту 

(Доброфлот)          411 

328. ф. Р-577 Управління Верхньо-Дніпровського лінійного відділу 

Південного округу шляхів сполучення     412 

329. ф. Р-578 Головне управління Дніпровського річкового 

пароплавства         413 

330. ф. Р-579 Управління охорони водних шляхів Дніпровського  

бассейну          414 

331. ф. Р-580 Київський трест свинарських ферм «Свинар» Народного 

комісаріату зернових і тваринницьких радгоспів СРСР  415 

332. ф. Р-581 Дніпровське управління водного транспорту   416 

333. ф. Р-582 Київська гарнізонна учбова кузня    418 

334. ф. Р-584 Київська окружна контора державного страхування 418 

335. ф. Р-586 Київська губернська контора державного страхування 419 

336. ф. Р-587 Київська окружна каса соціального страхування  420 

337. ф. Р-588 Київська обласна каса соціального страхування  421 

338. ф. Р-589 Київська філія Всеукраїнського кооперативного банку 

«Українбанк»         421 

339. ф. Р-590 Київське окружне товариство сільськогосподарського  

кредиту          423 

340. ф. Р-592 Київська біржа праці Київського губернського  

відділу праці         424 

341. ф. Р-598 Київський обласний трест промислового будівництва 

Народного комісаріату місцевої промисловості УРСР   425 

342. ф. Р-599 Київський обласний трест будівельних матеріалів 

Народного комісаріату місцевої промисловості УРСР   426 

343. ф. Р-600 Київський обласний будівельний трест при обласному 

виконавчому комітеті Ради депутатів трудящих    427 

344. ф. Р-601 Баришівський районний виконавчий комітет 

Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів  428 

345. ф. Р-602 Переяславський повітовий комітет державного будівництва 

при Переяславському повітовому виконавчому комітеті 

Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів  429 

346. ф. Р-606 Кагарлицький районний виконавчий комітет 

Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів  430 

347. ф. Р-607 Київське торгівельне відділення Південного хімічного 

тресту «Хімвугілля»        430 

348. ф. Р-608 Київська митниця Народного комісаріату зовнішньої 

торгівлі СРСР         431 
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349. ф. Р-609 Київська товарна біржа Київського окружного 

торгівельного відділу        432 

350. ф. Р-610 Київська обласна контора Всесоюзного об’єднання по 

торгівлі з іноземцями «Торгсін»      434 

351. ф. Р-611 Штаб гарнізону м. Києва      435 

352. ф. Р-620 Васильківський волосний військовий комісаріат  436 

353. ф. Р-621 Микільсько-Борщагівський волосний військовий  

комісаріат          436 

354. ф. Р-630 Транспортний відділ Київської обласної контори 

Всесоюзного об’єднання по торгівлі з іноземцями «Торгсін» 437 

355. ф. Р-631 Фінансовий відділ Київського губернського 

виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       437 

356. ф. Р-632 Фінансовий відділ Київського окружного 

виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       440 

357. ф. Р-633 Виборчі комісії з виборів до Верховної Ради СРСР 

по м. Києву та Київській області      442 

358. ф. Р-635 Київська правобережна контора тресту жирової та 

кісткообробної промисловості «ТЕЖЕ»     443 

359. ф. Р-636 Київська губернська колегія захисників   443 

360. ф. Р-638 Відділ комунального господарства Переяславського 

районного виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       444 

361. ф. Р-640 Київський губернський суд      445 

362. ф. Р-641 Бородянське кооперативне господарство «Харчосмак» 445 

363. ф. Р-643 Хотівський волосний виконавчий комітет 

Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів  446 

364. ф. Р-644 Білоцерківський повітовий виконавчий комітет 

Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів  446 

365. ф. Р-645 Рудницькі вапняні розробки об’єднання підприємств 

цукрової промисловості        447 

366. ф. Р-646 Відділ народної освіти Богуславського повітового 

виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       447 

367. ф. Р-648 Мануїльська сільськогосподарська артіль  

«Червоний господар»        448 
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368. ф. Р-657 Рогозівська районна виборча комісія при районному 

виконавчому комітеті Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       449 

369. ф. Р-659 Таращанський повітовий виконавчий комітет 

Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів  449 

370. ф. Р-661 Іванківська районна виборча комісія при районному 

виконавчому комітеті Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       450 

371. ф. Р-662 Київська контора Всеукраїнського бюро 

Російського телеграфного агентства «УкРОСТА»   450 

372. ф. Р-666 Ставищенська районна виборча комісія 

при Ставищенському районному виконавчому комітеті 

Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів  451 

373. ф. Р-668 Приорсько-Куренівська трудова сільськогосподарська 

артіль (колгосп) «Огорпром»       451 

374. ф. Р-670 Розважівська районна виборча комісія 

при Розважівському районному виконавчому комітеті 

Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів  452 

375. ф. Р-672 Кагарлицький технікум цукрової промисловості 

Київського повітового управління цукрової промисловості  452 

376. ф. Р-674 сч Київська окружна виборча комісія 

при Київському окружному виконавчому комітеті 

Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів  453 

377. ф. Р-676 Броварська районна виборча комісія 

при Броварському районному виконавчому комітеті 

Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів  454 

378. ф. Р-681 Баришівське відділення Київської обласної контори 

Всесоюзного об’єднання по торгівлі з іноземцями «Торгсін» 454 

379. ф. Р-683 Київський обласний сектор Українського управління 

у справах науки         455 

380. ф. Р-686 Київська обласна рада товариства друзів автомобіля, 

трактора і поліпшення доріг «Автодор»     455 

381. ф. Р-687 Київський військово-історичний архів 

Управління Народного комісаріату внутрішніх справ УРСР 

по Київській області        456 

382. ф. Р-689 Київська залізнична поштово-телеграфна контора  457 

383. ф. Р-691 Київський губернський комітет допомоги жертвам 

інтервенції при губернському виконавчому комітеті 

Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів  458 
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384. ф. Р-693 Київська обласна швейна торгівельна база Головного 

управління зі збуту продукції легкої промисловості УРСР  459 

385. ф. Р-696 Київське обласне управління у справах літератури і  

видавництв          460 

386. ф. Р-697 1-й Київський військово-учбовий пункт середньої 

мережі Київського військового округу     460 

387. ф. Р-699 Переяславський пункт радянсько-польського 

акціонерного торгівельного товариства     461 

388. ф. Р-702 Переяславська районна контора Південно-Західного 

округу зв’язку         461 

389. ф. Р-703 Уповноважений Українського управління з палива 

по Київській губернії        462 

390. ф. Р-706 Ржищівське культурне радянське господарство 

Київського повітового земельного відділу     462 

391. ф. Р-708 Київська губернська рада професійних спілок  463 

392. ф. Р-709 Київська окружна рада професійних спілок   464 

393. ф. Р-710 Київська обласна рада професійних спілок   466 

394. ф. Р-712 Київський губернський відділ Всеросійської 

професійної спілки робітників землі та лісу    471 

395. ф. Р-713 Київський окружний відділ Всесоюзної професійної 

спілки робітників землі та лісу      473 

396. ф. Р-714 Місцевий комітет професійної спілки робітників 

земельних органів при Київському обласному управлінні 

«Льоноконоплетрактороцентру»      474 

397. ф. Р-715 Броварський районний комітет Всесоюзної 

професійної спілки робітників землі та лісу    475 

398. ф. Р-716 Германівський районний комітет Всесоюзної 

професійної спілки робітників землі та лісу    475 

399. ф. Р-717 Будаївський районний комітет Всесоюзної 

професійно спілки робітників землі та лісу    476 

400. ф. Р-718 Київське відділення науково-дослідного інституту 

променергетики         477 

401. ф. Р-719 Іванківський районний комітет Всесоюзної 

професійної спілки робітників землі та лісу    477 

402. ф. Р-720 Київський районний комітет Всесоюзної 

професійної спілки робітників землі та лісу    478 

403. ф. Р-721 Підварський сільський робітничий комітет 

Всесоюзної професійної спілки робітників землі та лісу  478 
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404. ф. Р-722 Кагарлицький районний комітет Всесоюзної 

професійної спілки робітників землі та лісу    479 

405. ф. Р-723 Великодимерський районний комітет Всесоюзної 

професійної спілки робітників землі та лісу    480 

406. ф. Р-724 Ірпінський робітничий комітет Всесоюзної 

професійної спілки робітників землі та лісу    481 

407. ф. Р-725 Розважівський районний комітет Всесоюзної 

професійної спілки робітників землі та лісу    481 

408. ф. Р-726 Бориспільський районний комітет Всесоюзної 

професійної спілки робітників землі та лісу    482 

409. ф. Р-727 Рогозівський районний комітет Всесоюзної 

професійної спілки робітників землі та лісу    482 

410. ф. Р-729 Київське міжрайонне відділення Українського об’єднання 

по заготівлі сировини для тютюнової промисловості   483 

411. ф. Р-730 Хабнівський районний комітет Всесоюзної 

професійної спілки робітників землі та лісу    483 

412. ф. Р-731 Чорнобильський і Димерський районний комітет 

Всесоюзної професійної спілки робітників землі та лісу  484 

413. ф. Р-732 Лехнівський районний комітет Всеросійської 

професійної спілки робітників землі та лісу    485 

414. ф. Р-733 Богуславський повітовий комітет професійної спілки 

працівників харчової промисловості      485 

415. ф. Р-734 Київський губернський комітет Всеросійської професійної 

спілки працівників народного харчування «Нархарч»   486 

416. ф. Р-735 Київський губернський комітет Всеросійської професійної 

спілки працівників харчосмакової промисловості   487 

417. ф. Р-736 Київський окружний комітет професійної спілки 

працівників харчосмакової промисловості     488 

418. ф. Р-740 Великокорогодський сільський робітничий комітет 

Всесоюзної професійної спілки робітників землі та лісу  490 

419. ф. Р-741 Київський окружний комітет професійної спілки 

працівників освіти         490 

420. ф. Р-742 Київський обласний комітет професійної спілки 

працівників вищих шкіл і науково-дослідних установ   492 

421. ф. Р-744 Київський комітет професійної спілки працівників 

дошкільних закладів і дитячих будинків     493 

422. ф. Р-746 Київський губернський комітет Всеросійської професійної 

спілки робітників і службовців швейної промисловості  495 
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423. ф. Р-747 Київський окружний комітет Всесоюзної професійної 

спілки робітників і службовців швейної промисловості  496 

424. ф. Р-748 Майданівський сільський робітничий комітет 

Всесоюзної професійної спілки робітників землі та лісу  497 

425. ф. Р-749 Київський повітовий комітет із трудової повинності 497 

426. ф. Р-750 Козаровицький сільський робітничий комітет 

Всесоюзної професійної спілки робітників землі та лісу  498 

427. ф. Р-759 Дорожній комітет професійної спілки робітників і 

службовців залізничного та водного транспорту Південно-Західних 

залізниць          498 

428. ф. Р-761 Київський дільничний комітет професійної спілки 

робітників і службовців залізничного та водного транспорту 501 

429. ф. Р-765 Київський обласний комітет професійної спілки 

робітників машинобудівної промиловості     503 

430. ф. Р-766 Київське відділення союзного автотранспортного тресту 

з перевезення сільськогосподарських вантажів    504 

431. ф. Р-767 Київський губернський відділ професійної спілки 

робітників мистецтв        505 

432. ф. Р-768 Київський окружний відділ професійної спілки 

робітників мистецтв        506 

433. ф. Р-770 Великодимерський районний секретаріат професійних  

спілок           507 

434. ф. Р-772 Чорнобильський районний секретаріат професійних  

спілок           508 

435. ф. Р-774 Київський районний комітет професійної спілки  

металістів          508 

436. ф. Р-775 Президія Київської обласної колегії адвокатів  509 

437. ф. Р-777 Київська губернська надзвичайна комісія по боротьбі 

з контрреволюцією, спекуляцією та посадовими злочинами  510 

438. ф. Р-779 Київський обласний комітет професійної спілки 

робітників будівництва паливних підприємств    510 

439. ф. Р-781 Васильківський районний секретаріат професійних  

спілок           511 

440. ф. Р-782 Новошепелицький районний комітет Всесоюзної 

професійної спілки робітників землі та лісу    512 

441. ф. Р-783 Будаївський районний секретаріат професійних спілок 513 

442. ф. Р-786 Київський районний комітет професійної спілки 

працівників водного транспорту      513 

443. ф. Р-787 Бородянський районний секретаріат професійних  
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спілок           514 

444. ф. Р-789 Київський губернський комітет професійної спілки 

робітників медично-санітарної праці     515 

445. ф. Р-790 Київський окружний комітет Всесоюзної професійної 

спілки робітників медично-санітарної праці    516 

446. ф. Р-791 Київське обласне міжсекційне бюро інженерів і 

техніків при обласній раді професійних спілок    518 

447. ф. Р-792 Чимкентська монтажна контора Українського управління 

комунальних електричних підприємств (евакуйована Київська 

монтажна ділянка)         518 

448. ф. Р-793 Монтажне управління «Південенергомонтаж» Державного 

союзного будівельно-монтажного тресту «Південенергобуд» 519 

449. ф. Р-794 Київська обласна контора з будівництва сільських 

електростанцій при обласному виконавчому комітеті   521 

450. ф. Р-796 Київське комендантське управління    522 

451. ф. Р-815 Радянське господарство «Березне» 

Всеукраїнської торгівельної контори постачання курортів 

«Укркурортпостачторг»        523 

452. ф. Р-839 Радянське господарство закритого робітничого 

кооперативу «Київкомунбуд»       524 

453. ф. Р-853 Переяславська кооперативно-виробнича артіль інвалідів-

булочників «Робітник»        525 

454. ф. Р-854 Пісківський сільський комітет незаможних селян  526 

455. ф. Р-855 Загальцівський сільський комітет незаможних селян 526 

456. ф. Р-856 Будаївський волосний комітет незаможних селян  527 

457. ф. Р-857 Ліквідаційна комісія з розформування Шевченківського  

округу           527 

458. ф. Р-858 Чорнобильський районний комітет незаможних селян 528 

459. ф. Р-859 Старопетрівський волосний комітет незаможних селян 529 

460. ф. Р-860 Державна гірничо-технічна інспекція по Київській області 

Народного комісаріату важкої промисловості СРСР   529 

461. ф. Р-861 Київська губернська церковна рада Українського 

православного братства «Діяльно-християнська церква»  530 

462. ф. Р-862 Підвідділ з ліквідації майна релігійних установ 

при Київському губернському відділі соціального забезпечення 530 

463. ф. Р-869 Політичний відділ Київського району Південно-Західних 

залізниць          532 

464. ф. Р-872 Київське відділення Всеукраїнського акціонерного 

товариства торгівлі        533 
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465. ф. Р-875 Київська крайова філія Українського пайового 

торгівельного товариства «Ларьок»      534 

466. ф. Р-876 Київське відділення Всеросійського акціонерного товариства 

виробництва та торгівлі хімічно-фармацевтичним майном  535 

467. ф. Р-877 Київське відділення Центрального торгівельного 

акціонерного товариства        535 

468. ф. Р-878 Київський повітовий комітет незаможних селян  536 

469. ф. Р-880 Київська обласна державна адміністрація   537 

470. ф. Р-881 Київська філія акціонерного товариства з підготовки 

робочої та організаційної сили і здійснення робіт на підприємствах 

за методом Центрального інституту праці «Установка – ЦІП» 545 

471. ф. Р-882 Київське відділення акціонерного товариства 

по облаштуванню, переобладнанню та ремонту теплових і 

силових установок «Тепло і сила»      546 

472. ф. Р-883 Київська міжрайонна контора періодичного сектору 

Державного видавництва УСРР «Укрперіодика»   547 

473. ф. Р-886 Київське відділення акціонерного товариства 

з виробництва обладнання для млинів «Млинбуд»   548 

474. ф. Р-887 Київська міжобласна контора з міжміських закупівель 

Московської обласної спілки споживчих товариств   549 

475. ф. Р-888 Київська міжобласна контора Ленінградської спілки 

споживчих товариств        550 

476. ф. Р-889 Іванківське лісництво Київського окружного 

земельного відділу        551 

477. ф. Р-891 Дударівський сільський комітет незаможних селян  552 

478. ф. Р-892 Жуківський сільський комітет незаможних селян  552 

479. ф. Р-896 Київська окружна спілка споживчих товариств  553 

480. ф. Р-897 Переяславський районний комітет сільських товариств 

взаємної допомоги         553 

481. ф. Р-898 Київський окружний сільськогосподарський кредитно-

кооперативний союз «Кредитсоюз»      554 

482. ф. Р-899 Сосновське сільське кооперативно-виробниче  

товариство          555 

483. ф. Р-900 Переяславський міський комітет взаємодопомоги  556 

484. ф. Р-903 Доманівський сільський комітет незаможних селян 556 

485. ф. Р-906 Гостомельський районний комітет професійної 

спілки сільськогосподарських та лісових працівників   557 

486. ф. Р-907 Архівний відділ виконавчого комітету Київської обласної 

Ради народних депутатів       558 
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окружному виконавчому комітеті Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       562 

488. ф. Р-909 Київське окружне архівне управління при окружному 

виконавчому комітеті Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       562 

489. ф. Р-910 сч Державний архів Київської області    563 

490. ф. Р-911 Київський інститут підвищення кваліфікації інженерно-

технічних працівників Народного комісаріату важкої 

промисловості СРСР        568 

491. ф. Р-912 Транспортно-споживче товариство Дніпровського  

бассейну          569 

492. ф. Р-913 Київське відділення інституту з проектування нових і 

реконструкції існуючих заводів, тягових і цепових механізмів 

та майстерень залізничного транспорту (Гіпротранс) 

Народного комісаріату шляхів сполучення СРСР   569 

493. ф. Р-914 Виборчі комісії з виборів до Верховної Ради УРСР 

по м. Києву та Київській області      570 

494. ф. Р-915 Книжково-газетне видавництво Київського обласного 

управління культури        571 

495. ф. Р-916 Київське спеціалізоване управління №423 тресту 

«Електромонтаж-1» Міністерства будівництва УРСР   572 

496. ф. Р-917 Управління водних ресурсів у м. Києві  

та Київській області        573 

497. ф. Р-918 Київська обласна контора Головного управління 

у справах кустарної та дрібної промисловості промислової 

кооперації «Кустпромторг»       575 

498. ф. Р-919 Контрольно-аналітична лабораторія Київського обласного 

аптечного управління        576 

499. ф. Р-920 Контрольно-аналітична лабораторія Київського куща 

Київського обласного аптекоуправління     577 

500. ф. Р-921 Київський обласний комітет професійної спілки 

робітників лісової, паперової та деревообробної промисловості 577 

501. ф. Р-922 Державна фінансова інспекція в Київській області  578 

502. ф. Р-923 Київський обласний комітет професійної спілки 

робітників машинобудування       581 

503. ф. Р-924 Київський обласний комітет профспілки робітників 

текстильної та легкої промисловості      581 
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504. ф. Р-925 Проектно-конструкторсько-технологічний інститут 

Київського раднаргоспу        583 

505. ф. Р-926 Управління хімічної промисловості  

Київського раднаргоспу        584 

506. ф. Р-927 Київська взуттєва фабрика № 20 Управління легкої 

промисловості Київської ради народного господарства  587 

507. ф. Р-928 Київська взуттєва фабрика Головного управління культтоварів 

Міністерства місцевої і паливної промисловості УРСР  588 

508. ф. Р-929 Київська швейна фабрика Головного управління культтоварів 

Міністерства місцевої і паливної промисловості УРСР  588 

509. ф. Р-930 Управління з питань спорту та туризму Київської обласної 

державної адміністрації        589 

510. ф. Р-931 Київська обласна рада союзу спортивних товариств і 

організацій          590 

511. ф. Р-932 Київське обласне управління з будівництва в 

колгоспах виконавчого комітету Київської обласної 

Ради депутатів трудящих       591 

512. ф. Р-933 Київське обласне управління ремонтних підприємств 

Головного управління ремонтних підприємств Міністерства 

сільського господарства УРСР       592 

513. ф. Р-934 Київський державний міжобласний спеціалізований трест 

лісозаготівельної та лісохімічної промисловості Київської ради 

народного господарства (Київспецлісзаг)     593 

514. ф. Р-935 Київське обласне виробниче об’єднання з виробничо-

технічного забезпечення сільського господарства  

«Облсільгосптехніка»        594 

515. ф. Р-936 Гребенівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       597 

516. ф. Р-938 Рогозівський сільський комітет незаможних селян  598 

517. ф. Р-939 Чорнобильське повітове бюро професійних спілок  598 

518. ф. Р-940 Київська міжрайонна база Українського тресту 

із заготівлі коней «Укрзаготкінь»      599 

519. ф. Р-941 Київське обласне управління конярства при 

Київському обласному земельному управлінні    599 

520. ф. Р-943 5-а районна комісія з націоналізації земель 

на Правобережжі Правобережного бюро Всеукраїнської 

центральної комісії з націоналізації земель    600 

521. ф. Р-945 Мигалківське лісопромислове господарство 

Українського державного лісохімічного тресту    601 
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Правобережжі Правобережного бюро Всеукраїнської 

центральної комісії з націоналізації земель    602 

524. ф. Р-959 Македонське поштово-телеграфне відділення 

Київського губернського відділу народного зв’язку   603 

525. ф. Р-968 Київське обласне управління Уповноваженого 

Народного комісаріату зовнішньої торгівлі СРСР в Україні  603 

526. ф. Р-969 Місцевий комітет професійної спілки працівників 

державної торгівлі при Київській конторі Ленінградської спілки 

споживчих товариств        605 

527. ф. Р-970 Рубежівська сільськогосподарська артіль (колгосп) 

«Більшовик»         606 

528. ф. Р-972 Македонський районний виконавчий комітет 

Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів  607 

529. ф. Р-976 Броварський районний комітет незаможних селян  607 

530. ф. Р-977 Київське окружне відділення Державного  

видавництва РСФРР        608 

531. ф. Р-978 Маковищенський сільський виконавчий комітет 

Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів  609 

532. ф. Р-980 Обухівське лісництво Київського окружного 

земельного відділу        609 

533. ф. Р-981 Місцевий комітет професійної спілки працівників 

земельних органів при Київській земельно-технічній конторі 610 

534. ф. Р-982 Загальцівська амбулаторія Бородянської районної 

інспектури охорони здоров’я       610 

535. ф. Р-983 Науково-технічна комісія при Київському обласному 

виконавчому комітеті Ради депутатів трудящих    611 

536. ф. Р-989 Київська районна спілка кооперативів «Споживач» 611 

537. ф. Р-995 Богуславський повітовий виконавчий комітет 

Ради робітничих селянських і червоноармійських депутатів  612 

538. ф. Р-996 Луб’янське тваринницьке молочно-кооперативне  
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539. ф. Р-997 Совський сільський комітет незаможних селян  614 

540. ф. Р-999 Карпилівський сільський комітет незаможних селян 614 
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ПЕРЕДМОВА 

 

В сучасних умовах розвитку української науки та суспільства, коли 

надзвичайно урізноманітнилася тематика досліджень, посилився інтерес 

громадськості до політичних соціальних, економічних проблем та 

генеалогічних пошуків, зростає необхідність забезпечення швидкого 

інтелектуального доступу до складу і змісту архівних документів. Щоб 

оптимізувати роботу науковців, викладачів, студентів та зорієнтувати у 

масиві документів широке коло користувачів, Державний архів Київської 

області (далі – ДАКО) підготував довідник «Анотований реєстр описів. 

Фонди після 1917 року». 

У цьому виданні зроблено спробу надати вичерпну інформацію про 

зміст та склад архівних фондів, документальні масиви яких включені у 

зазначені хронологічні межі.  

На 1 січня 2019 р. на зберіганні в ДАКО налічується 3573 фонди 

періоду після 1917 року. Основний пласт матеріалів становлять 

документальні комплекси органів державної влади та управління, 

підприємств та організацій промисловості, сільського господарства, сфери 

транспорту та зв’язку, установ охорони здоров’я та соціального забезпечення 

громадян, наукових та культурно-освітніх закладів, профспілкових і 

громадських організацій. У цих документах відображено особливості 

соціально-економічного, політичного та громадсько-культурного розвитку 

Київщини та частини сучасних областей України, що входили до складу 

Київської губернії, округу та області після 1917 року.  

Документи близько 20 фондів ДАКО відображають події ключових 

етапів Української революції та національно визвольних змагань 1917-

1921 років. Вони присвячені Українській Центральній Раді, Гетьманату, 

Директорії та дають можливість почерпнути інформацію про формування 

армії УНР, перебування в м. Києві лідера Директорії УНР С. Петлюри, 

особливості економічної та соціальної політики національних урядів, їх 
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боротьбу з селянськими виступами, тощо. Безперечно цінне джерельне та 

наукове значення мають документи І Всеукраїнського з’їзду товариства 

«Просвіта» в м. Києві та копія рішення Директорії про Злуку УНР та ЗУНР. 

Майже 450 фондів зберігають документи з історії окупації м. Києва та 

Київської області німецькими військами в період Другої світової війни. 

Серед найцікавіших фондів установ цього періоду – «Музей-архів 

Переходової доби Київської міської управи». 

Зважаючи на кількість фондів періоду після 1917 р., редакційний 

колектив запланував видання «Анотованого реєстру описів» у кількох 

частинах. Упорядники відмовилися від фіксованої верхньої хронологічної 

межі історичного періоду, надавши перевагу пофондовому описанню змісту 

та складу документів. Це зумовлено тим, що частина описів фондів, які 

увійшли до довідника, містять нерозривні комплекси документів від 1917 р. 

до сучасності. 

У виданні «Державний архів Київської області. Анотований реєстр 

описів. Т. 2. Ч. 1. Фонди періоду після 1917 року» вміщено анотовані статті 

540 фондів (ф. Р-1 – ф. Р-999). 431 фонд внесено до реєстру переданих 

приєднаних, об’єднаних та утилізованих. 28 номерів фондів є вільними. При 

складанні анотованих статей використано інформацію з аркушів, справ та 

описів фондів, а також методичні рекомендації Українського науково-

дослідного інституту архівної справи та документознавства. 

Загальна структура довідника включає зміст, передмову, анотовані 

статті реєстру та довідковий апарат. 

Для анотованої статті застосовано комбінацію та послідовність 

елементів описання згідно ДСТУ 4331:2004 «Правила описування архівних 

документів»: 

1. Порядковий (наскрізний) номер статті реєстру 

2. Номер фонду 

3. Назва фонду 

4. Загальна кількість описів, справ та крайні дати документів фонду 
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5. Номер опису та відомості про назву чи кількість томів, частин (за 

наявності) 

6. Кількість справ в описі та крайні дати документів 

7. Анотація складу та змісту документів опису 

8. Мова документів 

9. Умови доступу до документів опису 

10.  Довідковий апарат до фонду 

11.  Примітки (інша суттєва інформація про фонд). 

Анотовані статті реєстру розміщено у порядку зростання номерів 

фондів. Для полегшення та прискорення пошуку інформації до анотованого 

реєстру описів укладено список скорочень, покажчики архівних фондів за 

галузевою ознакою, імен та географічних назв, реєстр фондів, що в різний 

час були передані до інших установ об’єднані з іншими фондами та 

утилізовані. 

Сподіваємося, що збірник «Анотований реєстр описів фондів. Фонди 

після 1917 року» допоможе швидко знайти необхідну інформацію та 

ефективно організувати евристичну і наукову роботу історикам, 

джерелознавцям, краєзнавцям, викладачам, студентам та усім, хто досліджує 

історію Київщини або цікавиться нею. 
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 

 

АЕС – атомна електростанція 

АПК – агропромисловий комплекс 

АРА (англ. American Relief Administration) –Американська адміністрація 

допомоги (1919-1923 рр.) 

ВАКОТ – Всеукраїнське акціонерне товариство торгівлі 

ВНУС – Внутрішня служба (Війська Внутрішньої служби) 

ВРНГ – Вища рада народного господарства  

ВУАН – Всеукраїнська Академія Наук (1921-1936 рр; з 1936 р. АН УСРР – 

Академія Наук УСРР) 

ВУАРИЗ (рос. Всеукраинская ассоциация рабочего изобретательства) – 

Всеукраїнське товариство винахідників 

ВУКООПСПІЛКА – Всеукраїнська спілка споживчих кооперативних 

організацій 

ВУКОПРОМСПІЛКА – Всеукраїнська спілка промислової кооперації 

ВУПЛ – Всеукраїнське управління лісами 

ВУСПС –Всеукраїнська рада професійних спілок 

ВУЦВК – Всеукраїнський Центральний революційний комітет 

ВЦСПС – Всесоюзна Центральна рада професійних спілок 

ВЧК – Всеросійська надзвичайна комісія з боротьби із контрреволюцією і 

саботажем при РНК РСФРР 

ГЕС – гідроелектростанція 

ДАКО – Державний архів Київської області 

ДПУ – Державне політичне управління НВКС РСФРР і УСРР (1920-1923 рр.) 

ДУВТ – Дніпровське управління водного транспорту 

ДСТ (рос. ГОСТ) – Державний стандарт якості продукції 

ДЮСШ – дитячо-юнацька спортивна школа 

ЕПК – експертно-перевірна комісія 

ЗУНР – Західноукраїнська Народна Республіка 

ІТП – інженерно-технічні працівники 

КВО – Київський військовий округ 

КДБ (рос. КГБ) – Комітет державної безпеки СРСР та УРСР 

КНС (комнезам) – комітет незаможних селян 

КПІ – Київський політехнічний інститут 

КП(б)У – Комуністична партія (більшовиків) України (з 1952 р. КПУ–  

Комуністична партія України) 

КРВ – Контрольно-ревізійний відділ 

КРК – Комісія радянського контролю при РНК СРСР 
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КРУ – Контрольно-ревізійне управління 

КСМУ – Комуністична спілка молоді України  

КЦАДА – Київський центральний архів давніх актів 

МВС – Міністерство внутрішніх справ 

МТМ – машинно-тракторна майстерня 

МТС – машинно-тракторна станція 

НЕП – Нова економічна політика 

НКВС – Народний комісаріат внутрішніх справ 

ОДА – обласна державна адміністрація 

ОДПУ – Об’єднане державне політичне управління при РНК СРСР 

(листопад 1923-1934 рр.) 

ОСОАВІАХІМ – Спілка товариств сприяння обороні, авіаційному та 

хімічному будівництву СРСР 

ОХМАТДИТ – система державних, громадських, суспільно-соціальних 

установ та профілактично-лікувальних заходів, спрямованих на охорону, 

зміцнення здоров'я матері і дитини 

РАТАУ – Радіотелеграфне агентство України (квітень 1921-1990 рр.) 

РАЦС – відділ реєстрації актів цивільного стану 

РКК – Розціночно-конфліктна комісія на заводах 

РКП(б) – Російська комуністична партія (більшовиків) (з 1925 р. ВКП(б) – 

Всесоюзна комуністична партія більшовиків, з 1952 р. КПРС – Комуністична 

партія Радянського Союзу) 

РНК – Рада народних комісарів 

РСІ (рос. РКИ, Рабкрин) – робітничо-селянська інспекція 

РСФРР – Російська Соціалістична Федеративна Радянська Республіка 

РСЧА (рос. РККА) – Робітничо-селянська Червона Армія 

РТС – ремонтно-технічна станція 

СБУ – Служба безпеки України 

СРСР – Союз Радянських Соціалістичних Республік 

УАМЛІН – Українська асоціація марксистсько-ленінських науково-

дослідних інститутів 

УАН – Українська Академія Наук (з 1921 р – ВУАН – Всеукраїнська 

Академія Наук) 

УАРИЗ (рос. Украинская ассоциация рабочих-изобретателей) – Українська 

асоціація робітників-винахідників (з 1929 р. ВУАРИЗ) 

УЖПО (рос. Узловое железнодорожное потребительское общество) – 

вузлове залізничне споживче товариство 

УНР – Українська Народна Республіка 

УРНГ – Українська рада народного господарства (після 1923 р. ВРНГ УСРР ) 



37 

УСРР – Українська Соціалістична Радянська Республіка (з 1937 р. УРСР – 

Українська Радянська Соціалістична Республіка)  

ЦВК – Центральний виконавчий комітет 

ЦКК – Центральна контрольна комісія 

ЦК КП(б)У – Центральний комітет Комуністичної партії (більшовиків) 

України 

ЦК КСМУ – Центральний комітет Комуністичної спілки молоді України 

ЦУДОТРАНС – Центральне управління дорожнього транспорту СРСР 

 

вол. – волость 

губ. – губернія 

м-ко – містечко 

обл. – область 

окр. – округ 

пов. - повіт 

р-н – район 

сел. – селище 

смт. – селище міського типу 

х. – хутір 

 

Виборчком – виборча комісія 

Виконком – виконавчий комітет 

Волвиконком – волосний виконавчий комітет 

Всевобуч (рос. Всеобщее военное обучение) – система обов’язкової 

військової підготовки громадян 

Всеробітземліс – Всеросійська (після 1925 р. Всесоюзна) професійна спілка 

робітників землі та лісу 

Всеукрревком – Всеукраїнський революційний комітет  

Всеукркомтруд – Всеукраїнський комітет із загальної трудової повинності 

Вукопромліссоюз – Всеукраїнський союз лісової і деревообробної 

промислової кооперації 

Главкомпраці (рос. Главкомтруд) – Головний комітет із запровадження 

загальної трудової повинності  

Главліт – Головне управління у справах літератури і видавництв Народного 

комісаріату освіти СРСР 

Головцукор – Головне управління об’єднання цукрової промисловості УРСР 

Губвиконком – губернський виконавчий комітет  

Губвійськкомат – губернський військовий комісаріат 
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Губекономрада (Губекономнарада) – губернська економічна рада (у 1923-

1927 рр. – губернська економічна нарада) 

Губзабез – губернський відділ соціального забезпечення 

Губздрав – губернський відділ охорони здоров’я 

Губземвідділ – губернський земельний відділ  

Губком – губернський комітет 

Губкооперком – губернський кооперативний комітет 

Губліском – губернський лісовий комітет  

Губнаросвіти – губернський відділ народної освіти 

Губпаливком – губернський паливний комітет 

Губплан – Губернська державна планова комісія 

Губпродком – губернський продовольчий комітет 

Губпрофрада – губернська рада професійних спілок 

Губраднаргосп – губернська рада народного господарства 

Губтранс – губернський транспортний відділ  

Губфінвідділ – губернський фінансовий відділ  

ГубЧк – Губернська Надзвичайна комісія 

Держадміністрація – державна адміністрація 

Держкомпраці – Державний комітет Ради Міністрів СРСР з питань праці і 

заробітної плати 

Дніпросплав – Дніпровський промислово-сплавний трест 

Доркпрофсож – Дорожній комітет професійної спілки робітників і 

службовців залізничного та водного транспорту 

Завком – заводський комітет  

Земвідділ – земельний відділ 

Колгосп – колективне господарство 

Колгоспспілка – спілка сільськогосподарських колективів 

Комборбез – комітет по боротьбі з безробіттям 

Культрадгосп – державне культурне радянське господарство у маєтках 

поміщиків та на території монастирів і церков 

Лікпункт – гурток з ліквідації неписьменності  

Ліспромгосп – лісове промислове господарство 

Лістрансгосп – лісове транспортне господарство 

Місцевком (рос. местком) – місцевий комітет 

МіськКК-РСІ – міська контрольна комісія КП(б)У – відділ робітничо-

селянської інспекції міського виконавчого комітету Ради робітничих 

селянських і червоноармійських депутатів  

Міськрада – міська рада 

Молочарсоюз – Київський крайовий союз молочарних товариств 
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Нарком – Народний комісар 

Наркомат РСІ УСРР – Народний комісаріат робітничо-селянської інспекції 

УСРР (протягом липня 1921-1923 рр. – Народний комісаріат робітничо-

селянського контролю УСРР)  

Наркомати – народні комісаріати 

Наркомпрод – Народний комісаріат продовольства 

Наросвіта – народна освіта 

Облагропром – обласне управління агропромислового розвитку 

Облвиконком – обласний виконавчий комітет 

ОблВНО – обласний відділ народної освіти 

ОблКК-РСІ – обласна контрольна комісія КП(б)У – відділ робітничо-

селянської інспекції обласного виконавчого комітету Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів 

Облпрофрада – обласна рада професійних спілок 

Облспортсоюз – обласна рада союзу спортивних товариств і організацій 

Окрвиконком – окружний виконавчий комітет 

Окрздрав – окружний відділ охорони здоров’я  

ОкрКК-РСІ – окружна контрольна комісія КП(б)У–відділ робітничо-

селянської інспекції окружного виконавчого комітету Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів 

Окрком – окружний комітет  

Окркооперком – окружний кооперативний комітет 

Опродкомгуб – губернський особливий продовольчий комітет (з 1920 р. 

губернська особлива військово-продовольча комісія) 

Оргбюро – організаційне бюро 

Оргкомітет – організаційний комітет 

Партком – партійний комітет 

Повітвидат – повітове видавництво 

Повітвиконком – повітовий виконавчий комітет 

Повітздрав – повітовий відділ охорони здоров’я  

Повітпродком – повітовий продовольчий комітет 

ПовітЧК – повітова Надзвичайна комісія 

Продколегія – продовольча колегія 

Продком – продовольчий комітет 

Профком – профспілковий комітет 

Профрада – рада професійних спілок (профспілок) 

Радгосп – радянське господарство (державне сільськогосподарське 

підприємство) 

Раднаргосп – рада народного господарства 
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Райвиборчком – районна виборча комісія 

Райвиконком – районний виконавчий комітет 

Райдержадміністрація – районна державна адміністрація 

Райколгоспспілка – районна спілка сільськогосподарських колективів 

Райком – районний комітет 

Райкомвод – районний комітет професійної спілки працівників водного 

транспорту 

Реввійськрада – Революційна військова рада 

Ревком – революційний комітет 

Селекцентр – Центральне селекційне управління 

Сільбанк – крайове товариство сільськогосподарського кредиту  

Сільгоспспілка – сільськогосподарська спілка (об’єднання) 

Сільрада – сільська рада 

Союзбанк – Київський кредитний союз 

Союзпромкооп – спілка промислово-кредитних і промислових кооперативів  

Укрколгоспцентр – Всеукраїнська спілка сільськогосподарських колективів  

Укрнаука (Упрнаука) – Українське головне управління науковими 

установами при Народному комісаріаті освіти УСРР (1924-1931 рр.)  

Укррибколгоспцетр – Всеукраїнська спілка риболовецьких колективних 

господарств 

Укртраспосекція – Всеукраїнська автономна секція транспортних 

споживчих товариств робітників залізничних і водних шляхів сполучення 

Уцустран – Українське центральне управління забезпечення робітників 

транспорту 

Харчотрест – Державне об’єднання підприємств харчової промисловості  

Цектран – Центральний комітет об’єднаної професійної спілки працівників 

залізничного і водного транспорту. 

Центросоюз – Всеросійський центральний союз споживчих товариств СРСР 

Цукротрест – Державне об’єднання цукрової промисловості СРСР 

Юннати – юні натуралісти 
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АНОТОВАНИЙ РЕЄСТР ОПИСІВ ФОНДІВ 

1. 1 

2. ф. Р-1 

3. Київський губернський революційний комітет, м. Київ 

4. 5 оп., 656 спр., 1919-1921 рр. 

5. Опис 1 

6. 372 спр., 1919-1921 рр. 

7. Постанови Уповноваженого Ради робітничо-селянської оборони, 

РНК РСФРР, Реввійськради Південно-Західного фронту, командувача 12-ї 

армії, ВУЦВК, РНК та НКВС УСРР, щодо роботи Київського губернського 

ревкому та його відділів. Декрети, накази Наркоматів УСРР, Всеукраїнської 

надзвичайної санітарної комісії, Київського губернського парткому ЦК 

КП(б)У, коменданта м. Києва, Київського губвійськкомату, керівника штабу 

КВО, міської міліції, відділу управління губернського ревкому. Циркуляри, 

розпорядження РНК УСРР, ЦК КП(б)У, Наркоматів юстиції та охорони 

здоров’я УСРР, губфінвідділу, губернського статистичного бюро. 

Положення РНК УСРР про робітничо-селянську міліцію. Статути 

громадських та релігійних організацій, товариств губернії, зареєстрованих у 

Київському губернському ревкомі. 

Протоколи засідань і з’їздів: Київського губернського ревкому, 

губраднаргоспу, колегій губзабезу і губернського комунального відділу, 

повітових (Київський, Білоцерківський, Липовецький, Чорнобильський, 

Сквирський, Звенигородський, Черкаський, Канівський та ін.), волосних і 

сільських ревкомів, волосних КНС, повітових і волосних селянських 

конференцій, комісії з ліквідації ломбардів. Звіти: Київського губернського, 

повітових і волосних ревкомів про виконану роботу, особливості 

економічного та політичного становища на території губернії; Київського 

відділення Всеукраїнського державного видавництва; підвідділів, комісій, 

працівників та інструкторів губернського ревкому; керівників губернського 
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та повітових карних розшуків, міліції; повітових військових комісарів щодо 

становища на місцях. 

Листування: відділу управління губернського ревкому з губернськими 

комітетом і відділом праці, фінвідділом, опродкомгубом, штабом Київської 

міської міліції; особливим відділом 12-ї  армії, організаціями м. Києва; 

губернського ревкому з повітовими ревкомами, біржею праці, особливою 

комісією з розгляду претензій при Київському губвійськкоматі та ін. 

організаціями. Листи, телеграми, телефонограми щодо організації роботи 

губвиконкому, губвійськкомату, губпаливкому. 

Відомості РНК УСРР, Центрального управління обліку і розподілу 

робочої сили про політичний та економічний стан у повітах, роботу відділів 

губернського ревкому. Відомості про кількісний склад міліції у повітах та 

1 – го полку КНС на Київщині; становище та чисельність КНС; становлення 

радянської влади («радянське будівництво»), хід продрозкладки, роботу 

підприємств губернських військових заготівельних організацій, карно-

розшукових служб на території губернії. 

Документи про адміністративно-територіальний поділ УСРР на 

1920 рік. Інформація про адміністративно-територіальні зміни на території 

Київської губернії. Списки повітів та волостей згідно перепису 1917 року. 

Комплекс документів щодо адміністративно-територіального поділу 

Таращанського повіту (1921 р.). Відомості про підсумки перепису населення 

Київської губернії. 

Списки: делегатів селянських з’їздів у повітах; голів, членів, 

співробітників повітових ревкомів, відряджених до губернського ревкому; 

співробітників відділу управління губернського ревкому, голів волосних 

ревкомів, волосних КНС, керівників районних відділів міліції. Матеріали 

щодо реєстрації та діяльності релігійних установ, спілок, товариств на 

території Київської губернії, надання патентів громадянам на право 

торгівельної діяльності, роботи евакуаційного комітету. Фінансові 
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документи (касова книга, книга рахунків, звіти, кошториси забезпечення 

навчальних та мистецьких закладів Києва тощо). 

5. Опис 2 

6. 121 спр., 1919-1921 рр. 

7. Постанови Ради праці та оборони РСФРР, Наркомату праці РСФРР 

РНК УСРР. Декрети, накази Реввійськради Південно-Західного фронту, 

Центрального управління надзвичайних комісій при РНК УСРР, 

Надзвичайного уповноваженого Ради Робітничо-селянської оборони, штабу 

КВО, керівників Київського гарнізону та 9-ї стрілецької дивізії ВНУС, 

Реввійськради 1-ї Кінної армії Бердичівського повітового ревкому та його 

відділів, повітових військкоматів. Циркуляри Президії Всеросійської 

Надзвичайної комісії з трудової повинності; РНК УСРР; засідань 

губернського ревкому. Накази губернського та повітових ревкомів, 

губнаросвіти, губземвідділу, губкому праці та комітету з трудової 

повинності, Радомисльської повітової міліції. Протоколи засідань 

губернського ревкому, його комісій і колегій, губернської надзвичайної 

комісії з трудової повинності, губраднаргоспу, повітових, волосних і 

селищних ревкомів, шляхпрофсоюзу Південно-Західної залізниці, бюджетної 

комісії губфінвідділу, кошторисних комітетів, губернського парткому, 

губекономради. Протоколи нарад завідувачів підвідділів губнаросвіти; 

з’їздів волосних і сільських КНС, працівників фінансових відділів. Витяги з 

протоколів засідань губернського ревкому, парткому, повітових ревкомів та 

парторганізацій. Звіти про роботу губернського ревкому та його структурних 

підрозділів, губфінвідділу, губземвідділу, його комісій, відділів губнаросвіти, 

повітових, волосних, сільських ревкомів та їх відділів (січень-липень 

1921 р.). 

Листування з РНК і НКВС УСРР, Наркоматами соцзабезпечення, пошт 

та телеграфів УСРР про політичне та економічне становище в повітах 

губернії, забезпечення армії і населення, запровадження трудової повинності; 

з головою ВУЦВК Г.І. Петровським щодо скликання Всеукраїнської 
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конференції незаможних селян. Листування: з Управлінням військових 

сполучень, Київським поштово-телеграфним округом щодо налагодження 

транспортного сполучення та зв’язку; з Дніпровським відділенням 

особливого відділу Південно-Західного фронту, особливим відділом 12-ї 

армії, про боротьбу з бандитизмом, надання перепусток громадянам; з 

командувачем військами КВО, 118-м військово-шляховим загоном, 

повітовими ревкомами про мобілізацію гужового транспорту, відновлення 

переправи через Дніпро, перепис населення, боротьбу з бандитизмом, 

постачання армії, виконання продрозкладки, лісозаготівель у повітах. 

Листування з губраднаргоспом, губпродкомом, опродкомгубом щодо 

надання допомоги Донбасу, забезпечення медичних закладів, господарських 

питань. Книги реєстрації вхідних, вихідних документів, телефонограм. 

Довідник адрес установ м. Києва на 1920 рік.  

Анкети та заяви громадян щодо одержання дозволу на право 

роздрібної торгівлі в м. Києві. Мандати, посвідчення службовців і 

співробітників державних установ губернії. Списки кооперативних 

організацій м. Києва, членів волосних і сільських КНС.  

5. Опис 3 

6. 46 спр., 1920-1921 рр. 

7. Постанови, декрети, накази РНК УСРР, РНК і Реввійськради 

РСФРР, Всеукраїнської центральної та Київської губернської комісій по 

боротьбі з дезертирством, Київських повітового ревкому і відділу юстиції, 

зокрема по КВО, Звенигородської повітової військової ради (про виконання 

продрозкладки і заміну її продподатком, травень 1921 р.). Циркуляри НКВС, 

Наркомату юстиції УСРР, губЧК, губернського ревкому та відділу охорони 

здоров’я, ЦК КСМУ, губревкому. Резолюції Київського повітового з’їзду 

КНС та повітової безпартійної селянської конференції. Протоколи засідань 

колегій охорони здоров’я, юридичного відділу губернського ревкому, 

Київських губернського відділу юстиції і виборчкому; губернських 

партійних організацій, карного розшуку, комісії із застосування амністії до 
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осіб, ув’язнених у Київському таборі примусових робіт. Протоколи губкому 

праці, губернської адміністративно-територіальної комісії, секцій та 

підсекцій Київської міськради, повітових військових рад; сільських ревкомів 

Димерської волості. Протоколи губернської міжвідомчої партійної наради, 

наради завідувачів відділів управління повітових ревкомів. Протоколи з’їздів 

сільрад та сільських КНС Будаївської волості, Катеринославського 

губернського з’їзду завідувачів інформаційно-статистичних відділів 

ревкомів. 

Листування: з ВУЦВК та губернським відділом юстиції щодо 

організації роботи суду; з політичним відділом тилу 12-ї армії про зміцнення 

радянської влади, роботу на селі, боротьбу з епідеміями; керівником штабу 

тилу Південно-Західного фронту та Головним управлінням міліції. 

Листування: з губкомом праці, губліскомом, управлінням з відбудови мостів, 

губернським парткомом, губкомом КСМУ, комісією з організації 

святкування 1-го травня, губернським карним розшуком; з відділами 

губернського ревкому (наросвіти, комунального господарства, місцевого 

транспорту), комендантом м. Києва щодо налагодження функціонування 

транспорту та комунальних підприємств. Листування: з повітовими та 

волосними ревкомами про становище на місцях, боротьбу з бандитизмом, 

надання документів мешканцям; з Київським повітовим ревкомом про 

приєднання дачного селища Святошин до Києва (1920 р.), збір продподатку; 

з комісією із застосування амністії до осіб ув’язнених в Київському таборі 

примусових робіт про склад та переміщення останніх. 

Звіти: Київського губернського ревкому про роботу Київського 

повітового відділу охорони здоров’я (зі списками співробітників відділу), 

міжвідомчої комісії з питань розвантаження місць ув’язнення в Києві, 

губкому праці, губпаливкому, Богуславського та Звенигородського відділів 

повітових ревкомів про виконану роботу. Зведення: Київського губернського 

ревкому про політичне становище (листопад 1920 – березень 1921 рр.), 

кількість загиблих службовців у повітах губернії; окремі напрями роботи 
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відділів губернського ревкому; інформаційно-інструкторського підвідділу, 

відділу управління НКВС УСРР про політичне та економічне становище в 

губерніях (1921 р.); Подільського, Катеринославського, Запорізького, 

Миколаївського губернських ревкомів про виконану роботу та становище у 

повітах (1921 р.). 

Відомості про адміністративно-територіальний поділ УСРР на 

1920 рік. 

Списки: працівників губернського ревкому та його відділів (1920 р.); 

Слобідського парткому (лютий 1921 р.). Мандати та посвідчення 

працівників Київських губернських і повітових установ. Заяви та анкети 

громадян про надання дозволів на право роздрібної торгівлі в м. Києві 

(1921 р.). 

5. Опис 4  

6. 4 спр., 1919-1920 рр. 

7. Накази керівника повстанського загону Звенигородського повіту; 

керівників загонів армії УНР та лідерів Української Центральної Ради (копії). 

Листівки та відозви козацької керівної ради та 3-ї селянської повстанської 

дивізії. Протоколи, звіти доповіді Звенигородського повітового ревкому та 

його відділів про виконану роботу, стан справ у повіті, боротьбу з 

повстанським рухом. Листування з повітовими відділами управління 

ревкомів, військовими та ін. установами, партійними організаціями; 

телеграми Звенигородського ревкому. Журнал реєстрації членів Київської 

ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів у червні-липні 

1920 року із зазначенням партійної належності. 

5. Опис 5 

6. 113 спр., 1920-1923 рр. 

7. Реєстраційні картки, свідоцтва, картки-формуляри, заяви іноземців 

щодо надання дозволу на тимчасове проживання в м. Києві, Київському 

повіті та Київській губернії. Заяви, особові документи іноземних підданих (за 

прізвищами).  
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8. Російська 

9. Відкритий 

10. Картки предметно-тематичного каталогу (4 од.) 

11. – 

 

1. 2  

2. ф. Р-3 

3. Київський повітовий революційний комітет, м. Київ 

4. 4 оп., 620 спр., 1919-1921 рр. 

5. Опис 1  

6. 428 спр., 1919-1921 рр. 

7. Постанови, декрети, циркуляри, накази ВУЦВК, РНК УСРР, 

Реввійськради Південно-Західного фронту, Ради праці і оборони, Наркоматів 

праці, продовольства та РСІ УСРР, Київського губернського та повітового 

ревкомів, їх відділів. Накази, інструкції повітових військкомату, міліції, 

губернської надзвичайної облікової комісії. Положення РНК УСРР, 

Київського губпаливкому. Положення про повітові Ради захисту дітей. 

Протоколи засідань повітових і волосних рад, повітового, волосних, 

сільських ревкомів, президії повітового ревкому за січень-червень 1921 рр., 

його комісій та колегій; волосних з’їздів представників сільських ревкомів, 

конференції незаможних селян. Протоколи загальних зборів мешканців 

сел. Ірпінь, селищ та сіл у волостях Київської губернії; повітових з’їздів Рад, 

представників волосних ревкомів та КНС повітів. Витяги з протоколів 

засідань президії повітового ревкому, повітових комісій, загальних зборів 

жителів сіл. 

Звіти відділів та парткому повітового ревкому (1920 р.), керівника 

повітової міліції. Зведення про організацію повітової міліції, волосних 

ревкомів, осередків КП(б)У в повітах. Доповіді відділів і комітетів повітового 

ревкому, Київського повітового видавництва про виконану роботу (1920-

1921 рр.); керівника повітової міліції та уповноважених повітового ревкому у 
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волостях про політичне становище на місцях (1920 р.); Київської 

промислової міліції про боротьбу з бандитизмом. Рапорт керівника 

повітового карного розшуку (листопад-грудень 1920 р.). Доповідні записки 

інструкторів повітового ревкому. Щотижневі відомості про організацію та 

роботу волосних ревкомів. Відомості про особовий склад волосних ревкомів, 

їх організацію та роботу, особовий склад міліції, організацію та стан 

сільських КНС. Інформація про політичне становище волостей за 1920 рік. 

Листування з Київськими губернськими ревкомом та парткомом, 

відділами і управліннями першого, губраднаргоспом; відділами Київського 

повітового ревкому, волосними ревкомами; губернським та повітовими 

відділами міліції, надзвичайним Уповноваженим Ради робітничо-селянської 

оборони; Київською губернською надзвичайною комісією. Листування 

відділів повітового ревкому. Телеграми НКВС УСРР та Київського 

губернського ревкому.  

Списки особового складу відділів повітового ревкому (грудень 1919 – 

січень 1920 р.); службовців повітового і волосних ревкомів (липень 1920-

березень 1921 рр.); членів КНС повіту і окремих волостей. Списки волосних 

та сільських ревкомів, КНС, медичних установ, шкіл повіту (лютий-вересень 

1920 р.). Заяви громадян у повітовий відділ охорони здоров’я про прийняття 

на роботу (1920 р.). Мандати, службові посвідчення, анкети співробітників 

повітового ревкому та інших установ повіту. Особові справи працівників. 

Фінансові документи повітового ревкому, його відділів та волосних ревкомів 

(кошториси, авансові звіти, відомості заробітної плати і премій тощо). 

5. Опис 2 

6. 176 спр., 1919-1921 рр. 

7. Постанови, циркуляри, накази ВУЦВК, РНК, НКВС УСРР, 

Київського губернського і повітового ревкомів. Постанови волосного з’їзду 

сільських ревкомів. Накази повітового відділів наросвіти, земельного та 

юридичного, повітового статистичного бюро, карного розшуку. Копії наказів 

Київського губернського карного розшуку, повітової міліції. Положення про 
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місцеві тарифно-розціночні комісії. Протоколи повітових з’їздів волосних та 

сільських ревкомів, наради голів і секретарів волосних ревкомів. Протоколи 

засідань повітового та волосних ревкомів, комітету з розслідування дій 

українських та польських військ (червень 1920 р., січень 1921 р.). Копії 

протоколів волосних з’їздів сільських ревкомів і сільських КНС, засідань 

волосних ревкомів, загальних зборів мешканців сіл у волостях. Матеріали: 

повітового з’їзду волосних та сільських ревкомів, КНС, наради голів та 

секретарів волосних ревкомів, Київської повітової селянської безпартійної 

конференції.  

Звіти і зведення відділів, підвідділів і комітетів повітового ревкому, 

повітвидату про виконану роботу. Щомісячні і щотижневі зведення 

волосних ревкомів про хід радянського будівництва, збір продрозкладки, 

політичне та економічне становище на місцях. Доповідь керівника Київської 

повітової міліції про роботу і забезпечення підрозділу, кількість зброї, 

вилученої у населення. Доповідні записки інструкторів повітового ревкому, 

співробітників військкомату, голів волосних ревкомів про політичний стан у 

волостях у січні 1920 року. Листування повітового ревкому із 

Всеукраїнським, Київським губернським та волосними ревкомами щодо 

підготовки виборів до Рад (1920 р.). Листування з відділами повітового 

ревкому; волосними ревкомами, повітовим карним розшуком та міліцією з 

виробничих питань. 

Відомості про особовий склад сільських ревкомів та КНС у волостях 

повіту; хід мобілізації до лав Червоної Армії; площу лісів у лісництвах 

повіту; кількість церков (Бишівська волость) та матеріальний стан 

духовенства (Ставівська волость) на весну-літо 1921 року. Статистичні 

відомості щодо перепису населення Димерської та Литвинівської волостей 

(1917 і 1920 рр.). Відомості про кількість мешканців в населених пунктах 

повіту та Микільсько-Борщагівській волості (1921 р.). Списки населених 

пунктів повіту з інформацією про чисельність господарств і населення. 

Список сіл, спалених білогвардійськими військами (1920-1921 рр.).  



50 

Списки співробітників окремих відділів повітового ревкому 

(юридичного, управління та ін), волосних і сільських ревкомів, повітвидату, 

волосних та сільських КНС повіту, КНС Гостомельської волості. Мандати 

делегатів повітового з’їзду волосних ревкомів, їх службовців та селянської 

конференції. Анкети співробітників відділів повітового та волосних 

ревкомів. Фінансові документи повітового, волосних, селищних та сільських 

ревкомів (авансові звіти, відомості з виплати заробітної плати, кошториси 

витрат тощо). 

5. Опис 3 

6. 6 спр., 1920-1921 рр. 

7. Накази командувача 9-ї стрілецької дивізії ВНУС, губернського та 

повітового ревкомів. Доповідні записки політбюро повітової міліції. Доповіді 

та рапорти керівника повітової міліції, волосних військових комісарів. 

Інформація про дії банд на території Київського повіту та заходи боротьби з 

бандитизмом. Листування з військовим командуванням, повітовим 

військкоматом, волосними ревкомами. Списки іноземців, які мешкають на 

території повіту.  

5. Опис 4 

6. 10 спр., 1919-1921 рр. 

7. Інформаційні зведення та звіти: політбюро Київської повітової 

міліції, командира Діброво-Ганнівського загону незаможних селян (в тому 

числі справа про діяльність загону). Доповіді керівника повітового карного 

розшуку. Справа про арешт керівника повітового карного розшуку (квітень-

червень 1921 р.). Списки заможних селян та осіб, позбавлених виборчих  прав 

Старопетрівської та Димерської волостей (липень 1921 р.), співробітників 

Київського повітового карного розшуку та повітового ревкому. 

8. Російська 

9. Відкритий  

10. Картки тематичного каталогу (43 од.) 

11. –  
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1. 3 

2. ф. Р-4  

3. Переяславський повітовий революційний комітет, м. Переяслав 

Полтавської губернії  

4. 1 оп., 3 спр.; 1920 р. 

5. Опис 1 

6. 3 спр., 1920 р. 

7. Накази, інструкції, циркуляри Переяславського повітового ревкому, 

повітового раднаргоспу з організаційних питань. Листування з 

Переяславським повітовим раднаргоспом, його відділами, повітовими 

військкоматом та міліцією. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 4 

2. ф. Р-6  

3. Сквирський повітовий революційний комітет, м. Сквира 

Київської губернії 

4. 1 оп., 4 спр., 1920-1921рр. 

5. Опис 1 

6. 4 спр., 1920-1921рр. 

7. Накази повітового ревкому з організаційних питань. Постанови та 

протоколи сільських сходів Бровківської волості. Акти ревізії майна 

повітової в’язниці. Анкети секретарів волосних ревкомів та КНС с. Спиченці 

Бровківської волості. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 
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11. –  

 

1. 5 

2. ф. Р-7 

3. Чорнобильський повітовий революційний комітет, 

смт. Чорнобиль Київської губернії 

4. 2 оп., 121 спр., 1919-1921 рр. 

5. Опис 1 

6. 116 спр., 1919-1921 рр. 

7. Постанови VII Всеросійського з’їзду Рад. Декрети та постанови 

РНК РРФСР, РНК УСРР, НКВС та Наркомату охорони здоров’я УСРР; 

губернської міжвідомчої комісії. Положення: ВУЦВК про сільські комітети 

бідноти; Ради праці і оборони, РНК УСРР про комітети по загальній трудовій 

повинності. Циркуляри, накази ВУЦВК, Реввійськради Південного фронту, 

РНК та НКВС УСРР, Наркомату юстиції УСРР, командування КВО і 9-ї 

дивізії ВНУС УСРР; Всеукраїнської та губернської комісій по боротьбі з 

дезертирством, губернського ревкому, опродкомгубу, губнаросвіти; 

повітових ревкому, військкомату та міліції, коменданта смт. Чорнобиль. 

Інструкції РНК УСРР, Главкомпраці, губернського ревкому та його 

фінансового відділу. 

Протоколи засідань повітового ревкому, відділу народного 

господарства і комісій, колегії повітЧК, Іванківського, Максимовицького, 

Хабнівського волосних ревкомів, повітового комітету КСМУ. Протоколи 

засідань і з’їздів КНС, представників сільських ревкомів, сільрад. Протоколи 

селянських конференцій, загальних зборів мешканців сіл повіту та 

Горностайпільської, Мартиновицької, Прибірської, Шепелицької волостей. 

Копії резолюцій і протоколів губернських нарад голів та завідувачів відділів 

управління повітових ревкомів. Витяги з протоколів повітового ревкому 

Доповідні записки повітового ревкому його відділів, уповноважених та 

інструкторів, голів волосних ревкомів; керівника повітової міліції про роботу 
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і становище у волостях. Звіти відділів повітових ревкому (1920 р.), 

раднаргоспу (червень 1919-лютий 1920 рр.). Відомості про обсяг 

продрозкладки по селах Максимовицької волості за 1919-1921 рр., політичне 

та економічне становище Стечанської волості. Щомісячні відомості про 

організацію КНС у волостях. Відомості про ціни на продукти харчування на 

грудень 1920 року. 

Листування повітового ревкому з відділами праці та юридичним, 

волосними ревкомами з виробничих питань; повітовими військкоматом, 

міліцією, КНС, комісією по боротьбі з дезертирством. Листування 

наркомату юстиції УСРР та Київського губернського ревкому з повітовими 

установами, волосними ревкомами та волвиконкомами. Телефонограми 

Київського губкому. 

Списки: службовців повітового ревкому, його відділів, установ 

смт. Чорнобиль, волосних ревкомів, волвиконкомів (1920 р.); сільських КНС 

повіту і волостей, власників коней у Чорнобилі (вересень 1920 р.). Анкети 

службовців повітового ревкому та повітових установ (1920 р.), окремих 

волосних ревкомів, волосних та сільських КНС, сільських ревкомів. Заяви 

громадян до повітового ревкому про надання грошової та продовольчої 

допомоги. Копії мандатів та посвідчень виданих повітревкомом. Фінансові 

документи: кошториси витрат повітового ревкому, відомості з виплати 

заробітної плати, авансові звіти волосних ревкомів. 

5. Опис 2 

6. 5 спр., 1920-1921 рр. 

7. Протокол загальних зборів жителів с. Воздвиженка 

Горностайпільської волості про вибори до сільського ревкому. Зведення 

губернського ревкому про політичне становище у повітах губернії. Донесення 

та відомості повітового продкому про стан справ та боротьбу з 

бандитизмом у повіті (вересень 1920 – січень 1921 рр.). Доповідні записки 

керівника Чорнобильської повітової міліції. 

8. Російська 
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9. Відкритий 

10. –  

11. – 

 

1. 6 

2. ф. Р-8 

3. Київське окружне відділення української асоціації робітників-

винахідників, м. Київ 

4. 1 оп., 36 спр., 1928-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 36 спр., 1928-1930 рр. 

7. Постанови РНК УСРР, ВЦСПС про сприяння і розвиток 

винахідництва та статут товариства винахідників. Інструкція про порядок 

укладання внутрішнього договору про розвиток винахідництва на 

підприємствах. Протоколи: засідань правління окружного відділу (1928-

1929 рр.) та центрального правління УАРИЗу/ВУАРИЗу (1929 р.;1930 р.); 

засідань комісій; гуртків винахідників підприємств і установ; наради 

відповідальних представників трестів щодо організації експериментальної 

майстерні. Протокол про роботу Запорізької окружної асоціації робітників-

винахідників на підприємствах м. Києва. Протоколи засідань Бюро 

робітників-винахідників на київських підприємствах. Листування відділення 

асоціації з установами щодо питання покращення побутових умов її членів; 

Київським індустріальним інститутом щодо проведення випробувань 

винаходів. 

Відомості про становище окружного правління УАРИЗу (1929 р.), 

виставку робітничого винахідництва, кошторис витрат, пов’язаних з нею. 

Плани роботи окружного відділу УАРИЗу і трудових колективів 

винахідників (1929 р.). Описи та креслення винаходів робітників м. Києва та 

членів асоціацій. Стенографічний звіт і звіт про роботу І Всеукраїнського 

з’їзду винахідників. Звіти про роботу Київського правління асоціації за 
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1930 р.; стан винахідництва на підприємствах міста. Заяви: раціоналізаторів 

про прийом у члени асоціації робітників-винахідників; членів асоціації про 

надання їм допомоги для вступу до професійних шкіл та вищих навчальних 

закладів. Фінансові документи: видатково-прибуткова книга за 1929 р., 

фінансові звіти за 1927-1929 роки. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 7 

2. ф. Р-10 

3. Трипільський волосний революційний комітет, м-ко Трипілля 

Київського повіту Київської губернії 

4. 2 оп., 10 спр., 1919-1921 рр. 

5. Опис 1 

6. 8 спр., 1919-1921рр. 

7. Постанови, циркуляри, накази, інструкції РНК УСРР, Наркомату 

наросвіти УСРР, Київського повітових ревкому, відділу наросвіти про 

переобрання вчителів. Постанови земвідділу Трипільського волосного 

ревкому щодо земельних позовів. Накази та інструкції Київського 

губернського та повітового ревкомів про збирання врожаю 1920 р. та 

посилення охорони лісу від свавільних порубок за червень-серпень 

1920 року. Протоколи загальних зборів вчителів та представників товариства 

«Просвіта» Трипільської волості про роботу шкіл. Справа про роботу шкіл 

Трипільської волості за 1920-1921 роки. Списки вчителів волості (1919-

1920 рр.). Листування з Київським повітовим ревкомом про відкриття шкіл; 

зі школами про призначення та звільнення вчителів. Заяви громадян 

керівнику волосної міліції із земельних питань. 
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5. Опис 2 

6. 2 спр., 1919 р. 

7. Протоколи засідань Трипільського волосного ревкому. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 8 

2. ф. Р-11 

3. Абрамівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Абрамівка Димерського району 

Київського округу 

4. 1 оп., 12 спр., 1921-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 12 спр., 1921-1930 рр. 

7. Постанови, накази, циркуляри губернського та повітового 

виконкомів, окружного військкомату. Циркуляри, розпорядження, накази 

Литвинівського волвиконкому (1921-1922 рр.), зокрема про збирання 

сільськогосподарського податку, святкування 5-х роковин Жовтневої 

революції. Протоколи: загальних зборів мешканців села за 1924 та 1925 рр.; 

засідань сільського виборчкому щодо перевиборів сільради та загальних 

зборів виборців (1930 р.); засідань комісії з питань розподілу селянам 

пільгового лісу. Матеріали до протоколів. Списки співробітників сільради; 

платників обов’язкового окладного страхування. Окладна книга платників 

єдиного сільськогосподарського податку.  

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (11 од.) 

11. –  



57 

1. 9 

2. ф. Р-12 

3. Андріївська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Андріївка Макарівського району 

Київського округу 

4. 1 оп., 27 спр., 1926-1929 рр. 

5. Опис 1 

6. 27 спр., 1926-1929 рр. 

7. Інструкція окрвиконкому про порядок призначення та обов’язки 

сільських виконавців. Протоколи: засідань президії сільради, її виконкому та 

комісій, загальних зборів селян та членів земельної громади за 1927-

1928 роки. Справа про перевибори сільради (1927-1929 рр.). Плани роботи 

сільради на 1927-1928 роки. Звіти за 1928 рік. Відомості про національний 

склад населення села та кількість зареєстрованих актів цивільного стану 

(1927-1928 рр.). Позовні справи жителів села щодо розподілу землі та майна. 

Листи розподілу селянських господарств. Свідоцтва та заяви громадян про 

народження, шлюб, розлучення (1927-1928 рр.: є документи за 1921 р.). 

Довідки про смерть (1928 р.). 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 10 

2. ф. Р-13 

3. Бородянська селищна Рада депутатів трудящих, смт. Бородянка 

Бородянського району Київської області 

4. 2 оп., 322 спр., 1920-1930, 1944-1958 рр. 

5. Опис 1 

6. 78 спр., 1920-1930 рр. 
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7. Обіжники та розпорядження повітового та волосного виконкомів 

(1921 р.), окрвиконкому та райвиконкому (1928 р.). Статут селянського 

товариства взаємодопомоги. Протоколи: пленуму та засідань президії 

сільради, її виконкому і комісій; загальних зборів жителів та виборців села, 

земельної громади. Акти та протоколи обстеження господарств заможних 

селян з метою вилучення продукції (1921 р.). Плани роботи сільради за 

травень-жовтень 1929 року. Статистичні звіти відділу РАЦС (1928-

1929 рр.). Звіт Бородянського сільського товариства взаємодопомоги за 

перше півріччя 1927-1928 років. Рапорт сільради щодо ліквідації 

неписьменності та малограмотності на селі. Щоденник лікпункту для 

підлітків в с. Бородянка (1926-1927 рр.). 

Позовні справи жителів села про поділ двору та майна, вирішення 

питань землекористування, виплату аліментів на утримання дітей. Подільні 

листи щодо господарств. Подвірна книга сільради за 1929 рік. Тарифні умови 

та трудові договори з працівниками кооперативів і приватних господарств. 

Заяви громадян про реєстрацію шлюбу і розлучень, встановлення опіки над 

дітьми-сиротами. Свідоцтва і довідки про народження і смерть (1928 р.). 

Реєстр видачі свідоцтв за відділом РАЦС. Копії посвідчень та довідок про 

соціальний і матеріальний стан, місце проживання та виборчі права жителів 

села. Реєстраційні картки платників податків за 1928 рік. Відомості та 

списки громадян по самооподаткуванню, особові рахунки платників податків. 

Списки: членів сільради, сільських виконавців, осіб позбавлених виборчих 

прав, інвалідів села. Касова книга сільради за 1929 рік. 

5. Опис 2 

6. 244 спр., 1943-1958 рр. 

7. Рішення та директивні вказівки райвиконкому, райкому партії та 

районних установ щодо роботи сільради та сільського виконкому (1950-і рр.). 

Накази депутатам від виборців села за грудень 1955 року. Витяг з 

протоколу та протокол засідання райвиконкому щодо роботи сільради. 

Протоколи засідання виконкому сільради та місячні плани її роботи за 
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1944 рік. Протоколи засідань комісій сільради (1945 р.). Протоколи засідань 

виконкому та постійно діючих комісій, сесій сільради (1946-1950-і рр.). 

Протоколи окружних виборчкомів про реєстрацію кандидатів у депутати до 

сільської ради та матеріали до них. Протоколи голосування окружних та 

дільничних виборчих комісій. Акти про збитки, завдані жителям села за час 

нацистської окупації. Списки депутатів, активу сільради та дітей-сиріт на 

1944 рік. 

Плани роботи: сільради на 1945 і 1946 рр., сільського виконкому на 

1950-1955 роки. Квартальні плани роботи. Договори та умови про 

соціалістичне змагання з Дружнянською сільрадою. Статистичні звіти 

сільради за 1944-1945 рр. та матеріали перепису населення за 1944 рік. 

Щорічні статистичні звіти  про склад населення села за 1946-1948, 1951, 

1954-1957 роки. Щорічні звіти щодо діяльності сільради, зокрема виконання 

бюджету. Звіти депутатів перед виборцями за грудень 1955 р., 1958 р. 

Фінансові документи: кошториси, книги обліку прибутків та видатків 

бюджету, касові книги тощо. Акти ревізій та перевірок. Господарчі книги 

основних виробничих показників господарств колгоспників за 1944-1946 і 

1950-1955 роки. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 11  

2. ф. Р-14 

3. Ірпінська сільськогосподарська артіль «Незаможник», 

сел. Ірпінь Гостомельського району Київського округу 

4. 1оп., 1 спр., 1927 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1927 р. 
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7. Річний звіт артілі за 1927 рік. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. –  

 

1. 12 

2. ф. Р-15 

3. Богданівська сільська Рада депутатів трудящих, с. Богданівка 

Бориспільського району Київської області 

4. 2 оп., 178 спр., 1922-1924, 1945-1964 рр. 

5. Опис 1 

6. 12 спр., 1922-1924 рр. 

7. Постанови ІІ з’їзду Рад Київського окрвиконкому. Постанови, 

обіжники, розпорядження та протоколи засідань Семиполківсього 

райвиконкому. Протоколи: загальних зборів жителів села (квітень 1922 р.; 

жовтень-грудень 1924 р.); засідань райвиборчкому, комісії з реалізації 

селянської позики (1924 р.); сільради і сільського виборчкому, зокрема щодо 

розподілу землі переселенців (1923-1924 рр.). Акти ревізійної комісії 

сільради та акти про поділ землі. Листування з Семиполківським 

райвиконкомом про сільськогосподарський податок. Журнал реєстрації 

вхідної кореспонденції. Статистичні звіти відділу РАЦС (1923-1924 рр.). 

Списки населення села, членів сільради, виборців та осіб, позбавлених 

виборчих прав, платників податку і переселенців у 1923-1924 роках.  

5. Опис 2 

6. 166 спр., 1945-1964 рр. 

7. Постанови і рішення Броварської районної Ради депутатів трудящих 

(1949 р., 1962 р.). Рішення та директиви Броварського райвиконкому (1950-

1958 рр.). Постанови та рішення райвиконкому і партійних організацій за 

1961 рік. Постанови і рішення виконкому Бориспільської районної ради 
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(1963-1964 рр.). Протоколи: сесій та засідань сільради, сільського 

виконкому; загальних зборів жителів села; окружного виборчкому. 

Квартальні та місячні плани роботи сільради на 1950-1964 роки. Відомості 

виконкому про роботу сільради у 1960-1964 роках. Річні статистичні звіти 

про склад населення села у 1950, 1957, 1960-1961, 1963 роках. Звіти про 

окремі напрями роботи сільради. Статистичний звіт про склад депутатів 

сільради, кількість населення та господарств за 1957 рік. Штатні розклади 

сільських установ. Фінансові документи сільради: річні бюджети та 

матеріали до них; відомості про прибутки та видатки сільського бюджету, 

книга обліку витрат по сільському бюджету та самооподаткуванню. Договори 

купівлі-продажу нерухомого майна. Нотаріально посвідчені акти та угоди. 

Матеріали з адміністративних і судових питань, нотаріальних дій за 1963-

1964 роки. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. –  

 

1. 13 

2. ф. Р-16 

3. Бузівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Бузова Макарівського району 

Київського округу 

4. 2 оп., 41 спр., 1923-1928 рр. 

5. Опис 1 

6. 30 спр., 1923-1928 рр. 

7. Обов’язкові постанови Київського окрвиконкому за 1924 рік. 

Розпорядження окружного військкомату (1923 р.). Обіжники райвиконкому 

про заходи ліквідації неписьменності. Накази про призов 

військовозобов’язаних. Протоколи та витяги з протоколів засідань 
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райвиконкому (1928 р.). Протоколи засідань виконкому і комісій сільради; 

загальних зборів громадян (1926-1928 рр.), членів КНС, земельної громади 

Листування з райвиконкомом про призов військовозобов’язаних, збір 

сільськогосподарського податку. Відомості про землю, відчужену у 

заможних селян. Листи розподілу та злиття селянських господарств. Списки: 

членів сільради (1924 р.), ревізійної комісії (1928 р.), осіб, позбавлених 

виборчих прав, за 1924-1925 роки. Реєстраційні картки та списки платників 

сільськогосподарського податку. Іменний список платників обов’язкового 

складного страхування сіл Бузова і Северинівка (1927-1928 рр.). Позовні 

справи громадян про порушення прав землекористування. 

5. Опис 2 

6. 11 спр., 1926-1927 рр. 

7. Циркуляри Київського окрвиконкому, Будаївського райвиконкому, 

його президії. Протоколи засідань президії окрвиконкому, пленуму і президії 

райвиконкому, президії сільради та її комісій. Протоколи загальних зборів 

жителів села. Список осіб, позбавлених виборчих прав, за 1927 рік. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 14 

2. ф. Р-17 

3. Блиставицька сільська Рада депутатів трудящих, с. Блиставиця 

Бородянського району Київської області 

4. 2 оп., 121 спр., 1922-1930, 1943-1949 рр. 

5. Опис 1 

6. 66 спр., 1922-1930 рр. 

7. Обіжники та розпорядження Ворзельського волвиконкому (1922-

1923 рр.). Обіжники, накази розпорядження, інструкції Київського 
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окрвиконкому, Гостомельського райвиконкому, окружних військкомату, 

відділу наросвіти та фінансового відділу про призов до армії, ліквідацію 

неписьменності, сплату сільськогосподарського податку. Протоколи засідань 

президії, виконкому та комісій сільради, загальних зборів жителів і виборців 

села. Протоколи засідань президії Гостомельського райвиконкому за 1924-

1925 роки. Плани роботи сільради та звіти про її виконання за 1926 рік. Акти 

ревізійної комісії. Звітні доповіді сільради за 1928 рік. Фінансові документи 

(касова книга податково-рахункової канцелярії, відомості з виплати 

заробітної плати). Позовні справи селян з питань розподілу землі та майна. 

Акти розподілу сільськогосподарського майна. Статистичні картки про 

записи актів цивільного стану (1925 р.); свідоцтва, видані відділом РАЦС 

(1928 р.). 

Списки: депутатів сільради, членів КНС та десятихатників, 

відповідальних за збір продовольчого податку; платників єдиного 

сільськогосподарського податку в 1924-1925 рр.; осіб, позбавлених виборчих 

прав; пайовиків кооперативного товариства «Порятунок» (1928 р.); осіб, які 

мають найманих працівників (1929 р.). Подвірний список жителів села за 

1925-1927 роки. Списки та статистичні відомості про особовий склад 

сільради. 

5. Опис 2 

6. 55 спр., 1943-1949 рр. 

7. Постанови, рішення, директиви райвиконкому, райкому партії та 

районних установ (1944, 1948-1949 рр.). Положення про сільські Ради 

депутатів трудящих. Інструкція з діловодства сільради. Протоколи засідань і 

сесій виконкому сільради, сільського суду, виборчих комісій. Плани роботи 

сільради за 1945-1949 роки. Річні статистичні звіти (1944-1949 рр.). 

Відомості про роботу депутатів за 1949 рік. Статистичні звіти про склад 

населення за 1946 і 1948 рік. Книга основних виробничих показників 

господарств колгоспників за 1924-1925, 1944-1946, 1947-1949 роки. Умови 

та договори про соціалістичні змагання (1948-1949 рр.). Список 
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репатрійованих громадян, вивезених до Німеччини (1949 р.). Фінансові 

документи сільради: бюджети на 1945-1949 рр., звіти, книга обліку прибутків 

і видатків за 1946 р., касова книга за 1947-1948 роки. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 15 

2. ф. Р-18 

3. Бірківська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Бірки Димерського району Київського 

округу 

4. 1 оп., 35 спр., 1922-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 35 спр. 1922-1930 рр.  

7. Обіжники, накази, розпорядження Київського повітвиконкому і 

Старопетрівського волвиконкому (1923 р.). Обіжники, інструкції 

райвиконкому (1926-1927 рр.). Протоколи пленуму і засідань президії 

райвиконкому (1926-1928 рр.); засідань виконкому і сесій сільради, її комісій, 

загальних і виборчих зборів жителів села, районної та сільської виборчих 

комісій. Плани роботи та звіти сільради, її комісій (1927-1928 рр.). Акти 

ревізійної комісії за 1928 рік. Відомості про національний склад населення 

села (1927 р.). Списки: платників трудово-гужового та загальногромадського 

податків; поселищний список платників сільськогосподарського податку 

(1924 р.); членів сільради (1927 р.), сільських виконавців; осіб, позбавлених 

виборчих прав (1926-1929 рр.). Особові рахунки та окладна книга платників 

сільськогосподарського податку. Трудові угоди про найм робочої сили. 

Листи розподілу селянських господарств (1927 р.). 

8. Російська, українська 
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9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 16 

2. ф. Р-19 

3. Будаївський волосний революційний комітет, с. Будаївка 

Київського повіту Київської губернії 

4. 2 оп., 28 спр., 1920-1921 рр. 

5. Опис 1 

6. 26 спр., 1920-1921 рр. 

7. Постанови: VII Всеросійського з’їзду Рад про радянське 

будівництво; РНК УСРР про охорону залізниць та телеграфно-телефонних 

ліній; Українського комітету по загальній трудовій повинності про 

організацію волосних комітетів праці. Інструкція губернського ревкому про 

організацію волосних та сільських ревкомів. Накази: Реввійськради РСФРР, 

Київського губернського і повітового ревкомів, повітового військкомату та 

волревкому. Резолюції з’їзду волосних і сільських ревкомів Київського 

повіту. Розпорядження Київського повітового відділу охорони здоров’я про 

боротьбу з епідеміями (1920 р.). Протоколи: засідань Будаївського волосного 

ревкому та його відділів; з’їзду КНС повіту; загальних зборів жителів сіл 

волості (1920 р.). Листування волосного ревкому з Київським повітовим 

ревкомом, районним продкомом про запровадження трудової повинності, хід 

продрозкладки, взяття під контроль млинів, політичний стан волості. 

Листування з Київським повітовим військкоматом щодо вилучення зброї та 

військової амуніції у селян, мобілізації медперсоналу та трудової мобілізації 

населення волості. Листування з мобілізаційним відділом повітового 

військкомату, повітовим ревкомом про організацію Будаївської волосної 

міліції. Листування з губернським та повітовими відділами охорони здоров’я 

про організацію волосних та сільських санітарних комісій. 
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Інформація про адміністративно-територіальний поділ УСРР на 

жовтень 1920 р. Список населених пунктів Будаївської волості. Відомості: 

про установи та підприємства волості на серпень 1920 р.; стан споживчих 

кооперативів. Списки: членів волосного ревкому та співробітників установ; 

членів правління Будаївського ощадно-позичкового товариства; медичного 

персоналу волості на 1920 рік. Фінансові документи волосного ревкому 

(касова книга, відомості з виплати заробітної плати). Книги вхідної і вихідної 

документації. 

5. Опис 2 

6. 2 спр., 1921 р. 

7. Листування з Київським повітовим ревкомом, військкоматом, 

командуванням Київського укріпленого району про боротьбу з бандитизмом 

на території Будаївської волості за 1921 рік. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 17 

2. ф. Р-20 

3. Київська обласна галузева рада товариства винахідників 

промислової кооперації, м. Київ 

4. 1 оп., 80 спр., 1934-1938 рр. 

5. Опис 1 

6. 80 спр., 1934-1938 рр. 

7. Розпорядження галузевої ради товариства винахідників 

промкооперації. Протоколи: засідань президії галузевої ради товариства; 

засідань товариства; загальноміського зльоту активу винахідників та 

раціоналізаторів; загальних зборів рад винахідників; засідань рад товариств 

винахідників в артілях. Протоколи звітно-виборчих зборів рад товариства 
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винахідників підприємств промкооперації. Протоколи зборів 

раціоналізаторів та стахановців окремих артілей. Квартальні плани роботи 

галузевої ради товариства на 1937-1938 роки. Звіти про діяльність за 1936-

1938 роки. Річні та квартальні звіти про роботу об’єднань артілей з 

раціоналізації та винахідництва за 1936-1938 роки. Доповідні записки про 

стан винахідництва та раціоналізаторства в системі промкооперації. 

Листування: з раціоналізаторами про надання технічних консультацій; з 

артілями про завдання та організацію роботи товариства; з Центральною 

радою товариства винахідників УРСР. Акти: обстеження реалізації та 

ефективності раціоналізаторських пропозицій. Фінансові документи: звіт і 

касова книга галузевої ради товариства за 1937-1938 рр., кошториси окремих 

артілей і підприємств Житомирщини. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 18 

2. ф. Р-21 

3. Воскресенська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Воскресенське Переяславського району 

Київської області 

4. 1 оп., 16 спр., 1921, 1927-1929, 1932 рр. 

5. Опис 1 

6. 16 спр., 1921, 1927-1929, 1932 рр. 

7. Обіжники, розпорядження Переяславського райвиконкому про 

землеустрій, організацію культурно-освітньої та масово-політичної роботи на 

селі. Статут сільського товариства взаємодопомоги, відомості про його 

склад. Протоколи засідань: президії та комісій сільради; сільської виборчої 

комісії. Акти ревізійної комісії сільради. Акти про розподіл господарств та 
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землі між членами селянських родин, обмін земельних ділянок Звіти про 

роботу відділу РАЦС. Плани роботи сільради на 1928-1929 роки. Списки 

незаможних господарств та платників сільськогосподарського податку. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 19 

2. ф. Р-22 

3. Великокорогодська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Великий Корогод Чорнобильського 

району Київського округу 

4. 1 оп., 3 спр., 1925-1926 рр. 

5. Опис 1 

6. 3 спр., 1925-1926 рр. 

7. Протоколи засідань окрвиконкому, Чорнобильського райвиконкому, 

сільради та загальних зборів жителів села. Справа про перевибори сільради. 

Списки осіб, позбавлених виборчих прав (1926 р.). 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 20 

2. ф. Р-23 

3. Круглицька сільськогосподарська комуна ім. Т.Г. Шевченка, 

с. Круглик, Київського району Київського округу 

4. 1 оп., 1 спр., 1928-1929 рр. 

5. Опис 1 
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6. 1 спр., 1928-1929 рр. 

7. Виробничий план комуни на 1928-1929 роки. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 21 

2. ф. Р-24 

3. Горбовицька сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Горбовичі Київського району 

Київського округу 

4. 1 оп., 26 спр., 1921-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 26 спр., 1921-1930 рр. 

7. Протоколи та витяги з протоколів засідань президії і пленуму 

райвиконкому за 1928 рік. Протоколи засідань сільради, її комісій, загальних 

і виборчих зборів жителів села. План осінньої посівної кампанії на 1928 рік. 

Плани роботи сільради на 1929-1930 роки. Листування з райвиконкомом про 

збір сільськогосподарського податку, заходи з ліквідації неписьменності, 

призов військовозобов’язаних. Позовні справи жителів про розподіл 

господарства та щодо землі за 1929-1930 роки. Книга реєстрації 

денаціоналізованих будівель. Списки: членів комісій сільради, призовників, 

платників натурального податку та самооподаткування. Подвірний список 

жителів села. Відомості на виплату заробітної плати за 1929-1930 роки. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 
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1. 22 

2. ф. Р-25 

3. Гуто-Катюжанська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Гуто-Катюжанка Димерського району 

Київського округу 

4. 1 оп., 11 спр., 1923-1926 рр. 

5. Опис 1 

6. 11 спр., 1923-1926 рр. 

7. Протоколи засідань президії Київського окрвиконкому та пленуму 

Димерського райвиконкому (1926 р.); засідань сільради, сільського 

виборчкому; загальних зборів жителів села та членів земельної громади. 

Поселищний список селян. Списки осіб, позбавлених виборчих прав (1923-

1924 рр.). Списки, особові рахунки, окладна книга платників 

сільськогосподарського податку. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 23 

2. ф. Р-26 

3. 1-а Шпитьківська сільськогосподарська артіль, с. Шпитьки 

Київського району Київського округу 

4. 1 оп., 1 спр., 1928 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1928 р. 

7. Виробничий план сільськогосподарської артілі на 1928 рік. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. – 
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11. – 

 

1. 24 

2. ф. Р-27 

3. Діброво-Ленінська сільська Рада депутатів трудящих, с. Діброво-

Ленінське Бородянського району Київської області 

4. 2 оп., 181 спр., 1922-1929, 1943-1954 рр. 

5. Опис 1 

6. 78 спр., 1922-1929 рр. 

7. Постанови, обіжники, розпорядження ВУЦВК, Київського 

повітвиконкому, Ворзельського волвиконкому (1922-1923 рр.). Обіжники, 

розпорядження Гостомельського (1922-1925 рр.) та Бородянського (1927 р.) 

райвиконкомів. Накази окружного військкомату про облік 

військовозобов’язаних, 46-ї стрілецької дивізії про загальні територіальні 

збори керівного складу. Протоколи: засідань Гостомельського райвиконкому 

та його президії; засідань сільради, її президії та комісій; районної податкової 

комісії, сільського виборчкому; загальних зборів жителів села та земельної 

громади. Протоколи, копія та витяги з протоколів засідань Бородянського 

райвиконкому (1928-1929 рр.). Листування з Гостомельським 

райвиконкомом щодо обліку військовозобов’язаних, виконання 

обов’язкового страхування, організацію ясел; з установами освіти та охорони 

здоров’я, сільським товариством взаємодопомоги. 

Акти обстеження та плани роботи сільради. Статистичні звіти про 

економічний стан села. Статистичні звіти відділу РАЦС. Заяви громадян 

про реєстрацію шлюбу, розлучення та документи до них. Довідки про 

народження жителів села (1927-1929 рр.). Свідоцтва про шлюб, розлучення, 

смерть (1928 р.). Статистична відомість про кількість населення та його 

національний склад (травень-грудень 1926 р.). Відомості про 

укомплектування школи (1925-1926 рр.). Списки: платників продовольчого 

(1922-1924 рр.) та єдиного сільськогосподарського податку; осіб, які мали 
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найманих працівників; незаможного населення, інвалідів села; сільських 

виконавців, виборців села; дітей, яких розшукують родичі. Позовні заяви 

щодо поділу майна та земельних відносин. 

5. Опис 2 

6. 103 спр., 1943-1954 рр. 

7. Розпорядження, директивні вказівки, постанови райвиконкому та 

районних установ (1943-1945 рр.). Постанови та рішення райвиконкому 

(1948-1949, 1951-1954рр.). Директиви, директивні вказівки партійних 

організацій та радянських установ щодо діяльності сільради (1948-1954 рр.). 

Листування з райвиконкомом про заготівлю сільськогосподарських 

продукції і сировини (1943-1944рр.).  

Протоколи засідань виконкому сільради за 1945 рік. Протоколи 

засідань виконкому сільради та сесій сільради (1946-1954 рр.). Акт 

передавання майна та документів при об’єднанні Діброво-Ленінської та 

Козинцівської сільрад (1954 р.). Акти фінансової ревізії за 1946-1948 роки. 

Плани роботи сільради та її комісій. Звіти про вибори до місцевих Рад 

депутатів трудящих. Звіти сільради по відділу РАЦС. Річні та місячні 

статистичні звіти, зокрема з виконання бюджетного плану. Погосподарська 

книга основних виробничих показників за 1950-1952 роки. Умова 

соціалістичного змагання між Діброво-Ленінською та Козинцівською 

сільрадами на 1954 рік. Фінансові документи: бюджети (1945-1954 рр.), 

касові книги, книги обліку прибутків та видатків. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 25 

2. ф. Р-28 

3. Музичанська сільськогосподарська артіль «Працівник», 

с. Музичі Київського району Київського округу 

4. 1 оп., 1 спр., 1928 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1928 р. 

7. Виробничий план артілі на 1928 рік. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 26 

2. ф. Р-29 

3. Великодимерська сільська Рада депутатів трудящих, с. Велика 

Димерка Броварського району Київської області 

4. 2 оп., 170 спр., 1920-1925, 1950-1967 рр. 

5. Опис 1 

6. 32 спр., 1920-1925 рр. 

7. Постанови, обіжники, розпорядження, накази Чернігівського 

губвиконкому, повітвиконкому, Семиполківського волвиконкому і 

райвиконкому, Київського військкомату. Протоколи засідань і перевиборів 

сільради (з іншими документами); загальних зборів жителів села. Протокол 

та витяг з протоколу сільради про виконання продовольчого податку 

(1923 р.). Договір та протокол сільського сходу про ремонт школи. 

Листування з Семиполківським райвиконкомом про збір продовольчого 

податку. Журнал реєстрації вхідної кореспонденції 1923 і 1925 років. Списки: 

платників єдиного сільськогосподарського податку за 1920-1923, 1924-

1925 рр.; господарств села за 1923 рік. Посімейний список жителів села 
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(1923 р.); призовників 1903 р.н. (1924 р.). Довідки громадян про реєстрацію 

народжень (1923 р.). Особові рахунки жителів с. Димерка і х. Скибин. Касова 

книга сільради за 1924 рік. 

5. Опис 2 

6. 138 спр., 1950-1967 рр. 

7. Протоколи: засідань виконкому, президії та комісій сільради з 

матеріалами до них; сесій сільської ради за 1955-1967 рр.; загальних сходів 

громадян за 1958 рік. Протоколи засідань окружних виборчкомів з 

додатками (1955 р.). Квартальні плани роботи сільради на 1956-1967 рр.; 

соціалістичні зобов’язання на 1957 і 1959 роки. Річний звіт голови сільради 

за 1965 рік. Річні звіти сільради про виконання бюджету. Статистичні 

звіти. Інформації з питань стану організаційно-масової роботи. Умови 

соціалістичних змагань (1955-1957, 1960, 1966-1967 рр.). Книги запису 

нотаріальних дій за 1952-1967 роки. Фінансові документи: кошториси 

витрат, бюджети, книги обліку прибутків та видатків. Акти фінансової ревізії 

за 1958-1961, 1965 роки. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 27 

2. ф. Р-30 

3. Дружнянська сільська Рада депутатів трудящих, с. Дружня 

Бородянського району Київської області 

4. 2 оп.,  208 спр., 1922-1929, 1944-1960 рр. 

5. Опис 1 

6. 7 спр., 1922-1929 рр. 

7. Обіжники та розпорядження Бородянського волвиконкому про 

порядок землекористування (1922-1923 рр.). Протоколи засідань сільради за 
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1926-1929 роки. Список робітників села за 1922 рік. Позовні справи селян 

щодо поділу майна та землекористування (1927-1929 рр.). 

5. Опис 2 

6. 201 спр.; 1944-1960 рр. 

7. Рішення райвиконкому про затвердження складу виконкому сільради 

на 1944 рік. Постанови, директиви партійних організацій та радянських 

установ про роботу сільради (1948, 1955-1957 рр.). Рішення, директиви, 

розпорядження за 1949-1958 роки. Протоколи: сесій сільради; засідань і 

сесій сільського виконкому; окружних виборчкомів про реєстрацію 

кандидатів у депутати сільради. Протоколи голосування окружних та 

дільничних виборчих комісій по виборах до сільської ради за 1957 рік. Плани 

роботи сільради на 1945-1960 роки. Статистичні звіти про вибори до 

місцевих Рад за 1947 р.; особові картки депутатів. Річні та одноразові 

статистичні звіти. Річні звіти про виконання бюджету. Фінансові 

документи: книги обліку прибутків і видатків, касові книги, бюджети 

сільради на 1949-1960 роки. Акти документальної (1950-1955 рр.) та  

фінансової (1950, 1955 рр.) ревізій. Погосподарська книга основних 

виробничих показників (1944-1946, 1950-1960 рр.).  

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. –  

 

1. 28 

2. ф. Р-32 

3. Дударківська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Дударків Гоголівської волості 

Остерського повіту Чернігівської губернії 

4. 1 оп., 5 спр., 1919-1923 рр. 

5. Опис 1 
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6. 5 спр., 1919-1923 рр. 

7. Протоколи засідань сільради, загальних зборів жителів села. Списки 

співробітників сільради та осіб, позбавлених виборчих прав. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (13 од.) 

11. – 

 

1. 29 

2. ф. Р-33 

3. Загальцівська сільська Рада депутатів трудящих, с. Загальці 

Бородянського району Київської області 

4. 2 оп., 303 спр., 1921-1929, 1943-1960 рр. 

5. Опис 1 

6. 79 спр., 1921-1929 рр. 

7. Постанова Бородянського райвиконкому. Обіжники Київського 

окрвиконкому, Бородянського райвиконкому щодо діяльності сільрад (1927-

1929 рр.). Протоколи: засідань президій окрвиконкому, райвиконкому, 

сільради; засідань сільради, її комісій, сільського вибочкому; загальних 

зборів жителів села, членів земельної громади, жителів навколишніх хуторів. 

Листування щодо заходів ліквідації неписьменності, розподілу та злиття 

селянських господарств. Трудові договори про найм робочої сили 

приватними особами. Списки: платників податків, призовників (1923 р.) та 

виборців села. Акти, поділові записи, листи розподілу селянських 

господарств. Позовні справи щодо розподілу землі та майна. Заяви та 

свідоцтва про реєстрацію актів цивільного стану за 1925-1928 роки.  

5. Опис 2 

6. 224 спр., 1943-1960 рр. 

7. Розпорядження райвиконкому та фінансового відділу Бородянського 

району щодо роботи сільради у 1943-1945 роках. Рішення, директиви, 
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директивні вказівки райвиконкому (1948-1953 рр.), партійних організацій та 

місцевих органів радянської влади щодо роботи сільради та виконкому 

(1954-1958 рр.). Протоколи засідань і голосувань окружних виборчкомів 

(1954-1955 рр.), засідань та сесій сільради, її виконкому, загальних зборів 

громадян. Плани роботи сільради на 1944 р., 1946-1960 роки. Статистичні 

звіти за 1948-1959 роки. Звіти про виконання бюджету (1945-1960 рр.). Акт 

про збитки внаслідок нацистської окупації (1944 р.). Акти добровільного 

розподілу селянських дворів (1948-1951 рр.); акти щодо нотаріальних дій. 

Погосподарські книги основних виробничих показників господарств 

колгоспників (1947-1960 рр.). Фінансові документи (кошториси, касові книги 

за 1946-1959 рр., бюджети на 1946-1960 рр.). 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (33 од.) 

11. – 

 

1. 30 

2. ф. Р-34 

3. Ірпінська селищна рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, сел. Ірпінь Київської приміської зони 

4. 1 оп., 149 спр., 1921-1933 рр. 

5. Опис 1 

6. 149 спр., 1921-1933 рр. 

7. Постанови, циркуляри, обіжники РНК УСРР, ВУЦВК, Київського 

окрвиконкому, Київського, Гостомельського райвиконкомів, районного КНС, 

VI Гостомельського районного з’їзду Рад, президії та пленуму райвиконкому. 

Постанови селищної ради за 1932 рік. Розпорядження Київського та 

Гостомельського райвиконкомів, Наркоматів фінансів та землеробства УСРР, 

Київської міськради. Накази виборців депутатам селищної ради за 1928-

1929 рр.; VI Гостомельського районного з’їзду Рад. 
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Протоколи засідань селищної ради, її президії, комісій; загальних 

зборів селян 1927-1928 рр. Протоколи та постанови засідань Київської 

міськради (1932-1933 рр.). Звіти про роботу селищної ради (1929-1930 рр.), 

пожежної команди, кооперативного товариства «Укрпінбет» (1927 р.). 

Статистичні звіти відділу РАЦС про кількість зареєстрованих актів 

цивільного стану (1927-1933 рр.). Статистичні звіти про перевибори 

селищної ради. Звіти про хід посівної кампанії за 1932 рік. Акти 

обстеження роботи селищної ради та акти ревізійної комісії про її 

фінансовий стан за 1929-1930 роки. Фінансові документи: касові книги, 

бюджети та видатково-прибуткові кошториси. Списки: громадян із 

зазначенням кількості закріпленої землі за 1925 р.; осіб, позбавлених 

виборчих прав (1927-1929 рр.); активу селищної ради (1928 р.). Заяви 

громадян про зниження орендної плати за землю, поновлення у виборчих 

правах, реєстрацію актів цивільного стану та ін. за 1924-1927 роки. 

Свідоцтва про народження, шлюб, смерть жителів за 1927 рік.  

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного і географічного каталогів (12 од.) 

11. – 

 

1. 31 

2. ф. Р-35 

3. Музичанська сільськогосподарська артіль «Сівач», с. Музичі 

Київського району Київського округу 

4. 1 оп., 1 спр. 1927 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1927 р. 

7. Річний звіт артілі за 1927 рік. 

8. Українська 

9. Відкритий 
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10. – 

11. – 

 

1. 32 

2. ф. Р-36 

3. Хотівська сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний 

городник», с. Хотів Київського району Київського округу 

4. 1оп., 4 спр., 1930-1931 рр. 

5. Опис 1 

6. 4 спр., 1930-1931 рр. 

7. Обіжники, розпорядження, витяги з протоколів Київської районної 

колгоспспілки. Протоколи засідань бюро праці та ліквідаційної комісії 

колгоспу. Головний журнал колгоспу за 1931 рік. Відомості щодо 

проведення сільськогосподарських та хлібозаготівельних кампаній. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 33 

2. ф. Р-37 

3. Козаровицька сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Козаровичі Димерського району 

Київського округу 

4 1 оп., 14 спр., 1923-1927 рр. 

5. Опис 1 

6. 14 спр., 1923-1927 рр. 

7. Постанови, обіжники, накази, інструкції, розпорядження 

Київського окрвиконкому та Димерського райвиконкому. Протоколи 

засідань сільради, сільського виборчкому, загальних зборів жителів села з 
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адміністративно-господарських питань. Листування з Димерським 

райвиконкомом щодо обліку військовозобов’язаних. Списки: жителів села, 

призовників 1902 р.н.; осіб, позбавлених виборчих прав, сільських 

виконавців. Реєстраційні картки платників сільськогосподарського податку. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 34 

2. ф. Р-38 

3. Каранська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Карань Переяславського району 

Київського округу 

4. 1 оп., 31 спр., 1926-1928 рр. 

5. Опис 1 

6. 31 спр., 1926-1928 рр. 

7. Обіжники, розпорядження Київського окрвиконкому. Протоколи 

засідань президії Переяславського райвиконкому; президії сільради, її 

комісій; загальних зборів виборців і жителів села, місцевої та Слобідської 

земельних громад. План роботи сільради на 1928-1929 роки. Акт обстеження 

її діяльності. Акти про розподіл селянських господарств між членами сімей. 

Позовні справи щодо поділу майна і землекористування. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 
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1. 35 

2. ф. Р-39 

3. Червонослобідська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Червона Слобода Макарівського 

району Київського округу 

4. 2 оп., 28 спр., 1923-1928 рр. 

5. Опис 1 

6. 17 спр., 1927-1928 рр. 

7. Протоколи засідань сільради, її комісій, загальних зборів громадян і 

виборців села. Листування з освітніми закладами про ліквідацію 

неписьменності План роботи сільради та звіти про її виконання. Відомості 

про національний склад населення, кількість худоби (1928 р.). Свідоцтва та 

заяви громадян про акти цивільного стану. 

5. Опис 2 

6. 11 спр., 1923-1927 рр. 

7. Циркуляри Київського окрвиконкому за 1926 рік. Протоколи засідань 

президії Київського окрвиконкому, сільради; сільського виборчкому, 

загальних зборів жителів села і земельних громад. Статистичні звіти 

відділу РАЦС (1925-1926 рр.). Довідки, свідоцтва та заяви громадян про 

акти цивільного стану. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 36 

2. ф. Р-40 

3. Грушківська сільськогосподарська артіль 

(колгосп) ім. Ворошилова, х. Грушки Київської приміської зони 

4. 1 оп., 7 спр., 1935 р.  



82 

5. Опис 1 

6. 7 спр., 1935 р. 

7. Постанови Київської міськради про ліквідацію колгоспу. Накази 

Київської обласної арбітражної комісії по цьому факту. Протоколи засідань 

ліквідаційного комітету колгоспу. Головна книга колгоспу за 1935 рік. 

Особові рахунки членів колгоспу та підзвітних установ. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 37 

2. ф. Р-41 

3. Качалівська сільська Рада депутатів трудящих, с. Качали 

Бородянського району Київської області 

4. 2 оп., 320 спр., 1922-1930, 1943-1958 рр. 

5. Опис 1 

6. 104 спр., 1922-1930 рр. 

7. Розпорядження, обіжники Київського окрвиконкому, губвиконкому, 

Бродянськогог райвиконкому. Протоколи засідань президій окрвиконкому, 

райвиконкому, сільради, її комісій, загальних зборів жителів села та членів 

земельної громади. Протоколи засідань Галинської сільради. Листування з 

райвиконкомом про призов військовозобов’язаних, збір 

сільськогосподарського податку, заходи ліквідації неписьменності, боротьби 

з пожежами та епідеміями. Річні плани роботи сільради. Списки: платників і 

неплатників податків, осіб, які потребують земельного наділу, виборців та 

осіб, позбавлених виборчих прав. Подвірний список жителів села. Заяви і 

свідоцтва про реєстрацію актів цивільного стану. Позовні справи про поділ 

господарства. 
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5. Опис 2 

6. 216 спр., 1943-1958 рр.  

7. Постанови райвиконкому. Розпорядження, директивні вказівки 

райвиконкому та державних установ району (1943-1944 рр.). Постанови, 

директиви, рішення радянських установ і партійних організацій про 

діяльність сільради (1948-1958 рр.). Протоколи засідань і сесій сільради, 

виконкому та комісій; окружних виборчкомів, загальних зборів жителів села. 

Матеріали про вибори сільради. Плани роботи виконкому, сільради. Річні 

фінансові та статистичні звіти. Акти ревізії та перевірки роботи сільради. 

Фінансові документи (кошторис на 1945 р., бюджети, касові книги 1946-

1954 рр.). Погосподарські книги основних виробничих показників 

господарств колгоспників за 1950-1957 роки. Умови соціалістичних змагань з 

сусідніми сільрадами на 1945 і 1950-і роки. Заяви, скарги, листи жителів села 

(1944 р.). 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 38 

2. ф. Р-42 

3. Сошниківська сільськогосподарська артіль (колгосп) 

«Перебудова», с. Сошників Бориспільського району Київської області 

4. 1 оп., 2 спр., 1940 р. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1940 р. 

7. Книги особових рахунків колгоспників за 1940 рік. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 
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11. – 

 

1. 39 

2. ф. Р-43 

3. Колонщинська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Колонщина Макарівського району 

Київського округу 

4. 1 оп., 36 спр., 1921-1928 рр. 

5. Опис 1 

6. 36 спр., 1921-1928 рр. 

7. Постанови, обіжники, розпорядження Київського окрвиконкому та 

Макарівського райвиконкому. Циркуляри і розпорядження Макарівського 

волвиконкому. Протоколи: засідань президії окрвиконкому та 

райвиконкому; сільради, її правління і комісій; райвиборчкому; загальних 

зборів жителів села. Плани роботи сільради та її комісій. Річні бюджети. 

Списки членів сільради. Статистичні зведення відділу РАЦС. Свідоцтва, 

заяви громадян про реєстрацію шлюбу. Листи розподілу та злиття 

господарств за 1928 рік. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 40 

2. ф. Р-45 

3. Литвинівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Литвинівка Димерського району 

Київського округу 

4.1 оп., 17 спр., 1923-1926 рр. 

5. Опис 1 
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6. 17 спр., 1923-1926 рр. 

7. Інструкція НКВС УСРР щодо повноважень сільських виконавців. 

Протоколи засідань сільради, її президії та загальних зборів селян. 

Листування з райвиконкомом. Статистичні відомості щодо РАЦС. 

Окладна книга і списки платників сільськогосподарського податку, осіб, 

позбавлених виборчих прав. Акти про розподіл землі між селянами, заяви 

селян на її отримання. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 41 

2. ф. Р-46 

3. Луб’янська сільська Рада депутатів трудящих, с. Луб’янка 

Бородянського району Київської області 

4. 2 оп., 219 спр., 1920-1930, 1943-1957 рр. 

5. Опис 1  

6. 67 спр., 1920, 1922-1930 рр. 

7. Постанови, обіжники, накази і розпорядження Гостомельського 

райвиконкому щодо роботи сільради. Циркуляри Київського окрвиконкому. 

Обіжники Бородянського райвиконкому. Протоколи: засідань сільради, її 

президії, правління, комісій, сільського виборчкому; загальних зборів 

жителів села та членів земельної громади. Річні плани роботи сільради. 

Листування з райвиконкомом з виробничих та адміністративних питань. 

Довідник продробітника (1923 р). Списки: особового складу сільради, 

сільського КНС, платників податків, виборців, осіб, позбавлених виборчих 

прав, призовників села, жителів-власників худоби, ремісників-кустарів. Заяви 

громадян про реєстрацію актів цивільного стану. Свідоцтва про народження, 
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шлюб (1925-1928 рр.). Фінансові документи: бюджет, кошторис сільради. 

Трудові угоди про найм робочої сили приватними особами. 

5. Опис 2 

6. 152 спр., 1943-1957 рр. 

7. Постанови, директиви, рішення партійних організацій та радянських 

органів щодо роботи сільського виконкому. Розпорядження райвиконкому та 

районних установ. Протоколи: засідань виконкому сільради і постійно 

діючих комісій (1943-1945 рр.); сесій, засідань пленуму сільради та 

виконкому (1946-1950-і рр.). Протоколи окружних і дільничних виборчих 

комісій. Звіти про вибори до місцевих Рад депутатів трудящих. Річні й 

одноразові статистичні звіти. Акти про збитки, завдані в період 

нацистської окупації. Перепис населення села (1944 р.). Акти обстеження 

умов життя інвалідів війни (1946 р.). Плани роботи сільради на 1947-

1955 роки. Річні статистичні звіти про виконання бюджетів. Акти ревізій. 

Фінансові документи (бюджети сільради і виконкому, книги обліку 

прибутків і видатків, касові книги). Погосподарські книги основних 

показників господарств колгоспників за 1944-1957 роки. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 42 

2. ф. Р-47 

3. Майданівська сільська Рада депутатів трудящих, с. Майданівка 

Бородянського району Київської області 

4. 2 оп., 120 спр.; 1928-1930, 1944-1952 рр. 

5. Опис 1 

6. 40 спр., 1928-1930 рр. 
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7. Постанови, циркуляри, інструкції окрвиконкому та райвиконкому. 

Протоколи: засідань президії сільради, її комісій, загальних та виборчих 

зборів жителів села, зборів земельної громади. Витяги з протоколів 

засідання президії райвиконкому. Листування з Бородянським 

райвиконкомом. Позовні справи  селян про розподіл майна і землі. Листи 

розподілу селянських господарств між членами родин. Поіменні списки 

платників сільськогосподарського податку за 1929-1930 роки. Анкети осіб, 

позбавлених виборчих прав за 1928 рік. 

5. Опис 2 

6. 80 спр., 1944-1952 рр. 

7. Постанови, директиви, рішення партійних установ та органів 

радянської влади щодо сільського виконкому. Протоколи: засідань 

виконкому сільради, сесій сільради, загальних зборів селян, окружних 

виборчих комісій. Акт про збитки, нанесені в період нацистської окупації. 

Плани роботи сільради та виконкому. Статистичні звіти про вибори до 

місцевих рад. Річні та одноразові статистичні звіти виконкому сільради. 

Описи актів цивільного стану. Списки: активу села та постійних комісій 

сільради (1944-1945 рр.), інвалідів війни (1947 р.). Фінансові документи 

(бюджети, звіти про їх виконання, книги обліку витрат, касові книги).  

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 43 

2. ф. Р-48 

3. Київський окружний комітет професійної спілки робітників 

цукрової промисловості, м. Київ 

4. 2 оп., 359 спр., 1920-1929 рр. 

5. Опис 1 
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6. 285 спр., 1921-1929 рр. 

7. Постанова Наркомату праці СРСР про обов’язкове запровадження 

документації згідно трудового законодавства (1924 р.). Циркуляри і 

директиви ЦК профспілки працівників цукрової промисловості. Циркуляри 

окружного і районного комітетів профспілки, губернської профспілкової 

ради. Положення про школи при цукрових заводах, РКК, робітничу 

кооперацію. Устав Єдиного споживчого робітничо-селянського товариства 

(1924 р.). Протоколи: ІІ пленуму Київського районного бюро та ІІ з’їзду 

райкому цукровиків; засідань президії обласного управління Цукротресту та 

ЦК профспілки працівників галузі, президії та пленуму Київського райкому 

профспілки. Протоколи засідань РКК та інших комісій, місцевкомів на 

цукрових заводах повіту і округу; завкомів і загальних зборів працівників. 

Листування райкому профспілки з цукровими заводами, медичними 

установами. Звіти про організацію трудових відносин на заводах. Доповіді 

про роботу цукрових заводів та освітніх закладів при них. Статистичні 

відомості про роботу заводів Київського філіалу Цукротресту за 1927 р., 

цукровиробництво у Київському районі (1928-1929 рр.). Списки студентів 

КПІ – стипендіатів ЦК профспілки цукровиків (1922 р.), членів профспілки, 

тимчасових працівників. Анкети працівників. Фінансові документи: 

кошториси, касові книги, фінансові звіти заводів і райкому профспілки. 

5. Опис 2 

6. 74 спр., 1920-1929 рр. 

7. Циркуляри Цукротресту. Розпорядження та інформаційні бюлетені 

його Київського філіалу. Циркуляри, директиви засідань і пленумів президії 

Київської окружної профспілкової ради (1926 р.). Директиви, циркуляри, 

розпорядження окружної профспілкової ради (1927-1928 рр.), райкому 

профспілки. Положення про Управління Цукрового тресту (1926 р.) та 

профспілкової організації студентів ВНЗ – членів профспілки цукровиків. 

Устави заводських кас взаємодопомоги. Протоколи пленумів і засідань 

президії райкому; засідань правлінь, комісій завкомів заводів, профспілкових 
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конференцій, бюро інженерно-технічних секцій, студентських профкомів 

КПІ і Київського сільськогосподарського інституту. Протоколи виробничих 

нарад працівників заводів. Інформаційна доповідь, акт і матеріали про 

виробничі наради окружного філіалу профспілки і цукрових заводів. 

Доповідні записки і акти обстежень роботи заводів. Акти обстежень роботи 

завкомів, умов праці і техніки безпеки. Відомості про кількість земель, що 

обробляються цукровими заводами. Списки працівників заводів та членів 

профспілки. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 44 

2. ф. Р-49 

3. Мирчанська сільська Рада депутатів трудящих, с. Мирча 

Бородянського району Київської області 

4. 2 оп., 241 спр.; 1923-1930, 1944-1960 рр. 

5. Опис 1 

6. 53 спр., 1923-1930 рр. 

7. Постанови, обіжники Київського окрвиконкому за 1924-1925 роки. 

Циркуляри окрвиконкому та Бородянського райвиконкому. Протоколи: 

засідань Наркомату землеробства УСРР, окружного земвідділу, 

райвиконкому, районних з’їзду Рад, опікунської ради; засідань сільради, її 

президії, комісій; загальних зборів жителів села, членів земельних громад, 

виборців селищ і хуторів. Плани роботи та річні звіти сільради. 

Статистичні звіти відділу РАЦС. Заяви довідки, свідоцтва громадян про 

реєстрацію актів цивільного стану. Списки: особового складу сільради; 

виборців села, платників загальногромадського податку. Позовні справи про 

поділ майна і землі. 
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5. Опис 2 

6. 188 спр., 1944-1960 рр. 

7. Постанови, рішення, директиви райвиконкому. Директиви 

партійних організацій та органів радянської влади щодо виконкому сільради. 

Протоколи окружних виборчкомів, сесій сільради. Протоколи засідань і 

сесій та плани роботи її виконкому. Звіти депутатів сільради перед 

виборцями. Річні та одноразові статистичні звіти сільради. Фінансові 

документи: кошториси бюджети, касові книги, звіти, книги обліку прибутків 

і витрат. Акти ревізій. Погосподарські книги основних виробничих 

показників господарств колгоспників. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 45 

2. ф. Р-50 

3. Мануїльська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Мануїльське Димерського району 

Київського округу 

4. 1 оп., 34 спр., 1922-1929 рр. 

5. Опис 1 

6. 34 спр., 1922-1929 рр. 

7. Обіжники, циркуляри, накази розпорядження Чорнобильського 

повітвиконкому, Димерського  райвиконкому, Горностайпільського 

волвиконкому. Протоколи: засідань, окрвиконкому, райвиконкому, сільради 

та її комісій; загальних зборів жителів села. Листування з райвиконкомом. 

Статистичні відомості про економічне становище, кількість та 

національний склад населення села і району. Список платників єдиного 

сільськогосподарського податку у 1924-1927 роках. Акти ревізійної комісії. 
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8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 46 

2. ф. Р-51 

3. Київський губернський комітет професійної спілки робітників 

освіти «Робітпрос», м. Київ 

4. 2 оп., 948 спр., 1919-1925 рр. 

5. Опис 1 

6. 901 спр.; 1919-1925 рр. 

7. Постанови з’їздів працівників освіти та культури. Положення, 

циркуляри Всеукраїнського ЦК та Київського губкому профспілки з питань 

організації роботи. Положення про місцевкоми профспілки «Робітпрос» та 

профкоми студентства. Інструкції Українського бюро ЦК Всеросійської 

профспілки. Протоколи засідань губкому та його відділів, місцевкомів, 

членів профспілки; волосних з’їздів учителів Київського повіту; загальних 

зборів вчителів вищих початкових училищ м. Києва у 1919 році. Звіти 

губкому та місцевкомів про виконану роботу. Матеріали про організацію 

освітньої роботи, умови праці освітян на території Київської губернії. 

Листування з ЦК профспілки «Робітпрос», окружними комітетами, 

місцевкомами щодо фінансових та організаційних питань. Списки та анкети 

членів профспілки ВУАН, навчальних закладів, дитячих будинків м. Києва і 

повіту. Особові справи завідувачів Жашківського районного управління 

освіти І.Г. Скоргубського, В.І. Палига. Фінансові документи (касові книги, 

відомості щодо заробітної плати). 

5. Опис 2 

6. 47 спр., 1923-1924 рр. 
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7. Протоколи засідань ревізійної комісії; загальних зборів працівників 

дитячих будинків. Списки членів профспілки та працівників на місцях; 

співробітників УАН, КЦАДА, Київського музично-драматичного інституту 

та ін. закладів. Відомості виплати заробітної плати в установах та освітніх 

закладах. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 47 

2. ф. Р-52 

3. Микулицька сільська Рада депутатів трудящих, с. Микуличі 

Бородянського району Київської області 

4. 2 оп., 111 спр., 1925-1931, 1944-1954 рр. 

5. Опис 1 

6. 35 спр., 1925-1931 рр.  

7. Протоколи засідань пленуму президії, колегій та комісій сільради; 

загальних зборів жителів с. Микуличі та сел. Шевченково, членів земельних 

громад. Статистичні відомості про економічне становище населення, 

роботу товариства «Геть неписьменність!». Список виборців села з 

відомостями про їх національний та соціальний стан. Подвірні списки 

с. Микуличі та х. Старе Село. Позовні справи щодо поділу землі та майна. 

5. Опис 2 

6. 76 спр., 1944-1954 рр. 

7. Рішення, директиви партійних організацій, органів радянської влади 

щодо діяльності виконкому сільради. Протоколи засідань та сесій виконкому 

і сільради. Плани роботи. Річні та одноразові статистичні звіти. Фінансові 

документи (кошториси, бюджети). Погоспосподарські книги основних 

виробничих показників господарств колгоспників за 1950-1952 роки. 



93 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 48 

2. ф. Р-53 

3. Новогребельська сільська Рада депутатів трудящих, с. Нова 

Гребля Бородянського району Київської області 

4. 2 оп., 184 спр., 1922-1930, 1944-1954 рр. 

5. Опис 1 

6. 95 спр., 1922-1930 рр. 

7. Постанови, накази, розпорядження Київського окрвиконкому 

(1924 р.), Бородянського райвиконкому. Протоколи: засідань президії та 

пленуму окрвиконкому, Бородянського і Київського райкомів; засідань 

президії і комісій сільради; нарад сільських виконавців; загальних зборів 

жителів села. Листування з райвиконкомом про заходи ліквідації 

неписьменності, призов військовозобов’язаних, збір самооподаткування. 

Річні плани роботи сільради. Справи про її перевибори. Списки виборців та 

осіб, позбавлених виборчих прав, платників сільськогосподарського податку, 

призовників. Подвірний список села на 1927 рік. Позовні справи громадян 

щодо поділу майна і землі. Трудові угоди про найм робочої сили. Свідоцтва 

та заяви про реєстрацію актів цивільного стану. 

5. Опис 2 

6. 89 спр., 1944-1954 рр. 

7. Рішення, директиви партійних організацій та радянських установ. 

Розпорядження райвиконкому та районних установ, районного відділення 

НКВС УРСР. Протоколи сесій сільради, засідань виконкому, постійно 

діючих комісій. Протоколи окружних виборчкомів. Плани роботи сільради. 

Статистичний звіт про вибори до місцевих Рад депутатів трудящих. Річні 
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статистичні звіти. Погосподарська книга основних виробничих показників 

господарств колгоспників (1950-1952 рр.). Фінансові документи сільради 

(бюджети, книги обліку прибутків та видатків, касові книги тощо).  

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 49 

2. ф. Р-54 

3. Руднянська сільськогосподарська артіль «Більшовик», с. Рудня 

Великодимерського району 

4. 1 оп., 2 спр., 1931 р. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1931 р. 

7. Звіт про розподіл урожаю та прибутків. Відомість розрахунків за 

трудодні. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. –  

 

1. 50 

2. ф. Р-55 

3. Новомирівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Новомирівка Макарівського району 

Київського округу 

4. 1 оп., 23 спр., 1926-1929 рр. 

5. Опис 1 

6. 23 спр., 1926-1929 рр. 
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7. Протоколи засідань президії та пленуму Макарівського 

райвиконкому, сільради, її комісій; загальних зборів виборців, селян, членів 

земельної громади с. Новомирівка та х. Людвинівка. Річні плани роботи 

сільради. Звіт про виконану роботу за 1928 рік. Статистичні звіти за 

документами відділу РАЦС. Списки виборців села (з відомостями про їх 

національний та соціальний склад). Позовні справи щодо розподілу майна. 

Рішення сільського сходу та акти розподілу лісу і землі. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. – 

 

1. 51 

2. ф. Р-56 

3. Красилівська сільськогосподарська артіль (колгосп) 

«Квітневий», с. Красилівка Київського району Київської області 

4. 1 оп., 28 спр., 1932-1934 рр. 

5. Опис 1 

6. 28 спр., 1932-1934 рр. 

7. Протоколи: засідань правління колгоспу, бюро скарг, групи 

сприяння РСІ; загальних зборів колгоспників. Виробничо-фінансовий та 

виробничі плани (1933-1934 рр.). Плани сільськогосподарських кампаній 

(1933 р.). Акти розгляду скарг колгоспників (1933 р.). Річний звіт колгоспу 

(1934 р.). Відомості про облік трудоднів (1933 р.). Книги обліку членів 

колгоспу та їх родин (1933-1934 рр.). Касова книга, головний журнал. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (10 од.) 

11. – 
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1. 52 

2. ф. Р-58 

3. Єрковецька сільськогосподарська артіль (колгосп) 

«Незаможник», с. Єрківці Переяславського району Київської області 

4. 1 оп., 27 спр., 1930-1933 рр. 

5. Опис 1 

6. 27 спр., 1930-1933 рр. 

7. Обіжники та розпорядження Київського кредитового насіннєвого 

союзу, Переяславського райвиконкому. Протоколи засідань правління та 

загальних зборів членів артілі й Товариства спільного обробітку землі 

(1931 р.); виробничих нарад. Витяги з протоколів Переяславського 

райвиконкому та Єрковецької сільради. Плани проведення 

сільськогосподарських і заготівельних кампаній за 1929-1930 роки. Рапорт 

про діяльність сільськогосподарської артілі до ІІ сесії ВУЦВК (1930 р.). Річні 

звіти та звіти про роботу колгоспу за 1931-1932 роки. 

Відомості та зведення про хід колективізації у 1931 році. Заяви про 

вступ до колгоспу. Акти ревізійної комісії за 1932 р.; акти щодо господарств 

заможних селян. Списки членів колгоспу та розкуркулених господарств 

(1930 р.), колгоспників, бідняків, наймитів (1931 р.). Списки колгоспників з 

відомостями про трудодні за 1932-1933 роки. Книги особових рахунків 

колгоспників та членів Товариства спільного обробітку землі. Головний 

журнал колгоспу (1930 р.). 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (10 од.) 

11. – 
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1. 53 

2. ф. Р-60 

3. Обуховицька сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Обуховичі Іванківського району 

Київського округу 

4. 1 оп., 84 спр., 1921-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 84 спр., 1921-1930 рр. 

7. Постанови, обіжники, накази, розпорядження Київського 

окрвиконкому, Іванківського райвиконкому, Київського, Іванківського, 

Радомисльського повітвиконкомів. Протоколи засідань: Іванківського 

райвиконкому, його президії, виборчкому, сільради, її комісій, 

Обуховицького КНС. Протоколи  загальних зборів жителів села, членів 

комітету взаємодопомоги, земельної громади. Листування з райвиконкомом 

про збір сільськогосподарського податку, призов військовозобов’язаних, 

ліквідацію неписьменності. Справа про перевибори сільради (1925-1926 рр.). 

Плани роботи на 1927-1928 роки. Річні звіти. Статистичні зведення відділу 

РАЦС. Заяви громадян про реєстрацію актів цивільного стану. Свідоцтва, 

метричні довідки. Відомості про національний склад та економічне 

становище населення (1926 р.); посівні кампанії (1928 р.), збір податків 

(1922-1924 рр.). Списки: платників податків, призовників, членів сільради, 

виборців сіл Обуховичі та Антоново, торговців, осіб, позбавлених виборчих 

прав, членів КНС і комітету взаємодопомоги. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 
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1. 54 

2. ф. Р-61 

3. Дмитрівська сільськогосподарська артіль (колгосп) «Радянське 

село», с. Дмитрівка Київського району Київської області 

4. 1 оп., 6 спр., 1932-1933 рр. 

5. Опис 1 

6. 6 спр., 1932-1933 рр. 

7. Постанови, обіжники, інструкції, бюлетені розпоряджень Київської 

міськради. Протоколи засідань правління артілі, виробничих нарад, 

загальних зборів колгоспників (1933 р.). Касова книга за 1932-1933 рр.; книги 

обліку трудоднів та особових рахунків за 1933 рік. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (9 од.) 

11. – 

 

1. 55 

2. ф. Р-62 

3. Горностайпільська сільськогосподарська артіль 

(колгосп) ім. Петровського, с. Горностайпіль Чорнобильського району 

Київської області 

4. 2 оп., 39 спр., 1927-1935, 1940 рр. 

5. Опис 1 

6. 15 спр., 1930-1932, 1940 рр. 

7. Протоколи засідань правління артілі, бюро праці та загальних зборів 

колгоспників. Головний журнал колгоспу. Табелі обліку польових робіт за 

1932 рік. Книга обліку трудоднів. Списки колгоспників, трактористів 

(1940 р.). Фінансові документи 1932 і 1940 років. 

5. Опис 2 

6. 24 спр., 1927-1935 рр. 
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7. Обіжники та розпорядження окружної та районної колгоспних 

спілок. Протоколи засідань правління та загальних зборів колгоспу. 

Виробничий план на 1928-1929 роки. Річні звіти (1928-1931 рр.). Акти 

обстежень діяльності колгоспу за 1928-1930 роки. Відомості про соціальне 

становище колгоспників у 1929 р., їх списки за 1931 р. та особові рахунки.  

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 56 

2. ф. Р-63 

3. Пісківська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Пісківка Бородянського району 

Київського округу 

4. 1 оп., 74 спр., 1922-1929 рр. 

5. Опис 1 

6. 74 спр., 1922-1929 рр. 

7. Циркуляри Київського окрвиконкому. Обіжники, розпорядження 

Бородянського райвиконкому. Протоколи засідань: Бородянської районної та 

Пісківської сільської виборчих комісій, пленуму, президії та комісій 

сільради. Протоколи загальних зборів жителів села та членів земельної 

громади. Наказ виборців депутатам сільради. Річні плани роботи сільради 

Статистичні відомості відділу РАЦС. Копії довідок про місце проживання, 

родинний та соціальний стан громадян (1929 р.). Заяви та свідоцтва про 

реєстрацію актів цивільного стану. Списки жителів села (з відомостями про 

соціальний стан та кількість землі), виборців, осіб, позбавлених виборчих 

прав. Характеристики на представників духовенства. Трудові угоди про найм 

робочої сили. Список наймачів та наймитів. Позовні справи про поділ майна і 
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землі. Подільні акти. Касова книга сільради за 1928 рік. Щоденники роботи 

лікпунктів для підлітків у селах Раска та Пісківка. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 57 

2. ф. Р-64 

3. Пилипчанська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Пилипчич Переяславського повіту 

Київської губернії 

4. 1 оп., 2 спр., 1922-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 2 спр. 1922-1923 рр. 

7. Обіжники, розпорядження, інструкції Лехнівського райвиконкому. 

Листування з райвиконкомом щодо землеустрою та землекористування. 

Список платників продовольчого податку за 1922 рік. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 58 

2. ф. Р-65 

3. Підгірцівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Підгірці Київського повіту Київської 

губернії 

4. 1 оп., 14 спр., 1920-1922 рр. 

5. Опис 1 
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6. 14 спр., 1920-1922 рр. 

7. Накази, обіжники, розпорядження Київського повітвиконкому та 

Великодмитрівського волвиконкому. Протоколи засідань сільради та 

загальних зборів селян. Листування з Київським повітвиконкомом про збір 

продовольчого податку. Звіт сільради про виконану роботу за лютий 

1922 року. Відомості про виконання продрозкладки за 1920 рік. Акти та 

розписки про отримання продукції від селян. Заяви останніх про зменшення 

продрозкладки. Списки: селян (за дільницями) для збору натурального 

продовольчого податку; селян, які виконали продовольчу розкладку (1920 р.), 

здали державі сіно і зерно на потреби Червоної Армії, мають виконати 

продрозкладку по худобі. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. –  

 

1. 59 

2. ф. Р-66 

3. Заворицька сільськогосподарська артіль (колгосп), с. Заворичі 

Київської приміської зони 

4. 1 оп., 19 спр., 1933-1934 рр. 

5. Опис 1 

6. 19 спр., 1933-1934 рр. 

7. Постанови, обіжники, інструкції, розпорядження Київської 

міськради, міського земвідділу. Протоколи засідань районної комісії з 

укрупнення колгоспів, правління артілі та загальних зборів колгоспників. 

Витяги з протоколів. Звіти та відомості про посівну та урожайну кампанії, 

кількість та види худоби. Головний журнал та книги обліку членів колгоспу 

та їх родин, особових рахунків (1933 р.). 

8. Російська, українська 
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9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 60 

2. ф. Р-67 

3. Рожівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Рожів Макарівського району 

Київського округу 

4. 1 оп., 100 спр., 1922-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 100 спр., 1922-1930 рр. 

7. Постанови, накази, обіжники, розпорядження Київського і 

Малинського окрвиконкомів, Ставищенського, Макарівського 

райвиконкомів. Накази, обіжники, розпорядження Київського губвиконкому, 

Радомисльського повітвиконкому, Ставищенського волвиконкому та 

райвиконкому, Малинського округового військкомату. Інструкції 

Макарівського райвиконкому. 

Протоколи Ставищенського районного з’їзду Рад, засідань президії 

Київського окрвиконкому, президій та пленумів Ставищенського та 

Макарівського райвиконкомів, Макарівської районної податкової комісії. 

Протоколи загальних зборів жителів сіл і хуторів району, засідань сільради 

та її комісій. Протокол районного з’їзду жінок із матеріалами (1927 р.). 

Справи про перевибори сільради за 1924-1926 роки. Звіти сільради щодо 

роботи з відокремлення церкви від держави (1925 р.); звіт про роботу за 

1926 рік. Відомості про економічне становище села (1925 р.). Історична 

довідка про розвиток торгівлі на селі. Статистичні відомості відділу РАЦС. 

Списки: сільських виконавців, осіб, позбавлених виборчих прав, 

платників податків, незаможного населення села, переселенців на Далекий 

Схід і в Приамур’я. Списки господарств родин червоноармійців та звільнених 
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від сільськогосподарського податку. Позовні справи жителів села. Листи 

поділу майна і землі між окремими родинами за 1930 рік. Трудові договори 

про найм робочої сили. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 61 

2. ф. Р-69 

3. Броварське кущове об’єднання сільськогосподарських 

колективів «Злиття», сел. Бровари Броварського району 

4. 1 оп., 7 спр., 1929-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 7 спр., 1929-1930 рр. 

7. Положення, обіжники, інструкції Київської окружної колгоспспілки 

з виробничих питань. Обіжники, розпорядження Київського молочарсько-

тваринницького кооперативного союзу. Статут об’єднання «Злиття». 

Списки членів комун та колгоспів. Протоколи наради Броварського 

районного земвідділу щодо створення машинно-кінних станцій. Протоколи 

засідань кущового об’єднання та загальних зборів членів колгоспів. 

Листування з колгоспами щодо надання будматеріалів. Плани посівних та ін. 

сільськогосподарських кампаній. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 
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1. 62 

2. ф. Р-70 

3. Теремцівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Теремці Чорнобильського району 

Київського округу 

4. 1 оп. 2 спр., 1925 р. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1925 р. 

7. Протоколи засідань окрвиконкому Чорнобильського райвиконкому, 

сільради та загальних зборів жителів села. План роботи сільради (друге 

півріччя 1925 р.). Річні звіти. Статистичні відомості про склад сільради. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. –  

 

1. 63 

2. ф. Р-71 

3. Мирчанська сільськогосподарська артіль (колгосп) 

«Більшовик», с. Мирча Бородянського району Київської області 

4. 3 оп., 102 спр., 1932-1936, 1944-1949 рр. 

5. Опис 1 

6. 27 спр., 1932-1936 рр. 

7. Постанови, обіжники, накази, розпорядження, інструкції 

Бородянського райвиконкому та районного земвідділу з адміністративно-

господарських питань. Відповідь Бородянського районного земвідділу на 

звернення колгоспників про порядок розподілу прибутків колгоспу в 

1935 році. Протоколи засідань правління колгоспу, загальних зборів 

колгоспників. Виробничі плани колгоспу на 1934 р.; зобов’язання з поставки 

зерна на 1936 рік. Річні звіти за 1934-1935 роки. Звіти, відомості про 
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сільськогосподарські кампанії. Акти щодо стану тваринництва в колгоспі. 

Відомості обліку трудоднів та розрахунків з колгоспниками. Ордери на 

видачу продуктів за 1934 рік. Списки членів колгоспу. Відомості про 

комплектування бригад і організацію праці. Книги: обліку членів колгоспу, їх 

родин; кількості худоби у населення, особових рахунків колгоспників.  

5. Опис 2 

6. 19 спр., 1934-1936 рр. 

7. Постанови, накази, обіжники, розпорядження облвиконкому та 

Бородянського районного земвідділу (1930, 1936 рр.). Протоколи загальних 

зборів колгоспників за 1936 р. Виробничий план колгоспу. Річний звіт за 

1936 рік. Акти обстежень роботи колгоспу. Головний журнал колгоспу, 

видатково-прибутковий кошторис, книга особових рахунків колгоспників. 

Списки членів колгоспу. Заяви про вступ до колгоспу (1936 р.). 

5. Опис 3 

6. 56 спр., 1944-1949 рр. 

7. Протоколи засідань правління колгоспу, загальних зборів 

колгоспників. Виробничі плани на 1944-1949 роки. Річні звіти за 1944-

1949 роки. Прибутково-видатковий кошторис за 1945-1949 рр. Книги обліку 

колгоспу. Книги обліку фондів, майна та прибутків колгоспників. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (5 од.) 

11. – 

 

1. 64 

2. ф. Р-72 

3. Загальцівська сільськогосподарська артіль (колгосп) 

ім. 2-ї п’ятирічки, с. Загальці Бородянського району Київської області 

4. 1 оп., 27 спр., 1934-1936 рр. 

5. Опис 1 
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6. 27 спр., 1934-1936 рр. 

7. Обіжники, розпорядження, інструкції Бородянського районного 

земвідділу з господарських питань. Протоколи засідань правління колгоспу, 

загальних зборів колгоспників. Виробничі плани роботи сільради. 

Зобов’язання щодо поставок продукції. Річний звіт колгоспу за 1934 рік. 

Зведення бригадирів про виконану роботу. Відомості про організацію праці, 

норми виробітку і нарахування трудоднів (1935 р.). Книги: обліку членів 

колгоспу та їх родин; особових рахунків. Акти передачі майна та земельних 

ділянок новоутвореним колгоспам. Акти контрольно-облікової комісії. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 65 

2. ф. Р-73 

3. Толокунська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Толокунь Димерського району 

Київського округу 

4. 1 оп., 24 спр., 1922-1927 рр. 

5. Опис 1 

6. 24 спр., 1922-1927 рр. 

7. Циркуляри, накази, розпорядження Чорнобильського 

повітвиконкому, Горностайпільського волвиконкому. Обіжники та 

розпорядження Димерського райвиконкому. Протоколи засідань сільради, її 

комісій, загальних зборів селян, сільської виборчої комісії. Акти ревізійної 

комісії щодо роботи сільради і землеустрою Акти про передачу державного 

лісу та землі у постійне користування Толокунській земельній громаді. 

Листування сільради з райвиконкомом про збір єдиного 

сільськогосподарського податку за 1924-1927 роки. Відомості про 
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чисельність, національний склад, соціальне становище населення села, 

кількість ремісників, державних і приватних підприємств (1925-1927 рр.). 

Статистичні звіти відділу РАЦС. Книга реєстрації народжень за 1924 рік. 

Списки: осіб, позбавлених виборчих прав, членів сільради, платників єдиного 

сільськогосподарського податку.  

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 66 

2. ф. Р-74 

3. Вишенська сільськогосподарська комуна «Вишня», с. Вишеньки 

Бориспільського району Київського округу 

4. 1 оп., 1 спр., 1930 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1930 р. 

7. Річний звіт про роботу комуни. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 67 

2. ф. Р-75 

3. Філіціалівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Філіціалівка Бородянського району 

Київського округу 

4. 2 оп., 89 спр., 1921-1929 рр. 

5. Опис 1 
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6. 77 спр., 1921-1929 рр. 

7. Обов’язкові постанови Київського окрвиконкому щодо релігії та 

розпорядження про заборону переділу землі. Постанова Бородянського 

райвиконкому про санітарні заходи в районі. Циркуляри, обіжники, 

розпорядження райвиконкому. Інструкції: губернського фінансового відділу 

про оформлення рахунків і звітності; райвиконкому про призначення та 

обов’язки сільських виконавців; районної санітарної комісії. Протоколи: 

районної агрономічної наради; засідань президії Київського окрвиконкому, 

райвиконкому, сільради та її президії, районних комісій та комісій сільради. 

Протоколи загальних зборів сільських виконавців; селян та членів земельної 

громади. Листування з волвиконкомом про збір продовольчого податку; з 

райвиконкомом про податки і збори, призов військовозобов’язаних, заходи 

ліквідації неписьменності та боротьби з захворюваністю населення. 

Плани роботи сільради. Плани і календарі сільськогосподарських робіт. 

Звіт про роботу земельної громади (1925-1926 рр.). Щомісячні відомості 

щодо реєстрації актів цивільного стану (1926, 1929 рр.). Свідоцтва та заяви 

громадян про шлюб, розлучення, народження. Списки: членів сільради та 

осіб, позбавлених виборчих прав (1922-1923 рр.), народних засідателів села 

(1923 р), селян, які отримали землю, конфісковану у заможних власників 

(1922 р.), неплатників сільськогосподарського податку (1925 р.), призовників 

села. Список населення с. Феліціалівка, хуторів Горбова та Рудня-Шибенська 

(1926 р.), зокрема власників мисливської зброї. Подвірний список села за 

1928 рік. 

5. Опис 2 

6. 12 спр., 1927 р. 

7. Циркуляри Київського окрвиконкому. Протоколи: засідань 

Бородянської районної виборчої комісії, сільради та її комісій; загальних 

зборів членів земельної громади і селян. Статистичні відомості відділу 

РАЦС. Свідоцтва, довідки, заяви громадян. Позовні справи жителів села. 

8. Російська, українська 
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9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 68 

2. ф. Р-76 

3. Шибенська сільська Рада депутатів трудящих, с. Шибене 

Бородянського району Київської області 

4. 2 оп., 304 спр., 1922-1930, 1944-1960 рр. 

5. Опис 1 

6. 85 спр., 1922-1930 рр. 

7. Постанови ВУЦВК, Київського окрвиконкому, Бородянського 

райвиконкому. Протоколи засідань президій та пленуму окрвиконкому та 

райвиконкому, сільради, її президії та комісій, загальних зборів селян та 

членів земельної громади. Акт обстеження господарства села. План роботи 

сільради на 1929 рік. Річні звіти про роботу райвиконкому та сільради. 

Статистичні звіти та відомості сільради за 1925 рік. Відомості про 

економічне становище села (1927-1928 рр.), кількість землі, одержаної 

селянами після 1917 р., оплату праці вчителів (1928-1930 рр.). Списки: 

платників самооподаткування, неплатників податків, сільських виконавців, 

народних засідателів, осіб, позбавлених виборчих прав, членів сільської 

артілі склярів та робітників скляного заводу. Заяви, свідоцтва довідки 

громадян про реєстрацію актів цивільного стану. Трудові угоди про найм 

робочої сили. Позовні справи щодо поділу майна і землі. Подільні листи. 

5. Опис 2 

6. 219 спр., 1944-1960 рр. 

7. Постанови, директиви, розпорядження партійних організацій та 

органів радянської влади щодо роботи виконкому сільради. Розпорядження 

та рішення райвиконкому, районних установ. Розпорядження відділів 
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райвиконкому, районного відділу НКВС УРСР та прокуратури, районного 

бюро РАЦС (1944-1945 рр.).  

Протоколи засідань та сесій сільради, сільського виконкому, окружних 

виборчкомів. Біографії кандидатів у народні судді та засідателі по 

Бородянському району (1949 р.). Особові картки депутатів сільради за 

1953 рік. Накази виборців.  

Подвірний перепис населення на 1944 рік. Список громадян, які 

повернулися з Німеччини у 1945 році. 

Квартальні та місячні плани роботи виконкому сільради. Річні 

статистичні звіти сільради та сільського виконкому. Погосподарські книги 

основних виробничих показників господарств колгоспників (1944-1959 рр.). 

Алфавітні книги господарств (1953-1960 рр.). Фінансові документи: 

бюджети сільради та сільського виконкому, кошториси (є за 1945 р.), касові 

книги, фінансові звіти, книги обліку прибутків і видатків. Акти фінансової 

ревізії діяльності сільради. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 69 

2. ф. Р-77 

3. Юрівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Юрівка Київського району Київської 

області 

4. 2 оп., 65 спр., 1921-1934 рр. 

5. Опис 1 

6. 46 спр., 1921-1933 рр. 

7. Бюлетені розпоряджень Київської міськради (1930-1933 рр.). 

Постанови сільради. Протоколи засідань сільради її пленуму та комісій, 
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сільського КНС, загальних зборів жителів села, зборів колгоспників та 

одноосібників. Звіти про роботу сільради (1927-1928 рр.) та комнезаму 

(1927-1933 рр.). Справа про перевибори сільради (1927-1928 рр.). Списки 

осіб, позбавлених виборчих прав (1927 р.). Листи запису злиття та поділу 

дворів. Бюджети сільради на 1930-1932 роки. 

5. Опис 2 

6. 19 спр., 1926-1934 

7. Обіжники, постанови, розпорядження Київської міськради (1934 р.). 

Її обов’язкові постанови (1931 р.). Протоколи засідань сільради, її президії 

пленуму, секцій, загальних зборів громадян. Витяги з протоколів засідання 

президії Київської міськради. Свідоцтва, довідки про шлюб, народження, 

розлучення (1926,1928 рр.). 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (31 од.) 

11. – 

 

1. 70 

2. ф. Р-78 

3. Ясногородська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Ясногородка Димерського району 

Київського округу 

4. 1 оп., 29 спр., 1923-1928 рр. 

5. Опис 1 

6. 29 спр., 1923-1928 рр. 

7. Обіжники та розпорядження Київського окрвиконкому 

Димерського райвиконкому та волвиконкому. Інструкції Димерського 

райвиконкому щодо запровадження продовольчого податку в селі. 

Протоколи засідань сільради, загальних зборів виборців та жителів села. 

Копії протоколів засідань окрвиконкому. Листування з Димерським 
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райвиконкомом щодо землеустрою села. Звіт райвиконкому щодо ліквідації 

неписьменності. Статистичні звіти відділу РАЦС. Заяви громадян про 

реєстрацію народжень (1923 р.). 

Списки: населення села, складу релігійної громади (з статутом), осіб, 

позбавлених виборчих прав. Копії посвідчень жителів села з інформацією про 

місце проживання, родинний стан, соціальне походження (1925 р.). 

Відомості про ремісників, приватні та кооперативні підприємства села, 

національний склад та соціальне становище населення, наявність у селян 

землі. Договори оренди щодо сіножатей та колишніх маєтків церкви. 

Прибутково-видаткова книга (1923 р.). Окладна книга платників 

сільськогосподарського податку (1926-1927 рр.). 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 71 

2. ф. Р-80 

3. Броварський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, сел. Бровари Київського 

повіту Київської губернії 

4. 3 оп., 148 спр., 1920-1925 рр. 

5. Опис 1 

6. 126 спр., 1920-1922 рр. 

7. Копії постанов ВУЦВК («Про регулярні перевибори Рад»), РНК 

УСРР («Про охорону радянських господарств»), Всеукркомтруду, Наркома з 

продовольства. Обов’язкові постанови і накази Остерського повітвиконкому. 

Циркуляри опродкомгубу, Остерського повітвиконкому, транспортного 

відділу ВЧК. Накази (з копіями) Чернігівського та Київського губвиконкомів, 

Остерського та Київського повітвиконкомів, Наркомату РСІ та Наркома 
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УСРР з продовольства. Розпорядження Чернігівського і Київського 

губземвідділів, Остерського повітвиконкому, повітпродкому. Резолюція 

повітового з’їзду волосних комітетів праці (1921 р.). 

Протоколи: нарад РСІ; засідань Остерського волвиконкому; волосного 

з’їзду Рад, волосних КНС; загальних зборів жителів сіл. Витяг з протоколу 

засідання президії Чернігівського губвиконкому про приєднання Броварської 

волості до Київського повіту Київської губернії (серпень 1921 р.). Копії 

протоколів загальних зборів членів сільських КНС, засідань сільради 

с. Погреби (1922 р.). Листування Броварського волвиконкому з Остерським 

повітвиконкомом, повітовими комітетами (з трудової повинності і 

продовольчим) та військкоматом, сільрадами волості, сільськими КНС. 

Листування Остерського повітвиконкому з волвиконкомом та сільрадою 

с. Погреби. 

Звіти про діяльність волвиконкому та його відділів, матеріали до них. 

Зведення про виконання продовольчого податку у селах, становище у волості 

на 1921 рік. Відомості про економічне становище сіл волості (1920 р.), 

підготовку всеукраїнського перепису населення, облік кваліфікованих 

спеціалістів промисловості та сільського господарства, створення і склад 

волосної та сільських РСІ, кількість іноземців у волості. Відомості про облік 

промислових підприємств, млинів, круподерень в селах, кількість землі 

Троїцької церкви в Броварах, виконання продрозкладки, надання допомоги 

родинам червоноармійців, боротьбу з епідеміями. Списки та 

характеристики населених пунктів волості (липень 1920 р.). Списки: 

жителів волості, які постраждали під час Першої світової війни; працівників 

волосного ревкому, волвиконкому, сільських виконкомів, народних 

засідателів сіл; платників податків селища Бровари, сіл Биківня, Погреби, 

Рожівка із зазначенням кількості землі; власників млинів і круподерень, 

гужового транспорту, коней і волів. Списки платників натурального податку 

у селах волості з відомостями про їх майнове становище (1921-1922 рр.).  
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5. Опис 2 

6. 20 спр., 1920-1921 рр. 

7. Листування з Остерським повітпродкомом, волосним продовольчим 

відділом, сільрадами. Акти щодо заготівлі продуктів у волості. Списки 

працівників цивільних та воєнних установ (1920 р.). Картки платників 

продовольчого податку. 

5. Опис 3 

6. 2 спр, 1922-1925 рр. 

Розпорядження Остерського  повітвиконкому. Протоколи сільських 

зборів та виборчої комісії. Списки виборців. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (260 од.) 

11. – 

 

1. 72 

2. ф. Р-81 

3. Березанський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, с. Березань Переяславського 

повіту Київської губернії 

4. 4 оп., 92 спр., 1920-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 52 спр., 1920-1923 рр. 

7. Копії постанов ВУЦВК, Всеукрревкому, повітового відділу 

наросвіти. Резолюції V Всеукраїнського з’їзду Рад. Декрети, циркуляри, 

накази ВУЦВК, РНК УСРР, Наркомату фінансів УСРР, губвиконкому та 

повітвиконкому, Київського губернського фінансового відділу. Циркуляри 

губернського відділу управління. Інструкції Наркомату землеробства УСРР, 

губвиконкому, губземвідділу. Інструкції і циркуляри Київського та 

Переяславського повітвиконкомів. Положення про волосні комітети з 
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трудової повинності (1921 р.). Справа про запровадження державного 

страхування у селах. Протоколи засідань волвиконкому, волосного 

земвідділу та комнезаму, сільрад. Протоколи волосної воєнної наради, 

загальних зборів селян. Протокол повітової конференції вчителів (жовтень 

1921 р.). Листування волвиконкому з повітовим відділом ДПУ повітовим 

фінансовим відділом, повітовим комітетом з трудової повинності. 

Листування відділів волвиконкому. 

Звіти волвиконкому та його відділів про виконану роботу. Щомісячні 

та щонедільні зведення про становище в волості, виконання трудової і 

гужової повинності. Статистичні відомості про військовозобов’язаних за 

1923 рік. Відомості про кількість населення волості, вчителів та учнів у 

трудових школах (1923 р.), конфісковані землі в с. Березань, збір податків. 

Відомості про кількість зареєстрованих актів цивільного стану, зокрема 

чисельність новонароджених і померлих у селах за 1922 рік. Описи майна 

колишніх поміщицьких маєтків волості (1922 р.). Орендні угоди жителів 

с. Березань. Списки працездатного населення волості за професіями (1921), 

власників промислових підприємств у с. Березань, народних засідателів, 

учнів та вчителів шкіл (1922 р.). Списки жителів волості (1922 р.), жителів сіл 

Семенівка і Гончарівка (1923 р.). 

5. Опис 2 

6. 19 спр., 1920-1922 рр. 

7. Закон про комнезами (1920 р.). Постанова ВУЦВК про заміну 

продовольчої розкладки продовольчим податком (1921 р.). Накази і 

оголошення повітового і волосного виконкомів. Інструкції губвиконкому. 

Циркуляри губздраву. Протокол волосного з’їзду представників сільрад. 

Листування волвиконкому, волосного відділу наросвіти, сільрад. Опис майна 

церков сіл Березанської волості. Відомості про виконання загальної трудової 

повинності. 

5. Опис 3 

6. 17 спр., 1920-1922 рр. 
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7. Постанови волвиконкому, волосних земвідділу та земельної комісії. 

Наказ губземвідділу про запровадження охорони лісів. Протокол 

об’єднаного засідання членів колегії повітового земвідділу і завідувачів 

волосних земвідділів. Листування волосного земвідділу з волосним 

ревкомом та ін. установами. Зведення Березанської сільської земельної 

комісії. Відомості про облік надлишків землі та їх розподіл між 

малоземельними і безземельними селянами, посівні площі зернових. 

5. Опис 4 

6. 4 спр., 1921 р. 

7. Доповідні записки про народжуваність та смертність по волості. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. Картки географічного та тематичного каталогів (42 од.) 

11. –  

 

1. 73 

2. ф. Р-84 

3. Ворзельський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, сел. Ворзель Київського 

повіту Київської губернії 

4. 2 оп., 132 спр., 1920-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 129 спр., 1920-1923 рр. 

7. Постанови ВУЦВК, Всеукркомтруду. Постанови і декрети РНК 

УСРР. Накази губвиконкому, повітового ревкому, повітового юридичного 

відділу та військкомату. Розпорядження волвиконкому. Інструкції 

губпродкому щодо проведення продрозкладки. Положення РНК УСРР про 

пенсії. Протоколи засідань Ворзельського ревкому, волвиконкому, 

Гостомельського волосного земвідділу, сільрад волості. Протоколи загальних 

зборів жителів містечка Гостомель, селищ Буча Польова, Буча Лісова, 
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Тарасово, Ірпінь, сіл Рубежівка, Блиставиця, Киселівка, Микуличі. Копії 

протоколів з’їздів сільських ревкомів і КНС сел. Ворзель. Протокол виборів 

Шевченківської сільради. Звіти: голови волвиконкому про роботу відділів 

(1921 р.); відділів волвиконкому (1921-1922 рр.) та волосної міліції. 

Донесення: волосного та сільських ревкомів, ревкому сел. Буча Польова, 

сільрад, сільських КНС. Відомості про кількість населення та землі у 

волості. 

Листування волвиконкому з Рокитнянським ревкомом, повітовими 

продовольчим комітетом, відділами та комісіями; народним судом 

Київського повіту, волосним ревкомом та його відділами, волосною міліцією, 

сільрадами. Листування волосного земвідділу з повітпродкомом. Листування 

Ірпінського ревкому. Списки: платників податку з прибутків у 1918-1919 рр., 

працівників волвиконкому, Рокитнянського ревкому, членів сільрад, осіб, 

звільнених від мобілізації. Списки населення волості (1921 р.), дітей до 16 

років (1922 р.), власників дач у сел. Ворзель. Метричні довідки, посвідчення 

жителів Ворзельської волості. Акти перевірки матеріального стану сімей 

розлучених та померлих селян з метою опіки над дітьми (1922-1923 рр.). 

Газета «Вісті» (окремі примірники за 1921-1922 рр.). 

5. Опис 2 

6. 3 спр., 1921 р. 

7. Інформація сільських виконкомів про політичне становище у 

волості. Донесення сільрад про прояви бандитизму, спекуляції. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 
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1. 74 

2. ф. Р-85 

3. Войтовський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, с. Войтово Переяславського 

повіту Київської губернії 

4. 2 оп., 71 спр., 1920-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 42 спр., 1921-1923 рр. 

7. Постанови ВУЦВК, Київського губвиконкому. Декрети і циркуляри 

РНК УСРР та губвиконкому за 1919-1921 роки. Циркуляри губвиконкому, 

губернського фінансового відділу, повітвиконкому. Циркуляри, 

розпорядження, інструкції губземвідділу, повітового відділу соціального 

забезпечення. Розпорядження повітових військкомату та відділу управління. 

Накази губвиконкому, повітвиконкому. Бюлетень НКВС УСРР за 1922 рік. 

Акти націоналізації приватних промислових підприємств і кузень з списками 

власників (1922-1923 рр.). Резолюція наради духовенства м. Переяслав 

(травень 1922 р.). Протоколи губернського з’їзду колгоспів та повітового 

з’їзду представників комітетів взаємодопомоги (1922 р.), волосного з’їзду Рад 

і виборів до сільрад; засідань повітвиконкому, сільрад, загальних зборів 

жителів сіл. Листування волвиконкому з повітовим фінансовим відділом, 

сільрадами щодо податків. Щомісячні звіти волвиконкому та сільрад про 

становище в волості і виконану роботу. Донесення сільрад про кримінальні 

правопорушення, виконання вироків судової влади. Зведення сільських 

виконкомів про збір продовольчого податку. Списки виборців, осіб, 

позбавлених виборчих прав, працівників волвиконкому, платників податків. 

Свідоцтва про право укладати шлюб (1921-1922 рр.). Посвідчення жителів 

волості. 

5. Опис 2 

6. 29 спр., 1920-1921 рр. 
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7. Циркуляри, інструкції РНК УСРР, губвиконкому та повітового 

відділу соціального забезпечення (1919-1921 рр.). Накази, розпорядження 

повітових виконкому та військкомату з адміністративно-господарських 

питань. Протоколи засідань сільських виконкомів, сільрад, КНС та загальних 

зборів жителів сіл волості. Листування з сільрадами щодо соцзабезпечення. 

Списки працівників волосних комітетів, платників податків, заможних селян 

волості за 1921 рік. Описи майна сільських церков волості. Документи 

релігійних громад. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 75 

2. ф. Р-86 

3. Гоголівський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, с. Гоголів Київського повіту 

Київської губернії 

4. 2 оп., 13 спр., 1920-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 3 спр., 1922-1923 рр. 

7. Декрет ВУЦВК та РНК УСРР про єдиний натуральний податок на 

продукти сільського господарства. Накази повітового військкомату. Відозва 

комісії з надання допомоги голодуючим дітям до населення м. Остер та 

Остерського повіту. Листування з установами та сільрадами про державне 

страхування посівів, будівель, худоби. 

5. Опис 2 

6. 10 спр., 1920-1922 рр. 

7. Розпорядження волвиконкому. Протоколи засідань відділу 

продовольства волвиконкому. Листування з волосним відділом 
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продовольства та сільрадами з виробничих питань. Списки платників 

продовольчого податку по Гоголівській волості (1922 р.), службовців 

волосних органів радянської влади. Перелік вітряків, круподерень, пасік у 

волості. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 76 

2. ф. Р-87 

3. Горностайпільський волосний виконавчий комітет Ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Горностайпіль 

Чорнобильського району Київського округу Київської губернії 

4. 3 оп., 151 спр., 1919-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 100 спр., 1919-1923 рр. 

7. Закон про комнезами та положення ВУЦВК про сільські ради 

(1920 р.). Декрет Тимчасового робітничо-селянського уряду та закон 

V Всеукраїнського з’їзду Рад про закріплення землекористування (1921 р.). 

Постанови, циркуляри, розпорядження Главкомпраці та відповідного 

повітового відділу повітвиконкому. Постанови, декрети, накази інструкції 

ВЦВК та РНК УСРР щодо розподілу земель Інструкції та циркуляри 

Наркомату праці УСРР, Реввійськради УСРР, губернського та повітового 

відділів праці, повітового відділу юстиції. Розпорядження повітвиконкому та 

повітового земвідділу. Накази КВО, Чорнобильського повітвиконкому, 

повітового військкомату (зокрема про організацію всевобуча), волвиконкому. 

Повідомлення Наркомату військових справ РСФРР. Копії наказів 

губернського ревкому про продрозкладку у 1920 р., Чорнобильського 

повітового комітету з трудової повинності. Устав Трудового 
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сільськогосподарського союзу (1922 р.). Положення про трудову урочно-

податкову систему на лісозаготівлях. 

Протоколи: з’їзду представників волосних ревкомів; засідань 

повітвиконкому, волосного ревкому та його відділів, волвиконкому, 

волосних КНС, сільрад та їх комісій, загальних зборів жителів сіл волості та 

окремих сільських сходів. Протокол міжвідомчої наради при губернській 

земельно-судовій комісії і повітовому земвідділі про норми розподілу землі. 

Листування з повітовими ревкомами, повітовим і волосним земельними 

відділами, повітовим військкоматом, сільрадами. Телеграми волвиконкому і 

сільрад. 

Зведення про роботу волосного відділу праці. Оперативні зведення про 

роботу волосного військового відділу. Статистичні відомості про стан 

сільськогосподарських угідь і тваринництва, наявність гужового транспорту, 

облік коней у селах волості; кількість юнаків допризовного віку. 

Статистика зареєстрованих актів цивільного стану за 1923 рік. Відомості 

про фахівців волості, селян, які отримали земельні наділи, наявність землі в 

селах, заготівлю лісу. Списки: співробітників волосного ревкому, 

волвиконкому, волосного відділу народної освіти; цивільних фахівців 

волості, працівників радянських установ, військовозобов’язаних, 

мобілізованих до трудармії; платників податків, жителів сіл з відомостями 

про землю і майно. Списки осіб, які народилися в с. Горностайпіль протягом 

1898-1905 рр. та юнаків сіл волості 1901-1905 р.н. (1922 р.). Подвірні списки 

на землю, відібрану у заможних селян за 1922 рік. Фінансові документи 

волвиконкому за 1920-1922 роки. 

5. Опис 2 

6. 45 спр., 1919-1923 рр. 

7. Постанови ВУЦВК та повітвиконкому щодо запровадження податку 

в фонд допомоги голодуючим Поволжя. Циркуляр Наркомату охорони 

здоров’я УСРР про організацію волосних санітарних комісій. Циркуляри, 

накази, розпорядження повітвиконкому щодо діловодства, зв’язку, податків, 
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організації волосних комісій з церковних питань (1922-1923 рр.). 

Розпорядження повітового підвідділу РАЦС. Устав та акти обстеження 

роботи артілей (1922-1923 рр.). 

Протоколи засідань волосного ревкому, волвиконкому, його колегій, 

волосної виборчої комісії, сільрад, волосних з’їздів КНС, нарад сільських 

ревкомів, загальних зборів жителів сіл і виборчих зібрань селян. Листування 

з повітовим ревкомом, повітовим виконкомом, сільрадами. Доповідь про 

роботу волосного ревкому за січень-квітень 1920 року. Доповіді та звіти 

волвиконкому (1921-1923 рр.), волосного КНС (1923 р.). Відомості про 

церкви та синагоги з інформацією про належні їм землі (зима 1922 р.), 

кількість вилучених у селян надлишків землі. Списки працівників волосного 

ревкому, волвиконкому, сільрад, сільських КНС, родин червоноармійців на 

отримання пенсій (1921 р.), жителів сіл волості за 1922 р. (з інформацію про 

кількість землі), безземельних і малоземельних селян на отримання наділів, 

осіб, позбавлених виборчих прав. Посвідчення особи жителів волості 

(1920 р.). 

5. Опис 3 

6. 6 спр., 1919-1922 р. 

7. Протоколи засідань Чорнобильської повітової та Горностайпільської 

волосної військових нарад. Листування з Чорнобильським повітовим 

відділом наросвіти про роботу шкіл волості, оплату праці вчителів (1919 р.). 

Телеграми до повітового військового комісара. Список працівників волосного 

військкомату на отримання цукру та заяви громадян про зниження орендної 

плати і позбавлення продовольчого пайка (1920 р.).  

8. Російська 

9. Відкритий 

10. Картки географічного каталогу (1 од.) 

11. – 
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1. 77 

2. ф. Р-88 

3. Димерський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, с. Димер Київського повіту 

Київської губернії 

4. 1 оп., 54 спр., 1918-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 54 спр., 1918-1923 рр. 

7. Постанови, інструкції ВУЦВК, НКВС, РНК УСРР про організацію 

сільрад та комнезамів волосних галузевих комітетів. Положення 

Центрального статистичного управління УСРР про державну статистику 

промисловості та праці (1921 р.). Положення про районні земельні відділи. 

Циркуляри та інструкції РНК УСРР, губернського і повітового земвідділів. 

Циркуляри: Київської повітової секції з ліквідації майна церковних установ 

щодо створення відповідної комісії волвиконкому та обліку церков (1921-

1922 рр.), губземвідділу, повітової виборчої комісії. Накази НКВС УСРР та 

повітового ревкому. Накази та інструкції повітового військкомату, окружної 

наради з боротьби з бандитизмом. Звернення волосного військкомату до 

жителів сіл про завдання радянської влади (1919 р.). 

Протоколи з’їзду волосних військових комісарів, сільських КНС, 

засідань Димерської сільради, КНС, волосної земельної комісії, зборів 

жителів сіл волості. Копії протоколів безпартійної селянської конференції. 

Листування з опродкомгубом, повітовими ревкомом, виконкомом та 

продкомом щодо допомоги голодуючим Поволжя та Півдня України, 

продрозкладки, інших організаційних питань; повітовими і волосними 

військкоматами, сільрадами, КНС. Відомості про реєстрацію актів 

цивільного стану по Димерській волості, військовозобов’язаних по 

Гостомельській і Димерській волостях, політичне становище останньої. 

Списки прокатних станцій, культурно-просвітницьких закладів волості, на 

1922 рік. Подвірні та окремі списки жителів сіл з відомостями про землю за 
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1920-1921 роки. Списки платників продовольчого податку за 1921-1922 рр., 

мобілізованих до Червоної Армії за вересень 1920 р., військовозобов’язаних 

1881-1905 р.н. (1921 р.). Посвідчення та картки військово і 

невійськовозобов’язаних. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 78 

2. ф. Р-89 

3. Управління Уповноваженого Народного комісаріату робітничо-

селянської інспекції УСРР на Правобережжі, м. Київ 

4. 1 оп., 37 спр., 1919-1924 рр. 

5. Опис 1 

6. 37 спр., 1919-1924 рр. 

7. Бюлетені інформбюро Наркомату державного контролю РСФРР 

(1919 р.). Циркуляр Верховного трибуналу при ВУЦВК про розміри хабарів. 

Інструкція Ради праці і оборони та Наркомату державного контролю УСРР 

про перевірку особистого складу державних установ (1923 р.). Накази: 

Уповноваженого Наркомату РСІ УСРР та Київської губернської РСІ щодо 

інспекції м. Києва та губернії в цілому (1921 р.); Наркомату РСІ УСРР, 

Управління Уповноваженого Наркомату РСІ на Правобережжі та Київської 

губернської РСІ (1922 р.). Протоколи засідань комісій та колегії при 

уповноваженому. Листування з губернським судом. 

Доповіді інспекторів та комісій Управління Уповноваженого про 

обстеження роботи підприємств, синдикатів ряду галузей промисловості та 

торгівельних пунктів (1922-1924 рр.). Акти обстежень та ревізій. Доповідні 

записки (з матеріалами) про діяльність на Правобережжі, Північному Кавказі 

та в Мінській губернії уповноважених Цукрового тресту (1922 р.). Звіт 
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Уповноваженого Наркомату РСІ УСРР на Правобережжі (з актами) щодо 

ревізії судових органів (1923 р.). Бюлетені та договори Київського відділу 

Державного видавництва УСРР за 1923 рік. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. –  

 

1. 79 

2. ф. Р-90 

3. Товстоліський районний комітет незаможних селян, с. Товстий 

Ліс Малинського округу Київської губернії 

4. 1 оп., 1 спр., 1923 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1923 р. 

7. Обіжники, розпорядження, інструкції з адміністративно-

господарських питань та протоколи засідань окружного КНС. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 80 

2. ф. Р-91 

3. Іванківський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, с. Іванків, Радомисльського 

повіту Київської губернії  

4. 1 оп., 7 спр., 1921-1922 рр. 

5. Опис 1 

6. 7 спр., 1921-1922 рр. 
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7. Циркуляри губернського підвідділу РАЦС. Листування з 

підвідділами РАЦС повітвиконкомів, волвиконкомів губернії про надання 

довідок щодо актів цивільного стану. Заяви громадян про реєстрацію актів 

цивільного стану. Наказ повітового військкомату про облік колишніх 

офіцерів царської армії. Списки та анкети колишніх царських офіцерів по 

волості. Протокол VI волосного з’їзду Рад. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 81 

2. ф. Р-92 

3. Лехнівський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, с. Лехнівка Переяславського 

повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 61 спр., 1919-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 61 спр., 1919-1923 рр. 

7. Постанови ВУЦВК, РНК УСРР, повітового відділу політичної 

освіти. Витяг з декрету РНК УСРР «Про єдиний натуральний податок на 

продукти сільського господарства на 1922-1923 рр.». Накази і циркуляри 

повітвиконкому, повітового військкомату. Циркуляри, розпорядження 

губвиконкому, волвиконкому, губернського і повітового фінансових відділів, 

інших повітових відділів (управління, земельного, політичної освіти). Накази 

волосних ревкому і виконкому. Інструкції Наркомату землеробства УСРР, 

повітпродкому. Протоколи з’їзду завідувачів відділів наросвіти волості, 

пленуму волвиконкому; засідань волосного земвідділу, сільрад; загальних 

зборів жителів сіл, сільських КНС.  
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Листування з повітвиконкомом, повітпродкомом, повітовими 

відділами (військовим, фінансовим), школами волості, сільрадами, 

сільськими виконкомами та КНС, Березанським районним земвідділом, 

районним податковим бюро. Звіт волвиконкому про роботу. Зведення 

Лехнівської сільської податкової комісії та сільських виконкомів про збір 

податків. Відомості про сільськогосподарську техніку в волості, кількість 

військовозобов’язаних. 

Списки працівників волвиконкому і сільських виконкомів; учнів 

волості за 1919 р., призовників за 1921 р., військовозобов’язаних 1901 р. н.; 

членів КНС, жителів сіл волості, звільнених від податків, жителів сіл, які 

сплатили продовольчий податок; власників вітряків, парових млинів, 

маслоробок і круподерень. Посвідчення особи жителів сіл волості. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 82 

2. ф. Р-93 

3. Макарівський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, сел. Макарів Київського 

повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 69 спр., 1919-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 69 спр., 1919-1923 рр.  

7. Постанови ВУЦВК. Декрет РНК УСРР «Про боротьбу з 

хабарництвом» (1921 р.). Циркуляри губвиконкому. Циркулярні вказівки 

волвиконкому щодо церкви та ін. справ. Накази губернського земвідділу, 

волвиконкому, повітвиконкому з адміністративно-господарських питань. 
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Вказівки повітового відділу управління. Інструкції НКВС УСРР, Наркомату 

соціального забезпечення УСРР, повітвиконкому та повітових комісій. 

Протоколи: ІІ волосного з’їзду Рад; засідань пленуму губвиконкому, 

президії волвиконкому, відділів повітвиконкому, їх колегій, волосних та 

сільських виборчкомів; загальних зборів жителів волості, сільських сходів. 

Листування з сільрадами, повітвиконкомом, повітовими відділами, 

Святошинським районним продкомом, Ворзельським районним податковим 

бюро, повітовим військкоматом, волосним військовим відділом. Звіти про 

роботу волвиконкому та його відділів за 1922 рік. Доповідь голови 

волвиконкому про роботу військового відділу. Статистичні відомості 

волвиконкому про кількість населених пунктів волості на 1921 р. (з 

чисельністю жителів). Описи майна і цінностей церков, списки віруючих. 

Списки: платників податків, власників торгівельних закладів; членів сільрад 

та військовозобов’язаних волості; сімей червоноармійців, вдів і сиріт; шкіл, 

учителів і технічних кадрів, осіб, позбавлених виборчих прав. Посвідчення, 

довідки жителів волості та співробітників волвиконкому. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 83 

2. ф. Р-94 

3. Микільсько-Борщагівський волосний виконавчий комітет Ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Микільська 

Борщагівка Київського повіту Київської губернії 

4. 2 оп., 171 спр., 1919-1923 рр. 

5. Опис 1  

6. 167 спр., 1919-1923 рр 
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7. Закон V Всеукраїнського з’їзду Рад, декрет РНК УСРР. Постанови, 

Наркомату землеробства УСРР, ВУЦВК, РНК УСРР щодо адміністративно-

господарських питань, відзначення 60-ї річниці смерті Т.Г. Шевченка. 

Циркуляри і розпорядження Наркомату землеробства УСРР, губвиконкому, 

повітвиконкому, волвиконкому, волосного земвідділу, повітового 

фінансового відділу. Накази: губернського ревкому, Наркомату 

продовольства УСРР, повітпродкому, губернського та повітового 

військкоматів, волосного військового відділу, повітового і волосного 

виконкомів. Збірники наказів та інструкції Реввійськради УСРР. Інструкції: 

губнаросвіти про перетворення початкових шкіл у семирічні трудові школи 

(1920 р.); НКВС, Наркомату закордонних справ та юстиції УСРР, 

волвиконкому з виробничих питань. 

Протоколи: І Київського повітового з’їзду волосних комітетів праці, 

волосних з’їздів сільських ревкомів, Рад, КНС, завідувачів військових 

відділів; засідань губернських відділів, волвиконкому, волосних відділів, їх 

колегій та комісій. Протоколи загальних зборів жителів сіл та членів КНС 

волості, товариства «Просвіта», земельної комісії сел. Чоколівка, 

сільськогосподарського товариства с. Софіївська Борщагівка. Листування 

волвиконкому з повітовим і сільськими ревкомами, повітовими відділами, 

продкомом та військкоматом, повітвиконкомом, сільрадами, КНС. 

Листування РНК УСРР з губернським і повітовими земвідділами. 

Листування Наркомату землеробства УСРР з повітовим земвідділом, 

повітовим та сільськими виконкомами. 

Звіти: про діяльність волвиконкому, волосних комітетів, сільрад, 

волосного та сільських товариств «Просвіта». Статистичні відомості про 

кількість: населення, дворів, орних земель, худоби у селах волості (1920-

1921 рр.); зареєстрованих актів цивільного стану. Відомості про землі та 

сплату продовольчого податку приватними землевласниками (1920 р.). 

Списки населених пунктів волості з інформацією про кількість жителів та 

розміри земельних наділів на 1921-1922 роки. Описи майна колишніх 
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монастирських і поміщицьких економій. Відомості обліку 

військовозобов’язаних за 1921 р., та розподілу продрозкладки по селах і 

хуторах волості на 1920-1921 роки. 

Списки: жителів волості, малоземельних та неграмотних селян, членів 

товариств «Просвіта» селищ Чоколівка і Жуляни, співробітників волосного 

ревкому, волвиконкому; осіб, звільнених від військової служби, 

військовозобов’язаних 1900-1903 р.н., юнаків допризовного віку 1902-

1905 р.н, колишніх офіцерів царської армії. Посвідчення, довідки жителів 

волості, делегатів волосного з’їзду жінок. 

5. Опис 2 

6. 4 спр., 1921-1922 рр. 

7. Листування: з повітовим військкоматом, районним відділом карного 

розшуку, районною міліцією, сільрадами про боротьбу з дезертирством та 

кримінальними правопорушеннями. Звіти волосного військового відділу про 

політичний стан у волості. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 84 

2. ф. Р-95 

3. Обухівський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, с Обухів Київського повіту 

Київської губернії 

4. 2 оп., 112 спр. 1919-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 110 спр., 1919-1923 рр. 

7. Постанови VI Всеукраїнського з‘їзду Рад. Постанови і циркуляри 

ВУЦВК, РНК УСРР, повітового та волосного виконкомів. Циркуляри 
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повітового статистичного бюро. Накази та розпорядження Київського 

губернського ревкому, повітових і волосних комітетів, військкомату м. Києва 

та повіту, повітового земвідділу, повітвиконкому. Інструкції Наркоматів 

фінансів та соціального забезпечення УСРР. Положення: повітового відділу 

освіти про управління школою; повітового земвідділу про районні земельні 

відділи та мито. 

Протоколи: пленуму Київського губвиконкому, волосних з’їздів 

сільрад і сільських ревкомів, загальних зборів жителів і виборців волості, 

засідань повітвиконкому, волосних ревкому та виконкому, їх відділів, 

сільрад, волосного та сільських КНС. Листування волвиконкому з повітовим 

відділом наросвіти про роботу шкіл та товариства «Просвіта»; з сільрадами з 

виробничих питань; з сільськими товариствами «Просвіта» та школами, 

повітовим земвідділом. 

Звіти: волвиконкому, волосного відділу наросвіти, сільрад про роботу. 

Інформація завідувачів шкіл про стан навчальних закладів. Донесення і 

зведення сільрад. Доповіді керівника військового відділу. Статистичні звіти 

і відомості РАЦС. Заяви і посвідчення громадян. Описи майна та цінностей 

церков у парафіях волості. Відомості про кількість населення (в тому числі 

працездатного), землі та худоби у с. Обухів, кількість населення, дітей у 

волості, посівні кампанії в селах. Списки працівників Обухівської сільради, 

статистиків, членів волосних і сільських комісій, виборців, платників 

податків волості, працівників установ радянської влади, домовласників та 

кустарів с. Обухова, вчителів шкіл волості. Особові справи та анкети голови 

волвиконкому П.В. Шкляра, завідувача відділу наросвіти Т.С. Назаренка. 

5. Опис 2 

6. 2 спр., 1922 р. 

7. Зведення волвиконкому про політичне становище волості. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 
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11. – 

 

1. 85 

2. ф. Р-96 

3. Розважівський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, с. Розважів Радомисльського 

повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 14 спр., 1920-1922 рр. 

5. Опис 1 

6. 14 спр., 1920-1922 рр. 

7. Інструкція Головного політико-освітнього комітету Наркомату 

освіти УСРР про організацію шкіл з ліквідації неписьменності. Протоколи 

з’їзду вчителів волості, загальних зборів жителів сіл, наради представників 

волосного відділу наросвіти. Відомості про кількість товариств «Просвіта», 

трудових шкіл, хат-читалень, клубів волості. Списки та анкети вчителів 

волості. Списки учнів та їх заяви про прийом до шкіл. Списки 

військовозобов’язаних та членів релігійних громад. Описи майна церков 

волості. Прибутково-видаткова книга волвиконкому. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 86 

2. ф. Р-97 

3. Ставищенський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, с. Ставище Таращанського 

повіту Київської губернії 

4. 2 оп., 8 спр., 1918-1919, 1922 рр. 

5. Опис 1 
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6. 2 спр., 1922 р. 

7. Прибутково-видаткова книга волвиконкому. 

5. Опис 2 

6. 6 спр., 1918-1919 рр. 

7. Відозва уряду УНР про боротьбу з гетьманом П. Скоропадським. 

Протоколи засідань волосних ревкому та виконкому, сільських зборів та 

продовольчого відділу виконкому. Листування з продовольчим відділом про 

переробку насіння на олію. Фінансові звіти Народної управи УНР. Фінансові 

документи продовольчого відділу виконкому. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 87 

2. ф. Р-98 

3. Чорнобильський повітовий відділ Наркомату робітничо-

селянської інспекції УСРР, смт. Чорнобиль Чорнобильського повіту 

Київської губернії  

4. 1 оп., 18 спр., 1921-1922 рр. 

5. Опис 1 

6. 18 спр., 1921-1922 рр. 

7. Постанови, декрети накази РНК УРСР, Наркомату РСІ УСРР, 

губернського та повітового відділів РСІ. Постанова Наркомату фінансів 

УСРР про запровадження рубля зразка 1922 року. Витяги з наказів 

повітового відділу РСІ. Протоколи: засідань груп сприяння РСІ Хабнівської і 

Красятицької волостей; зборів незаможних селян сіл повіту. Витяги з 

протоколів засідань губернського відділу РСІ, президії повітвиконкому, 

повітової економічної наради. Доповідь про роботу повітового відділу РСІ. 

Акти ревізій фінансового стану повітових закладів. 
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8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 88 

2. ф. Р-99 

3. Хабнівський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, м-ко Хабне Чорнобильського 

повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 50 спр., 1919-1921 рр. 

5. Опис 1 

6. 50 спр., 1919-1921 рр. 

7. Декрети РНК УСРР. Постанови ВУЦВК, РНК УСРР. Циркуляри 

розпорядження інструкції Наркомату землеробства та Наркомату внутрішніх 

справ УСРР, губернського та повітового земвідділів, повітового ревкому. 

Накази волвиконкому. Протоколи засідань повітового відділу наросвіти, 

волвиконкому, волосного ревкому, волосного з’їзду КНС; засідань сільрад; 

загальних зборів жителів сіл, членів сільських і волосного КНС, виборчих 

зборів селян; педради сільської школи. Звіти волвиконкому, волосного 

земвідділу, завідувача повітового відділу наросвіти. Статистичні відомості 

про посівні площі і ліси волості. Листування волвиконкому з 

губвійськкоматом, губвиконкомом повітовими ревкомом і земвідділом, 

повітвиконкомом, волосним ревкомом, волосним відділом РСІ, Хабнівським 

лісопильним заводом, сільрадами, школами волості. Журнали реєстрації 

вхідної і вихідної кореспонденції. Списки учителів шкіл волості, працівників 

волвиконкому та волосних установ, жителів сіл, службовців волосного 

земвідділу, членів сільрад, осіб, позбавлених виборчих прав. 

8. Російська 

9. Відкритий 
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10. – 

11. –  

 

1. 89 

2. ф. Р-100 

3. Шепелицький волосний виконавчий комітет Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, с. Нові Шепеличі 

Чорнобильського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 139 спр., 1918-1922 рр. 

5. Опис 1 

6. 139 спр., 1918-1922 рр. 

7. Постанови Всеукраїнського з’їзду Рад, РНК УСРР. Копії декретів і 

постанов РНК УСРР, ВУЦВК (1919-1921 рр.). Закон про волвиконкоми. 

Розпорядження губернського ревкому. Інструкції та циркуляри 

Реввійськради РСФРР, Наркоматів землеробства та юстиції УСРР, 

губернських відділів, губернського військового комісара, повітових ревкому, 

губвиконкому. Накази губернського та повітового військкоматів, 

повітвиконкому, комітету оборони Чорнобильського укріпленого району. 

Копії наказів повітового військового комісара.  

Протоколи волосного з’їзду представників сільських КНС, волосних 

зборів представників сіл щодо виборів ревкому та виконкому. Копії 

протоколів волосного з’їзду сільрад і КНС, засідань повітової економічної 

наради, волосних ревкому та виконкому, волосних комісій, Шепелицького і 

Хабнівського волосних відділів наросвіти, сільрад, сільських КНС; загальних 

зборів співробітників волосного ревкому, членів товариства «Просвіта», 

жителів сіл, членів шкільних рад сільських трудових шкіл; зборів молоді, 

сімей червоноармійців. Листування волвиконкому з опродкомгубом, 

повітпродкомом, повітовим і волосним відділами наросвіти, повітовим і 

волосним ревкомами, сільськими КНС. Листування волосного і повітового 

земвідділів. Доповіді про роботу повітового земвідділу, відділів волосного 
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ревкому та волвиконкому, волосного землеміра. Відомості про кількість 

землі селян та колишніх поміщицьких маєтків по волості на 1919 р., кількість 

посівних площ, чисельність населених пунктів і населення, склад учнів шкіл. 

Описи майна колишніх поміщицьких маєтків. Фінансові документи 

волвиконкому. 

Списки співробітників волвиконкому та волосних відділів, голів 

сільрад і сільських ревкомів, жителів волості, вчителів шкіл, міліціонерів, 

вдів, інвалідів війни, старих і сиріт. Посвідчення жителів та 

військовозобов’язаних волості. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 90 

2. ф. Р-102 

3. Київський повітовий виконавчий комітет Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, м. Київ 

4. 1 оп., 1032 спр., 1919-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 1032 спр., 1919-1923 рр. 

7. Постанови і циркуляри Наркомату праці та Центрального 

бюджетного управління Наркомату фінансів РСФРР, VI Всеукраїнського 

з’їзду Рад. Декрети та інструкції РНК УСРР, ВУЦВК, Наркомату 

землеробства УСРР. Декрет і наказ Наркомату продовольства УСРР щодо 

продрозверстки надлишків врожаю 1918 і минулих років. Постанови 

ВУЦВК, її президії, РНК УСРР, Наркомату праці УСРР щодо виробничих 

питань та запровадження НЕПу на місцях. Циркуляри: ВУЦВК про створення 

Всеукраїнського видавництва та ін. організаційних питань; НКВС УСРР і 

Київського губвиконкому щодо збереження архівів дореволюційних установ 
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та інших справ; Наркомату праці УСРР, губернських ревкому та виконкому, 

губернських відділів, повітвиконкому та його відділів. Циркуляри НКВС 

УСРР щодо церкви, виконання наказів органів радянської влади (1921 р.). 

Постанови, накази, циркуляри повітових ревкому та виконкому. Накази: 

Всеукраїнської надзвичайної комісії, ВУЦВК, губернського ревкому, 

повітових ревкому та виконкому, їх відділів і колегій, повітових комітетів 

(праці, продовольчого), статистичного бюро, Київської повітової міліції. 

Накази Військової ради Київського укріпленого району та комісаріату 

військових справ м. Києва та повіту. Постанови і накази волвиконкомів 

повіту. Тимчасове положення Тимчасового робітничо-селянського уряду 

УСРР про КНС. Положення про кооперативні відділи при губраднаргоспах. 

Положення РНК УСРР про податки і збори. 

Протоколи, резолюції, матеріали І, ІІ, V, VІ Київських повітових 

з’їздів Рад. Протоколи засідань Київського повітпродкому, губернських 

ревкому та виконкому, губернського держплану, повітових ревкому та 

виконкому, їх президій, відділів, колегій, Київських повітових комісій з 

допомоги жертвам контрреволюції і голодуючим та ін.; Київського 

повітового виборчкому; волосних ревкомів, волвиконкомів, КНС, 

виборчкомів; Ворзельської селищної ради та сільрад повіту. Протоколи 

засідань: волосних з’їздів Рад, представників сільрад; губернської, повітової 

та волосних економічних нарад, комісій щодо перереєстрації КНС. 

Протоколи з’їзду духовенства і віруючих Київського повіту; конференції 

працівників повітової міліції; загальних зборів жителів сіл, представників 

Димерського товариства «Промінь»; сільських сходів в окремих волостях. 

Протоколи засідань Київської повітової адміністративно-

територіальної комісії за 1921-1923 рр. з додатками списків населених 

пунктів повіту на січень 1923 року. Акт комісії повітвиконкому про 

прийняття Броварської волості до складу Київського повіту (3 серпня 

1921 р.). Листування з Київською губернською та повітовою міліцією, 

підвідділами РАЦС та ін. установами про виокремлення селища Ворзель в 
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самостійну адміністративну одиницю (1919 р.). Відомості про 

адміністративний поділ Київського повіту на липень 1922 року. Списки 

волостей, населених пунків Київського повіту на січень-лютий 1923 року. 

Звіти: повітового ревкому, його секретаріату і канцелярії, повітового 

підвідділу РАЦС, віділів повітового виконкому, волвиконкомів про виконану 

роботу. Звіти і зведення повітвиконкому про становище у волостях, 

надходження продовольчого податку. Звіти Київської повітової комісії та 

окремих волосних комісій допомоги голодуючим, голів волосних та 

сільських комнезамів. Доповіді уповноважених та завідувачів відділів та 

підвідділів повітвиконкому, голів волвиконкомів, управляючих 

сільськогосподарських шкіл. Зведення повітової міліції про становище у 

волостях (1919 р.), повітового карного розшуку про випадки правопорушень. 

Донесення, зведення, рапорти повітового військового комісара, керівників 

повітової міліції та карного розшуку, керівників районних відділів повітової 

міліції про створення Київського військкомату, боротьбу з 

правопорушеннями. Рапорти голів волвиконкомів про настрої селян 

(1922 р.). Статистичні відомості: про діяльність повітвиконкому, повітової 

міліції, волосних і сільських КНС, соціальний і національний склад членів 

волвиконкомів, стан комунального господарства та кількість орної землі в 

повіті та волостях, збір продовольства у волостях на допомогу голодуючим 

Київського повіту.  

Лист штабу Наркомату військових справ УСРР про надання відстрочок 

від призову працівникам підприємств м. Києва. Лист в особливий відділ 

Київського окружного військкомату про заборону фракції соціалістів-

революціонерів видавати тижневик «Народна воля» (1919 р.). Листування 

повітвиконкому з НКВС УСРР, Київським опродкомгубом, губернськими 

військовим трибуналом, прокуратурою, судом, міліцією, табором 

примусових робіт при Київській губЧК, губернськими ревкомом та 

виконкомом, повітовими відділами (фінансовим, народної освіти, 

юридичним) та продкомом, повітовою міліцією та військкоматом, 
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волвиконкомами, керівниками дільниць Південно-Західної залізниці. 

Листування Київського повітового ревкому з волвиконкомами.  

Відомості про політичний та економічний стан повіту та роботу 

повітвиконкому за 1922 рік, роботу Київського повітового карного розшуку. 

Структура повітового карного розшуку із списком народних судів. 

Списки торгово-промислових підприємств Київського повіту (1921-

1923 рр.); волостей, медичних закладів, шкіл повіту (1922 р.). Списки 

службовців повітового виконкому, його відділів та комітетів, волвиконкомів, 

членів сільрад, волосних та сільських КНС. Посвідчення співробітників 

повітових ревкому і виконкому. Анкети, посвідчення працівників 

повітвиконкому та волвиконкомів, сільрад. Особові справи працівників 

повітвиконкому, його відділів, волвиконкомів, сільрад за 1920-1923 рр. в 

алфавітному порядку. 

Акти про збитки, завдані населенню волостей Київського повіту 

внаслідок іноземної інтервенції та громадянської війни. Фінансові документи 

(кошториси, авансові звіти). 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного (152 од.) та географічного (97 од.) каталогів 

11. – 

 

1. 91 

2. ф. Р-103 

3. Липовецький повітовий виконавчий комітет Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, м. Липовець Київської 

губернії 

4. 1 оп., 1 спр., 1921 р. 

5. Опис 1  

6. 1 спр., 1921 р. 

7. Копія протоколу засідання Київського губернського ревкому. 
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8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 92 

2. ф. Р-106 

3. Переяславський повітовий виконавчий комітет Ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Переяслав 

Київської губернії 

4. 2 оп., 19 спр., 1920-1922 рр. 

5. Опис 1 

6. 15 спр., 1920-1922 рр. 

7. Постанова, декрет, інструкція РНК УСРР. Постанови Наркомату 

соціального забезпечення та Наркомату праці УСРР, Південного бюро 

ВЦСПС. Наказ та інструкція губвиконкому про запровадження податків. 

Циркуляри губернського підвідділу РАЦС. Протоколи пленумів, з’їздів, 

засідань губвиконкому, повітвиконкому, продовольчої секції повітового 

військкомату, Березанського волвиконкому, сільрад і сільських КНС. 

Протоколи зборів жителів с. Семенівка Березанської волості. Зведення 

волвиконкомів і посівних комітетів про кількість посівних площ та посівну 

кампанію, становище прокатних та ремонтних пунктів (1922 р.). Списки 

платників податків по селах повіту та жителів які виконують трудово-гужову 

повинність, домовласників с. Семенівка, звільнених від податків у 1922 р., 

інвалідів повіту. Відомості про надходження продовольчого податку по 

повіту. 

5. Опис 2 

6. 4 спр., 1922 р. 

7. Протоколи засідань (з матеріалами) Лехнівського волвиконкому. 

Листування з Березанським волвиконкомом з виробничих питань. 
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8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 93 

2. ф. Р-108 

3. Сквирський повітовий виконавчий комітет Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, м. Сквира Київської губернії 

4. 2 оп., 53 спр., 1920-1922 рр. 

5. Опис 1 

6. 47 спр., 1921-1922 рр. 

7. Постанови і протоколи  Ходарківського волосного з’їзду Рад, 

Бровківського волвиконкому, з’їзду голів сільрад і сільських КНС. 

Протоколи: повітового з’їзду Рад, волосного з’їзду КНС; засідань повітової 

та волосних військових нарад, Сквирської військової ради, волвиконкомів, 

волосних КНС, сільрад, зборів жителів сіл. Протоколи виборів до сільрад 

(1922 р.). Листування Сквирського повітвиконкому з губернським відділом 

РСІ, Бровківським, Верхівнянським, Топорівським волвиконкомами. Списки 

відповідачів на 1922 р. (у повіті та окремих волостях), членів волосних КНС, 

осіб позбавлених виборчих прав. Анкети та списки співробітників 

волвиконкомів. Матеріали про реєстрацію релігійних громад по повіту та 

окремих волостях. 

5. Опис 2 

6. 6 спр., 1920-1921 рр. 

7. Заяви, посвідчення, анкети іноземців, які проживають у волостях 

Сквирського повіту. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (1 од.) 
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11. – 

 

1. 94 

2. ф. Р-109 

3. Чорнобильський повітовий виконавчий комітет Ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, смт. Чорнобиль 

Київської губернії 

4. 5 оп., 431 спр., 1919-1922 рр. 

5. Опис 1 

6. 338 спр., 1919-1922 рр. 

7. Постанови V Всеукраїнського з’їзду Рад, ВУЦВК, РНК УСРР. 

Циркуляри, накази, директиви, інструкції ЦК КП(б)У, ВУЦВК, РНК УСРР, 

НКВС УСРР, Наркомату закордонних справ УСРР, губернського комітету 

КП(б)У, губвиконкому, губернського професійного бюро, повітвиконкому. 

Накази повітових ревкому, виконкому, продкому військкомату, земвідділу. 

Статути торгівельних товариств та релігійних громад повіту (з списками 

членів). 

Протоколи повітових та волосних з’їздів Рад, КНС, представників 

волосних і сільських ревкомів. Протоколи засідань ВУЦВК та її президії, 

Української економічної ради губернських виконкому, продкому, 

економічної наради; повітового ревкому, повітвиконкому, повітових відділів 

(земельного, народного господарства, охорони здоров’я, юридичного) та 

колегій, комісій повітвиконкому, повітової економічної наради; 

Чорнобильського комітету оборони, домових комітетів смт. Чорнобиль. 

Протоколи засідань сільрад, волвиконкомів, волосних і сільських КНС, 

зборів жителів сіл по волостях. Звіти: повітових ревкому і виконкому, 

волвиконкомів про виконану роботу та надходження податків. Зведення: 

губвиконкому про політичне та економічне становище Київської губернії 

(1922 р.); повітвиконкому про роботу окремих відділів та піддвідділів. 

Статистичні відомості про чисельність населення повіту, кількість орних, 
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лугових земель і засіяних площ на 1920 рік. Відомості повітвиконкому та 

волвиконкомів про політичне, соціально-економічне становище та радянське 

будівництво на місцях, кількість членів волосних КНС та платників податків 

у селах, проведення продрозверстки. Щомісячні відомості про результати 

роботи повітових відділів РСІ, санітарний стан повіту. 

Листування повітвиконкому з НКВС УСРР, губернським та повітовим 

військкоматами, губвиконкомом, повітовими економічною нарадою, 

продкомом, комітетом допомоги голодуючим, міліцією та відділом РСІ; 

повітовими відділами, волосними ревкомами, волвиконкомами та КНС з 

організаційних та економічних питань. Листування з власниками ремісничих 

майстерень, артілями та окремими жителями повіту про дозволи на 

виробництво і торгівлю. Телеграма голови РНК РСФРР В.І. Ульянова щодо 

організації перепису населення 1920 року. 

Списки членів повітового та волосного виконкомів, завідувачів 

волосних відділів РАЦС, приватних торгівців, голів КНС, відповідачів 

повіту, членів сільських КНС, Анкети, посвідчення співробітників 

повітвиконкому, волвиконкомів та їх установ. Реєстраційні картки 

іноземців повіту. 

Фінансові документи (кошториси, прибутково-видаткові книги, 

відомості на виплату заробітної плати). 

5. Опис 2 

6. 11 спр., 1919-1921 рр. 

7. Постанова РНК СРСР та положення ВУЦВК. Накази повітового 

ревкому, коменданта Чорнобильського укріпленого району, керівників 

місцевого гарнізону та комітету оборони. Протоколи засідань повітових 

ревкому, виконкому, комітету профспілок, волвиконкому і волосного з’їзду 

Рад Прибірської волості. Витяги з протоколів та наказів повітової 

економічної наради та повітвиконкому. Листування з волвиконкомами щодо 

організаційних питань. Звіти про роботу повітового відділу охорони 

здоров’я, повітової міліції. Інформації волвиконкомів. Одноденні відомості 
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волосних відділів міліції. Списки членів повітвиконкому та співробітників 

волвиконкомів.  

5. Опис 3 

6. 67 спр., 1919-1922 рр. 

7. Постанови ВУЦВК, РНК УСРР. Протоколи: волосних з’їздів КНС; 

засідань повітових ревкому та виконкому, волвиконкомів; загальних зборів 

членів сільських КНС, жителів сіл в окремих волостях. Статистичні 

відомості про роботу КНС повіту. Списки та анкети членів сільських КНС. 

Акти перевірки роботи повітових відділів соціального забезпечення, 

комунального господарства, бюро юстиції. 

5. Опис 5 

6. 13 спр., 1920-1922 рр. 

7. Циркуляр губвиконкому про організацію повітових контрольно-

ревізійних комісій. Листування з губЧК про реєстрацію колишніх офіцерів 

Добовільної армії. Звіти волосних ревкомів та виконкомів про роботу. 

Зведення, таємні донесення оперативних уповноважених та військових 

частин про боротьбу з бандитизмом. Відомості волосних та сільських 

ревкомів про організацію КНС, продрозверстку, політичне становище у 

волостях. 

5. Опис 6 

6. 2 спр., 1922 р. 

7. Листування з губвиконкомом про боротьбу з бандитизмом у 

волостях. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 
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1. 95 

2. ф. Р-110 

3. Фастівський машинобудівний завод «Червоний Жовтень» 

Київської губернської ради народного господарства, м. Фастів Київської 

губернії  

4. 1 оп., 1 спр., 1923-1924 рр 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1923-1924 рр. 

7. Накази та циркуляри ВРНГ СРСР та Київського губраднаргоспу. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 96 

2. ф. Р-111 

3. Київський губернський виконавчий комітет Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, м. Київ 

4. 5 оп., 962 спр, 1919-1925 рр. 

5. Опис 1 

6. 738 спр., 1919-1925 рр. 

7. Декрети, постанови, накази РНК РСФРР, РНК УСРР, ВУЦВК. 

Декрети, постанови, положення, циркуляри РНК УСРР, НКВС УСРР, 

ВУЦВК Наркомату юстиції УСРР. Циркуляри ЦК ВКП(б), ЦК КП(б)У, 

центральних та окружних виборчкомів, Київських губвиконкому, 

повітвиконкому. Постанови, накази, обов’язкові постанови Бердичівського, 

Радомисльського, Малинського окрвиконкомів, губвиконкому. Накази: 

Центрального управління ВНУС УСРР, опродкомгубу, губвиконкому, 

губвійськкомату, губернського відділу охорони здоров’я, губернської міліції, 

повітвиконкомів та їх відділів, повітових комітетів праці, Київського 
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повітового продкому, повітових відділів міліції. Переліки найважливіших 

рішень Ради праці та оборони СРСР та УСРР, РНК УСРР, Української 

економічної наради. Накази та циркуляри ЦВК СРСР, Наркомату охорони 

здоров’я УСРР. Положення: ВРНГ про цукрові трести РСФРР та УСРР; про 

організацію та функції відділу управління губвиконкому. Статути: 

Всеукраїнського єврейського громадського комітету допомоги потерпілим 

від війни, погромів та стихійного лиха, торгівельних споживчих товариств, 

трудових артілей, кооперативів, громадських організацій та релігійних 

громад губернії та м. Києва. Протоколи Київського повітового з’їзду 

дільничних лікарів, представників волосних і сільських санітарних комісій, 

повітових і волосних з’їздів Рад, волосних з’їздів КНС, конференції 

завідувачів шкіл, представників шкільних рад та сільських голів 

Бердичівського повіту. Протоколи засідань президії ВУЦВК, київського 

губкому КП(б)У, Київського губернського з’їзду Рад, губвиконкому, його 

президії, відділів, комісій, опродкомгубу, губраднаргоспу, Київського і 

Харківського губпланів. Протоколи засідань райвиконкомів м. Києва та 

повітів, окремих секцій Київської міськради, повітвиконкомів та 

волвиконкомів губернії. Протоколи засідань губернських та окружних 

військових нарад, губернських і повітових економічних нарад, президії 

Катеринославського губвиконкому, Уманської міськради.  

Листування губвиконкому з відділами, управліннями і комітетами, 

губернською економічною нарадою, повітвиконкомами, волвиконкомами 

щодо виробничих питань. Листування: з ДПУ УСРР, губЧК, НКВС УСРР, 

окрвиконкомами про видачу паспортів іноземцям, перетин кордону УСРР, 

надання підданства Польщі, Австрії, боротьбу з бандитизмом; з райвідділами 

міліції Києва щодо дозволів на проживання в місті; Київським єврейським 

релігійним товариством та ін. установами щодо допомоги єврейському 

населенню губернії. Листування з НВКС УСРР, Київською губернською 

прокуратурою, губернським ДПУ, ін. установами щодо амністії, розгляду 

заяв засуджених, надання дозволів на виїзд за кордон священикам; з ВУЦВК, 
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Наркоматом юстиції УСРР, губнаросвітами, про економічне і політичне 

становище губернії, ліквідацію неписьменності. Листування голови 

губвиконкому з губкомом КП(б)У, окрвиконкомами, райвиконкомами. 

Телеграма Наркома внутрішніх справ УСРР М.О. Скрипника щодо 

підготовки виставки з історії КП(б)У в м. Харкові. Листування з НКВС 

УСРР, Київським губернським статистичним бюро та губернськими 

адміністративно-територіальними комісіями, Переяславським 

повітвиконкомом щодо територіальних змін у Київській, Волинській, 

Подільській, Чернігівській і Полтавській губерніях на 1921 рік. Справа про 

передання Переяславського повіту зі складу Полтавської до Київської 

губернії; акт приєднання м. Переяслав та ряду волостей. Матеріали про 

районування УСРР (1925 р.). 

Звіти та доповіді про діяльність губернських ревкому, виконкому, 

повітових ревкомів і виконкомів та їх відділів, губвійськкомату, губернської 

та Київської міської міліції, губернського відділу РАЦС, райвиконкомів 

м. Києва. Звіт голови адміністративно-політичної інспекції Наркомату 

державного контролю УСРР. Доповідь та інформації про становище 

промисловості Київської губернії у 1921-1922 рр. та Північно-Західної 

залізниці. Відомості губернського статистичного бюро про підсумки 

перепису населення в повітах на 17 грудня 1921 року. Зведення і відомості 

про кількість православних церков (1921 р.), костьолів та ксьондзів у 

Київській губернії (1924 р.). Статистичні відомості: про з’їзди Рад, 

політичне та економічне становище, виконання продподатку в повітах 

Київської губернії та волостях Київського повіту; роботу повітових 

виконкомів, організацію і кількість волосних і сільських виконкомів. 

Відомості Чернігівського та Одеського губвиконкомів про політичне та 

економічне становище губерній (1921 р.). Щомісячні відомості про 

організацію і роботу волосних і сільських КНС. Матеріали з обстеження 

дитячого містечка «Ленінськ» з протоколами комісії (1925 р.). 



148 

Списки: делегатів Всеукраїнського та губернського з’їздів Рад (1919 р.), 

співробітників губвиконкому, губернської РСІ та відділів, окрвиконкомів, 

райвиконкомів Київського округу, членів сільрад повітів, іноземців, які 

виїжджають на Батьківщину або репатрійованих. Список міських комітетів 

Українського Червоного хреста Київської губернії (1924 р.). Посвідчення, 

мандати співробітників губвиконкому та губернських установ, установ 

м. Києва. Особові справи і картки секретаря інформаційно-статистичного 

підвідділу губвиконкому С.Г. Паіна-Фаєна, завідувача Київського 

губсоцзабезу Т.Д. Кабанника, голови Черкаського окружного КНС 

К.В. Полтавця. 

Справа про ліквідацію вірменської трудової колонії в м. Києві (1924 р.). 

Декларація чеського трудового населення Києва, матеріали про організацію в 

місті чеського клубу, обстеження чеських сільрад і шкіл у Коростенському 

окрузі. Заяви латвійців про повернення на Батьківщину; анкети та довідки 

щодо їх репатріації. Заяви та анкети громадян щодо дозволів на торгівлю. 

Заяви чехів і поляків про отримання українського громадянства (1923 р.). 

Кошториси витрат повітових установ. 

5. Опис 2 

6. 3 спр., 1923 р. 

7. Циркуляри Київського губернського виборчкому з питань надання 

виборчих прав колишнім офіцерам та військовим чиновникам. Листування 

секретаря губвиконкому з уповноваженим представником СРСР у Швеції 

В.С. Довголевським. Документальні матеріали про зловживання службовим 

становищем в апараті губернського карного розшуку. Списки офіцерів Білої 

Армії, позбавлених виборчих прав, по районах Київської губернії, учасників 

угруповання Орлика. 

5. Опис 3 

6. 37 спр., 1920-1923 рр. 

7. Протоколи засідань ліквідаційної комісії з перереєстрації іноземців. 

Листування: з особливим відділом; з надзвичайними комісіями з питань 
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реквізиції надлишків сільськогосподарських продуктів; з Київським 

губернським відділом ДПУ щодо перетину кордону УСРР; з 

повітвиконкомами та їх відділами, районними відділами міліції з питань 

перереєстрації, репатріації іноземців, видання їм паспортів. Анкети і 

свідоцтва іноземців на право проживання в УСРР. Заяви щодо дозволів про 

виїзд на Батьківщину, відповідні довідки, посвідчення. Документи 

репатріантів губернії. Списки: громадян Італії, амністованих білогвардійців. 

Звіти про прояви бандитизму у Київській губернії. 

5. Опис 4 

6. 158 спр., 1921-1925 рр. 

7. Циркуляри, розпорядження РНК РСФРР, РНК і НКВС УСРР, 

Наркомату іноземних справ УСРР щодо обліку та порядку виїзду за кордон 

громадян іноземного походження. Інструкція НКВС і Наркомату 

закордонних справ УСРР про дипломатичні і консульські представництва в 

УСРР та порядок репатріації. Списки посольських представництв іноземних 

держав у СРСР, послів СРСР за кордоном. Статистичні відомості про 

бандитизм, результати боротьби з ним за бюлетенями інформаційного 

іноземного підвідділу губвиконкому. Протоколи засідань комісії нацменшин 

з питань репатріації турецьких полонених. Листування губвиконкому з НКВС 

УСРР, повітвиконкомами щодо надання документів та репатріації іноземців-

біженців. Листування закордонного підвідділу з консульством та ін. 

установами щодо іноземців губернії. Листування адміністративного відділу 

губвиконкому з іноземцями щодо надання паспортів. 

План роботи адміністративного відділу губвиконкому. Звіт про роботу 

евакуаційного посту за 1920 рік. Огляд роботи іноземних столів Київської 

губернії (1923 р.). Заяви і особисті документи іноземців щодо дозволу на 

тимчасове проживання в м. Києві, містах і селах повітів, повернення на 

Батьківщину, отримання українського громадянства. Іменні та алфавітні 

комплекси документів іноземців, які повертаються на Батьківщину. Анкетні 

листи (алфавітний перелік) іноземців, які проживали в м. Києві (1922-
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1923 рр.). Списки: іноземців, які повертаються до Польщі, Латвії, Німеччини, 

Австрії, Чехословаччини, Югославії, поляків, яким відмовлено у перебуванні 

на території УСРР, претендентів на громадянство Польщі, латвійських і 

литовських біженців, амністованих військовослужбовців добровольчих 

армій. Журнали реєстрації: інтернованих і заручників Польщі, польських 

репатріантів, громадян, які виїжджають до Чехословаччини та інших. 

5. Опис 5 

6. 26 спр., 1920-1925 рр. 

7. Анкети, реєстраційні картки, посвідчення іноземців, які 

проживають у Київській губернії. Списки та посвідчення іноземців та 

військовополонених, які підлягають відправленню на Батьківщину. Книги 

реєстрації іноземців за 1923-1925 роки. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного та іменного каталогів (66 од.) 

11. – 

 

1. 97 

2. ф. Р-112 

3. Київський окружний виконавчий комітет Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, м. Київ 

4. 2 оп., 8849 спр., 1923-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 8792 спр., 1923-1930 рр. 

7. Постанови  РНК СРСР, ЦК КП(б)У, ВУЦВК, РНК УСРР, Київських 

окрвиконкому, повітвиконкому. Обов’язкові постанови окрвиконкому, 

райвиконкомів округу. Обіжники: РНК УСРР, Верховного суду УСРР, 

ВУЦВК, НКВС УСРР, Наркомату фінансів СРСР, Наркоматів землеробства, 

праці, торгівлі, освіти та РСІ УСРР, ЦК національних меншин, Київського 

окрвиконкому, губвиконкому, губернського архівного управління, 
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центральних, губернської і повітових  комісій з боротьби з наслідками голоду 

і допомоги дітям, райвиконкомів, окружного управління зв’язку. Накази: 

Наркомату соціального забезпечення УСРР, Київського окрвиконкому та 

повітвиконкомів, їх відділів. Наказ Київського губвиконкому про ліквідацію 

Малинського округу (листопад 1924 р.). Положення і матеріали: про 

Центральну комісію національних меншин при ВУЦВК; реорганізацію 

окружних відділів наросвіти в окружні інспектури. Положення ВУЦВК про 

міські та селищні Ради (1925 р.). Інструкції окрвиконкому про порядок 

ліквідації органів управління. Статути: Московського, Петроградського, 

Київського товариств відповідальної праці, Київського тресту середнього 

машинобудування «Машинбуд», фабрик і заводів м. Києва. 

Протоколи та витяги з протоколів засідань президій ВУЦВК, РНК 

УСРР, Київського окрвиконкому, його президії та відділів. Протоколи 

окружних і районних з’їздів Рад, президії Київської міськради. Протоколи 

засідань Білоцерківського, Житомирського, Вінницького, Черкаського, 

Маріупольського, Одеського окрвиконкомів (1925 р.), Центральної комісії з 

питань адміністративно-територіальної реформи (1925 р.), Центральної 

адміністративно-територіальної комісії при ВУЦВК (1928 р.), Української, 

губернської та повітових економічних нарад; організаційних нарад губкому 

та окркому КП(б)У, відділів окрвиконкому. Протоколи засідань пленумів і 

президій губвиконкому, райвиконкомів, повітових, районних, волосних та 

сільських комісій, районних та сільських виборчкомів, волвиконкомів, 

сільрад. Протоколи засідань Центральної комісії національних меншин, 

однойменних бюро при Уманському окрвиконкомі і Київському 

губвиконкомі, комісій національних меншин Вінницького та Одеського 

окрвиконкомів. Протоколи зборів єврейських хліборобських колективів 

Київської губернії, членів союзу корейців м. Києва; загальних та виборчих 

зборів жителів сіл.  

Плани роботи окрвиконкому, райвиконкомів та їх відділів, Київської 

міськради, окружної РСІ та комісій національних меншин. Звіти про роботу: 
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окрвиконкому, окружних установ, управлінь, комісій та організацій, 

київської повітової міліції, райвиконкомів, волвиконкомів, сільрад округу. 

Матеріали і звіти про роботу Київської міськради. Звіти про політичне, 

соціально-економічне, культурницьке становище округу. Річні звіти 

окружних прокуратури, ради фізкультури, КНС, комітетів Українського 

Червоного Хреста. Доповіді і доповідні записки: голови окрвиконкому 

П.П. Любченка про боротьбу з дитячою безпритульністю; голови 

губвиконкому про радянське будівництво і промисловість Київського округу 

(1925 р.); директора театру ім. І. Франка про роботу (1926-1927 рр.). 

Листування окрвиконкому з власними відділами та комісіями, РНК 

УСРР, ВУЦВК, НКВС УСРР, ВРНГ СРСР і ВРНГ УСРР, Наркоматами 

землеробства, народної освіти, охорони здоров’я УСРР. Листування з 

Ленінградською академією мистецтв (про спорудження пам’ятника 

Т.Г. Шевченку з фото проекту); ВУАН та постійним представництвом УСРР 

в уряді СРСР; Всеукраїнським фотокіноуправлінням (про будівництво 

кінотеатрів, фотофабрики в м. Києві, надання приміщення Державному 

інституту кінематографії). Листування з Українським управлінням лісами, 

управлінням Південно-Західних залізниць, губвиконкомами, губернськими 

комісіями, окрвійськкоматом, окрпрокурором, окружною міліцією та судом, 

окружними виборчкомами; райвиконкомами, райвідділами міліції м. Києва; 

повітвиконкомами. Листування з окружною та губернською комісіями 

національних меншин; листи голови єврейської камери народного суду 

м. Києва. Лист голови Київського окрвиконкому в Центральне управління 

залізничного транспорту СРСР щодо будівництва Київського залізничного 

вузла; листування з окрвиконкомами та ін. установами про ремонтні роботи і 

благоустрій у м. Києві в 1926 році.  

Листування окрвиконкому з окружними відділами та установами з 

питань українізації, вивчення української мови співробітниками; з 

установами про ліквідацію відділів губвиконкому згідно нової 

адміністративно-територіальної реформи (1926 р.). Листування з окружним 
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відділом наросвіти та Наркоматом освіти УСРР про відкриття Київського 

інституту інженерів шляхів сполучення, становище КПІ (1926 р.). Справа про 

оголошення Києво-Печерської Лаври державним заповідником (1926 р.). 

Анкетні відомості про райони Київського округу (1926 р.). Відомості 

про кількість господарств і жителів у населених пунктах округу (1927 р.). 

Матеріали про ліквідацію Будаївського району (1927 р.). Списки населених 

пунктів Київського округу (за районами) після районування 1927 року. 

Відомості про кількість населення округу за переписом 1926 р., розподіл 

земель між господарствами на Київщині до і після Жовтневої революції 

(1927 р.), кількість сільрад національних меншин (1927 р.). Відомості про 

підсумки перевірки вивчення української мови службовцями і робітниками 

державних і господарських установ округу (1925 р.). Статистичні відомості 

про роботу сільрад та райвиконкомів (1927-1928 рр.). Матеріали про 

хлібозаготівельні кампанії 1926-1927 рр; переселення колишніх поміщиків та 

заможних селян (1928-1929 рр.). Відомості про кількість громадян, 

позбавлених виборчих прав, кількість та матеріальне становище 

національних меншин округу за 1929 рік. Матеріали про роботу єврейських 

колгоспів, переселення євреїв до Біробіджану, Криму, Мелітополя (1930 р.). 

Описи метричних книг та документальних матеріалів органів влади сіл 

Броварської, Будаївської, Хотівської і Гостомельської волостей, включених у 

Київську приміську зону (1924 р.). Лист до президії ВУЦВК та матеріали 

про приєднання до Київської зони прилеглих до міста селищ і слобідок 

(1927 р.). 

Списки: відповідальних робітників м. Києва та округу, членів Київської 

міськради; спіробітників і народних засідателів окружного суду, сільрад та 

райвиконкомів, працівників окрвиконкому, театру російської 

драми ім. Т.Г Шевченка (1927 р.), залізничників – учасників січневого 

повстання 1918 р. робітників-євреїв, які бажають займатися землеробством. 

Посвідчення відповідальних працівників, повітвиконкомів, волвиконкомів, 

сільрад. Особові справи голови та співробітників окрвиконкому. Анкети та 
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посвідчення працівників окружного та районних відділів міліції, карного 

розшуку. Анкети і реєстраційні картки власників будинків у сел. Пуща-

Водиця (1924-1927 рр.). 

Акти обстеження роботи райвиконкомів та сільрад округу за 1924-

1929 роки. Фінансові документи окрвиконкому повітвиконкомів, 

райвиконкомів. 

5. Опис 2 

6. 57 спр., 1922-1930 рр. 

7. Постанови Київського окрвиконкому про відновлення українського 

громадянства. Циркуляри і розпорядження НКВС УСРР та окрвиконкому про 

порядок видачі закордонних паспортів. Протоколи засідань президії ВУЦВК 

про вихід з громадянства УСРР та прийняття українського громадянства 

іноземцями; президії окружного виконкому. 

План роботи адміністративного відділу Київського окрвиконкому. 

Звіти про роботу підвідділу закордонних справ Київського окрвиконкому та 

адміністративного відділу Димерського райвиконкому. Листування: з НКВС 

та Наркоматом закордонних справ УСРР, окружною міліцією, Одеським і 

Бердичівським окрвиконкомами, райвиконкомами та ін. організаціями про 

дозвіл громадянам виїхати за кордон, зміну громадянства, встановлення 

підданства окремих людей. Листування з райвиконкомами щодо відновлення 

громадянства УСРР, надання документів для виїзду за кордон. Листування з 

НКВС УСРР, консульствами Німеччини і Польщі. Списки іноземців, які 

проживають в Чорнобильському районі та Київському окрузі. Анкети і 

списки громадян, які приїхали з-за кордону. Заяви, довідки, анкети, списки 

громадян, які бажають виїхати за кордон. Книги реєстрації іноземних 

підданих та іноземців, які мешкають в м. Києві та Київському окрузі. Особові 

справи Гончарова Олександра Андрійовича (1930 р.) та Рудової Єлизавети 

Костянтинівни (1931 р.). 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 
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10. Картки географічного та тематичного каталогів (205 од.) 

11. – 

 

1. 98 

2. ф. Р-113 

3. Господарське об’єднання Київського обласного виконавчого 

комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

м. Київ 

4. 1 оп., 70 спр., 1933-1934 рр. 

5 . Опис 1 

6. 70 спр., 1933-1934 рр. 

7. Накази, обіжники, витяги з наказів Київського облвиконкому. 

Протоколи засідань ліквідаційної комісії, її підкомісії. Листування з 

Українським поліграфічним об’єднанням, редакціями газет «Пролетарська 

правда», «Вісті» та ін. установами щодо розрахунків. Звіти про роботу 

облвиконкому. Річні фінансові звіти підприємств. Норми продуктів і товарів. 

Трудові книжки співробітників господарського об’єднання.  

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 99 

2. ф. Р-116 

3. Хочевський сільський комітет незаможних селян, с. Хочева 

Іванківського району Київського округу 

4. 1 оп., 1 спр., 1928-1929 рр. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1928-1929 рр. 

7. Звіт про роботу сільського КНС. 
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8. Українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (3 од) 

11. – 

 

1. 100 

2. ф. Р-118 

3. Великодимерський районний виконавчий комітет Ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Велика 

Димерка, Київської області 

4. 1 оп. 65 спр., 1923-1932 рр. 

5. Опис 1 

6. 65 спр., 1923-1932 рр. 

7. Постанова НКВС УСРР. Відозва ВУЦВК та РНК УСРР до селян. 

Обов’язкові постанови окрвиконкому, райвиконкому. Циркуляри окружного 

фінансового відділу, райвиконкому та його відділів. Обіжники ВРНГ УСРР, 

Головного управління шляхів та автотранспорту УСРР, Наркоматів фінансів, 

охорони здоров’я, освіти, комунального господарства УСРР з 

адміністративно-господарських питань. Інструкції: НКВС УСРР щодо 

відокремлення церкви від держави; ВРНГ УСРР про відновлення 

зруйнованих підприємств. Накази райвиконкому. Протоколи II з’їзду Рад 

Київського округу, засідань окрвиконкому, його президії та пленуму, 

райвиконкому, нарад голів сільрад, районної земельно-технічної наради, 

загальних зборів Жердівської сільськогосподарської комуни. Витяги з 

протоколів засідань ВУЦВК та окрвиконкому. Листування райвиконкому з 

окрвиконкомом, сільрадами, районною споживчою спілкою, млином, 

колгоспами та комунами з виробничих питань.  

План роботи окружного відділу комунального господарства. Плани 

будівництва шляхів на 1930-1933 рр. та цивільного будівництва на 1930-

1931 роки. Справи і трудові угоди щодо будівництва житлових будинків, 
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районної лікарні, клубу. Відомості та кошториси на будівельні роботи в 

районі, підготовку і використання будматеріалів. Статистичні відомості 

про ціни на ярмарках і базарах (1925 р.). Відомості про хід будівництва, 

рухоме і нерухоме майно району за 1930-1931 роки. Списки платників 

сільськогосподарського податку (1924-1926 рр.). 

Справа про ліквідацію Великодимерського району та акти передання 

справ райвиконкому Київській міськраді (1932 р.).  

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 101 

2. ф. Р-119 

3. Будаївський районний виконавчий комітет Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, с. Боярка-Будаївка, 

Київського району Київського округу 

4. 4 оп. 39 спр., 1922-1928 рр. 

5. Опис 1 

6. 19 спр., 1923-1928 рр. 

7. Постанови та протоколи засідань президії райвиконкому. 

Протоколи засідань сільрад, загальних зборів виборців сіл. Статут 

Бузівської земельної громади. Листування райвиконкому з окружним 

продкомом, районним військкоматом та сільрадами. Списки відповідальних 

працівників райвиконкому та сільрад, допризовників району, членів 

Бузівської земельної громади. 

5. Опис 2 

6. 3 спр., 1924-1925 рр. 

7. Заяви приватних осіб на ім’я фінансового інспектора райвиконкому. 
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5. Опис 3 

6. 2 спр., 1927 р. 

7. Реєстр відряджень службовців Будаївського районного земвідділу. 

5. Опис 4 

6. 15 спр., 1922-1928 рр. 

7. Обіжники, розпорядження РНК УСРР, НКВС УСРР, Київського 

окрвиконкому. Інструкції НКВС УСРР щодо відокремлення церкви від 

держави, правил реєстрації духовенства та іноземців. Протоколи та витяги з 

протоколів засідань комуністичної фракції  окрвиконкому, райвиконкому, 

районного парткому. Доповідь голови райвиконкому і характеристики 

відповідальних працівників. Листування райвиконкому з ДПУ УСРР, 

окрвиконкомом, РСІ, районним парткомом. Відомості про кількість 

монастирів на території району. Списки релігійних громад, осіб, позбавлених 

виборчих прав, членів райвиконкому, колишніх офіцерів царської та Білої 

армій. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 102 

2. ф. Р-120 

3. Бородянський районний виконавчий комітет Ради депутатів 

трудящих, смт. Бородянка Бородянського району Київської області 

4. 6 оп., 1396 спр., 1922-1931 рр., 1943-1962 рр. 

5. Опис 1 

6. 530 спр., 1922-1931 рр. 

7. Постанови РНК УСРР, ВУЦВК, колегії окружної РСІ, Наркомату 

торгівлі УСРР, райвиконкому. Витяги з постанови ВУЦВК та РНК УСРР 

про розширення прав місцевих органів влади (1926 р.). Циркуляри НКВС 
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УСРР, Наркоматів фінансів СРСР та УСРР, Наркомату охорони здоров’я 

УСРР, ВУЦВК, окружного відділу соціального забезпечення. Обіжники, 

розпорядження, накази окрвиконкому, окружної інспектури наросвіти, 

губернського та повітового відділів наросвіти, окружного військкомату, 

окружної інспектури охорони здоров’я. Інструкції Наркомату соціального 

забезпечення УСРР, райвиконкому, окружного відділу культури. Положення 

про піонерські форпости в школах. Інструкція про роботу шкільних 

санітарних комісій. Правила внутрішнього розпорядку для трудових шкіл 

м. Києва і Київського округу (1927 р.). 

Протоколи та витяги з протоколів засідань РНК УСРР, президії Ради 

товариства «Геть неписьменність!». Протоколи засідань пленуму 

окрвиконкому, райвиконкому, окружних і районних комісій, окружної та 

районної виборчих комісій, районного відділу культури, районних Ради 

соціальної допомоги та педагогічної ради, сільрад, їх правлінь та комісій, 

сільських виборчкомів. Справи про перевибори сільрад (1927 р.). Протоколи 

загальних зборів виборців сіл, слухачів сільських гуртків ліквідації 

неписьменності, правлінь хат-читалень, жителів сіл району. Статути і 

списки сільських релігійних громад. 

Листування з окрвиконкомом, його відділами, народними судами, 

окружним військкоматом, окружними та сільськими виборчкомами, 

окружною інспектурою наросвіти, освітніми установами, трудовими 

школами, сільрадами, релігійними громадами району, редакціями газет 

«Пролетарська правда», «Радянське село», «Селянська газета». Лист 

колективу адвокатів про стан і режим Львівської тюрми для політв’язнів 

(1927 р.). 

Господарські плани відділів окрвиконкому. Плани роботи 

райвиконкому, сільрад, шкіл району. Річні звіти окрвиконкому, 

райвиконкому його відділів, шкіл району, лікпунктів, Бородянської лікарні та 

ін. медичних установ. Статистичні звіти про роботу сільрад та 

промислових підприємств. Відомості про матеріально-техічний стан шкіл, 
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кількість та роботу промислових підприємств. Відомості шкільного 

перепису за 1928 рік. Статистичні відомості про ліквідацію 

неписьменності населення; кількість населення району згідно перепису 

1926 р., кількість шкіл, учнів району. Статистичні відомості про роботу 

райвиконкому, перевибори сільрад, кількість населених пунктів і виборчих 

дільниць, обстеження сільськогосподарських колективів району, кількість 

наймитів у господарствах селян (1928-1929 рр.). Статистичні відомості про 

ціни на продукцію сільського господарства (1929-1930 рр.); кількість шкіл і 

учнів, робітничих, селянських господарств, колгоспів району за 1930-

1931 роки. 

Списки співробітників медичних закладів, вчителів району, виборців та 

осіб, позбавлених виборчих прав, членів сільрад та споживчих 

сільськогосподарських товариств, військовозобов’язаних. Свідоцтва про 

народження громадян району (1923 р.). Документи допризовників та 

військовозобов’язаних. Особові рахунки платників сільськогосподарського 

податку (1925-1926 рр.). 

5. Опис 2 

6. 35 спр., 1922-1931 рр. 

7. Постанови РНК УСРР, ВУЦВК. Обіжники, циркуляри, інструкції, 

методичні листи Наркомату освіти УСРР, Київського окрвиконкому, 

окружного відділу наросвіти, райвиконкому. Положення про конкурс на 

кращий лікпункт та осередок товариства «Геть неписьменність!». Статут 

товариства «Селянський будинок». Протоколи засідань президії 

окрвиконкому та райвиконкому, районного управління наросвіти, культурно-

освітніх комісій райвиконкому та сільрад, педагогічних рад шкіл, завідувачів 

селянських будинків і хат-читалень. Протоколи загальних зборів жителів сіл, 

членів КНС. Листування з окружним відділом наросвіти, сільрадами щодо 

культурно-освітньої роботи, ліквідації неписьменності. Плани роботи 

райвиконкому, районного відділу наросвіти. Звіти райвиконкому, районних 

інспекторів наросвіти. Річні звіти про роботу шкіл району. Статистичні 
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відомості про кількість учнів та вчителів, укомплектування та роботу 

трудових шкіл (1927-1930 рр.). Списки: шкіл та вчителів; співробітників 

установ, які склали іспити з української мови (1929 р.). 

5. Опис 3 

6. 74 спр., 1923-1930 рр. 

7. Постанови, обіжники накази ВУЦВК, РНК УСРР, окружного 

фінансового відділу, президії райвиконкому. Протоколи засідань президії 

окрвиконкому, райвиконкому, районної податкової комісії. Річні фінансові 

звіти сільських кооперативів та споживчих товариств. Фінансові документи 

райвиконкому, сільрад, кооперативів (бюджети, відомості про виплату 

заробітної плати, надходження податків). Справи про оподаткування 

сільськогосподарських товариств. 

5. Опис 4 

6. 6 спр., 1927-1931 рр. 

7. Протоколи засідань комісії районного відділу соціального захисту 

щодо призначення пенсій інвалідам Першої світової та громадянської воєн. 

Книга обліку інвалідів за 1927-1931 роки. 

5. Опис 5 

6. 719 спр., 1943-1961 рр. 

7. Постанови виконкому та сесій Київської обласної Ради депутатів 

трудящих, сесій Бородянської районної ради. Рішення та розпорядження 

облвиконкому та райвиконкому. Протоколи засідань і сесій районної Ради 

депутатів трудящих, виконкомів районної, сільських і селищних рад. 

Матеріали до протоколів, рішень і розпоряджень райвиконкому. Листування 

з обласними, районними та сільськими установами з питань сільського та 

колгоспного будівництва, торгівлі, електрифікації тощо. Директиви та 

інформації, листування райвиконкому з виробничих та організаційних 

питань. Плани роботи виконкому та його відділів, сільських і селищних рад. 

Звіти про роботу виконкому. Статистичні звіти райвиконкому, сільських і 

селищних рад. Інформації сільрад про основні напрями роботи. Фінансові 
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документи райвиконкому, сільських і селищних рад (кошториси витрат, 

відомості нарахування заробітної плати, особові рахунки працівників, 

фінансові звіти тощо.). 

Акти про збитки, нанесені школам і установам району в період 

окупації 1941-1943 років. Списки осіб, представлених до нагородження 

медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» та відповідні постанови облвиконкому про їх затвердження. 

Матеріали про нагородження багатодітних матерів. Списки співробітників 

райвиконкому та його відділів (1944 р.), працівників райвиконкому, голів і 

депутатів сільських і селищних рад (1946-1950 рр.). 

5. Опис 6 

6. 32 спр., 1952-1962 рр. 

7. Протоколи засідань місцевкому та райвиконкому, звітно-виборчих 

та загальних зборів профспілки. Об’єднані рішення місцевкому та 

райвиконкому. Плани та звіти про роботу місцевкому. 

8. Російська, українська, польська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 103 

2. ф. Р-121  

3. Броварський районний виконавчий комітет Ради депутатів 

трудящих, м. Бровари Київської області 

4. 4 оп., 450 спр., 1923-1931, 1943-1963 рр. 

5. Опис 1 

6. 83 спр., 1923-1931 рр. 

7. Постанови ВУЦВК, РНК УСРР та Київського окрвиконкому. 

Циркуляри Київського окрвиконкому. Обіжники та розпорядження НКВС 

УСРР, окружного фінансового відділу. Протоколи засідань президій 
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окрвиконкому та райвиконкому, районних комісій, сільрад. Протоколи нарад 

представників районного земвідділу, районних статистиків, голів та 

секретарів сільрад; загальних зборів жителів сіл Броварського району. 

Витяги з протоколів засідань окрвиконкому та райвиконкому. Листування з 

окрвиконкомом, його відділами, сільрадами з адміністративно-господарських 

питань. 

Плани роботи сільрад району. Плани щодо цивільного та шляхового 

будівництва в селах. Справи щодо будівництва та ремонту лікарень сільських 

будинків, шкіл, хат-читалень, шляхів в населених пунктах району. Відомості 

та акти виконання будівельних та ремонтних робіт. Креслення шляхів сіл 

Броварського району за 1929 рік. Звіти про їх будівництво. Креслення і 

проекти будинків і споруд. 

Статистичні відомості: про кількість зареєстрованих актів 

цивільного стану у сільських відділах РАЦС; облік населення району згідно 

Всесоюзного перепису 1926 року. Списки: відповідальних працівників 

райвиконкому та сільрад; жителів сіл району; жителів с. Бортничі, які 

виявили бажання переселитися до Херсонської губернії. 

5. Опис 2 

6. 3 спр., 1923, 1928 р. 

7. Відомість на виплату заробітної плати співробітникам шкіл 

Броварського району (травень 1923 р.). Кошторис на ремонт школи 

с. Бобрик (1928 р.). 

5. Опис 3 

6. 4 спр., 1928-1931 рр. 

7. Витяги з наказів окружного фінансового відділу щодо особового 

складу. Зведені відомості про нарахування сільськогосподарського податку. 

Заяви членів Броварської артілі «Металпром». 

5. Опис 4 

6. 360 спр., 1943-1963 рр. 



164 

7. Постанови Президії Верховної Ради УРСР. Постанови і 

розпорядження Київського облвиконкому та Броварського райвиконкому, 

об’єднаного засідання Броварського райвиконкому та райкому КПУ, сесій 

Київської обласної ради. Постанови і рішення Київського обкому КПУ та 

Київського облвиконкому. Накази райвиконкому. 

Протоколи сесій Броварської районної Ради депутатів трудящих. 

Протоколи засідань Броварського райвиконкому, комісій районної ради, 

виконкомів Броварської міськради та сільрад. Плани роботи райвиконкому, 

його постійних комісій. Державні плани розвитку сільського господарства 

району. Звіти райвиконкому та виконкомів сільрад про роботу. 

Статистичні звіти райвиконкому, селищної та сільських рад щодо 

особового складу, виборів, використання фінансів. Фінансові документи 

райвиконкому (бюджети, кошториси, касові книги, фінансові звіти тощо) за 

1946-1962 роки. 

Відомості про кількість громадян СРСР по Броварському району, які 

повернулися з німецького полону і примусових робіт у 1945 р.; наявність і 

виявлення братських могил в районі. Опитувальні листи для осіб, які 

повернулися з Німеччини протягом 1945-1946 років (по селах). Списки: 

передовиків сільського господарства, осіб представлених до нагородження 

медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.»; постійних комісій Броварської районної ради і сільрад. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 
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1. 104 

2. ф. Р-122 

3. Шпилівський сільський комітет незаможних селян, с. Шпилі 

Іванківського району Київського округу 

4. 1 оп., 8 спр.,1923-1928 рр. 

5. Опис 1 

6. 8 спр., 1923-1928 рр.  

7. Обіжники та розпорядження районного КНС (1923-1924 рр.). 

Протоколи: VI районного з’їзду КНС; засідань районного та сільських КНС; 

загальних зборів членів сільського КНС. Відомості про економічне 

становище та кількісний склад членів сільського КНС. Особові анкети.  

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (18 од) 

11. – 

 

1. 105 

2. ф. Р-123 

3. Гоголівський районний виконавчий комітет Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, с. Гоголів Гоголівського 

району Київського округу Київської губернії 

4. 1 оп., 22 спр., 1923-1924 рр. 

5. Опис 1 

6. 22 спр., 1923-1924 рр. 

7. Постанови ВУЦВК. Циркуляри, обіжники, інструкції, 

розпорядження окрвиконкому та райвиконкому. Протоколи засідань сільрад, 

сільських КНС, загальних зборів жителів сіл району. Журнали реєстрації 

вхідних і вихідних документів райвиконкому. Списки платників 

сільськогосподарського та загальногромадського податків у селах району, їх 

особові рахунки. Книга обліку надходження податків. 
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8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 106 

2. ф. Р-124 

3. Димерський районний виконавчий комітет Ради депутатів 

трудящих, смт. Димер Димерського району Київської області 

4. 9 оп., 1356 спр., 1921-1934, 1944-1962 рр. 

5. Опис 1 

6. 654 спр., 1923-1934 рр. 

7. Постанови, положення, циркуляри, інструкції ВУЦВК, РНК УСРР, 

НКВС УСРР, губвиконкому, окрвиконкому. Циркуляри, розпорядження 

Наркомату фінансів СРСР, Наркомпроду УСРР, губвиконкому, 

окрвиконкому, райвиконкому, губернських та окружних управлінь і відділів. 

Накази, інструкції окружного військкомату, райвиконкому. 

Протоколи засідань Наркомату торгівлі УСРР, губвиконкому, 

окрвиконкому, їх відділів, окружної комісії національних меншин, 

райвиконкому, його комісій, сільрад, сільських комісій, районного і 

сільських виборчкомів. Протоколи районного з’їзду Рад, з’їзду і нарад голів 

сільрад. Протоколи зборів профспілок району, загальних зборів жителів сіл, 

членів сільських КНС, хат-читалень, комсомольських осередків, релігійних 

громад, євреїв-переселенців району. Листування з окрвиконкомом, 

окружними відділами, військкоматом та судом, районними комісіями та 

міліцією, школами району, Димерським лісництвом, сільрадами, сільськими 

товариствами «Просвіта», КНС, артілями. 

Статистичні відомості про сплату податків (1923-1933 рр.), 

виконання планів хлібозаготівель (1930-1932 рр.), розміри земельних площ у 

селах, кількість колективізованих господарств (1930 р.), надання допомоги 
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голодуючим. Статистичні відомості про національний і партійний склад 

сільрад, роботу сільських відділів РАЦС, становище шкіл району та кількість 

дітей шкільного віку, стан посівів та доріг у селах. Справи про будівництво 

шкіл в окремих селах району, закриття церкви в с. Старі Петрівці (1929-

1932 рр), ліквідацію Димерського райвиконкому (1932 р.), відновлення 

виборчих прав громадян.  

Списки співробітників райвиконкому, працівників районного відділу 

міліції, голів і членів сільрад та сільських КНС, осіб, позбавлених виборчих 

прав, платників податків. Списки жителів сіл з відомостями про землю (1923, 

1929 рр.), населених пунктів з відомостями про кількість населення (1925 р.). 

Списки учнів шкіл, членів лікпунктів, малограмотних селян, допризовників. 

Списки торгово-промислових підприємств району, орендарів землі (1929 р.), 

громадян, які бажають займатися торгівлею, іноземців, які проживають в 

районі. Посвідчення голів сільрад, працівників райвиконкому. Статути і 

списки членів релігійних громад. Посвідчення та реєстраційні картки 

духовенства. Заяви громадян про акти цивільного стану. 

Акти перевірки роботи сільрад. Орендні договори райвиконкому з 

громадянами. Описи майна селян, які не сплатили податки. Заяви громадян 

про зменшення податків, звільнення від них. Фінансові документи 

райвиконкому та сільрад. 

5. Опис 2 

6. 161 спр., 1921-1934 рр. 

7. Постанови, циркуляри РНК УСРР, Наркоматів торгівлі та заготівель 

УСРР, окрвиконкому, облвиконкому, райвиконкому, Української 

економічної наради. Циркуляри, розпорядження облвиконкому, 

окрвиконкому, його відділів. Інструкції ВУЦВК. Накази окружного 

військкомату. Протоколи: засідань райвиконкому, районних комісій, сільрад 

та їх президій; загальних зборів селян, членів КНС та сільських хат-читалень. 

Листування з окрвиконкомом, його відділами, окружним військкоматом, 

сільрадами, лікпунктами. Звіти сільрад. Річні звіти сільських трудових шкіл. 
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Статистичні звіти відділів РАЦС. Відомості про кількість населених 

пунктів та мешканців району (1924 р.), навчальні і культурно-освітні заклади 

(1925 р.), хід хлібозаготівель (1930-1931 рр.), заготівлі зерна, іншої продукції 

та посівні площі в колгоспах у 1932-1933 рр., поставки сільськогосподарської 

продукції та сировини (1934 р.). Списки: народних засідателів, співробітників 

райвиконкому, членів сільрад, власників коней, нетрудового населення 

смт. Димер, осіб, позбавлених виборчих прав, кооперативних товариств. 

5. Опис 3 

6. 33 спр., 1925-1929 рр. 

7. Циркуляри, розпорядження окружного статистичного бюро. 

Статистичні відомості про запаси зерна, посіви, врожайність, ринкові ціни 

в районі; діяльність культурно-освітніх установ, державні, кооперативні і 

приватні підприємства, товарообіг, кількість населення по селах, записів 

актів цивільного стану, Всесоюзний перепис населення 1926 р., діяльність 

шкіл, районний шкільний перепис. Річні звіти сільських кооперативних 

товариств. Списки: державних установ і підприємств району, господарств для 

сільськогосподарського перепису 1927 р. із даними про майновий стан. 

Реєстраційні картки вчителів. 

5. Опис 4 

6. 19 спр., 1923-1926 рр. 

7. Заяви підприємств та приватних осіб щодо обороту та патентів. 

Список кустарів району. Прибутково-видатковий кошторис райвиконкому 

на 1923-1924 рр.; звіт про оподаткування. 

5. Опис 5 

6. 17 спр., 1923-1932 рр 

7. Обіжники, розпорядження окружного відділу наросвіти. Протоколи 

IX районного з’їзду Рад; засідань методичного бюро районного відділу 

наросвіти, культурно-просвітницького відділу райвиконкому та відповідних 

комісій сільрад. Витяги з протоколів окрвиконкому та райвиконкому. Річні 

звіти районного відділу наросвіти та трудових шкіл. Статистичні звіти 
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політичних і культурно-освітніх установ. Плани політико-освітньої роботи в 

районі. Доповіді про методи викладання та організацію педагогічного 

процесу в школах (1927-1929 рр.). Списки вчителів шкіл району за 1931-1932 

роки. 

5. Опис 6 

6. 126 спр., 1923-1931 рр. 

7. Постанови, обіжники, розпорядження ВУЦВК, РНК УСРР, 

Наркомату землеробства УСРР, окрвиконкому, окружного земвідділу, 

райвиконкому. Протоколи засідань: президії окрвиконкому та райвиконкому, 

окружної та сільських земельних комісій; районних нарад з питань обробітку 

землі, загальних зборів жителів сіл, членів сільських артілей і товариств. 

Листування з сільрадами району. Плани роботи районного земвідділу. 

Виробничі плани сільськогосподарських артілей товариств. Оперативний 

план колективізації по Димерському району на 1928-1929 роки. Звіти 

колгоспів. Справи про реєстрацію та діяльність сільськогосподарських та 

кооперативних товариств, артілей. 

5. Опис 7 

6. 15 спр., 1924-1926 рр. 

7. Обіжники та розпорядження Наркомату землеробства УСРР, 

окружного і районного земвідділів. Протоколи технічних нарад окружного і 

районного земвідділів. Описи та схематичні плани державних земель та 

нерухомого майна сіл району. Відомості з обліку державних земель та 

нерухомого майна по району за 1925-1926 роки. 

5. Опис 8 

6. 315 спр., 1943-1962 рр. 

7. Постанови, рішення, накази облвиконкому, райвиконкому з 

організаційних питань. Директивні розпорядження обласного комітету КПУ, 

облвиконкому, райвиконкому. Протоколи засідань райвиконкому, сесій 

районної Ради трудящих, сесій і засідань виконкомів сільрад, сільських і 

селищних рад, загальних зборів робітників району, жителів сіл. Протоколи 
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нагородження багатодітних матерів. Листування з обласними, районними, 

сільськими установами з виробничих питань. Плани роботи райвиконкому, 

районної ради, сільрад. Річні статистичні, квартальні і місячні звіти 

райвиконкому. Фінансові документи (кошториси, книги обліку витрат та 

кредитів, звіти). 

5. Опис 1 к 

6. 16 спр., 1946-1949, 1959-1962 рр. 

7. Відомості виплати заробітної плати робітникам і службовцям. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 107 

2. ф. Р-125 

3. Іванківський районний виконавчий комітет Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, с. Іванків Іванківського 

району 

4. 5 оп., 337 спр., 1923-1931 рр. 

5. Опис 1 

6. 143 спр., 1926-1929 рр 

7. Постанови райвиконкому, IX районного з’їзду Рад. Циркуляри, 

інструкції, розпорядження окрвиконкому; окружного військкомату, 

окружного відділу праці, окружного фінансового відділу, райвиконкому. 

Накази окружного військкомату. Протоколи засідань окрвиконкому, 

райвиконкому, його президії та пленумів, окружної інспектури наросвіти, 

сільрад, районного та сільських виборчкомів; загальних зборів виборців, 

членів КНС, земельних громад, педагогічних об’єднань трудових шкіл. 

Витяги з протоколів окрвиконкому, земельних громад. Листування з 

окрвиконкомом, окружним військкоматом, окружними відділами, районною 



171 

міліцією, районним земвідділом, сільрадами, видавництвом газети 

«Радянське село». Плани роботи райвиконкому, його відділів, сільрад. План 

хлібозаготівель району на 1930-1931 роки. Звіти про роботу сільрад, 

кооперативних товариств, КНС, адміністративного відділу районної міліції. 

Відомості про кількість конфіскованих земель, наданих селянам у 1927-

1928 рр., надходження податків, хід хлібо- і м’ясозаготівель у селах, облік 

військовозобов’язаних, кількість релігійних громад, священиків, віруючих 

району, громадян, які мають нетрудові прибутки. Списки: господарств, 

звільнених від податків, осіб, позбавлених виборчих прав, 

військовозобов’язаних та призовників району. Акти обстеження роботи 

райвиконкому, районних установ та сільрад. Описи майна церков. 

5. Опис 2 

6. 76 спр., 1923-1929 рр. 

7. Обіжники, розпорядження окрвиконкому його відділів, окружного 

військомату. Протоколи: повітвиконкому, райвиконкому, районних комісій, 

опікунської ради, сільрад, сільських комісій, загальних зборів виборців сіл. 

Листування з окрвиконкомом, Радомисльським райвиконкомом, районним 

військкоматом, сільрадами. Звіти райвиконкому, сільських виборчкомів про 

роботу. Відомості про роботу сільрад. Списки жителів сіл району, осіб, 

позбавлених виборчих прав (по сільрадах) у 1928 р., селян, звільнених від 

податків, переселенців району. Справи про проведення хлібозаготівель в 

районі, реалізацію 2-ої позики індустріалізації. 

5. Опис 3 

6. 34 спр., 1927-1931 рр. 

7. Постанови, обіжники, розпорядження окружного відділу народної 

освіти та товариства «Геть не писемність!». Протоколи засідань президії 

райвиконкому, педагогічних і шкільних рад, культурно-освітніх комісій 

сільрад, правлінь сільських будинків і хат-читалень. Протоколи нарад 

районного відділу наросвіти, голів сільрад району. Листування з Київською 

окружною інспектурою наросвіти. План роботи райвиконкому. Статистичні 
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відомості і звіти про роботу шкіл району. Звіти лікпунктів. Списки 

співробітників політико-освітніх установ та вчителів трудових шкіл. 

5. Опис 4 

6. 56 спр., 1925-1928 рр. 

7. Обіжники, розпорядження Київського окружного відділу 

соціального забезпечення. Протоколи засідань однойменного районного 

відділу щодо призначення пенсій. Особові справи пенсіонерів Іванківського 

району за 1928 р. (алфавітний перелік за прізвищами). 

5. Опис 5 

6. 28 спр., 1925-1930 рр. 

7. Постанови та інструкції ВУЦВК, РНК УСРР щодо реєстрації та 

ліквідації сільськогосподарських артілей і кооперативних організацій. 

Циркуляри, розпорядження Наркомату землеробства УСРР, окрвиконкому. 

Протоколи засідань президії окрвиконкому, райвиконкому, сільрад, їх 

земельних комісій. Протоколи технічних нарад районного земвідділу. 

Листування з окрвиконкомом та сільрадами щодо оренди землі. Справи про 

землевпорядкування сіл району. Статут Переселенського хліборобського 

товариства. Посімейно-маєткові списки жителів сіл Іванківського району. 

Список сіл з відомостями про кількість населення, землі та худоби. 

Посвідчення переселенців. Звіти про роботу Іванківського райвиконкому та 

районного земвідділу. Відомості про організацію колгоспів (1930 р.).  

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 
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1. 108 

2. ф. Р-126 

3. Київський районний виконавчий комітет Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, м. Київ 

4. 4 оп., 87 спр., 1923-1932 рр. 

5. Опис 1 

6. 32 спр., 1924-1930 рр. 

7. Обов’язкові постанови, бюлетені, обіжники, інструкції Київського 

райвиконкому. Протоколи засідань райвиконкому, його президії, пленумів 

районного парткому, районного земвідділу, сільрад району, їх президій, 

комісій. Листування з окружним та районним земвідділами, сільрадами, 

колгоспами, редакціями газет і журналів. Протоколи та акти розкуркулення 

селянських господарств в с. Гореничі (1930 р.). Акти та угоди про оренду 

будинків, земельні суперечки селян та артілі. Документи щодо сплати 

податків і зборів. Список співробітників райвиконкому. 

5. Опис 2 

6. 31 спр., 1923-1932 рр. 

7. Обіжники, розпорядження Наркомату землеробства УСРР, 

Київського окрвиконкому. Протоколи технічних нарад при Київському 

райвиконкомі та районному земвідділі. Витяги з протоколів райвиконкому. 

Справи про добровільне переселення жителів сіл Гостомельського і 

Будаївського районів в межі Київського округу; проведення 

землевпорядкувальних робіт у сільськогосподарських артілях району. 

Статистичні відомості про кількість землі, дворів та худоби у селах 

Київського району. Відомості про соціально-економічний і національний 

склад хуторів. Листування з окрвиконкомом, РСІ, прокуратурою. Заяви 

громадян з питань розкуркулення. Судові та касаційні скарги, вироки по 

цивільних справах. Позовні справи селян щодо землекористування. 

5. Опис 3 

6. 19 спр., 1928-1930 рр. 
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7. Обіжники Наркомату торгівлі УСРР, окрвиконкому. Копії обіжників 

ВУЦВК, ОДПУ щодо колективізації і «ліквідації куркульства як класу». 

Розпорядження Київського окружного парткому КП(б)У. Протоколи 

засідань райвиконкому, його комуністичної фракції, районних комісій та 

окружних комісій щодо позики індустріалізації та хлібозаготівель. Витяги з 

протоколів економічної наради УСРР, окрвиконкому. Листування з 

окрвиконкомом, редакціями газет «Радянське село», «Селянська газета», 

«Пролетарська правда», окружним відділом ОДПУ. Листи: окрвиконкому та 

його адміністративного відділу  про стягнення податків та оподаткування 

господарств заможних селян, депортацію за межі округу великих 

землевласників (1929 р.); райвиконкому до уповноважених про створення 

системи сільськогосподарської кооперації (1930 р.). Копії телеграм РНК 

СРСР та УСРР щодо боротьби із заможним селянством. Список господарств 

заможних селян по Київському району (1930 р.). Список співробітників 

Київського райвиконкому. 

5. Опис 4 

6. 5 спр., 1927-1928 рр. 

7. Протоколи засідань комісій у справах хлібозаготівель. Протоколи 

засідань, витяги з протоколів і план роботи районного парткому. 

Листування з уповноваженим Наркомату торгівлі УСРР, окрвиконком, його 

відділами та установами. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (43 од.) 

11. – 
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1. 109 

2. ф. Р-127 

3. Березанський районний виконавчий комітет Ради депутатів 

трудящих, смт. Березань Березанського району Київської області 

4. 3 оп., 223 спр., 1923-1930, 1944-1962 рр. 

5. Опис 1 

6. 53 спр., 1923-1930 рр. 

7. Постанови, обіжники ВУЦВК, РНК УСРР, Київського і 

Прилуцького окрвиконкомів, Всеукраїнського товариства авіації і 

повітряного флоту. Накази, обіжники Київського губвиконкому, Київського 

окрвиконкому та окружного військкомату, Березанського райвиконкому. 

Протоколи засідань губвиконкому, районної економічної наради та сільських 

виборчкомів, бюро районного парткому, сільрад. Протоколи загальних 

зборів сільрад та жителів сіл району. Листування з окрвиконкомом, 

окружними фінансовим відділом і земельним управлінням; волвиконкомами, 

сільрадами. Господарсько-операційний план району на 1925-1926 роки. 

Списки: населених пунктів з відомостями про кількість населення; власників 

млинів, маслоробок, пасік та садів по району. Відомості про особовий склад 

райвиконкому, сільрад та КНС; освіту, педагогічний та військовий стаж 

вчителів трудових шкіл району на 1923 рік. 

5. Опис 2 

6. 19 спр., 1923-1924 рр. 

7. Постанови ВУЦВК, губвиконкому, окрвиконкому. Обіжники, 

накази, розпорядження окружного земельного управління та окрвиконкому. 

Протоколи загальних зборів жителів сіл району про проведення 

землевпорядних робіт. Витяги з протоколів окружного земельного 

управління. Листування з окрвиконкомом, окружним земельним 

управлінням, сільрадами. Плани роботи та звіти районного земельного 

управління. Відомості про посівні площі у селах району. Кошториси витрат 

районного земельного управління на 1923 рік. 
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5. Опис 3 

6. 151 спр., 1944-1962 рр. 

7. Постанови, розпорядження Ради Міністрів УРСР, ЦК КП(б)У, 

Березанського райвиконкому. Накази райвиконкому. Рішення та 

розпорядження облвиконкому. Протоколи засідань і сесій райвиконкому, 

сесій Березанської районної Ради трудящих. Листування: з Міністерством 

сільського господарства та заготівель СРСР, Радою Міністрів УРСР, 

облвиконкомом щодо електрифікації сільського господарства; з обласними, 

районними організаціями, сільрадами з питань освіти. 

Плани роботи райвиконкому та районної ради. Зведення про 

організаційну роботу районної та сільських рад за 1962 рік. Фінансові 

документи райвиконкому за 1948-1962 рр. (кошториси витрат, відомості про 

виплату заробітної плати). 

Акти збитків, завданих господарству району німецькими 

загарбниками. Списки громадян району насильно вивезених до Німеччини. 

Справа про передання церкви с. Пилипче виконкому сільради для 

використання під бібліотеку (1949-1951 рр.). 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 110 

2. ф. Р-128 

3. Макарівський районний виконавчий комітет Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, сел. Макарів Київського 

округу 

4. 5 оп., 622 спр., 1922-1936 рр. 

5. Опис 1 

6. 423 спр., 1922-1930 рр. 
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7. Постанови, циркуляри РНК і ВРНГ УСРР, ВУЦВК, Наркомату 

фінансів СРСР, НКВС УСРР, окрвиконкому, райвиконкому. Циркуляри, 

накази, інструкції ВУЦВК, НКВС УСРР, Київського губвиконкому, 

окрвиконкому, губернського фінансового відділу, окружних відділів, 

окружного військкомату, райвиконкому. Статути релігійних громад та 

трудових артілей сіл Макарівського району. Протоколи та витяги з 

протоколів РНК та ВРНГ УСРР. Протоколи засідань губвиконкому, 

окрвиконкому, райвиконкому, окружних, районних і сільських виборчкомів, 

районних комісій, районного кооперативного з’їзду, сільрад та їх комісій, 

КНС. Протоколи загальних зборів виборців та жителів сіл, сільських комісій, 

релігійних громад. Листування райвиконкому та районного військового 

комісара з сільрадами, окрвиконкомом, окружними і районними відділами. 

Плани роботи, доповіді і звіти райвиконкому, сільрад. Доповідні 

записки вчителів про організацію в селах гуртків ліквідації неписьменності. 

Статистичні звіти сільських відділів РАЦС. Статистичні відомості про 

кількість населення, землі, сільськогосподарського реманенту, трудові школи 

та учбові майстерні в районі (1928-1929 рр.). Відомості про обстеження 

промислових підприємств, будівництво шкіл, шляхів, проведення військових 

навчань, ціни на ринках, роботу споживчих товариств. Відомості про 

кількість населених пунктів, наявність худоби, надходження 

сільськогосподарського податку, стан посівів. Справи і відомості про 

особовий склад райвиконкому, сільрад, відновлення виборчих прав громадян, 

продаж майна громадян за борги. Списки військовозобов’язаних району, 

зокрема 1897 р.н., власників коней, церковних громад, установ наросвіти, 

особового складу трудових шкіл, осіб, позбавлених виборчих прав за 1924 і 

1927 роки. Посвідчення військовозобов’язаних, призовників, співробітників 

райвиконкому, жителів сіл. Акти обстеження роботи райвиконкому, 

колгоспів. 

5. Опис 2 

6. 101 спр., 1923-1930 рр. 
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7. Циркуляри, розпорядження, інструкції Київського окрвиконкому. 

Накази Київського окружного та міського військкоматів. Протоколи: 

засідань президії окрвиконкому та райвиконкому, президії окружного та 

районного КНС, районних комісій; нарад представників правлінь сільрад, 

районного відділу наросвіти; загальних зборів земельних громад району. 

Листування з окрвиконкомом, окружним фінансовим відділом, районними 

міліцією, фінансовим інспектором, сільрадами. Плани роботи райвиконкому і 

сільрад. Статистичні звіти відділів РАЦС. Списки і адреси військових 

навчальних закладів району (1926 р.). Списки осіб, які підлягають 

розкуркуленню (1924 р.). Справи про оренду підприємств, садів у селах 

району. Акти перевірки роботи сільських рад. 

5. Опис 3 

6. 40 спр., 1924-1929 рр. 

7. Відомості про оборот споживчих товариств, промислових та 

приватних підприємств. Заяви громадян щодо отримання патентів на 

діяльність або закриття підприємств; патенти, облікові картки ремісників. 

Бюджети райвиконкому. 

5. Опис 4 

6. 36 спр., 1924-1936 рр. 

7. Обіжники, циркуляри, розпорядження Київського окрвиконкому, 

окружного відділу наросвіти. Тимчасове положення про районних 

інспекторів народної освіти (1927 р.). Протоколи засідань райвиконкому, 

районних відділів і комісій, інспекторів районного і окружного відділів 

наросвіти, педагогічних рад шкіл, культурно-освітніх комісій сільрад району. 

Протоколи загальних зборів працівників лікпунктів. Програми, тези, 

доповіді окружного відділу наросвіти. Листування з окружним відділом 

наросвіти та школами району. Річні звіти культурно-освітніх установ, 

лікпунктів, сільських хат-читалень. Статистичні відомості про прийом 

учнів та укомплектування шкіл району. 
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5. Опис 5 

6. 62 спр., 1923-1929 рр. 

7. Циркуляри, інструкції Наркомату землеробства УСРР. 

Розпорядження, обіжники окрвиконкому, окружного і районного земельного 

управління. Протоколи засідань райвиконкому його земельних секцій, 

районних технічних нарад сільрад, сільських земельних комісій, загальних 

зборів жителів сіл та сільськогосподарських колективів. Листування з 

окружним земвідділом, сільрадами, Українським акційним товариством 

«Плугатар». Звіти та справи про проведення землевпорядних робіт, посівних 

кампаній. Відомості про кількість городів, садів, вуликів у селах району. 

Акти обстеження роботи райвиконкому, артілей, селянських господарств. 

Договори про оренду землі. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 111 

2. ф. Р-130 

3. Переяславський районний виконавчий комітет Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, м. Переяслав Київського 

округу 

4. 4 оп., 246 спр., 1922-1931 рр. 

5. Опис 1 

6. 59 спр., 1923-1929 рр. 

7. Постанови ІХ Всеукраїнського з’їзду Рад, ВУЦВК, районної комісії 

по сільськогосподарському податку. Постанови, обіжники, розпорядження, 

накази РНК і Наркомату землеробства УСРР, Київського окрвиконкому, 

Переяславського райвиконкому. Циркуляри, накази Золотоніського 

окрвиконкому. Протоколи засідань Золотоніського окружного фінансового 
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відділу, Київського окрвиконкому, райвиконкому, губернської і окружної 

податкових комісій; загальних зборів жителів сіл району, представників 

сільськогосподарських колективів. Листування із Золотоніським 

окрвиконкомом, районним фінансовим відділом, районним відділом 

комунального господарства, сільрадами, кооперативним товариством 

«Самооборона». Плани і звіти кооперативних товариств. Звіти та відомості 

відділів РАЦС. Відомості сільрад про кількість землі і худоби в селах, 

розгляд скарг щодо землекористування. Відомості про агрономічні пункти та 

землеволодіння установ району, медичний і технічний персонал лікувальних 

установ, стан комунального господарства м. Переяслав, надходження 

податків. Списки та окладні листи платників податків. 

5. Опис 2 

6. 47 спр., 1924-1931 рр. 

7. Обіжники, розпоряджання Київського окружного статистичного 

бюро. Листування з районним фінансовим відділом та сільрадами щодо 

оподаткування. Статистичні відомості про форми звіту культурно-освітніх 

установ, реєстрацію актів цивільного стану, сільськогосподарський перепис 

1926 р., кількість господарств, землі і видів посівів, підсумки виробництва на 

млинах і лісопильнях району Статистичні відомості про національний 

склад, стать, вік, грамотність, природній рух населення, хід колективізації та 

ліквідацію неписьменності в селах району. Переписні листи Всесоюзного 

шкільного перепису на 15 грудня 1927 року. Акти про оренду земель 

колгоспами. Списки селянських господарств. 

5. Опис 3 

6. 78 спр., 1922-1928 рр. 

7. Витяги з постанов Київської окружної комісії зі стягнення ренти. 

Протоколи загальних зборів членів Переяславського кредитно-

кооперативного товариства, засідань Переяславської дільничої комісії по 

оподаткуванню зрівняльним збором. Листування з Київським повітовим і 

окружним фінансовими відділами. Заяви приватних осіб та підприємств про 
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фінансовий обіг торговельно-промислових підприємств для встановлення 

оподаткування. Списки кустарів, орендарів млинів і продавців хліба 

Золотоніського округу (1924 р.). Патенти на торгівлю і закриття 

підприємств. Звіт та відомості про проведення рентного оподаткування за 

1924-1925 роки. 

5. Опис 4 

6. 62 спр., 1926-1929 рр. 

7. Постанови райвиконкому, районної податкової комісії. Обіжники 

окружного і районного фінансових відділів. Протоколи засідань виконкомів 

сільрад, районної та сільських податкових комісій; загальних зборів жителів 

сіл. Листування районного фінансового відділу з сільрадами. Листування 

райвиконкому з окружним фінансовим відділом і сільрадами. Фінансові 

звіти підприємств та установ району. Звіти райвиконкому про виконання 

сільськогосподарського податку за 1926-1927 роки. Відомості оподаткування 

населення за будівлі і худобу. Списки збирачів податків та громадян, яким 

збільшено податок. Акти обстеження стану господарств та ліквідації 

приватних підприємств. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 112 

2. ф. Р-132  

3. Відділ робітничо-селянської інспекції Київського повітового 

виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, м. Київ 

4. 1 оп., 11 спр., 1920-1921 рр. 

5. Опис 1 

6. 11 спр., 1920-1921 рр. 
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7. Циркуляри, накази Наркомату РСІ УСРР, Київської губернської РСІ з 

організаційних питань та про боротьбу з бандитизмом. Положення про 

інструкторсько-ревізійні комісії. Звіт про діяльність повітової РСІ. 

Інформаційний бюлетень губернської РСІ. Листування з губернськими РСІ з 

питань організації та роботи осередків сприяння РСІ Київського 

повітвиконкому. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. –  

 

1. 113 

2. ф. Р-133 

3. Ставищенський районний виконавчий комітет Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, с. Ставище Малинського 

округу Київської губернії 

4. 2 оп., 3 спр., 1923-1924 рр. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1923 р. 

7. Протоколи засідань президії райвиконкому. Списки громадян, які 

потерпіли від стихійного лиха і мають право на зменшення податку. 

5. Опис 2 

6. 1 спр., 1923-1924 рр. 

7. Протоколи засідань, з’їздів, конференцій та загальних зборів 

вчителів шкіл Ставищенського району.  

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. –  
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1. 114 

2. ф. Р-134 

3. Товстоліський районний виконавчий комітет Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, с. Товстий Ліс Малинського 

округу Київської губернії 

4. 1 оп., 27 спр., 1923-1924 рр.  

5. Опис 1  

6. 27 спр., 1923-1924 рр. 

7. Постанови ВУЦВК. Обов’язкова постанова Малинського 

окрвиконкому та окружного земельного управління. Інструкції 

Реввійськради УСРР та колегії Наркомату юстиції УСРР про облік 

військовозобов’язаних, народні суди та революційні трибунали. Обіжники, 

розпорядження окрвиконкому за 1924 рік. Накази, циркуляри губернського 

військового комісара; окружного та районного військкоматів. Статут 

Малинського окружного товариства ліквідації неписьменності. Протоколи 

засідань сільрад, наради завідувачів шкіл, загальних зборів жителів сіл. Копії 

протоколів засідань губвиконкому та окрвиконкому. Листування з 

губвиконкомом, сільрадами. Звіти про роботу сільрад, облік 

військовозобов’язаних. Відомості про керівний склад Червоної Армії. 

Списки військовозобов’язаних, справи про зняття їх з обліку та матеріали про 

мобілізацію в районі. Списки членів сільрад та осіб, позбавлених виборчих 

прав. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 
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1. 115 

2. ф. Р-136 

3. Чорнобильський районний виконавчий комітет Ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, смт. Чорнобиль 

Київського округу 

4. 3 оп., 148 спр., 1921-1927 рр. 

5. Опис 1 

6. 92 спр., 1922-1927 рр. 

7. Постанови, обіжники, циркуляри розпорядження ВУЦВК, РНК та 

НКВС СРСР і УСРР, Наркомату соціального забезпечення СРСР, Наркомату 

землеробства УСРР, Київської губекономнаради, Центрального КНС, 

Малинського окрвиконкому, Чорнобильського райвиконкому. Накази, 

розпорядження Київського губвиконкому, Малинського і Київського 

окрвиконкомів, Радомисльського райвиконкому, Малинського окружного 

військкомату. Статут про єдину трудову школу. Інструкції районного 

відділу наросвіти. Положення Наркомату землеробства УСРР про ліквідацію 

сільськогосподарських колективів, комун, артілей та товариств. Протоколи 

засідань губвиконкому, президії Малинського окрвиконкому, Київського 

окрвиконкому, Радомисльського і Чорнобильського райвиконкомів, 

Чорнобильського волвиконкому, районного виборчкому, сільрад, комісій 

КНС. Протоколи районного з’їзду Рад та технічних нарад, загальних зборів 

громадян і торговців смт. Чорнобиль, жителів сіл району. Листування з 

Малинським та Київським окрвиконкомами, установами і підприємствами 

району, сільрадами, сільськогосподарськими товариствами. 

Плани роботи, доповіді, звіти райвиконкому його відділів. Плани 

проведення виборів до місцевих Рад. Статистичні зведення про 

націоналізацію житла, кількість домоволодінь в смт. Чорнобиль та 

с. Горностайпіль. Звіти районного земельного управління, сільрад про 

роботу. Статистичні звіти сільських виборчкомів. Відомості про особовий 

склад райвиконкому та сільрад, працівників районного відділу наросвіти; 
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школи, державні, церковні та ін. землі, будівлі та майно району, ціни на 

ринках. Відомості про вивчення співробітниками райвиконкому і сільрад 

української мови. Списки військовозобов’язаних, педагогічних колективів 

трудових шкіл, завідувачів хат-читалень, студентів району. Списки 

кооперативів району, домових комітетів смт. Чорнобиль та населених 

пунктів з відомостями про кількість землі і господарств. Справи про роботу 

дитячих будинків та шкіл району, організацію єврейських релігійних громад 

в смт. Чорнобиль.  

5. Опис 2 

6. 53 спр., 1921-1927 рр. 

7. Обіжники, накази, розпорядження повітового і районного 

виконкомів, Малинського і Київського окрвиконкомів, Радомисльського 

окружного військкомату. Положення губернського статистичного бюро. 

Протоколи засідань президії губвиконкому, Малинського окрвиконкому та 

його комісій, політичних секцій, Київського окрвиконкому, райвиконкому, 

районного та сільських виборчкомів, районного КНС і комісій. Листування з 

окрвиконкомом, Малинським окружним та Радомисльським повітовим 

військкоматами, сільрадами. Статистичні відомості про роботу сільрад та 

економічне становище Чорнобильського району, роботу сільських 

уповноважених РАЦС. Списки громадян, позбавлених виборчих прав, 

вчителів смт. Чорнобиль. Справи про забудову земельних ділянок у цьому 

населеному пункті та договори з орендаторами про відкриття крамниць 

(1925 р.). 

5. Опис 5 

6. 3 спр., 1924-1925 рр. 

7. Справи про підготовку громадян 1903-1904 р.н. до призову у лави 

Червоної Армії, зняття військовозобов’язаних з військового обліку. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 
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11. – 

 

1. 116 

2. ф. Р-137 

3. Хотівський районний виконавчий комітет Ради робітничих, 

селянських та червоноармійських депутатів, с. Хотів Київського округу 

4. 2 оп., 9 спр., 1923 р. 

5. Опис 1 

6. 7 спр., 1923 р. 

7. Обов`язкова постанова Київського окрвиконкому. Накази 

окружного військового комісара. Листування з сільрадами щодо податків та 

військового призову. Списки громадян, які мають право на пільги по сплаті 

податків, та неплатників. 

5. Опис 2 

6. 2 спр., 1923 р. 

7. Протоколи окружних, повітових, районних військових нарад та 

загальних зборів сіл Хотівського району про боротьбу з бандитизмом. Списки 

заможних селян та членів церковної ради. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 117 

2. ф. Р-138 

3. Виконавчий комітет Новошепелицької районної Ради депутатів 

трудящих, с. Нові Шепеличі Новошепелицького району Київської 

області 

4. 3 оп., 362 спр., 1922-1929, 1943-1959 рр. 

5. Опис 1 
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6. 119 спр., 1922-1926 рр.  

7. Постанови ВУЦВК, Київського губвиконкому та окрвиконкому, 

районної комісії із націоналізації земель. Обіжники, розпорядження, накази, 

інструкції ВУЦВК, Київського губвиконкому, Радомисльського 

повітвиконкому та повітового відділу соціального забезпечення, 

Малинського окрвиконкому, райвиконкому, Київського окружного 

військкомату, окружного статистичного бюро та фінансового відділу. 

Протоколи засідань: Київського губвиконкому, Радомисльського 

повітвиконкому, Малинського окрвиконкому, Шепелицького волвиконкому 

та райвиконкому, окружного статистичного бюро, сільських виборчкомів та 

культурно-освітніх установ, загальних зборів жителів сіл району. 

Листування з Радомисльським повітвиконкомом, Київським окрвиконкомом, 

окружними військоматом і судом, окружними відділами та статистичним 

бюро, сільрадами. Плани роботи та звіти сільрад. Звіти про роботу 

Шепелицького волвиконкому, сільських КНС. Статистичні звіти відділів 

РАЦС. Статистичні відомості про стан шкіл, кількість вчителів, учнів, хат-

читалень у селах. Зведення про ринкові ціни на тварин. Акти і відомості про 

кількість землі, вилученої у заможних селян. Відомості про кількість 

промислових, торгівельних і ремісничих підприємств та коней у районі. 

чисельність допризовників, військовозобов’язаних. Списки трудових шкіл 

району, жителів сіл, громадян, які служили в царській армії. Акти 

обстеження роботи сільрад. 

5. Опис 2 

6. 15 спр., 1924-1929 рр. 

7. Постанови Київського окрвиконкому, окружного земельного 

управління. Обіжники, інструкції Наркомату землеробства УСРР, 

окрвиконкому, окружного земельного управління. Протоколи та витяги з 

протоколів засідань Київського окрвиконкому, окружної земельної комісії, 

райвиконкому районних комісій, сільрад, сільських КНС, загальних зборів 

жителів сіл району та членів сільськогосподарських комун. Листування з 
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волосним відділом наросвіти, окружним земельним управлінням, сільрадами. 

Плани роботи і звіти районного земельного управління і земвідділу. Річні 

звіти і статистичні відомості про роботу трудових шкіл.  

5. Опис 3 

6. 228 спр., 1943-1959 рр. 

7. Постанови, розпорядження, рішення Новошепелицького 

райвиконкому з організаційних питань. Протоколи сесій районної Ради 

депутатів трудящих за 1945-1947 рр., засідань райвиконкому; загальних 

зборів виборців у селах. Протоколи окружної виборчої комісії і голосування 

дільничних виборчих комісій. Листування з військовим трибуналом 

Київського гарнізону. Відомості про хід підготовки до виборів у місцеві ради 

району у 1947 році. Статистичні звіти щодо окружних, дільничних і 

сільських виборчкомів. Відомості про проведення сільськогосподарських 

кампаній і виконання планів. Звіти сільрад про хід сільськогосподарських 

робіт. Акти про збитки, завдані Новошепелицькому району німецькими 

загарбниками за 1943-1944 роки. Списки громадян, примусово вивезених до 

Німеччини. Фінансові документи (кошториси витрат, відомості нарахування 

заробітної плати).  

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 118 

2. ф. Р-139 

3. Відділ народної освіти Київського повітового виконавчого 

комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

м. Київ 

4. 1 оп., 13 спр., 1923 р. 

5. Опис 1 
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6. 13 спр., 1923 р. 

7. Звіт про роботу Федорівської трудової школи. Відомості на виплату 

заробітної плати працівникам Ірпінського дитячого будинку та шкіл у 

волостях повіту.  

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 119 

2. ф. Р-140 

3. Уповноважений управління будівельних та ремонтних робіт при 

правлінні Північнокавказької залізниці по Київському району, м. Київ 

4. 1 оп., 48 спр., 1922-1925 рр. 

5. Опис 1 

6. 48 спр., 1922-1925 рр. 

7. Накази, розпорядження та циркуляри Головного управління та 

Київського районного управління будівельних та ремонтних робіт. 

Протоколи загальних зборів співробітників. Листування з Київським 

окружним управлінням будівельних та ремонтних робіт. Звіти про роботу 

управління. Справи про особовий склад управління, хід будівельних та 

ремонтних робіт, постачання лісових матеріалів для будівництва. Проекти та 

креслення нових будівель. Кошториси витрат Київського районного 

управління. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. –  
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1. 120 

2. ф. Р-142 

3. Відділ народної освіти Київського губернського виконавчого 

комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

м. Київ 

4. 4 оп., 665 спр., 1918-1925 рр. 

5. Опис 1 

6. 556 спр., 1918-1925 рр. 

7. Декрети РНК РСФРР. Декрети, постанови, накази РНК УСРР, 

Тимчасового робітничо-селянського уряду УСРР, Наркомату освіти УСРР. 

Накази, циркуляри, інструкції Наркомату освіти та Наркомату праці УСРР, 

Київського губвиконкому, губнаросвіти, міського відділу Київського 

виконкому, повітових відділів наросвіти. Накази губернського відділу РСІ. 

Положення щодо різних питань освіти, функціонування управлінських 

установ, реорганізації навчальних закладів. Статути культурно-освітніх 

організацій студентства і учнівської молоді, шкільної секції, професійних 

спілок вчителів, керівництва єдиної трудової школи. Навчальні плани і 

програми загальноосвітніх шкіл, шкіл-комун, курсів для дорослих. 

Протоколи засідань відділів і колегій губвиконкому, колегій, відділів 

та підвідділів губнаросвіти, повітових відділів наросвіти, педагогічних рад 

навчальних закладів, засідань директорів шкіл м. Києва. Листування з 

Київським губвиконкомом, Київським міським та повітовими відділами 

наросвіти, ліквідаційною комісією Володимирської гімназії, колегією Павла 

Ґалаґана, школами м. Києва, товариством «Вільна школа», керівництвом 

приватних навчальних закладів, видавництвами та авторами. Звіти та 

доповіді повітових відділів наросвіти, відділів, підвідділів та секцій 

Київського губнаросвіти. Звіт та статистичні відомості про роботу 

Бердичівської та Уманської окружних інспектур наросвіти (1922, 1924-

1925 рр.). Зведення і доповіді про стан і роботу навчальних закладів, зокрема 

залізничних шкіл. Зведення початкових шкіл та училищ № 26, 31, 35, 37, 58, 
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78 м. Києва за 1920 рік. Доповідна записка губернського архівного 

управління про створення архівної ради. Доповіді інженера Моргулева про 

обстеження будівель і обладнання київських театрів. 

Справа про ліквідацію Олександрівської чоловічої гімназії (є описи 

справ за 1914-1919 рр.), Київського інституту шляхетних дівчат, 

Левашівського пансіону (1919 р.). Фінансові документи (кошториси на 

утримання учбових закладів, відомості на виплату заробітної плати). 

Статистичні відомості про кількість та національний склад населення 

України у 1919 році. Статистичні відомості про кількість середніх 

навчальних закладів та дітей шкільного віку у Катеринославській, 

Подільській, Полтавській, Таврійській, Харківській, Херсонській, 

Чернігівській губерніях (1919 р.). Списки повітів і волостей Київської 

губернії та статистичні відомості про кількість шкіл і дітей шкільного віку в 

кожному з них. Списки перейменованих вулиць м. Києва (1920 р.). 

Статистичні відомості про клуби і бібліотеки губернії. Анкети київських 

шкіл.  

Списки закладів, підзвітних Київському губнаросвіти; народних шкіл, 

вищих і нижчих початкових шкіл, гімназій середніх навчальних закладів, 

інститутів, культурно-освітніх організацій м. Києва та Київської губернії. 

Списки співробітників губернського і Київського повітового відділів 

наросвіти. Списки професорів, викладачів та службовців Київського 

українського університету, Київських політехнічного та комерційного 

інститутів, Києво-Подільської і Фундуклеївської жіночих гімназій. Списки 

викладачів жіночих гімназій, чоловічих та жіночих середніх навчальних 

закладів м. Києва та Київського повіту (1919 р.), працівників дитячих садків. 

Списки вихованок колишнього Київського інституту шляхетних дівчат 

(1919 р.). 

Рукописи драми Очеретяного «Бунтар» та книги Котельникова 

«Телефонія» (1920 р). Особові справи викладачів трудової школи № 49 



192 

м. Києва (Л.І. Антипова, Є.В. Баняцька, Г.А. Маркшан, В.П. Полуянський, 

Ю.Т. Чурков). 

5. Опис 2 

6. 90 спр., 1918-1925 рр. 

7. Постанови, декрети РНК та ЦВК УСРР. Циркуляри, розпорядження 

Київського губнаросвіти, його відділів. Центрального єврейського бюро 

Наркомату освіти УСРР. Протоколи засідань Центрального єврейського 

бюро Наркомату освіти УСРР, губнаросвіти, його єврейської підсекції та 

відділів, педагогічних рад навчальних закладів. Звіти про діяльність 

підвідділів Київського губернського та повітових відділів наросвіти. Доповіді 

та історичні довідки про відкриття навчальних закладів в містах Київ і 

Житомир. Доповідні записки про фінансовий стан навчальних закладів, 

ліквідацію та реорганізацію гімназій і семінарій у трудові школи. 

Статистичні відомості про кількість шкіл і дітей шкільного віку в УСРР. 

Відомості про кількість дітей у єврейських дитячих садках. Списки 

навчальних закладів, підзвітних губнаросвіти, гімназій, семінарій, 

ремісничих шкіл, початкових училищ, бібліотек та дитячих садків м. Києва. 

Списки єврейських дитячих закладів та трудових шкіл губернії; професорів, 

вчителів м. Києва. Фінансові документи (відомості на виплату заробітної 

плати). 

5. Опис 3 

6. 15 спр., 1924 р. 

7. Циркуляр Головного політико-освітнього комітету Наркомату освіти 

РСФРР про виявлення у музеях цінностей, належних Польщі. Протоколи 

засідань губнаросвіти, його секцій, губернських комісій з перевірки ВНЗ і 

робітничих факультетів. Витяги з протоколів бюро і секретаріату губкому 

КП(б)У. Листування з губкомом КП(б)У, главлітом, ВНЗ м. Києва. Звіт про 

роботу комісій щодо соціально-академічної перевірки студентів київських 

ВНЗ. Списки студентів. 
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5. Опис 4 

6. 4 спр., 1919-1924 рр. 

7. Циркуляри Міністерства народної освіти УНР. Статут міністерства 

про університети. Доповідні записки секцій професійної освіти губнаросвіти 

щодо визначення типів навчальних закладів Київської губернії. Спогади 

вчителя І.І. Вироцького про Білоцерківську педагогічну школу. 

8. Російська, українська, іврит 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 121 

2. ф. Р-144 

3. Відділ народної освіти Київської обласної Ради народних 

депутатів, м. Київ 

4. 11 оп., 8446 спр., 1919, 1921, 1931-1988 рр. 

5. Опис 1 

6. 3084 спр., 1932-1941 рр. 

7. Постанови та проекти постанов: обкому КП(б)У, ВУЦВК, 

Наркомату праці СРСР, Наркоматів освіти УСРР та УРСР, РНК УСРР та 

УРСР, Президії Київського облвиконкому, міськрад, райвиконкомів області, 

районних рад м. Києва, обласної наради працівників політико-освітніх 

установ. Накази, циркуляри, розпорядження облВНО. Накази, директиви, 

розпорядження, інструкції  Наркоматів освіти УСРР та УРСР. Листування з 

Наркоматами освіти та Наркоматом постачання УРСР, ЦК КП(б)У, НКВС та 

РНК УРСР, облвиконкомом, обласними і районними відділами внутрішньої 

торгівлі, районними та міськими відділами наросвіти, навчальними 

закладами, редакціями газет, сільрадами. 

Протоколи засідань ради облВНО, наради інспекторів облВНО, рад 

навчальних закладів, надзвичайної комісії при Київській міськраді по 
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боротьбі з дитячою безпритульністю, атестаційних комісій. Протоколи 

конференцій педагогічних працівників, нарад директорів шкіл. Звіти 

облВНО, його шкільного сектору про шкільну мережу та роботу шкіл. Звіти 

районних відділів наросвіти, шкіл, педагогічних технікумів, шкіл для 

дорослих, осередків ліквідації неписьменності, шкіл національних мешин в 

області про виконану роботу. Доповідні записки інспекторів шкіл. Звіти про 

стан і роботу дитбудинків підготовку працівників дошкільних установ, 

проведення олімпіад і заходів художньої самодіяльності. Звіти політико-

освітніх установ, районних бібліотек. Методичні листи методкабінетів 

районних відділів наросвіти. Статистичні звіти шкіл районів Київської 

області про контингент учнів і педагогічні колективи, підсумки прийому 

учнів. Звіти про стан дитячих установ Кіровоградської області. 

Статистичні відомості про облік кількості та контингенту шкіл 

загального навчання по районах області. Відомості про національний склад 

учнів шкіл по районах округу та області, мережу та контингент навчальних 

закладів і дошкільних установ для дітей національних меншин. Відомості 

районних відділів наросвіти області про стан ліквідації неписьменності серед 

дорослого населення, виконання програми шкільного будівництва, стан 

роботи політико-освітніх установ. Відомості середніх і неповних середніх 

навчальних закладів про військову підготовку учнів. 

Доповіді Г.П. Гриценка. Програми та учбові плани навчальних 

закладів. Навчальні програми шкіл для дорослих, річних курсів підготовки 

вчителів. Списки дітей дитбудинків, студентів технікумів та робітничих 

факультетів, випускників, вчителів, працівників бібліотек, слухачів курсів 

підготовки вчителів і вихователів. Списки зразкових шкіл області, правила їх 

розпорядку. 

Контрольні цифри до плану культурного будівництва по районах 

області. Кошториси видатків навчальних та культурно-освітніх закладів. 

Проект пятирічного плану будівництва шкіл та п’ятирічні плани 

культурного будівництва в області (1933-1937 рр.). Справи про будівництво 
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шкіл у містах Сміла, Умань (1937-1938 рр.). Проекти будівництва шкіл в 

містах, селищах і селах області. Акти обстеження роботи шкіл, дитбудинків 

області (1932 р.). Акти перевірки районними відділами освіти стану 

будівництва і ремонту шкіл. Договори районних відділів наросвіти з 

колгоспами та окремими особами щодо патронування дітей. Відомості 

обліку працівників освіти області (1935-1936 рр.) та педагогічних працівників 

шкіл окремих районів. 

5. Опис 2 

6. 433 спр., 1932-1941 рр. 

7. Особові справи вчителів та ін. співробітників Київського обласного, 

міського та районного відділів наросвіти (алфавітний перелік за прізвищами). 

5. Опис 3 

6. 6 спр., 1919, 1921, 1931-1941 рр. 

7. Інвентарні описи Київського облВНО за 1919, 1921, 1931-1941 роки. 

5. Опис 4 

6. 1 спр., 1937-1938 рр. 

7. Листування з ЦК КП(б)У, Рокитнянським районним відділом 

наросвіти, школами області, окремими громадянами щодо перевірок і 

відповідей на скарги.  

5. Опис 5 

6. 10 спр., 1932-1941 рр. 

7. Постанови, накази облВНО, райвиконкомів. Витяг з протоколу 

засідання президії ЦК профспілки працівників початкових та середніх шкіл. 

Акти щодо розгляду скарг вчителів області. Відомості окремих районних 

відділів наросвіти про стан шкіл для національних меншин. Доповідні 

записки про стан навчання та комплектування шкіл. Листування з районними 

відділами наросвіти. Заяви вчителів про поновлення на роботі. 

5. Опис 6 

6. 2 спр., 1940-1941 рр. 
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7. Звіти про виконання плану оборонних заходів у навчальних закладах 

області. Відомості про уточнення планів мобілізації. 

5. Опис 7 

6. 97 спр., 1943-1948 рр. 

7. Директиви, накази, розпорядження Київського облВНО. Плани 

розвитку мережі шкіл, установ наросвіти, шкіл сільської робітничої молоді. 

Плани розвитку шкільного будівництва (1947-1949 рр.). Стенограми 

обласних нарад працівників освіти. Статистичні звіти шкіл та районних 

відділів наросвіти області, зокрема про кількість дітей 7-15 років. Звіти про 

роботу дитячих будинків, влаштування дітей-сиріт, військово-фізичну 

підготовку дітей, піонерські табори. Звіти педагогічних училищ області про 

навчально-виховну роботу, заочне навчання вчителів. Списки шкіл, вчителів 

області, вихованців дитячих будинків, співробітників дитячих садків. Акти 

обстеження діяльності дитячих будинків за 1945-1948 роки. Акти про збитки, 

завдані школам області німецькими загарбниками за 1944 рік. Історія 

Матусівської середньої школи (1917-1947 рр.). Фінансові звіти за 1944-

1948 роки. 

5. Опис 8 

6. 1018 спр., 1948-1958 рр. 

7. Постанови, розпорядження, рішення облвиконкому, облВНО. 

Накази Міністерства освіти УРСР. Стенограми та матеріали обласних 

нарад завідувачів районних відділів наросвіти, викладачів педагогічних 

училищ, директорів шкіл, педагогів, працівників дошкільних установ. 

Протоколи засідань Ради народної освіти, нарад працівників освіти. 

Листування з Міністерством освіти УРСР, педагогічними училищами, 

школами. Плани мережі загальноосвітніх шкіл, шкіл робітничої та селянської 

молоді. П`ятирічний план розвитку народної освіти (1951-1955 рр.). 

Статистичні звіти шкіл, дитячих садків та дитячих будинків Київської 

області. Звіти про навчально-виховну роботу районних відділів освіти, шкіл 

та педагогічних училищ області, заочне навчання вчителів і вихователів, 
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ліквідацію неписьменності. Фінансові документи (річні фінансові звіти, 

кошториси витрат, штатні розклади тощо). 

5. Опис 9 

6. 2818 спр., 1969-1980 рр. 

7. Постанови, накази Ради Міністрів УРСР, Міністерства освіти УРСР, 

обкому КПУ, облвиконкому, рад народної освіти при районних та міських 

відділах наросвіти. Протоколи засідань ради народної освіти при облВНО. 

Плани розвитку мережі шкіл області. Звіти початкових і середніх шкіл, шкіл 

робітничої і селянської молоді та шкіл для дорослих по районах області про 

кількість учнів, працівників і навчально-виховну роботу. Звіти районних 

відділів наросвіти області, інституту підвищення кваліфікації вчителів, 

педагогічних училищ. Звіти про діяльність дитячих будинків. Звіти про 

навчання неписьменних і малограмотних (1960-1970 рр.). Доповідні записки 

та інформації про роботу установ наросвіти. Відомості: про працівників 

шкіл, дитячих садків, дитячих будинків, матеріальне забезпечення цих 

установ; розподіл шкіл та учнів за мовою навчання; мережу та контингенти 

учнів загальноосвітніх шкіл на 1959-1968 рр; фактичну мережу шкіл 

робітничої молоді, дошкільних дитячих закладів. Документи про вилучення 

4 класу з початкової школи (1969-1970 рр.). Фінансові звіти облВНО, штатні 

розклади, кошториси витрат районних відділів освіти і навчальних закладів, 

відомості тарифікації педагогічних працівників. Акти та доповідні записки 

щодо перевірки їх роботи. 

5. Опис 10 

6. 772 спр., 1981-1988 рр. 

7. Накази, розпорядження Київського облВНО. Протоколи засідань 

колегії облВНО, звітно-виробничих профспілкових зборів. Плани роботи та 

зведені статистичні звіти Київського облВНО. Статистичні звіти та 

відомості районних та міських відділів наросвіти; загальноосвітніх та 

вечірніх шкіл, дошкільних установ по районам області. Звіти: про підготовку 

шкіл до навчального року, успішність учнів, бібліотечний фонд підручників, 
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чисельність та склад працівників освітніх установ області. Звіти про роботу 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Документи щодо спартакіад школярів 

УРСР, першостей області і республіканських турнірів з різних видів спорту. 

Доповідні записки та інформації з питань народної освіти. Відомості про 

контингенти, кількість груп, штати та приміщення дошкільних установ. 

Фінансові звіти облВНО. 

5. Опис 11 

6. 205 спр., 1945-1986 рр. 

7. Протоколи засідань колегії Київського облВНО. Плани роботи 

обласних освітніх закладів. Зведені статистичні звіти облВНО, установ 

освіти обласного підпорядкування. Звіти про забезпечення навчання і 

відпочинку учнів та працевлаштування працівників, евакуйованих з 

м. Прип’ять (1986 р.). Звіти денних шкіл, шкіл робітничої молоді, дитячих 

дошкільних закладів, позашкільних установ. Звіти: про військову та фізичну 

підготовку дітей по школах області, роботу дошкільних дитячих установ, 

чисельність та склад спеціалістів, які мають вищу та середню спеціальну 

освіту. Відомості про віковий склад учнів шкіл. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки географічного (145 од.) та тематичного (88 од.) каталогів 

11. – 

 

1. 122 

2. ф. Р-149 

3. Робітничо-селянська інспекція Управління Південно-Західної 

залізниці і Дніпровсько-Бузьського водного транспорту, м. Київ 

4. 1 оп., 115 спр., 1918-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 115 спр., 1918-1930 рр. 
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7. Циркулярні листи Наркомату РСІ СРСР. Листування з Наркоматом 

РСІ СРСР та ДПУ. Протоколи засідань комісії по чистці радянського апарату 

Управління Південно-Західної залізниці. Статистичні звіти про вказані 

заходи. Звіти, доповіді про роботу відділу шляхів та юридичного відділу 

Управління Південно-Західної залізниці. Доповідні записки про 

реорганізацію управління залізниці. Списки та анкети співробітників 

Управління Південно-Західної залізниці та підзвітних йому відділів. Акти 

обстеження діяльності відділів. Штатний розклад, кошториси витрат. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 123 

2. ф. Р-150 

3. Відділ народної освіти Чорнобильського повітового виконавчого 

комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

смт. Чорнобиль Київської губернії 

4. 1 оп.,182 спр., 1919-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 182 спр., 1919-1923 рр. 

7. Постанови, декрети, накази, циркуляри, обіжники ЦК РКП(б), РНК 

УСРР, ВУЦВК, Наркомату освіти УСРР, Київського губернського ревкому, 

губнаросвіти, повітових ревкому, бюро профспілок та відділу праці, 

військкомату та фінансового відділу. Положення про хати-читальні, 

інформаційно-інструкторські секції повітового відділу наросвіти, курси 

соціального виховання, інститути дитячої інспекції. Протоколи засідань 

президії повітвиконкому, колегії повітового відділу наросвіти та 

повітвиконкому, повітової ради захисту дітей, волосних ревкомів та відділів 

наросвіти, волвиконкому. Протоколи з’їздів вчителів і завідувачів хат-
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читалень, шкільних рад, загальних, зборів жителів сіл, зборів і засідань 

товариства «Просвіта». Листування з волосними відділами наросвіти, 

школами, дитячими будинками. Статистичні зведення волосних освітніх 

установ Чорнобильського повіту.  

Статистичні відомості про діяльність трудових шкіл та політико-

освітніх установ. Доповіді і звіти про роботу шкіл, технікумів, повітового та 

волосних відділів наросвіти, єврейської секції першого. Відомості про 

кількість населених пунктів та населення повіту. Перелік населених пунктів, 

де немає шкіл. Відомості про роботу секцій повітового відділу наросвіти, 

архіви в окремих волосних відділах наросвіти, стан шкіл в окремих селах. 

Списки освітніх установ, товариств «Просвіта», хат-читалень, шкіл. Списки 

співробітників повітового відділу наросвіти, вчителів повіту, смт. Чорнобиль 

та окремих волостей. Списки дітей дошкільних закладів повіту, дитячих 

будинків, учнів сільських шкіл. Головна книга повітового відділу наросвіти 

(1921-1923 рр.). Особові справи вчителів, співробітників повітового відділу 

наросвіти, дитячих установ смт. Чорнобиль. Особові справи завідуючих 

Г.М. Скоморох (дитячий будинок ім. Лесі Українки в смт. Чорнобилі) та 

Б.І. Вівелінської (єврейський дитячий будинок в смт. Чорнобилі). Акти 

обстеження приміщень шкіл. Анкети про стан шкіл. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (29 од.) 

11. – 

 

1. 124 

2. ф. Р-151 

3. Київська обласна комісія з покращення життя дітей при 

Київському обласному виконавчому комітеті Ради депутатів трудящих, 

м. Київ 

4. 2 оп., 250 спр., 1931-1939 рр. 
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5. Опис 1 

6. 248 спр., 1931-1939 рр.  

7. Положення про комісію з покращення життя дітей (диткомісію). 

Постанови президії ЦВК УРСР, Київського облвиконкому. Накази та 

матеріали правління обласного товариства «Друзі дітей», обласної 

диткомісії. Протоколи засідань обласної диткомісії, Центральної 

інвентаризаційної комісії обласного комітету товариства «Друзі дітей», 

Центральної диткомісії УРСР про боротьбі з безпритульністю. Плани та 

звіти про роботу навчально-виробничих підприємств комісії. Доповідні 

записки про становище патронованих дітей у Харківській, Одеській областях, 

життя дітей у патронатах Київської області, перевірку дитячих будинків та 

умов життя і праці підлітків на підприємствах і в гуртожитках. Доповідні 

записки та акти дитячих будинків. Листування з ЦК КП(б)У, обласними і 

районними виконкомами, Центральною диткомісією та диткомісіями 

районів, обласними відділами наросвіти та охорони здоров’я, районними 

відділами наросвіти, товариством «Друзі дітей», підзвітними 

підприємствами, міськими парткомом та прокуратурою, дитячими 

будинками та патронатами, дітьми і підлітками. 

Відомості про кількість патронованих дітей по Київській області. 

Списки трудових колоній НКВС УРСР та дитячих будинків Наркомату 

соціального забезпечення УРСР, підприємств товариства «Друзі дітей». 

Списки, довідки, посвідчення, особові картрки співробітників обласної 

диткомісії. Заяви та листи підлітків до ЦК КП(б)У про працевлаштування і 

надання грошової допомоги. Кошториси товариства «Друзі дітей». Фінансові 

звіти підприємств. 

5. Опис 2 

6. 2 спр., 1936-1938 рр. 

7. Постанови Київського міського комітету КП(б)У про відправлення 

підлітків на роботу; обкому КП(б)У про боротьбу з дитячою 
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безпритульністю. Листування щодо підприємств обласної диткомісії та умов 

праці підлітків. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки географічного каталогу (25 од.) 

11. – 

 

1. 125 

2. ф. Р-160 

3. Київська обласна дитяча технічна станція, м. Київ 

4. 1 оп., 8 спр., 1935-1938 рр. 

5. Опис 1 

6. 8 спр., 1935-1938 рр 

7. Накази Київської обласної дитячої технічної станції з кадрових 

питань. Листування станції з облВНО, районими дитячими технічними 

станціями, районними відділами наросвіти. Список кращих юних техніків 

Київської області. Кошториси витрат станції. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 126 

2. ф. Р-161 

3. Світильнянська сільськогосподарська артіль 

(колгосп) ім. Шевченка, с. Світильня Броварського району Київської 

області 

4. 1 оп., 13 спр., 1932, 1946-1950 рр. 

5. Опис 1 

6. 13 спр., 1932 р., 1946-1950 рр. 
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7. Виробничий план весняної сільськогосподарської кампанії артілі. 

Річні звіти та книги обліку майна і прибутків. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 127 

2. ф. Р-163 

3. Київська окружна колегія захисників Народного комісаріату 

юстиції УСРР, м. Київ 

4. 1 оп., 30 спр, 1925-1929 рр. 

5. Опис 1 

6. 30 спр., 1925-1929 рр. 

7. Протоколи засідань консультаційного бюро та комісій. Річні звіти 

колегії та окружної юридичної консультації. Квартальні звіти президії 

колегії. Місячні звіти про роботу районних та міських юридичних 

консультацій. Довідки та заяви співробітників і практикантів. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 128 

2. ф. Р-164 

3. Управління коменданта станції «Київ-II» Московської Києво-

Воронезької залізниці, м. Київ 

4. 1 оп., 103 спр., 1920-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 103 спр., 1920-1923 рр. 



204 

7. Накази, циркуляри по управлінню станції Київ-II. Книга наказів 

військового комісара залізничної дільниці Київ-ІІ. Протоколи засідань 

комісій Управління. Доповіді, зведення, термінові донесення коменданта 

станції Київ-ІІ про діяльність Управління. Листування з керівниками станцій 

щодо руху поїздів та перевезень, охорони ділянок залізниці. Списки та 

посвідчення службовців управління. Книги реєстрації ешелонів, одиночних 

вагонів, вантажів. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 129 

2. ф. Р-168 

3. Київський обласний музей революції Народного комісаріату 

освіти УРСР, м. Київ 

4. 1 оп., 81 спр., 1917-1920, 1940 р. 

5. Опис 1 

6. 81 спр., 1917-1920, 1940 рр. 

7. Описи документів музею 1917-1920 років. Списки встановлених та 

запроектованих на встановлення меморіальних дощок у м. Києві. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 
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1. 130 

2. ф. Р-169 

3. Київський обласний сільськогосподарський виставковий 

комітет при Київському обласному виконавчому комітеті Ради депутатів 

трудящих, м. Київ 

4. 1 оп., 21 спр., 1939 р. 

5. Опис 1 

6. 21 спр., 1939 р. 

7. Постанови райвиконкомів щодо висування кандидатів на Всесоюзну 

сільськогосподарську виставку. Заяви, характеристики кандидатів. Списки 

учасників і відвідувачів виставки. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 131 

2. ф. Р-170 

3. Київський губернський відділ Всеросійського комітету 

професійної спілки робітників транспорту, м. Київ 

4. 1 оп., 2 спр., 1923 р. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1923 р. 

7. Списки та анкети членів профспілки. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 
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1. 132 

2. ф. Р-171 

3. Українська філія Державного інституту проектування 

підприємств целюлозно-паперової промисловості Народного комісаріату 

лісової промисловості УРСР, м. Київ 

4. 1 оп., 2 спр., 1937-1938 рр. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1937-1938 рр. 

7. Документи техніко-економічного обстеження Ферганської долини 

Узбецької РСР та Воронезької області з метою будівництва підприємств 

галузі. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 133 

2. ф. Р-172 

3. Київський державний інститут проектування 

сільськогосподарського будівництва Народного комісаріату земельних 

справ УСРР, м. Київ 

4. 1 оп., 4 спр., 1931 р. 

5. Опис 1 

6. 4 спр., 1931 р. 

7. Типові проекти пекарень, лазень, гуртожитків, стаєнь на 

конезаводах. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 
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1. 134 

2. ф. Р-173 

3. Інститут підвищення кваліфікації керівних та господарських 

кадрів Народного комісаріату харчової промисловості УРСР, м. Київ 

4. 1 оп., 281 спр., 1933-1940 рр. 

5. Опис 1 

6. 281 спр., 1933-1940 рр. 

7. Накази, розпорядження Наркоматів харчової та важкої 

промисловості УСРР, Головного управління навчальними закладами УРСР. 

Накази по факультету особливого призначення інституту. Протоколи 

засідань циклових комісій інституту, методичної ради і кафедр факультету. 

Протоколи методичних нарад, загальних зборів викладачів та слухачів. 

Листування з Наркоматом харчової промисловості УРСР організаціями та 

установами про запровадження навчальних курсів і зарахування слухачів. 

Плани навчально-методичної роботи. Програми навчальних дисциплін для 

різних груп слухачів. Зведення про виконання навчальних планів інституту та 

його філій в містах України. Звіти факультету особливого призначення та 

кафедр. Характеристики викладачів і слухачів. Відомості про слухачів 

Вінницької, Дніпропетровської, Одеської філій інституту. Списки слухачів 

факультету особливого призначення. Особові і навчально-методичні справи 

слухачів, викладачів і службовців за 1935-1940 рр. (за прізвищами). Залікові 

картки слухачів (1940 р.). 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 
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1. 135 

2. ф. Р-179 

3. Київський науково-дослідний інститут споживчої кооперації 

Київської філії Всеукраїнської спілки споживчих кооперативних 

організацій (ВУКООПСПІЛКИ), м. Київ 

4. 1 оп., 551 спр., 1923-1935 рр. 

5. Опис 1 

6. 551 спр., 1923-1935 рр. 

7. Постанови РНК РСФРР, правління ВУКООПСПІЛКИ, Центральної 

комісії із бронювання робочої сили, об’єднаного засідання Київського 

обкому КП(б)У та міського комітету РСІ. Протоколи засідань президії, 

предметних комісій та секторів науково-дослідного інституту, приймальної 

та аспірантської комісій, секторів ВУКООПСПІЛКИ. Листування з 

Центросоюзом, Київським облвиконкомом та його відділами, 

ВУКООПСПІЛКОЮ, Київськими обкомом КП(б)У та міськрадою, 

особливим відділом ОДПУ. Навчальні плани науково-дослідного інституту та 

кафедр, Київського кооперативного інституту. Наукові праці співробітників 

інституту (алфавітний перелік). Річні звіти Київського кооперативного 

технікуму, Кооперативного інституту ім. В. Чубаря. Доповідні записки про 

мережу науково-дослідних інститутів в системі споживчої кооперації, 

коректування мережі міжрайонних баз споживчих спілок в областях УСРР. 

Списки: студентів Київського кооперативного технікуму (1923-1924 рр.), 

співробітників та аспірантів науково-дослідного інституту. Особові справи 

наукових співробітників інституту (алфавітний список).  

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 
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1. 136 

2. ф. Р-183 

3. Київська обласна сільськогосподарська станція, м. Київ 

4. 1 оп., 5 спр., 1924-1926, 1939-1940 рр. 

5. Опис 1 

6. 5 спр., 1924-1926, 1939-1940 рр. 

7. План роботи станції на 1924-1925 рік. Відомості про сорти та 

досліди щодо вирощення картоплі. Звіти кафедри селекції та генетики (1939-

1940 рр.). Програма, тези та доповіді Всеукраїнської селекційної наради 

(1926 р.). 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. –  

 

1. 137 

2. ф. Р-184 

3. Київський науково-дослідний інститут водного господарства 

України Вищої ради народного господарства УСРР, м. Київ 

4. 1 оп., 12 спр., 1926-1933 рр. 

5. Опис 1 

6. 12 спр., 1926-1933 рр. 

7. Циркуляри, розпорядження, інструкції Наркомату освіти УСРР та 

Київського окружного фінансового відділу. Протоколи засідань комісії у 

справі вступних іспитів до аспірантури; пленуму керівників науково-

дослідних установ м. Києва. Витяг з протоколу Київського окрвиконкому. 

Листування з окружним фінансовим відділом. Головна книга інституту і 

кошториси витрат. Відомості щодо організації науково-дослідної роботи на 

1933 рік. Списки та реєстраційні картки співробітників (1926-1927, 

1933 рр.). 
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8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (5 од.) 

11. – 

 

1. 138 

2. ф. Р-201  

3. Київський центральний кооперативний музей Всеукраїнського 

союзу споживчої кооперації, м. Київ 

4. 2 оп., 1124 спр., 1912-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 1052 спр., 1912-1930 рр. 

7. Постанови Центральної кооперативної ради (1916 р.), Української 

економічної наради, ЦВК та РНК СРСР, Наркоматів зовнішньої та 

внутрішньої торгівлі СРСР, Наркомату праці УСРР. Постанови, декрети, 

розпорядження УРНГ, Наркоматів землеробства і праці УСРР. Циркуляри 

Українського кооперативного банку, Українського кооперативного комітету; 

кредитних спілок. Інструкція з організації кооперативних ревізійних союзів. 

Положення: про Всеукраїнський з’їзд представників кооперативних союзів, 

інструкторів сільськогосподарської кооперації, сільські школи кооперативної 

грамоти. Статути кооперативних союзів і товариств України, Українського 

кооперативного та виставкового комітетів, Українського народного 

університету. Протоколи засідань: членів правління та рад кредитних 

товариств; Українського сільськогосподарського кооперативного союзу; 

правлінь кооперативів міст України; членів споживчих спілок. Протоколи 

зборів ради і членів Українського кооперативного комітету, членів та 

уповноважених кредитних товариств. Протоколи наради представників 

кредитних і кооперативних союзів та з’їзду представників кооперативів 

повітів. 
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Звіти про діяльність бюро та відділів Українського кооперативного 

комітету, підвідділів філій Центрального об’єднання сільськогосподарських 

кооперативів, окружних кооперативних рад, кооперативних союзів та їх 

відділів, районних споживчих спілок. Доповіді правлінь споживчих товариств 

УСРР (1926-1927 рр.). Фінансові звіти союзів кооперативів, ощадних та 

кредитних товариств, сільських та робітничих кооперативів. Листування 

правління Союзбанку з Київським губпродкомом, Головним управлінням з 

розподілу продуктів Наркомпроду УСРР.  

Відомості про діяльність кооперативних союзів Катеринославської, 

Курської, Полтавської, Херсонської та ін. губерній за 1918 р., становище і 

роботу сільськогосподарських кредитних товариств України. Огляд розвитку 

споживчої кооперації в Україні у 1914-1918 роках. Документи про стан і 

перспективи розвитку бджільницької кооперації в Катеринославській та 

Чернігівській губерніях. Відомості про посівні площі і врожай зернових в 

Україні за 1901-1917 рр.; здійснення хлібозаготівель споживчими 

товариствами УСРР у 1928 році. Списки: повітових та ощадних товариств 

Київської губернії – членів Союзбанку (1922 р.), сільськогосподарських 

кооперативних товариств по округах УСРР (1925 р.). Списки та посвідчення 

співробітників Союзбанку. 

Документальні матеріали сільськогосподарських, кооперативно-

промислових товариств і артілей, споживчих, ощадних і кредитних 

товариств, робітничих кооперативів, кооперативних курсів. Комплекс 

документів Харківської кооперативної школи ім. Головчанського (1917-

1922 рр.). Акти обстежень союзів споживчих товариств. Акти ревізій 

ощадних і кредитних товариств. Кошториси Київського Союзбанку та ін. 

кооперативних організацій в округах, районах, селах. 

5. Опис 2 

6. 72 спр. 1914-1929 рр. 

7. Постанови Київської губернської управи, губраднаргоспу. 

Циркуляри і розпорядження Молочарсоюзу. Статут Молочарсоюзу та 
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список і посвідчення його співробітників. Протоколи засідань правління, 

ради і ревізійної комісії Молочарсоюзу, нарад уповноважених та загальних 

зборів працівників. Доповідні записки інструкторів про становище і 

діяльність молочарних товариств Київської губернії. Листування Київського 

центрального сільськогосподарського товариства з губернською 

продовольчою управою, Київською міською управою і продкомом, 

Московськими торговими домами, акціонерними товариствами, 

комерційними закладами та установами, повітовими касами дрібного 

кредиту, Харківською фірмою наочних посібників «Шкільний 

сільськогосподарський музей» з виробничих і фінансових питань. 

Листування Молочарсоюзу з Київською та Одеською біржовими артілями, 

Київським повітвиконкомом. Договори Молочарсоюзу з установами і 

киянами. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 139 

2. ф. Р-204 

3. Гланишівська чотирьохрічна трудова школа Київського 

окружного відділу народної освіти, с. Гланишів Переяславського району 

Київського округу 

4. 1 оп., 2 спр., 1928-1929 рр. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1928-1929 рр. 

7. Обіжники, накази, інструкції Київської окружної та районної 

інспектур наросвіти. Статистичні зведення про кількість учнів у школах 

села. Список вчителів. 

8. Українська 
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9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 140 

2. ф. Р-205 

3. Загальцівська єдина трудова школа Бородянського районного 

відділу народної освіти, с. Загальці Бородянського району Київської 

області 

4. 1 оп., 9 спр., 1926-1932 рр. 

5. Опис 1 

6. 9 спр., 1926-1932 рр. 

7. Протоколи засідань педагогічної ради та приймальної комісії 

трудової школи. Річні звіти про роботу школи. Списки учнів. Свідоцтва про 

закінчення навчального закладу. Кошториси витрат, відомості на виплату 

заробітної плати педагогам. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 141 

2. ф. Р-210 

3. Бородянське державне лісове господарство Народного 

комісаріату лісової промисловості УСРР, с. Бородянка Бородянського 

району Київської області 

4. 1 оп., 1 спр., 1936 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1936 р. 

7. Списки працівників виробничих ділянок. 
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8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 142 

2. ф. Р-212 

3. Київська крайова інспектура охорони пам’яток культури і 

мистецтва Народного комісаріату освіти УРСР, м. Київ 

4. 1 оп., 29 спр.,1922-1934, 1938-1940 рр. 

5. Опис 1 

6. 29 спр., 1922-1934, 1938-1940 рр. 

Постанови, інструкції РНК УСР, РЦВК УСРР та ін. установ щодо 

охорони пам’яток культури та природи республіки, Новгород-Сіверського 

заповідника. Накази Наркомату освіти УСРР, Київського облВНО. 

Листування Київської інспектури: з Одеським облВНО, Чернігівським 

музеєм, етнографічною комісією та ін. установами про охорону пам’яток 

(церкви Бернардинців, Острозького замку), створення заповідників, музеїв; з 

Київською міськрадою, військовими та ін. установами про заборону 

руйнування будівель Київської фортеці, Київського військового госпіталю, 

Києво-Печерської Лаври, старовинних будинків м. Києва та хутора Китаєво. 

Комплекс документів про перетворення Кирилівської церкви на Києво-

Кирилівський державний історико-культурний заповідник (1926-1929 рр.). 

Протоколи засідань Українського комітету охорони пам’яток культури, 

Київської краєвої комісії, Шевченківського комітету. Плани роботи 

Українського комітету охорони пам’яток культури. Доповідні записки: про 

охорону памяток культури в УСРР, археологічні дослідження 

Дніпропетровського історико-археологічного музею, охорону Спасо-

Преображенського собору, Успенської та Троїцької церков в Чернігові. Звіти 

Київської, Дніпропетровської, Харківської, Одеської крайових інспектур 
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охорони пам’яток культури, Волинського науково-дослідного музею. Списки 

пам’яток культури Шепетівського округу (1926-1931 рр.). Кошториси на 

капітальний ремонт пам’яток культури і заповідників. Особові справи Тихого 

Миколи Йосиповича і Шевелевої Анастасії Євгеніївни. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 143 

2. ф. Р-213 

3. Уповноважений Українського військового округу із заготівлі та 

постачання палива Червоній Армії по Черкаському району, м. Черкаси 

Київської губернії 

4. 1 оп., 46 спр., 1922-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 46 спр., 1922-1923 рр. 

7. Накази Уповноваженого з основних напрямів роботи. Річний звіт 

про забезпечення Червоної Армії паливом. Відомості виплати заробітної 

плати співробітникам. Акти приймання-здавання паливних матеріалів. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 144 

2. ф. Р-215 

3. Редакція газети «Экономический вестник» – органу Київської 

окружної планової комісії, м. Київ 

4. 1 оп., 1 спр, 1927-1929 рр. 
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5. Опис 1 

6. 1 спр., 1927-1929 рр. 

7. Постанови, циркуляри, витяги з протоколів окружного парткому 

КП(б)У. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 145 

2. ф. Р-217 

3. Головна контора газети «Известия» Київського губернського 

революційного комітету, м. Київ 

4. 1 оп., 4 спр., 1920 р. 

5. Опис 1 

6. 4 спр., 1920 р. 

7. Книга особових рахунків співробітників контори (в 3-х томах). 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 146 

2. ф. Р-218 

3. Київське окружне управління у справах літератури і 

видавництв, м. Київ 

4. 1 оп., 15 спр., 1925-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 15 спр., 1925-1930 рр. 
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7. Інструкція Київського райвиконкому для окружного управління 

літератури і видавництв. Протоколи засідань управління щодо затвердження 

планів роботи видавництв на 1930 рік. Листування з установами, 

організаціями, приватними особами про надання дозволу посилати видання 

за кордон. Виробничі та п’ятирічні перспективні плани видавництв. Звіти 

про кількість друкованих видань в типографіях. Відомості про характер 

періодичних видань, типографії, літографії, цинкографії. Статистичні 

відомості про діяльність видавництв УСРР (1929-1930 рр.). Списки книг, 

заборонених до друку (1928 р.). 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (138 од.) 

11. –  

 

1. 147 

2. ф. Р-220 

3. Київська контора видавництва журналу «Профессиональная 

жизнь» Всеросійської центральної ради професійних спілок, м. Київ 

4. 1 оп., 2 спр., 1923 р. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1923 р. 

7. Положення про оплату праці робітників преси по м. Києву та 

повітах. Інструкція з ведення звітності. Анкетні відомості про видавництво. 

Звіт про прибутки та видатки видавництва. Листування з Правобережним 

відділом газети «Коммунист». 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 
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1. 148 

2. ф. Р-221 

3. Київський повітовий земельний комітет, м. Київ 

4. 1 оп., 1 спр., 1918 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1918 р. 

7. Протоколи засідань повітового комітету. Акти ревізії колишнього 

Старопетрівського волосного земельного комітету. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 149 

2. ф. Р-223 

3. Редакція газети «Плуг і молот» – органу Білоцерківського 

окружного комітету КП(б)У, м. Біла Церква 

4. 1 оп., 121 спр., 1921-1924 рр. 

5. Опис 1 

6. 121 спр., 1921-1924 рр. 

7. Постанови, накази Білоцерківського окружного та повітового 

виконкомів для друку в газеті. Накази окружного військкомату. Циркуляр 

редакції про поширення серед селян газети «Більшовик». Статті та листи 

дописувачів газети. Відомості на виплату заробітної плати співробітникам 

редакції. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 
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1. 150 

2. ф. Р-226 

3. Редакція польської газети «Серп», орган ЦК КП(б)У та 

Київського обласного комітету КП(б)У, м. Київ 

4. 1 оп., 69 спр., 1928-1934 рр. 

5. Опис 1 

6. 69 спр., 1928-1934 рр. 

7. Протоколи засідань редакції. Листування з районними парткомами 

та райвиконкомами. Матеріали Всеукраїнського зльоту представників 

польських колгоспів. Статті та листи кореспондентів і дописувачів газети. 

Довідки і посвідчення співробітників. 

8. Польська, російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (10 од.) 

11. – 

 

1. 151 

2. ф. Р-230 

3. Київський інститут охорони материнства та дитинства 

Народного комісаріату охорони здоров’я УРСР, м. Київ 

4. 3 оп., 953 спр., 1927-1929, 1934-1941 рр. 

5. Опис 1 

6. 26; 1927-1929, 1934-1941 рр. 

7. Директиви Наркомату охорони здоров’я УРСР. Накази по інституту. 

Протоколи виробничих нарад та загальних зборів співробітників. Списки 

співробітників інституту. Наукові праці і доповіді С.С. Познанського, 

С.М. Фудель-Осипової, Н.К. Вітте. Журнали реєстрації народжень. 

Протоколи судово-медичних експертиз. 

5. Опис 2 

6. 879 спр., 1941 р. 
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7. Історії хвороб пацієнток акушерського відділення інституту 

5. Опис 3 

6. 48 спр., 1941 р. 

7. Історії хвороб пацієнток гінекологічного відділення інституту. 

Доповіді лікарів відділення. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 152 

2. ф. Р-233 

3. Київська губернська рада народного господарства, м. Київ 

4. 5 оп., 477 спр., 1919-1926 рр. 

5. Опис 1 

6. 393 спр., 1919-1923 рр. 

7. Постанови РНК УСРР, губраднаргоспу та її структурних підрозділів. 

Накази Реввійськради РСФРР. Циркуляри ВРНГ. Накази, циркуляри, 

розпорядження, інструкції, інформаційні бюлетені губраднаргоспу та її 

відділів, губернського ревкому. Положення УРНГ про губраднаргосп та її 

структурні одиниці. Статути кооперативних об’єднань та споживчих 

спілок. Протоколи засідань губраднаргоспу, її президії, відділів, колегій, 

комісій, губернських нарад та організаційних нарад у відділах, загальних 

зборів співробітників відділів, типографій, робітників підприємств. 

Протоколи засідань структурних підрозділів повітових відділів 

губраднаргоспу. Листування губраднаргоспу з власними підрозділами, 

губернськими відділами, опродкомгубом, повітовими раднаргоспами і 

управліннями, підприємствами, банками, орендаторами. 

Доповіді щодо роботи фінансово-економічного, торф’яного, вугільного, 

технічного, керамічного відділів губраднаргоспу, Українського районного 



221 

управління. Доповідні записки про становище керамічної промисловості та 

склоробних підприємств. Звіти про роботу: губраднаргоспу та її відділів; 

машинобудівних, металообробних та ін. підприємств. Статистичні звіти: 

про облік праці та кількість робітників на підприємствах місцевої 

промисловості; роботу окремих заводів і фабрик м. Києва і повітів; київських 

кустарів. Акти обстежень роботи фабрик, заводів, млинів. Справи про 

націоналізацію млинів. Договори губраднаргоспу про оренду підприємств. 

Списки працівників фабрик та співробітників губраднаргоспу, автобіографії 

та особові справи останніх (перелік за прізвищами). 

5. Опис 2 

6. 48 спр., 1919-1926 рр. 

7. Протоколи засідань президії губраднаргоспу, комісії з питань 

денаціоналізації промислових підприємств. Звіти про роботу 

губраднаргоспу. Статистичні відомості та доповідні записки про роботу 

підприємств міст Києва, Фастова, повітів. Огляд місцевої промисловості 

Київської губернії. Справи про передачу в оренду типографій, заводів, 

фабрик.  

5. Опис 3 

6. 3 спр., 1920-1921 рр. 

7. Відомості про облік цукру і сировини на окремих заводах губернії. 

5. Опис 4 

6. 7 спр., 1919-1921 рр. 

7. Копії декретів, циркулярних розпоряджень РНК і Наркомату 

фінансів РСФРР, ВРНГ. Інформаційні бюлетені губраднаргоспу. Структура 

організації обласної і губернської рад народного господарства. Положення, 

інструкції, звіти щодо транспортно-матеріальних відділів губернських і 

повітових раднаргоспів. 

5. Опис 5 

6. 26 спр., 1921-1925 рр. 
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7. Постанови, накази, циркуляри ВРНГ СРСР, Російського торгівельно-

промислового банку, РНК та ВРНГ УСРР, губраднаргоспу, губернського 

комітету КП(б)У. Розпорядження ДПУ. Листування з ВРНГ СРСР та УСРР, 

РНК УСРР, ДПУ, губЧК, губернським та окружними виконкомами, 

трестами, заводами щодо колективних договорів, підбору кадрового складу 

підприємств та організацій, збереження довоєнних архівів підприємств, 

нарахування і сплати податків тощо. Списки співробітників губраднаргоспу, 

працівників-іноземців на підприємствах м. Києва. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (203 од.) 

11. – 

 

1. 153 

2. ф. Р-235 

3. Головне управління статистики Київської області, м. Київ 

4. 32 оп., 21821 спр., 1932-1995 рр. 

5. Опис 1 

6. 258 спр., 1932-1941 рр. 

7. Накази, обіжники, розпорядження Центрального управління 

народногосподарського обліку УСРР та Київського обласного управління. 

Протоколи засідань колегій Центрального управління. Звіти про виконання 

державних народногосподарських планів. Річні звіти підприємств районів, 

районних управлінь лісового господарства, радгоспів, МТС про роботу, 

виконання виробничих планів, фонди заробітної плати. Статистичні звіти 

про роботу річкового транспорту, промислової кооперації області. 

Статистичні звіти РАЦС. Статистичні зведення: про виконання планів 

ліквідації неписьменності; кількість населення м. Києва (1933 р.); 

зарахування учнів до шкіл у районах області, кількість робітників на 

підприємствах Наркоматів УРСР (1937 р.); облік закладів громадського 
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харчування у районах області. Статистичні відомості про роботу місцевої 

промисловості, роздрібний товарообіг підприємств. Відомості про ціни та 

ціноутворення на продукцію сільського господарства (1932-1935 рр.); стан 

культурного будівництва по Київській області. Списки підприємств. Картки 

статистичного обліку населення, працівників навчальних і культурно-

освітніх закладів. Звітні картки по обліку заробітної плати в радгоспах 

області. Трудові книжки працівників Київського міського управління 

народно-господарського обліку (1936-1939 рр.). 

5. Опис 2 

6. 9 спр., 1937-1940 рр. 

7. Звіти заводів Київської області про виконану роботу. Трудові 

книжки працівників Київського обласного управління народно-

господарського обліку (1939 р.). Інвентарні відомості районних управлінь. 

5. Опис 3 

6. 8726 спр., 1952-1975 рр. 

7. Бюджети колгоспників районів області. Річні бюджети сімей 

колгоспників (1967-1974 рр.). Опитувальні листи вибіркових перевірок 

господарств селян окремих колгоспів у районах. Відомості про житлові 

умови сімей колгоспників; посіви і врожайність на їх присадибних ділянках у 

1966-1967 роках. Зведені таблиці придбання селянськими родинами 

непромислових товарів, одягу, взуття, палива (1959, 1963, 1970-і рр.). 

Опитувальні листи: щодо умов проживання родин робітників і службовців 

радгоспів і колгоспів; культурно-побутового обслуговування населення та 

наявності відповідних речей в сім’ях колгоспників; перевірки працюючої 

молоді тощо. 

5. Опис 3 (додатковий) 

6. 26 спр., 1971-1972 рр. 

7. Бюджети колгоспів районів області. Відомості про склад сім’ї та 

працю колгоспників. Опитувальні листи вибіркової перевірки їхніх 

житлових умов і прибутків. 
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5. Опис 4 

6. 2540 спр., 1943-1969 рр.  

7. Річні і зведені звіти про чисельність адміністративно-управлінського 

персоналу, керівних кадрів і фахівців, робітників і службовців, працівників з 

вищою та середньою спеціальною освітою, фонди заробітної плати 

підприємств. Зведені звіти про розподіл робітників і службовців за галузями 

народного господарства, статтю, віком, трудовим стажем. Звіти про 

підготовку і підвищення кваліфікації працівників різних галузей, зокрема 

робітників масових професій. Звіти організацій Міністерства сільського 

господарства УРСР та Київського раднаргоспу, підприємств про виконання 

планів та зміни оплати праці. Довідки про розподіл: робітників і службовців 

за рівнем заробітної плати; адміністративно-управлінського персоналу згідно 

зайнятих посад. Зведені матеріали по Київському раднаргоспу та його 

підрозділах.  

5. Опис 4 (додатковий) 

6. 262 спр., 1952-1962 рр.  

7. Зведені звіти: про чисельність адміністративно-управлінського 

персоналу, працівників, службовців і фонди заробітної плати; розподіл 

працівників за віком, рівнем освіти, професіями, тарифними розрядами; 

виконання планів. Звіти управлінь та підприємств Київського раднаргоспу. 

Списки підприємств і установ області, які мають звітувати про фонди 

заробітної плати. 

5. Опис 4 (продовження) 

6. 64 спр., 1951, 1954-1956, 1958-1969 рр. 

7. Доповідні записки про статистичний облік і звітність на 

підприємствах і організаціях Київської області. Зведені звіти: про 

чисельність і склад керівних кадрів та фахівців в радгоспах області, 

підготовку та підвищення кваліфікації працівників сільського господарства, 

загальне навчання з агрономії колгоспників і робітників радгоспів, фонди 
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зарплат на підприємствах і в організаціях. Звіти про розподіл робітників і 

службовців за віком, рівнем освіти, професіями, тарифними розрядами. 

5. Опис 5  

6. 2112 спр., 1943-1969 рр.  

7. Статистичні та зведені відомості по районам області: про 

кількість техніки, облік поголів’я худоби, зокрема цінних порід, і становище 

ферм, посівні площі, угіддя із застосуванням зрошувальної системи, 

врожайність, перипис плодово-ягідних насаджень, виноградників, 

електрифікацію колгоспів та МТС. Статистичні відомості про чисельність 

робітників, службовців, фахівців, керівних кадрів в радгоспах (за віком, 

статтю, рівнем освіти, оплати праці, професіями, трудовим стажем). Звіти (в 

тому числі річні) колгоспів, радгоспів та МТС. Річні звіти Міністерства 

харчової промисловості УРСР, Київських Цукрового тресту та міжобласного 

тресту радгоспів, обласного управління городньо-молочарних радгоспів, 

науково-дослідних селекційних станцій, навчальних закладів 

сільськогосподарського спрямування. Доповідні записки та річні звіти 

сектору статистики сільського господарства про становище колгоспів. 

Картки обліку персоналу радгоспів та ін. державних господарств. Списки 

колгоспів за основними показниками тваринництва, врожайності, рівнем 

електрифікації. Виробничі показники МТС. Розрахунки собівартості продукції 

та продуктивності праці в колгоспах і радгоспах області. 

5. Опис 6 

6. 1309 спр., 1943-1968 рр. 

7. Відомості про житловий фонд області до окупації, рівень його 

руйнування і відновлення на 1945 рік. Річні звіти про житлово-комунальне 

будівництво за 1943 р.; капіталовкладення, комунальні підприємства та облік 

громадського житлового фонду у містах і містечках області на 1945 рік.  

Річні звіти будівництв, підприємств, організацій, радгоспів про 

виконання будівельних робіт. Звіти і відомості щодо наявності житлового 

фонду у містах (1947-1955 рр.), використання капіталовкладень, роботи 
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комунальних підприємств. Зведені річні звіти: дирекцій підприємств, що 

будуються; галузевих будівельних управлінь і профільних підрозділів 

республіки (1965-1968 рр.) щодо виконання планів робіт (затоплення 

сільськогосподарських районів у зв’язку з будівництвом водосховищ та ГЕС, 

будування очисних, каналізаційних споруд). Зведені річні звіти обласних і 

районних об’єднань, відділів республіканських будівельних трестів, 

міжколгоспних підприємств, риболовецьких колгоспів.  

Зведені звіти про житлово-комунальне господарство, індивідуальне 

житлове будівництво, будівництво за рахунок місцевих коштів, собівартість 

будівельних робіт. Доповідні записки міських і районних інспекторів про 

побудовані житлові будинки, школи, культурно-освітні заклади, стан 

будівництва в колгоспах тощо. Інформація і переписи міського житлового 

фонду, що знаходиться у приватній власності громадян.  

5. Опис 6 (додатковий) 

6. 30 спр., 1950, 1956-1959 рр. 

7. Вказівки Центрального будівельного управління СРСР та УРСР. 

Річні звіти установ, організацій, підприємств профільних підрозділів 

республіканського підпорядкування та міністерств щодо капітального 

будівництва. Звіти про наявність усуспільненого житлового фонду установ 

Міністерств оборони та внутрішніх справ СРСР (1956 р.). Звіти про житлове 

будівництво, введення в експлуатацію будівель, зокрема в колгоспах. 

Інформація про будівництво закладів освіти, культури, охорони здоров’я. 

5. Опис 7 

6. 1204 спр., 1944-1970, 1974-1978 рр. 

7. Облік обладнання та сировини на підприємствах районів, звільнених 

від нацистської окупації. Списки великих промислових підприємств за 

1944 р. та звіт про наявність автотранспорту на січень 1945 року.  

Звіти про підсумки та основні показники роботи промисловості; 

енергетичний апарат підприємств; обсяг виробленої продукції та 

транспортних перевезень, роботу автотранспорту. Звіти про чисельність 
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адміністративно-управлінського та молодшого персоналу, розподіл 

працівників згідно зайнятих посад. Звіти промислових підприємств про 

кількість і розподіл робітників за професіями і рівнем оплати праці. 

Статистичні звіти про чисельність керівних кадрів і фахівців з вищою та 

середньою спеціальною освітою.  

Списки: великих промислових підприємств, підприємств промислової 

та лісової кооперації, електростанцій. Облік дрібної підсобної промисловості. 

Переписи промислового обладнання та машин, сільськогосподарської техніки 

(1950-і рр.). Звіти про технічно-економічні показники вугільної, харчової 

промисловості, машинобудування, гідро- і теплоелектростанцій, виконання 

виробничих планів підприємствами у 1960-х роках. Доповідні записки про 

впровадження нової техніки, автоматизацію і механізацію промисловості, 

раціоналізаторські пропозиції працівників. Відомості про конструкторські 

бюро, експерементальні та ін. лабораторії на підприємствах, виготовлення 

нових зразків машин, приладів, механізмів. Звіти про використання 

сировини підприємствами текстильної, паперової, легкої промисловості, 

холодильників та устаткування флотом рибної промисловості. 

5. Опис 7 (додатковий) 

6. 29 спр., 1969-1978 рр. 

7. Звіти: про збір і використання відходів підприємствами харчової 

промисловості; виконання виробничого плану об’єднанням 

«Сільгосптехніка»; наявність і використання технологічного обладнання у 

різних галузях промисловості. Інформаційні та статистичні бюлетені 

сектору промисловості. Таблиці показників господарської діяльності 

промислових підприємств.  

5. Опис 7 (продовження) 

6. 26 спр., 1949-1958 рр. 

7. Доповідні записки: про розвиток промисловості області, виконання 

п’ятирічного плану (1951-1955 рр.) та постанови Ради Міністрів СРСР і 

УРСР про електрифікацію колгоспів; впровадження нової техніки, 
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механізацію виробничих процесів, модернізацію на підприємствах; 

здійснення спеціалізації та концентрації місцевої та кооперативної 

промисловості. 

5. Опис 8 

6. 1338 спр., 1952-1975 рр. 

7. Бюджети робітників промисловості, підприємств, установ та 

управлінських підрозділів міст області. Бюджети вчителів шкіл, лікарів, 

середнього медичного персоналу. Інформація про робітників (склад сім’ї, 

прибутки, витрати на харчування, житло, комунальні послуги). Контрольні 

зошити родин робітників (1960-1965 рр.). Річні бюджети робітників і 

службовців фабрик, заводів, радгоспів та їх сімей (1966-1969 рр.). 

Статистичні звіти про надходження і використання продуктів в закладах 

громадського харчування. Звіти про призначення грошової допомоги на 

дітей малозабезпеченим родинам. 

5. Опис 8 (додатковий) 

6. 7 спр., 1972 р. 

7. Опитувальні листи вибіркової перевірки прибутків та житлових 

умов робітників і службовців.  

5. Опис 9  

6. 129 спр., 1944-1969 рр.  

7. Довідки про ринкові ціни на основні види сільськогосподарської 

продукції по Київській області. Зведені річні звіти торгівельних підприємств 

і заготівельних організацій. Аналітичні доповідні записки сектору та 

інспектур державної статистики про товарообіг, акти перевірок обліку і 

звітності підприємств. Звіти про обсяг роздрібної торгівельної мережі і 

закладів громадського харчування. Статистичні звіти про виконання 

завдань Центрального статистичного управління та керівних організацій 

Київської області по торговій діяльності. 

5. Опис 10 

6. 53 спр., 1956-1968 рр.  
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7. Кошториси на утримання, штатні розклади, акти ревізій 

фінансово-господарської діяльності державних статистичних органів та 

управління області. Річні звіти з основної діяльності. 

5. Опис 11 

6. 759 спр., 1943-1969 рр. 

7. Звіти наукових установ, ВНЗ, середніх спеціальних навчальних 

закладів, початкових та середніх шкіл, позашкільних дитячих закладів, 

культурно-освітніх установ. Списки наукових установ, навчальних закладів, 

санаторіїв, будинків відпочинку, дитячих будинків. Відомості про 

педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл. Доповідні записки районних 

інспектур освіти про переписи шкіл, бібліотек. Зведені звіти про 

працевлаштування або подальше навчання випускників 8-річних і середніх 

загальноосвітніх шкіл 1968 року (по районах області). Звіти про рух учнів 

(1960-і рр.), кількість дітей шкільного віку, які не навчаються в школах, 

чисельність і віковий склад дітей і молоді до 18 років. 

Річні звіти про мережу, кадровий потенціал та діяльність медичних 

установ. Розрахунки і звіти щодо чисельності, структури, руху населення 

області. Відомості про показники народжуваності і смертності, статистику 

шлюбів і розлучень. Списки населених пунктів та звіти про адміністративно-

територіальні зміни районів (1950-і рр.). Рішення облвиконкому про 

адміністративно-територіальні зміни районів (1960-і рр.). Звітна 

документація щодо організації виборів до Верховної Ради СРСР.  

5. Опис 14 

6. 1159 спр., 1965, 1970-1983 рр. 

7. Звіти про виконання планів; чисельність керівних кадрів та фахівців 

в колгоспах і радгоспах області; чисельність працівників апарату управління, 

працівників з вищою та середньою спеціальною освітою на підприємствах; 

облік робітників за статтю, віком, трудовим стажем. Зведені звіти про фонди 

заробітної плати, заохочення працівників, використання робочого часу в 

промисловості; виконання планів по праці; чисельність сумісників і жінок 
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серед працівників та службовців. Зведені річні звіти про чисельність фахівців 

та робітників в промисловості за рівнем освіти, професіями. Звіти 

промислових підприємств щодо підвищення заробітної плати. Зведені звіти 

про кількість та рівень освіти керівних кадрів, атестацію та підвищення 

кваліфікації працівників, проведення суботників по області. 

5. Опис 15 

6. 283 спр., 1970-1978 рр. 

7. Доповідні записки та довідки щодо розвитку сільського господарства 

області. Зведені звіти: про склад основних фондів, енергетичні потужності, 

наявність і використання техніки в сільському господарстві; розміри 

посівних площ та врожайність зернових культур, земельний фонд із 

зрошувальною системою, врожайність на осушених землях. Відомості про 

рівень електрифікації колгоспів і радгоспів. Комплекси документів 

всесоюзного перепису виноградників та плодово-ягідних насаджень (1970 р.) 

по районам області та м. Києву. Річні звіти радгоспів, трестів, колгоспів та 

ін. державних господарств області. Розрахунки і звіти щодо розвитку 

тваринництва та закупівлі сільськогосподарської продукції. Звіти вибіркової 

перевірки використання праці трактористів, комбайнерів та умов зберігання 

техніки. Основні економічні та фінансові показники діяльності колгоспів і 

радгоспів. 

5. Опис 16 

6. 637 спр., 1979-1986 рр. 

7. Зведені звіти: про основні техніко-економічні показники розвитку 

промисловості, електробаланс підприємств, наявність і рух капіталовкладень 

в різні галузі, вартість продукції групи «Б», обсяг виробництва м’яса та 

м’ясопродуктів в області. Звіти підприємств про виконання виробничих 

планів, собівартість, якість готової продукції, витрати на організацію і 

обслуговування виробництва, використання обладнання, переоснащення. 

Звіти: заводів про роботу цехів; підсобних промислових господарств.  
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5. Опис 19  

6. 35 спр., 1981-1995 рр. 

7. Звіти про охорону атмосферного повітря, санітарні вирубки лісу, 

лісові пожежі, геологорозвідувальні роботи. Звіти про витрати на охорону 

природи, об’єкти природо-заповідного фонду в області, державний контроль 

в сфері охорони навколишнього середовища. Доповіді про охорону 

навколишнього середовища за 1990-1992 роки. Звіти про проведення 

лісогосподарських робіт на території, забрудненій внаслідок аварії на 

Чорнобильській АЕС, за 1991-1992, 1994-1995 роки. Відомості та висновки 

щодо викидів забруднюючих речовин від автотранспорту.  

5. Опис 20 

6. 73 спр., 1979-1991 рр. 

7. Доповідні записки відділів сільського господарства та заготівель, 

статистики агропромислового комплексу. Підсумкові звіти про заготівлю 

сільськогосподарської продукції. Звіти про облік худоби і птиці цінних 

порід, виробництво сільськогосподарської продукції, розміри посівних площ, 

використання техніки. Паспорти області по сільському господарству за 

1979-1989 роки. Таблиці розподілу господарств за рівнем рентабельності та 

собівартості виробництва. 

5. Опис 21  

6. 220 спр., 1952-1991 рр. 

7. Зведені річні звіти та таблиці розробки матеріалів вибіркової 

перевірки бюджетів колгоспників, робітників промисловості, службовців та 

їх сімей. Таблиці поділу населення за рівнем середнього прибутку на одну 

особу за 1980-і роки. Зведені звіти одноразової вибіркової перевірки обсягу 

купівлі колгоспниками, робітниками і службовцями непродовольчих товарів. 

Статистичні таблиці опитування населення. Таблиці розробки матеріалів 

обстеження річних прибутків різних категорій населення (1985-1991 рр.). 

5. Опис 22 

6. 146 спр., 1977-1991 рр. 
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7. Зведені звіти за 1977-1990 рр.: про облік наявності автомобілів, 

гаражів та обслуговуючого персоналу у головних управліннях, міністерствах, 

відомствах, підсумки роботи залізничного транспорту не загального 

користування, відправлення вантажів в контейнерах. Зведені звіти про 

продукцію автотранспорту по районах області (1990-1991 рр.).  

5. Опис 25 

6. 194 спр., 1987-1991 рр. 

7. Зведені звіти про кількість промислових підприємств, чисельність 

працівників, обсяги виробництва та реалізації продукції, її собівартість у 

різних галузях. Річні звіти підприємств про виконання виробничих планів, 

вартість продукції групи «Б», становище амортизаційного фонду, 

використання сировини та устаткування, роботу окремих цехів, 

електростанцій, підсобних підприємств у 1987-1990 роках. 

5. Опис 26 

6. 93 спр., 1976-1991 рр. 

7. Доповіді зі статистики житлово-комунального господарства. Зведені 

звіти: про ліквідацію бараків, комунальних квартир, житлових приміщень у 

підвалах, виконання плану капітального ремонту державного житлового 

фонду, наявний житловий фонд та нежитлові приміщення у містах області, 

міські землі та зелені насадження, загальну площу житлових будинків 

міністерств і відомств. Зведені відомості про продаж квартир державного 

житлового фонду у приватну власність громадян (1990-1991 рр.), кількість 

сімей, які перебувають в черзі на покращення житлових умов (1986, 1990-

1991 рр.). 

5. Опис 27 

6. 30 спр., 1984-1991 рр. 

7. Річні звіти про наявність на балансі підприємств основних 

будівельних машин, собівартість будівельно-монтажних робіт, виконання 

виробничих планів введення в дію об’єктів та використання 

капіталовкладень за 1984-1991 роки. 
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5. Опис 28 

6. 4 спр., 1990-1991 рр. 

7. Річні звіти про використання палива та паливно-мастильних 

матеріалів і перепис невстановленого обладнання за 1990 рік. 

5. Опис 29 

6. 6 спр., 1970-1981 рр. 

7. Зведені звіти за галуззю «торгівля» за 1970-1981 роки. 

5. Опис 31 

6. 48 спр., 1985-1991 рр. 

7. Зведені звіти про наявність та використання засобів комплексної 

механізації та автоматизації, винаходів і раціоналізаторських пропозицій, 

впровадження обчислювальної техніки, модернізацію продукції 

машинобудування. Зведені звіти про матеріально-технічну базу наукових 

установ, здійснення наукових досліджень та витрати на них. Річні звіти про 

виготовлені в СРСР нові зразки машин та технологій (1990 р.). 

5. Опис 32 

6. 12 спр., 1981-1991 рр. 

7. Зведені відомості про основні показники комунального 

господарства. Річні звіти про обладнання квартир пільговими 

електроплитами, постачання теплоенергії, роботу водопроводу (1981-

1991 рр.) 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного (2063 од.) та географічного (287 од.) каталогів 

11. – 
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1. 154 

2. ф. Р-236 

3. Київська контора Українського державного хлібного бюро, 

м. Київ 

4. 1 оп., 223 спр., 1918-1919 рр. 

5. Опис 1 

6. 223 спр., 1918-1919 рр. 

7. Постанова Ради Міністрів УНР щодо затвердження положення про 

Українське державне хлібне бюро Циркуляри, інструкції Міністерства 

продовольства Української Держави, правлінь Українського державного 

хлібного бюро та Київської контори. Накази міністра продовольчих справ, 

управляючого Київської контори. Устав Київської контори Українського 

державного хлібного бюро. Положення про відділи останнього. Протоколи: 

нарад представників відділів хлібного бюро, з’їздів представників 

Міністерства продовольства при агентствах Київської контори хлібного бюро 

та мельників Київської губернії. Протоколи засідань правлінь Державного 

хлібного бюро і його Київської контори. Листування з головним 

господарським управлінням австро-німецької армії щодо постачання 

продовольства. Відомості про заготівлю хлібних запасів для м. Києва. 

Списки маслозаводів Черкаського та Чигиринського повітів. Посвідчення 

співробітників і голів губернських і повітових земельних комісій та контор в 

Україні. Списки, посвідчення та особові справи співробітників Київської 

контори державного хлібного бюро (за алфавітом прізвищ). Акти 

приймання-передавання справ та майна бюро (1919 р.).  

8. Українська, німецька, російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (27 од.) 

11. – 

 



235 

1. 155 

2. ф. Р-238 

3. Управління Уповноваженого Київської губернської ради 

народного господарства по Чорнобильському повіту, смт. Чорнобиль 

Київської губернії 

4. 1 оп., 26 спр., 1922 р. 

5. Опис 1 

6. 26 спр., 1922 р. 

7. Циркуляри ВРНГ, Київського губраднаргоспу. Копії наказів УРНГ. 

Накази повітвиконкому. Положення про уповноважених губраднаргоспу. 

Статути трудових артілей повіту. Протоколи засідань губраднаргоспу та 

комісії з ліквідації відділів народного господарства; загальних зборів членів 

трудових артілей. Доповіді та фінансові звіти Уповноваженого 

губраднаргоспу. Листування з губраднаргоспом, орендарями. Орендні угоди 

з власниками заводів, млинів. Посвідчення співробітників управління 

Уповноваженого губраднаргоспу. Анкети приватних ремісників повіту. 

Фінансові документи управління. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 156 

2. ф. Р-240 

3. Вишгородський цегельний завод № 9 Київського обласного 

тресту будівельних матеріалів, с. Вишгород Київського 

(Святошинського) району Київської області 

4. 1 оп., 118 спр., 1937-1939 рр. 

5. Опис 1 

6. 118 спр., 1937-1939 рр. 
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7. Копії наказів Наркомату місцевої промисловості УРСР, Київського 

обласного тресту будівельних матеріалів, міських відділів промисловості та 

комунального господарства. Книга наказів заводу. Протоколи: технічних 

нарад обласного тресту будматеріалів та заводу; засідань місцевої робітничої 

контрольної комісії. Листування з трестом. Оперативні плани виробництва. 

Річні та оперативні звіти про виконану роботу, технічне навчання 

робітників, заходи з охорони праці. Картотеки рахунків та обліку робітників 

і службовців. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 157 

2. ф. Р-243 

3. Поштово-телеграфні відділення Київської губернії 

4. 1 оп., 293 спр., 1919-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 293 спр., 1919-1923 рр. 

7. Циркуляри, розпорядження Київського, Чернігівського губернських 

поштово-телеграфних відділів з організаційних питань. Звіти про роботу та 

статистичні відомості повітових та волосних поштово-телеграфних 

відділень і контор. Листування останніх з відповідними губернськими 

відділами щодо комплектування штату та виробничих справ. Списки та 

посвідчення співробітників поштово-телеграфних відділень Київської 

губернії. Акти обстеження роботи відділень. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 
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1. 158 

2. ф. Р-245 

3. Коленцівський сільський комітет незаможних селян, с. Коленці 

Іванківського району Київського округу 

4. 1 оп., 17 спр., 1923-1928 рр. 

5. Опис 1 

6. 17 спр., 1923-1928 рр. 

7. Обіжники, розпорядження, інструкції Іванківського волосного та 

районнго КНС. Протоколи засідань районного КНС, його президії і пленуму; 

загальних зборів членів сільського КНС. Плани роботи районного та 

сільського КНС. Звіти про діяльність останнього. Списки особового складу 

сільського КНС.  

8. Українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного і географічного каталогів (17 од.) 

11. – 

 

1. 159 

2. ф. Р-248 

3. Васильківський 4-й шкіряний завод Київського районного 

шкіряного тресту, м. Васильків Білоцерківського повіту Київської 

губернії 

4. 1 оп., 3 спр., 1919-1922 рр. 

5. Опис 1 

6. 3 спр., 1919-1922 рр. 

7. Накази з основної діяльності. Списки та картки особових рахунків 

працівників заводу.  

8. Російська 

9. Відкритий 

10. –  
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11. – 

  

1. 160 

2. ф. Р-251 

3. Київський історичний музей Комітету у справах культурно-

освітніх установ при РНК УРСР, м. Київ 

4. 1 оп., 2 спр., 1941 р. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1941 р. 

7. Матеріали, відібрані для виставкових експозицій музею. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 161 

2. ф. Р-258 

3. Васильківський об’єднаний шкіряно-екстрактовий завод 

Київського районного шкіряного тресту, м. Васильків Київського 

округу Київської губернії 

4. 1 оп., 156 спр., 1918-1924 рр. 

5. Опис 1 

6. 156 спр., 1918-1924 рр. 

7. Накази і розпорядження колегії заводоуправління (1920 р.). 

Циркуляри, розпорядження Київського районного шкіряного тресту. Накази 

по заводу. Копія протоколу засідань Васильківського ревкому щодо 

утворення Васильківського повіту. Протоколи засідань колегії 

заводоуправління, завкому профспілки, тарифно-розціночної комісії та РКК 

заводу. Протоколи засідань представників районного шкіряного тресту щодо 

відкриття заводу дубильних екстрактів Листування з губернським 
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управлінням шкіряної промисловості, Васильківським ревкомом, районним 

шкіряним трестом, завкомом профспілки, підприємствами. Звіти про роботу 

заводу за 1921-1923 рр.; відомості щоденного обліку роботи (1918 р.). 

Списки, особові рахунки, заяви працівників. Інвентарні описи майна та 

устаткування заводу. Подвірна і головна книга. Акти ревізій. Колективний 

договір та фінансові документи (кошториси, витрат, баланси обігу, касові 

книги, відомості виплати заробітної плати). Прейскурант цін на продукцію 

заводу (1923 р.). 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 162 

2. ф. Р-264 

3. Київська обласна контрактаційно-заготівельна контора 

Головного управління рослинного каучуку «Головрослкаучук» 

Міністерства хімічної промисловості СРСР, м. Київ 

4. 5 оп., 562 спр., 1944-1953 рр. 

5. Опис 1 

6. 203 спр., 1944-1953 рр. 

7. Особові справи співробітників. 

5. Опис 2 

6. 127 спр., 1948-1953 рр. 

7. Накази, розпорядження Міністерств гумової та хімічної 

промисловості СРСР, Головного управління «Головрослкаучук» з 

організаційних питань. Постанови Київського облвиконкому. Рішення 

Київської обласної Ради та районних Рад області щодо забезпечення 

заготівельних пунктів «Головрослкаучук». Листування з Головним 

управлінням та Українською конторою рослинного каучуку, 
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райвиконкомами області, заготівельними пунктами щодо адміністративно-

господарських питань, контрактації, догляду за плантаціями, виплати 

додаткової зарплати колгоспникам. Доповідні записки щодо виробничих 

питань. Акти обстеження плантацій. Списки колгоспів області, які сіють 

каучуконоси (кок-сагиз). Договори з колгоспами. 

5. Опис 3 

6. 108 спр., 1945-1953 рр. 

7. Інструкції щодо ведення таємного діловодства і листуванння з 

Головним комітетом натурального каучуку Наркомату гумової 

промисловості СРСР; обліку військовозобов’язаних (з переліком посад, що 

підлягають бронюванню у випадку мобілізації). Накази Міністерства 

хімічної промисловості СРСР про широкий розвиток виробництва кок-

сагизу. Річні плани і звіти заготівельних пунктів щодо посівів, контрактації, 

обстеження плантацій, збору та поставок каучуконосів. Річні відомості про 

кількість заготовленного насіння кок-сагизу.  

5. Опис 4 

6. 11 спр., 1952-1953 рр. 

7. Звіти про продаж зерна і заготівлю насіння кок-сагизу по містах 

Таращі, Василькову, Черкасах, с. Баришівка. Листування з організаціями та 

райвиконкомами щодо звітності і збереження спецархвів Бишівського, 

Кагарлицького, Ротмістрівського заготівельних пунктів. Акти передання 

таємних справ і кореспонденцій заготівельних пунктів «Головрослкаучук» 

після їх ліквідації. Реєстр таємного листування. 

5. Опис 5 

6.113 спр., 1944-1953 рр. 

7. Накази, розпорядження Наркоматів гумової промисловості і 

землеробства СРСР, Головного управління рослинного каучуку з 

організаційних питань. Постанови Київського облвиконкому. Накази по 

Київській конторі «Головрослкаучук». Протоколи виробничих нарад 

заготівельних пунктів. Звіти про кількість робітників і службовців, 
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адміністративно-управлінського та молодшого персоналу заготівельних 

пунктів. Контрольні списки особового складу, фахівців, практикантів 

обласної контори і заготівельних пунктів. Агротехнічні плани та звіти 

Київської обласної контори «Головрослкаучук». Доповідні записки і звіти 

заготівельних пунктів щодо агротехніки, догляду за плантаціями, збирання і 

зберігання кок-сагизу. Списки передовиків виробництва області. Відомості 

про методи вирощування каучуконосів у Переяслав-Хмельницькому і 

Черкаському районах, врожайність плантацій, кількість отриманого каучуку, 

наукові досліди щодо каучуконосів. Річні фінансові звіти, кошториси 

витрат, штатні розклади. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 163 

2. ф. Р-268 

3. Виконавчий комітет Рожнівської сільської Ради депутатів 

трудящих, с. Рожни Броварського району Київської області 

4. 2 оп., 338 спр., 1932 р., 1943-1965 рр. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1932 р. 

7. Бюджет сільради. 

5. Опис 2 

6. 336 спр., 1943-1965 рр. 

7. Постанови, директиви, розпорядження Броварського райвиконкому, 

виконкому сільради. Протоколи сесій та засідань сільради, сільського 

виконкому, окружних виборчкомів. Матеріали постійно діючих комісій. 

Плани роботи та статистичні звіти сільради. Особові картки депутатів 
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сільради. Книги запису та документи нотаріальних дій. Заяви і скарги 

громадян. Річні фінансові звіти, бюджети, кошториси. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 164 

2. ф. Р-269 

3. Синявський цукровий завод Київського районного управління 

цукрової промисловості с. Синява Білоцерківського повіту Київської 

губернії 

4. 2 оп., 110 спр., 1919-1922 рр. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1921 р. 

7. Циркуляри Київського районного управління цукрової 

промисловості. 

5. Опис 2 

6. 109 спр., 1919-1922 рр. 

7. Декрет РНК УСРР про націоналізацію цукрової промисловості. 

Постанови, розпорядження УРНГ, окружного продкому заводоуправління, 

військового коменданта заводу. Накази Наркомату продовольства УСРР. 

Циркуляри Київського районного управління цукрової промисловості. 

Протоколи засідань комісій заводоуправління, заводських колегії та комітету 

профспілки. Договори заводоуправління про надання в оренду селянам землі 

заводу для сівби. Зведення про кількість робітників на заводі та списки 

штатних працівників. Відомості про наявність на заводі цукрових продуктів, 

надання їх різним установам та працівникам. Списки працівників і 

службовців заводу на отримання натуральної оплати праці та продуктових 

пайків. 



243 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 165 

2. ф. Р-273 

3. 3-й державний шкіряний завод Українського шкіряного тресту, 

м. Васильків Білоцерківського округу Київської губернії 

4. 1 оп., 24 спр., 1921-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 24 спр., 1921-1923 рр. 

7. Накази управління шкіряного тресту. Накази по заводу. Протоколи 

засідань тарифно-нормувального бюро, РКК, пожежного комітету заводу, 

об’єднаних зборів працівників шкіряного заводу і заводу дубильних 

екстрактів. Доповідь про фінансовий стан заводу за липень-жовтень 

1921 року. Кошториси на придбання обладнання заводу та спецодягу для 

працівників. Списки працівників 1 і 3-го шкіряних заводів м. Василькова 

(1921 р.), міської пожежної команди. Списки, посвідчення співробітників 

заводу дубильних екстрактів. Анкети та штатний розклад співробітників 

Васильківського шкіряного заводу. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 
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1. 166 

2. ф. Р-277 

3. Воздвиженська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Воздвиженка Чорнобильського повіту 

Київської губернії 

4. 1 оп., 1 спр., 1919-1920 рр. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1919-1920 рр. 

7. Протоколи загальних зборів жителів села. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 167 

2. ф. Р-281 

3. Лучанський сільський комітет незаможних селян, с. Лука 

Будаївського району Київського округу 

4. 1 оп., 2 спр., 1926-1927 рр. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1926-1927 рр. 

7. Протоколи розширених пленумів засідань Будаївського районного 

КНС. Статистичні звіти про становище і роботу сільського КНС. 

Листування з районним КНС про можливість навчання членів Лучанського 

КНС у ВНЗ. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (3 од.) 

11. – 
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1. 168 

2. ф. Р-285 

3. Київське районне управління залізничної робітничо-селянської 

міліції, м. Київ 

4. 3 оп., 93 спр., 1920-1921 рр. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1921 р. 

7. Накази керівника Київського районного управління залізничної 

робітничо-селянської міліції. Списки співробітників І, ІІ, ІІІ та IV дільниць 

Київського району. 

5. Опис 2 

6. 5 спр., 1920 р. 

7. Накази керівника Київського районного управління залізничної 

робітничо-селянської міліції. Листування з лінійним управлінням Південно-

Західної залізниці. Посвідчення та рапорти співробітників Київського 

районного управління залізничної міліції. Списки співробітників лінійного 

управління. 

5. Опис 3 

6. 86 спр., 1920 р. 

7. Накази керівника  Київського районного управління залізничної 

робітничо-селянської міліції. Термінові та добові зведення, відомості, 

рапорти по Київському району та окремих дільницях. Звіти про організацію 

охорони дільниць і станцій Південно-Західної залізниці, підзвітних 

Київському районному управлінню міліції, продовольче забезпечення 

останнього. Листування Київського та Коростенського районних управлінь 

міліції з Південно-Західним лінійним управлінням. Інформація про 

призначення, звільненя зі служби, відрядження співробітників міліції, 

застосування до них стягнень. Відомості про рух на залізниці пасажирів, 

заарештованих, втікачів. Посвідчення та атестати співробітників міліції.  

8. Російська 
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9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 169 

2. ф. Р-287 

3. Яблунська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Яблунька Київської приміської зони 

Київської області 

4. 1 оп., 1 спр., 1932 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1932 р. 

7. Бюджет сільради. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 170 

2. ф. Р-288 

3. Київська обласна рада товариства винахідників, м. Київ 

4. 2 оп., 824 спр., 1932-1938 рр. 

5. Опис 1  

6. 812 спр., 1932-1938 рр. 

7. Постанови ЦК ВКП(б), президії та пленуму Центральних рад 

Всеукраїнського та Всесоюзного товариств винахідників щодо винахідництва 

у промисловості та сільському господарстві. Положення, накази, інструкції 

Наркоматів СРСР щодо створення та діяльності на підприємствах рад і 

осередків товариств винахідників. Циркуляри, директивні листи обласної 

ради товариства винахідників. Протоколи та копії протоколів засідань 



247 

Всеукраїнської ради товариства винахідників, оргбюро Київської обласної 

ради; міського зльоту винахідників; нарад та засідань представників 

винахідницьких осередків на піприємствах. Матеріали та стенограми 

обласних з’їздів і конференцій винахідників, пленумів обласної ради 

товариства, нарад київських і районних фабрично-заводських рад. 

Листування з адміністрацією та радами товариства винахідників 

підприємств, профспілковими організаціями, окремими винахідниками. 

Плани, програми роботи, річні звіти, доповіді Київської обласної ради 

товариства винахідників. Звіти і доповідні записки відповідних рад та бюро 

робітничого винахідництва підприємств. Контрольні цифри розвитку 

робітничого винахідництва. Відомості про чисельність винахідників на 

підприємствах м. Києва. Статистичні відомості про діяльність бюро 

робітничого винахідництва та списки підприємств області. Списки та анкети 

працівників обласної ради товариства винахідників. Списки цінних 

пропозицій та винаходів на київських підприємствах. Справи: щодо 

перевірки діяльності рад і осередків товариства винахідників та реалізації 

пропозицій робітників на підприємствах області; створення технічних 

опорних пунктів для раціоналізаторів в сільській місцевості. Акти перевірок 

стану винахідництва у промисловості та сільському господарстві. Договори 

Всеукраїнської ради та осередків товариства винахідників з адміністраціями 

підприємств. Скарги винахідників щодо затримок впровадження винаходів і 

пропозицій. Заявки на отримання авторських свідоцтв. Облікові картки 

винахідників м. Києва. Описи та креслення винаходів раціоналізаторів 

заводів Київської області, доповіді про їх випробування. Справи про окремі 

винаходи та їх авторів. Комплекс документів Київської обласної виставки 

винахідництва і реалізації. Особові справи працівників обласної ради 

товариства винахідників. Фінансові документи (кошториси рад та осередків 

товариства, фінасові звіти обласної ради).  

5. Опис 2 

6. 12 спр., 1932-1938 рр. 
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7. Постанови революційної військової наради Українського 

Військового округу та Центральної ради Всеукраїнського товариства 

винахідників щодо винахідництва в частинах РСЧА. Розпорядження 

Київської обласної ради товариства винахідників щодо співпраці з 

військовими частинами. Наказ керівника Київського гарнізону про створення 

і діяльність об’єднання винахідників. Положення про роботу оборонного 

сектору Всесоюзного товариства винахідників. Витяги із стенограми наради 

голів товариств винахідників оборонних підприємств. Протоколи зльотів 

раціоналізаторів і винахідників військових частин Київського гарнізону. 

Відомості, плани, звіти про раціоналізаторську роботу, облік винаходів в 

сфері оборони. Анкетний лист Д’яченка Івана Федоровича (1936 р.). 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 171 

2. ф. Р-289 

3. Київська губернська контрольна комісія Київського 

губернського відділу робітничо-селянської інспекції губернського 

виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, м. Київ 

4. 6 оп., 1324 спр., 1919-1925 рр.  

5. Опис 1 

6. 873 спр., 1919-1925 рр.  

7. Постанови РНК УСРР, президії ЦК КП(б)У, губвиконкому. 

Циркуляри, накази Наркомату РСІ УСРР, губернського ревкому. Накази, 

інструкції ВЧК, губернського відділу РСІ, губернського ревкому, РСІ КВО. 

Положення: ВЦВК про РСІ; ВЦСПС про співпрацю губернських відділів РСІ 

і рад профспілок. Положення щодо галузевих управлінь в промисловості, на 
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транспорті. Накази по відділах губернської РСІ. Схема організації 

губернського відділу РСІ. Листування з РСІ губраднаргоспу, губернськими 

віділами та парткомом, повітовими ревкомами. Протоколи засідань 

губернського відділу РСІ, губпрофради, колегії відділу продовольства, 

губраднаргоспу; зборів співробітників РСІ. Протокол наради при ЦК КП(б)У 

в Наркоматі РСІ УСРР щодо ліквідації губернських відділів РСІ і створення 

окружних (1925 р.). 

Звіти і доповідні записки про роботу губернського відділу РСІ, 

кущового управління тютюнових фабрик м. Києва, губернського управління 

текстильної промисловості та сектору пропаганди губернського відділу 

наросвіти. Огляд роботи повітових РСІ. Доповідні записки про результати 

перевірки роботи опродкомгубу, губернських відділів, видавництва; 

обстеження відділень галузевих трестів та пайових промислових об’єднань, 

роботи цукрових заводів та комбінатів, лісового господарства губернії, 

житлового будівництва в м. Києві. Акти ревізій підприємств, медичних, 

кооперативних установ, громадських закладів. Відомості про роботу 

районних відділів освіти, землеуправлінь, телеграфу, кооперативів. Анкети і 

списки особового складу губернської і повітових РСІ. Особові справи 

співробітників губернського відділу РСІ. 

5. Опис 2 

6. 154 спр., 1920-1925 рр. 

7. Положення ВЦВК про РСІ, її повітові відділи, робітничий контроль 

за крамницями. Накази, циркуляри Наркомату та губернського відділу РСІ. 

Плани роботи та звіти відділів губернської РСІ. Протоколи: засідань 

комісій губернського відділу РСІ, губвиконкому, губернської економічної 

наради; нарад представників громадських і кооперативних установ. Звіти і 

доповіді про роботу губернського відділу РСІ, його підвідділів. Статистичні 

відомості про ревізії РСІ. Доповіді та акти щодо ревізій торгівельних 

представництв Центросоюзу та ін. промислово-торгівельних об’єднань, 

крамниць, хлібозаготівельних установ губернії. Доповіді про заходи боротьби 
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зі «шкідниками» у сільському господарстві та розрахунки надшлишків 

хлібних запасів на території губернії. Акти обстежень роботи губернських 

прокуратури, лісового управління, відділів, сількогосподарських 

кооперативних і кредитних товариств. Списки та анкети співробітників 

губернського і повітових відділів РСІ. Особові справи. 

5. Опис 3 

6. 196 спр., 1919-1925 рр. 

7. Декрет РНК УСРР. Накази Наркоматів РСІ та робітничо-

селянського контролю УСРР, губернського відділу РСІ. Положення ВУЦВК 

про робітничо-селянський державний контроль, його особливий та 

організаційно-інструкторський відділи. Інструкція про бюро скарг РСІ. 

Протоколи засідань комісії по бротьбі з бюрократизмом в державних 

установах; загальних зборів співробітників РСІ. Звіти про роботу підвідділів 

губернського відділу РСІ. Доповіді про результати перевірки губраднаргоспу, 

губернських продкому та виконкому. Зведення і висновки щодо ревізій 

державних установ та хлібозаготівельних пунктів губернії. Особові справи 

співробітників губернського відділу РСІ.  

5. Опис 4 

6. 30 спр., 1919-1920 рр. 

7. Накази і розпорядження відділу РСІ при губраднаргоспі. Накази і 

розпорядження по відділах останього. Протоколи засідань колегій і рад 

губраднаргоспу, колегій губкомів, управлінь, оціночної комісії. Звіти, 

доповіді, відомості щодо ревізійної діяльності РСІ по окремих відділах 

губраднаргоспу та галузевих управліннях. Кошторис і звіти статистичного 

відділу Київського губраднаргоспу.  

5. Опис 5 

6. 55 спр., 1920-1925 рр. 

7. Постанови: Всеросійського надзвичайного з’їзду Рад «Про 

дотримання радянської законності» (1918 р.), ЦКК і Наркомату РСІ СРСР. 

Циркуляри, накази, інструкції Наркомату РСІ УСРР, його уповноваженого, 
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ВЧК, губернського відділу РСІ. Положення і бюлетені Наркомату РСІ УСРР 

та губернського ревкому. Протоколи засідань ревізійних комісій. Витяги з 

протоколів бюро скарг РСІ. Звіти губернського відділу РСІ про роботу. 

Листування з райвиконкомами м. Києва, медичними установами з 

виробничих справ. Доповідні записки інспекторів губернського відділу РСІ 

щодо стану водного транспорту Дніпровського басейну, обстежень 

державних установ. Доповіді та акти обстежень щодо роботи губернських і 

окружних відділів, земельних судових комісій, профспілок, в’язниць; 

особового складу державного апарату і промислових трестів. Статистичні 

відомості про землеустрій, кількість і національний склад населення, 

економічне становище районів губернії. Списки та анкети співробітників 

губернських відділів, державних і комунальних установ і підприємств, які 

пройшли перевірку державного апарату. Справи про особовий склад 

губернських відділів РСІ та державного контролю, списки співробітників 

РСІ, в тому числі звільнених в різний час. 

5. Опис 6 

6. 16 спр., 1920-1921 рр. 

7. Накази командувача військами та керівника відділу зв’язку КВО. 

Акти перевірки ведення і зберігання таємного листування у відділах штабу 

КВО. Список управлінь, установ, військових частин, підзвітних 

командуванню КВО. Протоколи засідань бюро скарг губернського відділу  

РСІ. Листування з губЧК. Скарги громадян щодо арештів членів родини, 

звинувачень у бандитизмі, реквізиції майна. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного (27 од.) та географічного (16 од.) каталогів 

11. – 
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1. 172 

2. ф. Р-290 

3. Київська окружна контрольна комісія КП(б)У – відділ 

робітничо-селянської інспекції (окрКК-РСІ) Київського окружного 

виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, м. Київ 

4. 1 оп., 1768 спр., 1925-1931 рр.  

5. Опис 1 

6. 1768 спр., 1925-1931 рр. 

7. Положення, циркуляри, інструкції Наркоматів РСІ СРСР та УСРР 

про роботу бюро скарг РСІ, структуру та діяльність окрКК-РСІ. Накази, 

обіжники Наркомату РСІ УСРР. Постанови, накази, розпорядження, 

інструкції ВУЦВК, РНК УСРР, Київської окрКК-РСІ. Директиви ЦКК 

Наркоматів РСІ СРСР та УСРР щодо чистки радянського апарату (1929-

1930 рр.). Положення про секцію РСІ при Київській міськраді. Протоколи 

засідань Наркоматів РСІ СРСР та УСРР. Протоколи пленуму та засідань 

Київського окрвиконкому, Київської міськради та їх президій, окрКК-РСІ та 

її колегії, окружної планової та апеляційної комісій, комісії по чистці 

радапарату, ревізійних комісій, бюро скарг, секцій РСІ при Київській 

міськраді та райвиконкомах. Протоколи нарад членів окрКК-РСІ. Плани 

роботи Наркомату РСІ УСРР та окрКК-РСІ. Звіти окрКК-РСІ, її підвідділів 

про роботу. Доповіді, доповідні записки голови, інспекторів окрКК-РСІ, 

ревізійних комісій, керівників підприємств та установ про результати 

перевірок. Плани та звіти підприємств і установ м. Києва щодо 

раціоналізаторської роботи. Доповідні записки окрКК-РСІ про результати 

перевірок сільськогосподарських товариств, посівних кампаній, 

хлібозаготівель, стану тваринництва у колгоспах. Звіти, доповіді комісій 

окрКК-РСІ про витрати коштів, перевірку фінансових підрозділів, 

оподаткування сільського населення округу. Статистичні звіти про чистки 

радянського апарату Київського округу (1930 р.). Статистичні відомості 
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про кількість співробітників окрКК-РСІ, їх списки, посвідчення. Листування 

з установами залізничного, річкового, автомобільного транспорту, 

торгівельними та кооперативними підприємствами.  

Акти обстеження фінансового та господарського стану установ, 

організацій, підприємств, кооперативних і споживчих спілок, торгівельних, 

освітніх і медичних закладів Київського округу, окркому Червоного Хреста. 

Акти перевірки стану будівництва Київських вокзалу, кінофабрики та ін. 

підприємств, а також житлового будівництва в місті. Програми: будівельних 

робіт по м. Києву та Київському округу (1927-1928 рр.); перевірки роздрібної 

торгівельної мережі та галузевих промислових управлінь округу. Списки: 

відповідальних працівників акціонерних та кооперативних товариств, 

співробітників державного Дніпровського річкового флоту (1930 р.), 

Київської міськради, Київського медичного інституту, телефонної станції та 

інших установ (1928-1930 рр.), окружної споживчої спілки. Списки 

робітників і службовців підприємств і установ м. Києва та округу, які 

підлягають закритій чистці державного апарату. Апеляційні скарги громадян 

до однойменної комісії. Справи: щодо перевірки вивчення української мови 

співробітниками установ Київського округу; розгляду індивідуальних і 

колективних скарг громадян, дописів зі скаргами в радянських газетах. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки географічного та тематичного каталогів (339 од.) 

11. – 
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1. 173 

2. ф. Р-292 

3. Київська обласна контрольна комісія КП(б)У – відділ робітничо-

селянської інспекції (облКК-РСІ) обласного виконавчого комітету Ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Київ 

4. 1 оп., 2068 спр., 1932-1934 рр. 

5. Опис 1 

6. 2068 спр., 1932-1934 рр. 

7. Постанови, розпорядження, інструкції  Ради праці і оборони СРСР, 

ЦКК Наркомату РСІ УСРР, облКК-РСІ Київського облвиконкому, 

Української економічної наради, районних та Київської міської контрольних 

комісій РСІ з організаційних питань. Пояснювальні записки ЦКК Наркомату 

РСІ УСРР, облКК-РСІ. Протоколи засідань облКК-РСІ, її структурно-

штатної комісії та комісії по чистці радянського апарату, районних та 

Київської міської контрольних комісій РСІ, їх президій, районних партійних 

конференцій КП(б)У, кущових нарад груп сприяння РСІ. Витяги з 

протоколів засідань ЦК КП(б)У та бюро скарг облКК-РСІ. Листування з 

районними контрольними комісіями та парткомами, редакціями газет. Плани 

та звіти про роботу районних контрольних комісій та облКК-РСІ. Доповідні 

записки облКК-РСІ, уповноваженого, інструкторів.  

Відомості про роботу та особовий склад районних контрольних 

комісій РСІ. Статистика роботи облКК-РСІ; структура та штати установ і 

організацій м. Києва та Київської області. Списки співробітників і 

позаштатних інспекторів облКК-РСІ та районних комісій. Особові листки по 

обліку кадрів. Акти обстеження роботи районних контрольних комісій РСІ, 

діяльності підприємств, кооперативних товариств, організацій, установ 

області, розслідування фактів зловживань керівників районних установ. Акти 

обстеження роботи колгоспів, радгоспів, ферм споживчої кооперації, стану 

тваринництва і хлібозаготівель в районах області. Справи про проведення 

чисток радянського апарату у районах та радгоспах, протоколи засідань 
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відповідної комісії. Кошториси витрат і відомості про штати обласних 

відділів, комітетів, організацій, промислових об’єднань, науково-дослідних 

установ.  

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки географічного каталогу (69 од.) 

11. – 

 

1. 174 

2. ф. Р-293 

3. Уповноважений Комісії радянського контролю при РНК СРСР 

по Київській області, м. Київ 

4. 2 оп., 2128 спр., 1934-1936 рр. 

5. Опис 1 

6. 2117 спр, 1934-1936 рр 

7. Вказівки та циркуляри КРК при РНК СРСР Уповноваженому по 

Київській області. Постанови, розпорядження ЦВК РНК СРСР, Наркомату 

земельних справ УСРР, президії Київського облвиконкому, Уповноваженого 

КРК, та бюро скарг при ньому з організаційних питань. Накази по апарату 

Уповноваженого. Доповідні записки союзних та республіканських установ, 

промислових об’єднань і управлінь щодо представництв в м. Києві; трестів та 

промислових об’єднань про роботу. Звіти та доповіді про результати 

перевірок: роботи фабрик, заводів, медичних, освітніх та ін. установ; 

будівництва електростанцій, шляхів, транспортних перевезень; виконання 

колгоспами державних розпоряджень щодо хлібозаготівель, посівних 

кампаній, розвитку тваринництва та планів по обсягу продукції. Листування 

з Уповноваженим КРК у Білоруській СРР, Генеральним прокурором УСРР, 

прокурором Київської області, підприємствами та організаціями, редакціями 

газет щодо забезпечення підприємств, заводів та фабрик, притягнення до 

відповідальності осіб, які зловживають службовим становищем; публікацій у 
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газетах матеріалів перевірок та розгляду скарг громадян тощо. Списки та 

анкети співробітників апарату Уповноваженого КРК і контролерів КРК по 

Київській області. Акти: приймання-передавання справ підприємств, 

організацій, артілей, освітніх і медичних установ та ін; перевірок якості 

продукції заводів і фабрик. Справи про розгляд скарг державних службовців, 

робітників, колгоспників. 

5. Опис 2 

6. 11 спр., 1934-1936 рр. 

7. Справи про розгляд скарг громадян у зв’язку зі звільненням з роботи 

за звинуваченнями в антирадянській діяльності. Листування з установами з 

цього приводу. Акт перевірки Святошинського дитячого будинку № 20. 

Скарги громадян на протиправне звільнення з роботи. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. –  

 

1. 175 

2. ф. Р-294 

3. Головний продовольчий комітет Південно-Західних залізниць, 

м. Київ 

4. 2 оп., 791 спр., 1916-1924, 1928 рр. 

5. Опис 1 

6. 565 спр., 1918-1924 рр. 

7. Журнальні постанови Ради управління Правобережних державних 

залізниць (1918 р.). Бюлетень Наркомату шляхів сполучення УСРР (1919 р.). 

Циркуляри, розпорядження, інструкції, витяги з постанов Головного 

продкому та Київського управління Південно-Західних залізниць. Накази 

управляючого залізниць і головного комісара шляхів. Протоколи засідань 

Головного продкому, розпорядчого комітету, Головної, Київської районної та 
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дільничних продовольчих колегій, ревізійної комісії, продкомів дільниць 

служб шляхів сполучення; загальних зборів службовців. Протоколи нарад 

відділів Головного продкому та інструкції останнього. Звіти голови 

продовольчого бюро при Київському залізничному вузлі, районних 

продкомів про отримання продуктів та розподільчого комітету щодо 

виконаної роботи. Листування Головного продкому з Головною 

продовольчою колегією, Наркоматом продовольства УСРР, виконкомом 

Київської міськради, місцевими продкомами, службами шляхів, споживчим 

товариством робітників залізниць, підприємствами і магазинами щодо 

адміністративних питань, забезпечення продовольчими товарами, порушень. 

Листування Центрального продкому з окремими районними продкомами. 

Відомості про кількість вантажів хліба, споживачів на території 

Київського залізничного вузла, ціни на продовольчі товари, їх нестачу і 

втрати під час перевезень. Акти ревізій районних продкомів та їх кас. Акти 

Головного продкому щодо нестачі та крадіжок хліба в пекарнях. Фінансові 

документи (відомості рахунків підприємств і складів Головного продкому, 

авансові звіти, тарифні оклади, табелі виплати заробітної плати 

співробітникам).  

Списки: службовців Центрального і Головного продкомів, структурних 

підрозділів останнього; співробітників Київського райкому із залізничних 

перевезень; працівників служб на станціях та районних продовольчих 

колегій. Анкети та списки співробітників; справи особового складу 

підрозділів Київського району, транспортно-споживчого товариства 

будівництва шляхів сполучення. Особові справи працівників транспортно-

споживчого товариства Південно-Західних залізниць (за прізвищами).  

5. Опис 2 

6. 226 спр., 1916-1923, 1928 рр. 

7. Іменні списки працівників установ і станцій Південно-Західної 

залізниці за 1916 рік. Декрет РНК РСФРР. Постанови, накази, 

розпорядження Наркоматів продовольства та праці УСРР. Витяги з 
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постанов, циркуляри, розпорядження Головного продкому. Положення про 

продкоми на залізницях (1917-1919 рр.). Протоколи засідань: Головного 

продкому, його комісій та відділів, продовольчого з’їзду, місцевкомів та 

загальних зборів робітників і службовців залізниці. Листування з комісаром 

Директорії, Українським державним хлібним бюро, Управлінням Південно-

Західних залізниць, залізничними станціями щодо перевезення вантажів, 

забезпечення працівників продовольством. Доповідні записки структурних 

підрозділів Головного продкому про виконану роботу. Списки, посвідчення 

співробітників Головного продкому та його структурних підрозділів. Списки 

службовців залізничних дільниць і поштових віділень, районних продкомів 

залізничних станцій; співробітників залізничної міліції, студентів 

залізничних навчальних закладів. Фінансові документи Головного продкому. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки географічного (294 од) та тематичного (118 од.) каталогів 

11. –  

 

1. 176 

2. ф. Р-295 

3. Київська губернська особлива військово-продовольча комісія, 

м. Київ 

4. 6 оп., 5989; 1919-1924 рр. 

5. Опис 1 

6. 2796 спр., 1919-1924 рр. 

7. Постанови Тимчасового робітничо-селянського уряду УСРР, ВРНГ 

РСФРР, Наркомату праці УСРР, Української економічної ради РНК УСРР 

щодо реквізиції надлишків хліба, встановлення твердих цін, становища 

робітників. Декрети, циркуляри, накази, інструкції РНК УСРР, Наркоматів 

праці та продовольства УСРР, Управління військово-промислового 

забезпечення КВО. Накази по губернській та районним особливим 
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продкомам. Протоколи засідань Наркомату праці УСРР, колегії, комісій, та 

відповідальних співробітників опродкомгубу, окремих губернських відділів. 

Звіти відділів та підвідділів опродкомгубу, заготівельних пунктів про 

роботу. Доповідні записки співробітників про становище з продовольством у 

повітах. Листування з ВРНГ РСФРР, Наркопродом та Наркоматом праці 

УСРР, Київським губернським відділом РСІ, губраднаргоспом та ін. 

відділами, ВУКООПСПІЛКою, структурними підрозділами опродкомгубу, 

повітовими особливими продкомами, окремими кооперативами, 

заготівельними пунктами, керівниками продовольчих баз, губернськими 

ревкомом та міліцією. Статути кооперативних, торгівельних організацій 

губернії. 

Відомості про заготівлі зерна, фуражу, продовольства в повітах 

губернії, необхідні обсяги продовольства для забезпечення населення. 

Статистичні відомості щодо орних земель і сіножатей, списки одноосібних 

господарств понад 50 десятин. Списки пунктів телеграфного зв’язку УСРР, 

підприємств на державному забезпеченні по Київському повіту. Договори з 

кооперативними організаціями губернії щодо заготівлі продоволства. 

Бюлетені та таблиці ринкових цін на продовольчі і непродовольчі товари. 

Список справ про юридичну відповідальність громадян за спекуляцію. 

Орендні угоди опродкомгубу і повітових особливих продкомів з громадянами 

та підприємствами. 

Анкетні листи, списки, посвідчення працівників відділів і підвідділів 

опродкомгубу, районних особливих продкомів. Списки: працівників 

Київської державної заготівельної контори, заготівельних пунктів у повітах; 

науково-педагогічних працівників м. Києва, робітників, службовців 

підприємств губернії на отримання продовольчих пайків. Відомості 

розподілу продуктів харчування для підприємств, установ, їдалень, 

медичних, освітніх закладів. Акти приймання продукції, закриття приватних 

млинів, перевірки заготівельних пунктів. Комлекси документів: щодо 

заготівлі продуктів харчування та сировини у губернії, роботи Київської 
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заготівельної контори. Фінансові документи опродкомгубу та районниих 

особливих продкомів. 

5. Опис 2 

6. 2667 спр., 1919-1923 рр. 

7. Особові справи співробітників Київського опродкомгубу. 

5. Опис 3 

6. 27 спр., 1921-1923 рр. 

7. Циркуляри, розпорядження Наркомпроду УСРР щодо податків, 

надання продовольчих карток та пайків населенню. Постанова 

Уповноваженого Наркомату праці РСФРР, РНК УСРР, УРНГ, Південного 

бюро ВЦСПС про покращення умов праці жінок. Накази: Наркомпроду 

УСРР щодо допомоги безпритульним дітям; губпродкому з особового 

складу. Положення про місцевкоми службовців, «трійки» допомоги дітям 

при опродкомгубах. Протоколи засідань тарифно-розціночної, культурно-

освітньої та ін. комісій опродкомгубу, профспілкових установ. Листування з 

губернськими відділами та підвідділами. Списки та посвідчення 

співробітників відділів опродкомгубу. Документи щодо оплати праці 

(тарифні угоди, заяви тощо). 

5. Опис 4 

6. 443 спр., 1919-1924 рр. 

7. Постанови, декрети, циркуляри, інструкції РНК УСРР, 

Наркомпроду УСРР. Накази, розпорядження, директивні вказівки, інструкції 

опродкомгубу, губпродкому, районних заготівельних контор. Протоколи 

засідань губпродкому, опродкомгубу, їх комісій і колегій, губекономнаради. 

Листування з Наркомпродом УСРР, губернськими відділами та 

військоматом, заготівельними організаціями, районними податковими бюро. 

Листування між відділами опродкомгубу. Звіти, доповідні записки 

опродкомгубу та його відділів про виконану роботу, ціни тощо. Звіти 

заготівельних пунктів. Відомості про надходження податків. Акти про стан 

посівних площ Київської губернії. Анкети, посвідчення, особові справи та 
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списки співробітників опродкомгубу. Списки працівників і службовців його 

структурних підрозділів і установ, науково-педагогічних працівників 

м. Києва, зокрема на отримання продовольчих карток. 

5. Опис 5 

6. 55 спр. 1919-1924 рр. 

7. Накази, розпорядження, бюлетені Наркомпроду УСРР, РНК УСРР, 

опродкомгубу та уповноважених його відділів. Постанови, інструкції 

Наркомату фінансів УСРР. Протоколи засідань колегії опродкомгубу. 

Відомості про ціни на продукти харчування у Київській губернії на 1919 рік. 

Анкети і списки працівників інспекторського підвідділу, повітових 

особливих продкомів. Списки співробітників губпродкому та опродкомгубу. 

Особисті картки та справи співробітників губпродкому та повітових 

особливих продкомів. 

5. Опис 6 

6. 1 спр., 1921 р. 

7. Журнал реєстрації вхідних та вихідних таємних документів. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (10 од.) 

11. – 

 

1. 177 

2. ф. Р-296 

3. Державні заготівельні контори Київської губернської особливої 

військово-продовольчої комісії 

4. 2 оп., 764 спр., 1920-1924 рр. 

5. Опис 1 

6. 719 спр., 1920-1924 рр. 

7. Циркуляри, розпорядження Київського опродкомгубу та його 

відділів. Накази, інструкції щодо транспортування вантажів. Листування із 
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заготівельними конторами, зсипними пунктами, губернськими відділами 

щодо приймання і відвантаження продукції та сировини. Відомості про рух 

продукції по складах, прийняті та відправлені вантажі у конторах. Звіти 

контор та підсобних пунктів про виконання робіт. Анкетні листи та списки 

співробітників повітових особливих продкомів, заготівельних контор. 

Договори заготівельних контор з різними організаціями, артілями і 

приватними особами щодо переробки зерна, оренди земельних ділянок, 

сіножатей, млинів, товарообігу. Акти перевірок підсобних пунктів та 

передання їм майна контор. Фінансові документи заготівельних контор 

(кошториси, касові книги, відомості виплати заробітної плати). 

5. Опис 2 

6. 45 спр., 1920-1923 рр. 

7. Циркуляри, розпорядження Наркомпроду УСРР, опродкомгубу, 

губпродкому щодо транспортування вантажів та розподілу робочої сили. 

Розпорядження, копії наказів, протоколи засідань Погребищенської 

державної заготівельної контори щодо продподатку, відправлення зерна, 

шевства над школою, міліцією. Звіти, відомості, акти контори щодо 

приймання, перевезень продукції, її руху на підсобних пунктах. Листування з 

підсобними пунктами та оперативні зведення останніх. Фінансові документи 

(касова книга, кошториси, відомості виплати заробітної плати). 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки географічного каталогу (2 од.) 

11. – 

 

1. 178 

2. ф. Р-305 

3. Виконавчий комітет Рожівської сільської Ради депутатів 

трудящих, с. Рожівка Броварського району Київської області 

4. 2 оп., 137 спр., 1920-1931, 1945-1954 рр. 
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5. Опис 1 

6. 78 спр., 1920-1931 рр. 

7. Постанови ВУЦВК, РНК УСРР, Наркомату праці УСРР. Накази, 

обіжники, розпорядження, інструкції Остерського повітвиконкому, 

Броварського волвиконкому і райвиконкому. Протоколи: Броварського 

волосного з’їзду Рад, засідань президій і пленумів Київського окрвиконкому, 

Броварського райвиконкому, районної податкової комісії, сільради та її 

комісій; загальних зборів жителів села, членів земельної громади. 

Листування з районною судово-земельною комісією. Зведення про збір 

сільськогосподарського податку. Відомості про економічне становище села 

та посівні кампанії, чисельність неграмотних і малограмотних жителів. 

Списки: платників податків, осіб, які їх недосплатили, позбавлених виборчих 

прав, сільських виконавців. Акти перевірки господарств осіб, які підлягають 

трудово-гужовій повинності. Посвідчення, довідки громадян. Заяви про 

реєстрацію актів цивільного стану. Позовні заяви про поділ майна, виплат на 

утримання дітей. Подільні записи щодо розподілу землі між селянами. 

5. Опис 2 

6. 59 спр., 1945-1954 рр. 

7. Директивні розпорядження партійних організацій і радянських 

органів щодо роботи сільради. Постанови, розпорядження, рішення 

райвиконкому Броварської районної Ради депутатів трудящих. Протоколи 

сесій сільради, засідань її виконкому. Фінансові документи (бюджети, книги 

обліку прибутків і видатків, кошториси, штатні розклади). Акти ревізій 

фінансово-господарської діяльності. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 
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1. 179 

2. ф. Р-321 

3. Тетерівське радянське лісове господарстьво Бородянського 

районного лісництва, с. Пісківка Бородянського району  

4. 1 оп., 4 спр., 1930-1931 рр. 

5. Опис 1 

6. 4 спр., 1930-1931 рр. 

7. Протоколи технічних нарад та акти приймання-передання лісового 

господарства. Списки працівників. Заяви про прийняття на роботу і 

звільнення. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 180 

2. ф. Р-324 

3. Повітові та районні особливі військово-продовольчі комітети 

Київської губернії 

4. 1 оп., 1171 спр., 1919-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 1171 спр., 1919-1923 рр. 

7. Декрет, постанови, накази, інструкції РНК УСРР, Наркомпроду 

УСРР, Київського опродкомгубу, повітових особливих продкомів щодо 

продрозкладки, заготівель, організації молочних ферм і рибних господарств, 

продподатку по Київській губернії. Положення про повітові комісії 

забезпечення робітників. Протоколи засідань і нарад особливих повітових, 

волосних, районних продкомів, губернської ради громадського харчування, 

загальних зборів селян. Листування повітових особливих продкомів з 

опродкомгубом, військкоматом, районними, волосними продкомами, 
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районними податковими бюро та ін. підрозділами, кооперативними 

організаціями, власниками млинів щодо оподаткування, заготівель продукції 

і сировини. Звіти про роботу особливих повітових і районних продкомів, їх 

відділів; виконання продрозкладки і продподатку. Доповідні записки 

уповноважених щодо перевірки млинів, роботи продзагонів, збір продукції. 

Відомості про заготівлю фуражу, рух зібраних харчових продуктів на 

складах районних продкомів, надходження податків, облік орної землі, лісів, 

млинів, маслоробок, круподерень у повітах. Акти перевірки сіножатей та 

млинів. Справи про оподаткування власників останніх. Відомості про 

виконання продрозкладки по окремим селам Броварського району. Списки, 

посвідчення, рапорти працівників повітових і районних особливих 

продкомів. Особові справи (за прізвищами). Анкетні листи працівників 

заготівельних пунктів. Списки платників податків, робітників, членів 

продзагонів. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 181 

2. ф. Р-325 

3. Київська обласна колгоспна спілка свинарських товарних ферм, 

м. Київ 

4. 2 оп. 131 спр., 1932 р. 

5. Опис 1 

6. 35 спр., 1932 р. 

7. Циркуляри, постанови, директиви, розпорядження обласної 

колгоспспілки щодо роботи свинарських ферм. Листування з районними 

колгоспспілками з питань організації ферм, їх кредитування. Договори з 

колгоспами та плани здавання товарної продукції. Плани капіталовкладень. 
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5. Опис 2 

6. 96 спр., 1932 р. 

7. Постанови, накази, розпорядження Всеукраїнської та Київської 

обласної колгоспспілок з виробничих питань. Протоколи засідань оргбюро 

обласної спілки, правлінь районних колгоспспілок, зборів і зльотів 

колгоспників і передовиків виробництва. Листування з районними 

колгоспспілками, сільськогосподарськими товариствами та станціями. Плани 

посівних кампаній різних сільськогосподарських культур і лікарських 

рослин, організації праці, торгівлі в колгоспах. Плани фінансування 

кологоспів. Звіти районних колгоспспілок, секторів обласної спілки про 

виконану роботу і штат фахівців, колгоспну торгівлю. Договори з колгоспами 

на організацію свиноферм. Списки: районих колгоспспілок та колгоспів по 

районам області; агропрацівників, співробітників та позаштатних 

інструкторів обласної колгоспспілки. Відомості про організацію, оплату 

праці, норми виробітку під час оранки і сівби; розвиток тваринництва, 

механізацію виробничих процесів, організацію пожежних дружин; ціни на 

сільськогосподарську сировину. Матеріали по колгоспному винахідництву. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 182 

2. ф. Р-326 

3. Бородянський районний військовий комісаріат, с. Бородянка 

Київського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 5 спр., 1920-1921 рр. 

5. Опис 1 

6. 5 спр., 1920-1921 рр. 
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7. Накази військових частин. Посвідчення, мандати, списки особового 

складу. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 183 

2. ф. Р-327 

3. Київська обласна колгоспна спілка м’ясних і молочних товарних 

ферм «М’ясомолококолгоспспілка», м. Київ 

4. 1 оп., 20 спр., 1932 р. 

5. Опис 1 

6. 20 спр., 1932 р. 

7. Відомості районних колгоспних спілок про укомплектування 

молочно-товарних ферм. Договори з колгоспами з питань організації ферм 

вирощування молодняку в районах області. Виробничі плани вирощування 

молодняку на фермах спілки. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 184 

2. ф. Р-328 

3. Київська обласна контора Всеукраїнського центру 

сільськогосподарських колективів технічних культур, м. Київ 

4. 1 оп., 15 спр., 1932 р. 

5. Опис 1 

6. 15 спр., 1932 р. 
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7. Розпорядження та інструкції щодо підготовки посівної льону та 

конопель. Договори на створення в колгоспах області ферм-плантацій 

лікарських, технічних, ефірно-масляних культур. Акти перевірок і відомості 

щодо сівби, збору і переробки льону та конопель. Листування з аграріями та 

інспекторами щодо розвитку хмільництва; з районними конторами та 

земвідділами щодо фінансування.  

8. Українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (11 од.) 

11. – 

 

1. 185 

2. ф. Р-329 

3. Київська обласна контора капітального будівництва в 

колгоспах, м. Київ 

4. 1 оп., 6 спр., 1932 р. 

5. Опис 1 

6. 6 спр., 1932 р. 

7. Листування з будівельним трестом та інспекторами щодо 

будівельних робіт у колгоспах області, обстеження районів для будування 

об’єктів. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 
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1. 186 

2. ф. Р-330 

3. Київське обласне управління колгоспних тваринницьких 

товарних ферм, м. Київ 

4. 1 оп., 128 спр., 1932-1934 рр. 

5. Опис 1 

6. 128 спр., 1932-1934 рр. 

7. Постанови Наркомату земельних справ УСРР, Київського 

облвиконкому та обкому КП(б)У, облКК-РСІ щодо колгоспних 

тваринницьких ферм, розвитку племінного тваринництва, будівництва в 

колгоспах. Положення про Київське обласне управління колгоспних 

тваринницьких товариних ферм. Накази, обіжники, інструкції обласного 

управління ферм. Протоколи нарад секторів Київського обласного 

управління планування. Плани будівництва ферм, поставок молочної 

продукції, вирощування поголів’я великої рогатої худоби, свиней, птиці на 

фермах колгоспів області. Виробничо-фінансові плани навчальних радгоспів, 

сільськогосподарських технікумів. Річні та місячні звіти районних 

колгоспних ферм про кількість худоби, використання коштів. Відомості про 

компленктування молочно-товарних ферм, кількість поголів’я рогатої 

худоби, виконання плану мясозаготівель, використання фінансів. Звіти про 

підсумки будівництва в колгоспах по районах області. Статистичні 

відомості про склад та особові листки по обліку кадрів працівників 

районних тваринницьких ферм області. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного (100 од.) та географічного (77 од.) каталогів 

11. – 
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1. 187 

2. ф. Р-332 

3. Київська обласна контора Головного управління реалізації і 

збуту Міністерства м’ясомолочної промисловості СРСР, м. Київ 

4. 1 оп., 40 спр.,1943-1948 рр. 

5. Опис 1 

6. 40 спр., 1943-1948 рр. 

7. Накази, розпорядження по обласній конторі збуту м’ясо-молочної 

продукції. Положення про контору. Річні звіти про роботу контори та її баз, 

цехів. Річні плани товарообігу. Картотека особових рахунків робітників і 

службовців. Особові справи співробітників (1947-1948 рр.). Фінансові 

документи.  

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 188 

2. ф. Р-333 

3. Київська обласна контора бджільництва Міністерства 

виробництва та заготівлі сільськогосподарських продуктів УРСР, 

м. Київ 

4. 2 оп., 429 спр., 1931-1936, 1944-1963 рр. 

5. Опис 1 

6. 233 спр., 1931-1936 рр. 

7. Постанови Наркомату земельних справ УСРР, президій 

райвиконкомів. Директиви, накази, інструкції Центрального союзу 

колгоспних бджолярницьких спілок (Пчеловодколхозцентру) та його 

уповноважених. Листування обласної контори з Наркоматом земельних 

справ УСРР, районними колгоспними спілками, обласним та районними 
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земвідділами. Листування колгоспів з обласною конторою бджільництва. 

Протоколи нарад пасічників по районах Київської області. Плани розвитку 

бджільництва області, підготовки кадрів, використання коштів. Звіти про 

роботу контори. Зведення про заготівлю і транспортування продукції 

бджільництва, виконання планів пасічниками по районах області. Договори з 

сільськогосподарськими артілями щодо їх агрономічного обслуговування. 

Договори з колгоспами районів про організацію пасік. Акти обстежень пасік 

області. Анкети, посвідчення співробітників контори. 

5. Опис 2 

6. 196 спр., 1944-1963 рр. 

7. Постанови Наркомату земельних справ УРСР, Української 

державної контори бджільництва і Київського облвиконкому. Положення 

про Київську обласну контору бджільництва. Накази Управляючому 

обласної контори. Річні плани і статистичні звіти щодо розвитку 

бджільництва області. Доповіді, огляди, інформації про діяльність контори. 

(1956-1962 рр.). Договори про соціалістичні змагання Київської обласної 

контори з Харківською, Вінницькою, Дніпропетровською конторами. 

Фінансові документи (промислово-фінансові плани, звіти, кошториси, 

штатний розклад). Акти ревізій фінансово-господарської діяльності. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 189 

2. ф. Р-334 

3. Київська обласна інкубаторна станція Київського обласного 

земельного управління, м. Київ 

4. 1 оп., 13 спр., 1932-1933 рр. 

5. Опис 1 
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6. 13 спр., 1932-1933 рр. 

7. Накази, розпорядження, інструкції щодо діяльності інкубаторної 

станції. Листування з Центральним управлінням птахівництва та станціями 

районів з виробничих питань. Відомості про розвиток птахівництва, 

формування поголів’я. Протоколи з’їзду директорів, зоотехніків 

інкубаторних станцій та завідувачів районних земвідділів. Плани щодо 

заготівель яєць, м’яса птиці. Паспорти на інкубатори. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 190 

2. ф. Р-335 

3. Київський молочарно-тваринницький кооперативний союз, 

м. Київ 

4. 1 оп., 1154 спр., 1923-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 1154 спр., 1923-1930 рр. 

7. Обіжники ВУЦВК, РНК УСРР, Всеукраїнського молочарно-

тваринницького товариства «Добробут» щодо фінансування кооперативів. 

Протоколи засідань Ради, правління, ревізійної комісії Київського 

кооперативного союзу, правлінь та загальних зборів співробітників сільських 

кооперативів. Статути, річні та місячні звіти Всеукраїнського товариства 

«Добробут», районних і сільських сільськогосподарських та молочарно-

тваринницьких кооперативних товариств. Листування з Всеросійським 

союзом молочної кооперації, Молочарсоюзом, Всеукраїнським товариством 

«Добробут», Державним банком УСРР, Київською конторою державної 

торгівлі, окружними відділами та податковою комісією, Київським і 

Одеським трестами харчової промисловості, маслозаготівельними пунктами, 
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фабриками, заводами, майстернями, артілями з виробничих питань. Листи 

навчальних закладів сільськогосподарського профілю. Плани розвитку і 

мережа молочарно-тваринницької кооперації Київського округу. 

Перспективні плани роботи окружних молочарних спілок, Молочарсоюзу. 

Річні звіти Київського кооперативного союзу про виконану роботу, 

діяльність молочарно-тваринницьких товариств Київського округу. 

Оперативні звіти м’ясних і молочних крамниць. Доповіді інструкторів союзу 

про роботу молочарень. Списки членів молочарно-тваринницьких товариств 

та реєстр членів-пайовиків Київщини і Білоцерківщини. Відомості про 

діяльність приватних молочарів, заготівлю м’яса та шкірсировини, переробку 

і продаж мясної та молочної продукції, постачання крамниць. Відомості про 

контракцію та відгодівлю великої рогатої худоби і свиней для молочних 

ферм, тваринницьких товариств, стан розвитку галузі у районах округу. 

Анкети обстеження сіл районів Київського і Білоцерківського округів. Акти 

перевірок сільських молочно-тваринницьких товариств. Особові картки, 

посвідчення, списки працівників. Угоди з сільськими товариствами на 

постачання сировини, заготівлю м’яса. Договори оренди будинків під 

крамниці, склади. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 191 

2. ф. Р-336 

3. Київське обласне галузеве торгівельне об’єднання кооперації 

інвалідів «Облінторгсоюз», м. Київ 

4. 1 оп., 2 спр., 1933 р. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1933 р. 
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7. Списки, довідки, посвідчення співробітників об’єднання. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 192 

2. ф. Р-338 

3. Обуховицький сільський комітет незаможних селян, 

с. Обуховичі Іванківського району 

4. 1 оп., 5 спр., 1924-1925, 1929-1931 рр. 

5. Опис 1 

6. 5 спр., 1924-1925, 1929-1931 рр. 

7. Обіжники, інструкції, розпорядження, плани районного КНС. 

Протоколи засідань президії та загальних зборів членів Обуховицького КНС. 

Звіт про його роботу (1929-1930 рр.). Відомості про становище та особовий 

склад (1924 р.). 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (3 од.) 

11. – 

 

1. 193 

2. ф. Р-339 

3. Юшківський сільський комітет незаможних селян, с. Юшки 

Ржищівського району Київського округу 

4. 1 оп., 1 спр., 1928 р. 

5. Опис 1 

6. 1 оп., 1 спр., 1928 р. 
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7. Протоколи засідань сільради та сільського КНС з організаційних 

питань. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 194 

2. ф. Р-340 

3. Київське виробниче об’єднання м’ясної промисловості 

Міністерства м’ясної та молочної промисловості СРСР, м. Київ 

4. 4 оп., 627 спр., 1932-1941, 1943-1965, 1970-1985 рр. 

5. Опис 1 

6. 191 спр., 1932-1941 рр. 

7. Постанови Наркомату постачання, Ради праці і оборони СРСР, РНК 

УСРР. Накази, розпорядження Всеукраїнської і Київської обласної контор 

Всесоюзного об’єднання заготівель і відгодівлі худоби. Річні фінансові звіти, 

баланси районних контор. Звіти про рух худоби, птиці, м’яса. Відомості про 

виконання планів м’ясозаготівель у районах і радгоспах області, роботу 

забійних пунктів, професійну підготовку кадрів галузі. Списки співробітників 

та завідувачів обласної і районних контор. Особові справи та листки по 

обліку кадрів. 

5. Опис 2 

6. 32 спр., 1937-1941 рр. 

7. Інструкція Наркомату фінансів СРСР. Звіти районних контор про 

рух худоби, птиці, м’яса, відгодівлю, вирощування, захворюваність і падіж 

тварин. Доповіді і звіти про надходження худоби до Київської обласної 

контори об’єднання. Акти перевірок кількості зданих районними конторами 

тварин. Звіти про кількість робітників і витрати фондів заробітної плати. 
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5. Опис 3 

6. 2 спр., 1937 р. 

7. Звіти про рух худоби на відгодівельних пунктах області. 

5. Опис 4 

6. 402 спр., 1943-1965, 1970-1985 рр. 

7. Накази, розпорядження Київської обласної контори Всесоюзного 

державного об’єднання заготівель, Київського виробничого об’єднання 

м’ясної промисловості з організаційних питань. Перспективний план 

розвитку сільського господарства на 1959-1965 роки. Виробничо-фінансові 

плани обласної та районних контор, відгодівельних пунктів, радгоспів. 

Виробничі плани та статистичні звіти про переробку худоби та птиці, вихід 

м’ясопродуктів. Зведені річні звіти обласної контори. Річні звіти районних 

контор та відгодівельних пунктів області. Річні звіти з основної діяльності 

Київського виробничого об’єднання та підзвітних йому підприємств. 

Статистичні звіти щодо кадрів, підвищення кваліфікації працівників 

чисельності службовців апарату управління, розподілу персоналу згідно 

займаних посад. Протоколи засідань балансової комісії за підсумками 

роботи. Плани та ліміти капіталовкладень у промисловість і сільське 

господарство. Кошториси витрат та штатні розклади на утримання 

підприємств і апарату управління. Зведені фінансово-господарські звіти 

Київського виробничого об’єднання щодо сільського господарства; 

м’ясокомбінатів, птахоферм та м’ясопереробних заводів м. Києва та 

Київської області. Акти про збитки, завдані районним конторам під час 

Другої світової війни. Акти: приймання-передавання районних контор, 

радгоспів, відгодівельних пунктів; об’єднання колгоспів у радгоспи (1950-

1960-і рр.). Кошториси витрат, штатні розклади. Акти фінансових ревізій. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (76 од.) 

11. – 
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1. 195 

2. ф. Р-341 

3. Бородянський районний комітет Всесоюзної професійної спілки 

робітників землі та лісу, с. Бородянка Бородянського району Київського 

округу 

4. 1 оп., 2 спр., 1927 р. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1927 р. 

7. Протоколи засідань і конференцій Бородянського райкому 

профспілки та працівників району. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 196 

2. ф. Р-342 

3. Управління будівництва Київської парової електростанції при 

окружному виконавчому комітеті Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Київ 

4. 1 оп, 27 спр., 1925-1927 рр. 

5. Опис 1 

6. 27 спр., 1925-1927 рр. 

7. Рішення президії Київського окрвиконкому та інструкції Головного 

електротехнічного управління ВРНГ СРСР щодо будівництва та 

функціонування електростанції. Протоколи і рішення нарад головних 

бухгалтерів, інженерів і ревізійних комісій останнього. Положення про 

організацію будівництва Київської парової електростанції та протоколи 

засідання окружної бюджетної комісії щодо його фінансування. Накази 

Київського окружного відділу комунального господарства та Управління 
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будівництва. Протоколи засідань Управління, будівельного комітету, 

підзвітних йому комісій. Листування з Управлінням внутрішніх водних 

шляхів Дніпровського басейну. Списки та довідки службовців і робітників 

управління. Індивідуальні трудові угоди ІТП. Акт прийняття в експлуатацію 

під’їздної залізниці на Рибальському острові. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 197 

2. ф. Р-344 

3. Окружний земельний відділ Білоцерківського окружного 

комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

м. Біла Церква Білоцерківського округу 

4. 1 оп., 2 спр., 1924, 1928 рр. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1924, 1928 рр. 

7. Плани, акти обстежень та ін. матеріали щодо роботи 

Білоцерківського окружного меліоративного товариства. Рапорти та акти 

землевпорядників щодо пошкоджень землемірних інструментів.  

8. Українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 
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1. 198 

2. ф. Р-345 

3. Київське відділення управління Південно-Східної транспортно-

експедиційної контори акціонерного товариства «Південсхідтранс», 

м. Київ 

4. 1 оп., 4 спр., 1924 р. 

5. Опис 1 

6. 4 спр., 1924 р. 

7. Циркуляри Управління Південно-Східної транспортно-експедиційної 

контори акціонерного товариства «Південсхідтранс». Протоколи засідань 

Київського відділення управління. Головний журнал і книга особових 

рахунків робітників і службовців. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 199 

2. ф. Р-348 

3. Київське міжрайонне землевпорядкувально-технічне бюро 

Народного комісаріату земельних справ УСРР, м. Київ 

4. 1 оп., 48 спр, 1930-1932 рр. 

5. Опис 1 

6. 48 спр., 1930-1932 рр. 

7. Розпорядження і протоколи засідань колегії Наркомату земельних 

справ УСРР. Листування із обласними земельними управліннями, 

землевпорядниками райвиконкомів, профільними установами, 

райвиконкомами, агрономами. Протоколи технічних та виробничих нарад 

Головного управління шляхів УСРР, районних земвідділів і управлінь, 

землевпорядників. Проект республіканської мережі меліоративно-
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дослідницьких установ. Відомості про виконання планів 

землевпорядкувальних робіт у Богуславському, Миронівському, 

Таращанському районах. Відповідні договори з райвиконкомами, акти, 

креслення. Відомості про будівництво і землевпорядкування в радгоспах, 

ліквідацію хуторів, відрубів та компенсацію відселеним жителям на території 

Київської земельної контори. Зведення райвиконкомів щодо 

землевпорядкування під час посівних кампаній. Особова справа Осовського 

Миколи Михайловича (1931 р.). 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 200 

2. ф. Р-349 

3. Земельний відділ Київського губернського виконавчого комітету 

Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Київ 

4. 3 оп., 3110 спр., 1916-1925 рр. 

5. Опис 1  

6. 2894 спр., 1916-1925 рр.  

7. Декрети, положення РНК УСРР. Постанови, циркуляри ВУЦВК, 

РНК УСРР, Української економічної наради. Постанова і положення 

Наркомату землеробства УСРР щодо розвитку рибного господарства 

республіки, створення науково-дослідних рад при губземвідділах. Циркуляри, 

накази, інструкції Наркомату землеробства УСРР, губземвідділу, 

губревкому, губернського фінансового відділу, опродкомгубу. Протоколи 

засідань губземвідділу, його комісій і комітетів, комісій губернського 

земельного управління, бюро і президій повітових земвідділів. Протоколи 

загальних зборів губернського союзу землемірів, губернської та повітових 

рад ветеринарів, нарад науковців і фахівців-аграріїв. Звіти про роботу 
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губземвідділу, його структурних підрозділів, повітових земвідділів і 

лісництв, селекційних станцій, здійснення меліорації у повітах. Звіти 

окружних земельних управлінь щодо становища агрономічних районів (1923-

1924 рр.). Доповіді відділів губвиконкому, секцій губземвідділу. Звіти, 

доповідні записки, рапорти землемірів, вчених-лісознавців, зоотехніків. 

Доповідна записка про становище губернського сільськогосподарського 

музею. Листування з УРНГ, Наркоматами охорони здоров’я та землеробства 

УСРР, губвиконкомом, Полтавським і Чернігівським губземвідділами, 

лісовим управлінням та ін. губернськими відділами і секціями, 

бактеріологічною лабораторією, повітовими земвідділами, науковими 

установами і навчальними закладами. Списки співробітників губземвідділу, 

працівників тракторного бюро, фахівців-аграріїв, землемірів. Особові справи 

землемірів і технічного персоналу (1919 р.), співробітників губернського 

земельного управління, окружних земвідділів (1923-1925 рр.). Облікові 

картки фахівців сільського господарства і землевпорядників (1920 р.). 

Послужні списки співробітників Липовецького повітового земвідділу 

(1922 р.). Облікова картка професора Василя Павловича Устьянцева 

(1919 р.). 

Статистичні відомості про кооперативи та сільськогосподарські 

товариства. Статути, акти перевірок, справи про реєстрацію трудових 

хліборобських і ремісничих артілей Київського повіту. Статути Київського 

кооперативного товариства, Всеукраїнської спілки мисливців і рибалок, 

Київського губернського агрономічного технікуму. Справи про реєстрацію 

чи ліквідацію артілей у волостях і повітах губернії (1922-1924 рр.). 

Документи про організацію тваринницьких, риболовних господарств, кінних 

заводів, агропунктів. Договори губземвідділу з артілями. Справи про надання 

земель кооперативам. Характеристика сільського господарства УСРР 

(1924 р.). Відомості про стан галузі за 1916-1923 рр.; документи про 

розвиток тваринництва, конярства, шовківництва, бджільництва в округах. 

Статистичні відомості про колективізацію у повітах Київської губернії за 
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1922 р.; господарство, майновий і сімейний стан членів 

сільськогосподарських колективів. Протоколи комісій щодо обстеження 

діяльності колгоспів у повітах. Справи про зразкові індивідуальні селянські 

господарства; взяття на облік до державного фонду земель агропунктів і 

радгоспів, описи земель і майна останніх; надання земель радгоспам, артілям, 

цукровим заводам. Обліковий реєстр державного майна та земель у повітах і 

районах Київської губернії (1922-1923 рр.). Документи про націоналізацію 

угідь, передання майна колишніх губернських установ губземвідділу. 

Відомості розподілу державних земель по округах (1923 р.). Загальна 

відомість обліку державних земель і майна районів, приєднаних до 

Київського округу (1925 р.). Справи про оренду державних земель. Описи 

майна цукрових заводів. Відомості про розподіл поміщицьких земель між 

селянами в окремих повітах, конфіскацію земель заможних селян; 

націоналізовані сади, облік державного земельного фонду, водойм, лісів, 

лісових дач та плани лісництв у волостях і повітах губернії. Справа про 

націоналізацію лісового фонду губернії та лісових дач (1923 р.). Плани та 

акти надання лісових ділянок у користування місцевому населенню сіл 

районів. Креслення: будівель у м. Черкаси (1920-і рр.), поздовжнього і 

поперечного профілів р. Руда (1922 р.). Плани землевпорядкувальних та 

меліоративних робіт у Київському окрузі і повітах. Відомості про кількість 

меліоративних товариств в округах. 

Справи про встановлення кордонів м. Києва (1920-1921 рр.), 

розмежування міст і селищ міського типу Київської губернії з відомостями 

про кількість населення та економічні потужності (1924-1925 рр.), роботу 

Першого Київського державного ремонтного заводу (1921 р.). Карти районів 

Київської губернії (1925 р.).  

Положення про переселення селян на вільні землі. Постанови ВУЦВК 

про перевезення і пільги переселенців. Документи про переселення українців 

до Сибіру, розселення переселенців із Сибіру в Київській губернії (1921-
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1923 рр.). Посімейні списки громадян, які бажають переселитися на державні 

землі в інші губернії. 

Анкети та акти обстеження індивідуальних селянських господарств, 

радгоспів, млинів в окремих волостях і повітах, розмежування орних земель і 

сіножатей. Акти щодо становища ветеринарної медицини; справи про заходи 

подолання захворюваності великої рогатої худоби і коней у губернії. 

5. Опис 2 

6. 172 спр., 1919-1924 рр. 

7. Декрети РНК УСРР. Директиви, циркуляри, інструкції, 

розпорядження Наркомату землеробства УСРР, РНК УСРР. Накази 

губземвідділу. Інструкції для лісників та роз’їзних агентів губземвідділу у 

справах культрадгоспів. Положення про землемірно-технічні підвідділи, 

реєстрацію сільськогосподарських кооперативів. Положення і статут союзу 

трудових мисливців. Протоколи губернського з’їзду завідувачів повітових 

земвідділів; засідань ІХ районної комісії землевпорядкування державних 

фондів, президії губвиконкому, комісій і колегії губземвідділу, губернського 

союзу мисливців. Листування з Наркоматом землеробства і Центральним 

управлінням культрадгоспів УСРР, повітовими земвідділами, губернськими, 

повітовими, міськими установами. Звіти губземвідділу, окружних земельних 

управлінь, секцій сільськогосподарської кооперації про виконану роботу, 

колективізацію сільського господарства. Індивідуальні звіти землемірів про 

витрату коштів. Комплекс документів про націоналізацію земельних угідь. 

Відомості та акти обліку націоналізованих лісів. Справи: про реєстрацію 

сільськогосподарських артілей; розмежування угідь поміщицьких маєтків, 

складання карт і планів земель губернії, надання грошової допомоги 

землемірам. Списки сільськогосподарських кооперативів Київської губернії. 

Облікові картки та справи фахівців із сільського господарства, 

співробітників губернського земвідділу. Списки співробітників губернського 

лісового управління, лісництв, сільськогосподарських дослідних станцій, 

фахівців і відповідальних працівників повітових земвідділів, окружних 
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земельних управлінь. Списки, посвідчення, заяви землемірів. Анкети та 

опитувальні листи для культрадгоспів. Акти перевірки діяльності цементних 

та залізобетонних заводів губернії. Кошториси витрат, відомості на 

виплату заробітної плати губернського і повітових земвідділів. Штатні 

розклади земельних установ УСРР. 

5. Опис 3  

6. 44 спр., 1922-1924 рр. 

7. Справи про реєстрацію сільськогосподарських артілей у селах 

Малинського округу. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного (548 од.) та географічного (18 од.) каталогів 

11. – 

 

1. 201 

2. ф. Р-350 

3. Земельний відділ Київського повітового виконавчого комітету 

Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Київ 

4. 2 оп., 873 спр., 1918-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 811 спр., 1918-1923 рр. 

7. Декрети РНК УСРР. Циркуляри, інструкції, положення, накази, 

розпорядження Наркомату землеробства УСРР, повітового земвідділу і 

ревкому, волосних земвідділів. Протоколи засідань повітового земвідділу, 

земельних та ін. комісій, волосних земвідділів і комісій, загальних зборів 

членів сільськогосподарських артілей, нарад агрономів. Листування 

повітового земвідділу з власними підрозділами, повітовим військкоматом, 

губернським і волосними земвідділами, опродкомгубом, волвиконкомами, 

волосними посівними комітетами, агропунктами, ветеринарами. Звіти 

повітового і волосних земвідділів. Доповіді керівників структурних 
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підрозділів повітового земвідділу, агрономів, землемірів. Звіти і матеріали 

про роботу агропунктів, сільськогосподарських артілей, комун. Справи про 

організацію ветеринарних амбулаторій, реєстрацію сільськогосподарських 

артілей, створення агропунктів, націоналізацію лісів, надання лісу у 

користування селянам, надання землі агропунктам і цукровим заводам. 

Відомості про розподіл поміщицьких земель між селянськими товариствами, 

розвиток бджільництва, кількість агропунктів і землі у волостях повіту. 

Перелік агропунктів волостей і сіл Київського повіту (1921 р.). Акти продажу 

і оренди землі; обстеження ділянок лісу, млинів, круподерень, майстерень з 

ремонту техніки, скотобоєнь. Акти перевірок сімей червоноармійців і 

малоземельних селян. Заяви громадян на отримання землі, дров, коней. 

Списки співробітників повітового земвідділу, його структурних підрозділів, 

волосних земвідділів, дільничних агрономів. Посімейні списки жителів 

окремих сіл Жукинської волості Остерського повіту. Свідоцтва ветеринарів. 

Облікові картки фахівців сільського господарства. Відомості про кількість 

конфіскованих земель заможних селян в окремих волостях із зазначенням 

нових власників. 

5. Опис 2 

6. 62 спр., 1919-1921 рр.  

7. Постанова РНК УСРР про охорону радгоспів. Циркуляри, накази, 

інструкції Наркомату землеробства, Наркомпроду УСРР, Київських 

губернського і повітового земвідділів, опродкомгубу, Центрального 

управління культрадгоспів, ЦК Південного бюро профспілки робітників 

землі та лісу. Документи щодо створення головного і місцевих управлінь 

лісової промисловості. Протоколи засідань повітового земвідділу, його 

лісової ради, губекономнаради. Листування повітового земвідділу з 

власними підвідділами, губернським і повітовим виконкомами, 

губземвідділом, ін. губернськими установами, опродкомгубом і повітовим 

продкомом, культрадгоспами, лісництвами. Доповіді, звіти лісового 

підвідділу, лісництв, відділу сільського господарства, культрадгоспів. 
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Доповіді про підсумки обстеження Кагарлицького агропункту, 

культрадгоспів повіту. Справи про конфіскацію поміщицьких маєтків у 

волостях повіту. Акти: обстеження колишніх поміщицьких господарств 

Гостомельської волості, ревізій лісництв Київського повіту. Відомості про 

лісорубні роботи, розподіл Святошинського лісництва. Статистичні 

відомості про стан культрадгоспів, їх організаційні плани, кошториси, 

облікові картки.  

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 202 

2. ф. Р-353 

3. Земельний відділ Київського окружного виконавчого комітету 

Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Київ 

4. 4 оп., 4008 спр., 1922-1934 рр. 

5. Опис 1 

6. 3863 спр., 1923-1930 рр.  

7. Постанови, інструкції, розпорядження, обіжники, накази 

Української економічної наради, Наркомату землеробства УСРР, ВУЦВК, 

РНК УСРР, ІІ окружного з’їзду Рад, Київського губвиконкому, 

окрвиконкому, губернського і окружного земельних управлінь, 

повітвиконкому. Статути Київського губернського ощадного товариства 

«Сельбанк», сільськогосподарських кооперативів. Протоколи засідань 

Київської губекономнаради, окрвиконкому, його президії, губернського 

земельного управління, структурних підрозділів останніх, комісій районних 

земвідділів і управлінь. Протоколи технічних і виробничих нарад окружного 

і районних земельних управлінь, райвиконкомів, ветеринарних відділів, 

землевпорядників, відповідальних працівників, загальних зборів членів 
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артілей. Плани роботи, господарські плани окружного і губернського 

земельних управлінь, агропунктів, районних земвідділів. Звіти про роботу 

окружного земельного управління, його відділів, районних земельних органів 

за 1923-1930 рр.; районних прокатних станцій, меліоративних товариств, 

агрономів, ветеринарів. Доповідні записки інструкторів щодо колективізації, 

упорядкування рибних господарств на Дніпрі і озері «Дарниця». Звіти про 

агрономічну роботу, посівні кампанії в районах Київського округу (1927-

1928 рр.). Зведення, анкетні відомості про здійснення колективізації та 

становище колгоспів на території округу (1929-1930 рр.). Листування з 

Наркоматом землеробства УСРР, губернським і районними земвідділами, 

районним земельним управлінням, уповноваженими управлінь, агрономами, 

ветеринарами. Статистичні відомості щодо розвитку сільського 

господарства у 1916-1923 рр. (з картами), становища селянських господарств, 

посівних кампаній, меліоративних робіт, сільськогосподарських виставок, 

роботи агропунктів, заходів боротьби з епізоотіями та роботи відповідних 

служб в районах. Статистичні відомості про землевпорядкування колгоспів 

Київського округу (1929 р.). Відомості про становище і роботу 

тваринницьких товариств, ціни на худобу у районах, капітальне будівництво 

в селах.  

Справи про реєстрацію і ліквідацію сільськогосподарських колективів, 

створення ветеринарних амбулаторій; розподіл серед селян колишніх 

поміщицьких і церковних угідь, їх продаж або надання в найм артілям, 

школам; зразкові індивідуальні господарства, взяття на облік майна 

Миколаївського монастиря Жукинської волості. Справи про 

землевпорядкування і відмежування земель у селах волостей і районів, 

надання в оренду риболовним підприємствах частини р. Дніпро; відселення 

колишніх поміщиків і заможних селян за межі районів; розкуркулення і 

депортації за межі Київського округу в 1929-1930 роках.  

Акти обліку і оренди земель державного фонду. Договори з сільськими 

кооперативами, земельними громадами про оренду річок Дніпро, Десна, 
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здійснення землевпорядкувальних робіт у 1929-1930 роках. Описи майна 

поміщицьких маєтків, державних земель і нерухомості у населених пунктах, 

школах районів і в цілому по округу. Анкети перевірки роботи 

сільськогосподарських товариств. Подвірні акти і картки обстеження 

індивідуальних селянських господарств (1926-1928 рр.). Списки: державного 

майна і земель по округу; господарств заможних селян, у яких конфісковано 

землю; городів садів і господарств у селах округу. Відомості обліку 

сільських водойм. Посвідчення, довідки громадян, переселених за межі 

Київської губернії (1923 р.). Списки, анкети, особові справи, посвідчення, 

дипломи співробітників і ветеринарів окружного земельного управління. 

Щоденники агрономів (1924-1925 рр.). Сімейно-майнові списки членів 

товариств спільного обробітку землі та артілей окремих районів округу. 

Фінансові документи окружного та районних земвідділів, агропунктів тощо. 

5. Опис 2 

6.74 спр., 1923-1932 рр. 

7. Обіжники, накази Наркомату землеробства УСРР, окружного 

земвідділу. Протоколи засідань комісії обліку державних земель по селах і 

хуторах районів, президії окрвиконкому. Матеріали про стан сільського 

господарства в окрузі (1923-1924 рр.). Акти обліку державних земель, 

обстеження городництва в селах. Справи про облік майна поміщицьких 

маєтків. П’ятирічний план землевпорядкувальних і меліоративних робіт; 

оперативні виробничі плани районних земвідділів. Справи про реєстрацію 

сільськогосподарських артілей. Документи про передання Голосіївського 

господарства Київському сільськогосподарському інституту (1926 р.). Акти 

перевірок роботи районних земельних комісій, надання земель 

підприємствам. Відомості про селищне землевпорядкування в УСРР, 

відмежування земель одноосібним господарствам Київського округу 

(1928 р.). План суцільної колективізації по Шевченківському округу (1929 р.). 

Проекти створення Микільського і Дарницького лісництв (1925 р.). Списки 

адміністративного персоналу та землевпорядників окружного управління.  
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5. Опис 3 

6. 32 спр., 1922-1929 рр. 

7. Циркуляри, інструкції ВУЦВК, Наркомату землеробства УСРР. 

Постанови окрвиконкому. Протоколи засідань Київського окрвиконкому, 

його бюро, комісій із районування та хлібозаготівель. Документи про 

депортацію розкуркулених. Протоколи і матеріали міжвідомчої окружної 

наради про надання земель для таборів та артилерійських полігонів. Акт 

надання ділянок для аеродрому в м. Сміла. Листування з ДПУ-ОДПУ, 

губернським та районними земельними управліннями, районними 

земвідділами, ін. установами. Акти перевірок таємного діловодства. Списки 

характеристики, довідки співробітників окружного земвідділу. Проект 

реорганізації управління земельної системи Київського округу. 

5. Опис 4 

6. 39 спр., 1931-1934 рр. 

7. Річні звіти колгоспів Тальнівського, Хабнівського, Шполянського 

районів. Накази, директиви, розпорядження обласного управління 

обслуговування МТС. Протоколи виробничих нарад його відділів. 

Листування з МТС щодо особового складу. Виробничо-фінансові плани МТС. 

Відомості про фінансування, кадрове забезпечення, списки директорів по 

Київській області. Особові листи, характеристики працівників окружного і 

районних земвідділів. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Тематичний покажчик до описів фонду 

11. – 
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1. 203 

2. ф. Р-354 

3. Управління сільського господарства і продовольства Київської 

обласної державної адміністрації, м. Київ 

4. 10 оп., 21480 спр., 1918-1996 рр. 

5. Опис 1 

6. 9612 спр., 1932-1941 рр. 

7. Постанови, обіжники, розпорядження, накази, інструкції, 

протоколи засідань РНК УСРР, Наркомату земельних справ УСРР, 

облвиконкому. Постанови, директиви, розпорядження, накази Київського 

обкому КП(б)У, РНК і Наркомату землеробства СРСР. Протоколи засідань 

експертної наради облвиконкому, комісій, обласного земельного управління. 

Протоколи виробничих і технічних нарад працівників структурних 

підрозділів управління. Доповідні записки, відомості, матеріали про 

здійснення колективізації, землевпорядкування в районах області, 

реорганізацію колгоспної системи, посівні кампанії. Плани 

сільськогосподарських робіт, запровадження чистих парів, розвитку 

тваринництва і бджільництва по області. Виробничі плани м’ясо-молочних 

ферм, пасік, навчальних радгоспів, колгоспів по районах. Листування з 

районними земвідділами, землевпорядкувальними загонами, 

райвиконкомами, Київським міським відділом праці, науковими установами, 

навчальними закладами, колгоспами, фермами, МТС. Листування з різними 

підрозділами щодо розгляду скарг працівників і колгоспників. Договори з 

колгоспами. Статистичні відомості і звіти про виконання 

хлібозаготівельних планів, розподіл прибутків у колгоспах районів, 

капітальне будівництво в радгоспах. Річні звіти про виконання планів 

землевпорядкування, топографічних робіт у районах області, радгоспах, 

науково-дослідних установах. Картки обліку земельних фондів районів. 

Звіти навчальних закладів про роботу. Відомості про розвиток галузей 

тваринництва, кількість худоби на колгоспних фермах і в приватній 
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власності селян; облік кормових угідь і племінних тварин, забезпечення 

колгоспів технікою, посівні площі зернових і городини, інвентаризацію 

шляхів у районах. Звіти та акти перевірок кінних заводів, 

сільськогосподарських навчальних закладів. Зведення і звіти районних 

земвідділів, обласного і районних управлінь, колгоспів і радгоспів про хід 

сільськогосподарських робіт та врожайність. Акти апробації і звіти МТС про 

сортову оцінку культур і виконану роботу. Списки співробітників управління, 

керівників і працівників МТС, педагогів сільськогосподарських закладів, 

студентів, відряджених на роботу в колгоспи, фахівців-зоотехніків. Особові 

листки по обліку кадрів, анкети. Списки і характеристики передовиків 

різних галузей сільського господарства та МТС області. Справи про розгляд 

скарг громадян. Фінансові документи, плани і звіти фінансування колгоспів, 

МТС. 

5. Опис 2 

6. 1717 спр., 1918-1941 рр.  

7. Особові справи та особові листки по обліку кадрів співробітників 

обласного управління сільського господарства.  

5. Опис 3 

6. 2266 спр., 1935, 1938-1960 рр. 

7. Директиви вищих керівних установ з основної діяльності. Накази 

обласних земвідділу та управління сільського господарства. Протоколи 

технічних і виробничих нарад фахівців і завідувачів районних земвідділів 

при обласному сільськогосподарському управлінні. Державні плани розвитку 

сільського господарства, посіву зернових, виробництва м’яса та молока по 

колгоспах і районах Київської області. Перспективні плани окремих 

колгоспів. Відомості і підсумкові звіти про посівні площі та врожайність 

культур. Доповідні записки і матеріали щодо планування 

сільськогосподарського виробництва, виконання п’ятирічного та виробничих 

планів. Соціалістичні зобов’язання Київської області з основних показників 

галузі і підсумки досягнень. Зведені річні звіти і матеріали про 
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землевпорядкування у містах і районах області, використання отриманих 

земель установами і підприємствами, порушення землекористування, 

діяльність МТС і колгоспів. Зведені порайонні відомості про приватні 

присадибні ділянки, використання земель, наданих під шляхи та залізниці. 

Документи про охорону колгоспних земель від розкрадання у районах 

області, освоєння заплавних територій. Річні агрономічні звіти обласного 

управління землеробства та сортового відділу. Матеріали і звіти про роботу 

обласних і колгоспних біо- і агролабораторій, ентомологічних пунктів. Звіти 

районних земвідділів та розплідників про розвиток тваринництва, наявність 

племінного поголів’я, відбір тварин для змагань і виставок, роботу іподромів, 

ветеринарно-санітарні заходи. Економічні характеристики передових 

колгоспів області. Листування з вищими керівними та районними 

установами з виробничих і кадрових питань. Відомості про передовиків 

сільського господарства. Матеріали обласних нарад і конкурсів винахідників. 

Раціоналізаторські пропозиції та рукописи статей новаторів, статистичні 

звіти по винахідництву за 1950-і роки. Монографії про роботу колгоспів, 

дослідних станцій, сільськогосподарських інститутів, гуртків юннатів та 

досягнення районів області в сільському господарстві. Огляди особистого 

досвіду роботи передовиків з різних районів області. Фінансові документи 

(кошториси витрат, штатні розклади, плани капіталовкладень). 

5. Опис 4 

6. 918 спр., 1944-1960 рр. 

7. Річні звіти колгоспів районів і районних зон МТС Київської області. 

5. Опис 5 

6. 1357 спр., 1944-1965 рр. 

7. Накази, розпорядження, рішення обласного управління сільського 

господарства, облвиконкому з основної діяльності. Директиви вищих 

керівних установ. Протоколи нарад державних комісій при Міністерстві 

сільського господарства УРСР. Стенограми обласних нарад. Протоколи 

засідань технічної ради облвиконкому та схеми планування районів, проекти 
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забудови сіл (1960-і рр.). Листування з керівними установами з виробничих 

питань. Річні звіти районних відділів землевпорядкування, тваринництва, 

механізації, будівництва та радгоспів області. Зведені звіти про діяльність 

колгоспів; чисельність і склад керівних кадрів, фахівців і науковців галузі по 

районах. Плани розвитку галузей сільського господарства. Перспективні 

плани розвитку бджільництва, роботи тваринних розплідників, відбір тварин 

для Всесоюзної виставки. Зведені агрономічні звіти по області і районах. 

Доповіді про досягнення селекційних станцій. Статистичні звіти про 

породи тварин, випробування племінних коней. Інформація про підсумки 

виконання соціалістичних зобов’язань, роботу державних племінних станцій. 

Зооветеринарні паспорти районів. Плани і звіти щодо ветеринарних заходів 

і роботи лабораторій, механізації і будівництва в колгоспах. Основні 

показники продуктивності праці і собівартості продукції в колгоспах, 

документи розрахунків грошової оплати праці та пенсійного забезпечення 

колгоспників. Списки передових, слабких колгоспів та рекомендованих для 

відвідування іноземними делегаціями. Списки передових господарств, 

ударників виробництва, Героїв соціалістичної праці (1960-і рр.). Справи про 

розгляд скарг громадян щодо землекористування. Кошториси витрат на 

утримання обласного управління та профільних установ, виробничо-

фінансові плани і звіти колгоспів і виробничих підприємств по районах. 

Матеріали ревізій виробничих управлінь. Комплекс документів щодо 

організації і проведення виставок досягнень народного господарства 1954-

1964 рр.: списки, листування, характеристики учасників, акти вручення 

нагород тощо. Відомості про кількість учнів сільськогосподарських шкіл, 

працевлаштування молодих спеціалістів, відрядження фахівців на освоєння 

цілини, нагородження працівників значками «Відмінник соціалістичного 

змагання». Звіти про державні іспити та підсумки навчального року у 

сільськогосподарських навчальних закладах і комбінатах. 

5. Опис 5 (додатковий) 

6. 63 спр., 1952-1975 рр.  
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7. Номенклатура справ таємного відділу. Відбіркові списки та акти на 

знищення таємних документів. Накази, директиви, розпорядження 

Міністерства сільського господарства УРСР, Київського обласного 

управління. Листування з обласним і районними виконкомами та відповідні 

комплекси документів щодо надання земельних ділянок військовим 

відомствам та ін. організаціям для спецбудівництва. 

5. Опис 6 

6. 3320 спр., 1947-1975 рр. 

7. Директиви вищих керівних органів. Накази керівника обласного 

управління сільського господарства. Стенограми та матеріали обласних 

нарад і конференцій. Плани розвитку галузі та державних закупівель 

продукції. Зведені виробничо-фінансові плани територіальних виробничих 

колгоспно-радгоспних управлінь, виробничі показники по колгоспах і 

радгоспах. Звіти відділів землеустрою області, міст, районів. 

Інвентаризаційні відомості районів щодо лісових насаджень та 

гідротехнічних споруд. Річні агрономічні звіти і плани заходів управління, 

МТС, агролабораторій. Доповідні записки, доповіді, монографії про 

господарську діяльність колгоспів, капіталовкладення і забезпечення для 

них, вирощення і врожайність культур, розвиток садівництва, 

виноградарства. Статистичні відомості виконання плану заготівель 

сільськогосподарської продукції 1970-х років. Звіти обласного управління 

щодо розвитку тваринництва; матеріали про обласні виставки, виробничі 

показники колгоспів. Плани і звіти обласного і районних управлінь щодо 

ветеринарних, зоотехнічних заходів, механізації сільського господарства, 

раціоналізаторства, винахідництва, капітального будівництва у колгоспах. 

Економічні аналізи і показники господарської і фінансової діяльності 

колгоспів. Доповідь про наслідки економічної реформи 1965-1967 рр. для 

Київської області. Комплекс документів щодо організації і проведення 

виставки досягнень народного господарства (характеристики господарств, 

списки учасників, акти нагородження). Списки кращих господарств, 
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передовиків різних спеціальностей, голів колгоспів, Героїв соціалістичної 

праці. План і звіти щодо підготовки, підвищення кваліфікації кадрів, 

чисельності фахівців, працевлаштування молодих випускників. Документи 

фінансового відділу: плани, звіти, кошториси, штатні розклади, акти 

перевірок обласного управління, районних відділів, колгоспів тощо.  

5. Опис 7 

6. 1138 спр., 1975-1980 рр. 

7. Директиви Міністерства сільського господарства УРСР та ін. 

керівних органів. Постанови обкому КПУ. Накази, вказівки керівника 

обласного управління. Листування з питань контролю виконання постанов 

керівних органів. Листування з державними органами та установами, 

облвиконкомом з виробничих питань. Протоколи нарад і засідань технічної 

ради та Ради колгоспів обласного управління, засідань Київського 

місцевкому. Зведені показники виробничо-фінансових планів колгоспів і 

соціалістичних зобов’язань працівників сільського господарства. Зведені 

земельні, агрономічні, агротехнічні, зоотехнічні, ветеринарні звіти по 

районах області. Плани і звіти щодо закупівель продукції, підвищення 

родючості ґрунтів, впровадження науково-технічних досягнень. Зведені 

порайонні відомості про матеріально-технічну базу колгоспів, звітно-виборчі 

збори колгоспників. Звіти про роботу Інспекції державного 

сільськогосподарського технічного нагляду і груп народного контролю. 

Зведені річні кадрові звіти. Плани розподілу молодих спеціалістів. Порайонні 

списки колгоспів та голів правлінь. Фінансові документи (кошториси, 

бюджети управління, плани фінансування, річні фінансові звіти колгоспів). 

5. Опис 7 (додатковий) 

6. 116 спр., 1940-1944, 1967-1981 рр. 

7. Відомості про адміністративно-територіальний поділ Київщини 

(1941, 1943 рр.). Положення про Раду колгоспів області та документи про 

організацію міжколгоспних підприємств. Плани посівних кампаній. Зведені 

виробничо-фінансові показники колгоспів по районах області. Звіти щодо 



296 

фактично одержаної промислової продукції для колгоспів (1980 р.). 

Агротехнічні звіти і відомості про застосування нових методів обробки 

ґрунту, продуктивність кормових угідь, впровадження науково-технічних 

досягнень; звіти про розвиток рибництва. Паспорти рибних господарств. 

Звіти про використання коштів централізованого союзного фонду 

державного страхування на будівництво об’єктів соціально-культурного 

призначення. Нормативні документи щодо організації та проведення 

Всесоюзної виставки досягнень народного господарства (1972-1980 рр.). 

Фінансові документи обласного управління (кошториси на утримання 

підрозділів, штатні розклади та ін.). 

5. Опис 8 

6. 973 спр., 1976-1996 рр. 

7. Директиви вищих керівних органів та Міністерства сільського 

господарства УРСР. Накази керівника обласного управління. Зведені 

показники виробничо-фінансових планів по господарствам області і районів. 

Постанови і протоколи засідань обласної ради колгоспів. Накази, 

розпорядження голови Ради агропромислових формувань Київської області 

та керівника Управління сільського господарства і продовольства Київської 

ОДА. Накази голови облагропрому.  

Протоколи засідань профспілки управління і групи народного 

контролю. Плани соціально-економічного розвитку колгоспів. Зведені 

земельні звіти по районах і області. Цільові науково-технічні програми 

підвищення ефективності сільського господарства та звіти про виконання 

планів постачання продукції державі, вдосконалення механізації колгоспів. 

Агротехнічні, зоотехнічні, ветеринарні звіти по районах і області. Зведені 

річні звіти обласного та районних сільськогосподарських управлінь по 

колгоспах. Інформація про виконання програми «Агрокомплекс», рівень 

оплати праці у колгоспах, звіти про товарообіг радгоспів. Зведені річні звіти 

управління щодо основної діяльності, сільського господарства (в розрізі 

районів), фінансування, фондів інвестицій (1991-1996 рр.). Зведені річні звіти 
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та аналіз виробничо-фінансової діяльності підприємств та організацій АПК. 

Економічні паспорти господарств районів області (1976-1990 рр.). Зведені 

річні звіти та аналіз виробничо-фінансової діяльності підприємств і 

організацій агропромислового комплексу. Комплекс нормативних 

документів щодо проведення обласної сільськогосподарської виставки. 

Плани підготовки і підвищення кваліфікації кадрів, кадрові звіти. Фінансові 

документи (плани капіталовкладень, кошториси витрат).  

Документи щодо будівництва об’єктів, пов’язаних з ліквідацією 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (1992-1993 рр.). Зведені плани 

розвитку АПК області на 1995-1996 роки. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного (1843 од.) та географічного (2368 од.) каталогів 

11. –  

 

1. 204 

2. ф. Р-359 

3. Земельний відділ Переяславського повітового виконавчого 

комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

м. Переяслав Київської губернії 

4. 3 оп., 318 спр., 1919-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 314 спр., 1919-1923 рр. 

7. Постанови, розпорядження, циркуляри з виробничих питань. 

Протоколи засідань повітового і волосних земвідділів. Плани роботи та 

звіти про їх виконання. Відомості щодо здійснення сільськогосподарських 

та заготівельних кампаній, гідротехнічних робіт, надання матеріальної 

допомоги родинам червоноармійців, організації зразкових радгоспів, 

культивування лікарських рослин. 
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5. Опис 2 

6. 3 спр., 1919-1921 рр. 

7. Відомості про виплату заробітної плати співробітникам 

Войтовецького, Лехнівського та Березанського земвідділів. 

5. Опис 3 

6. 1 спр., 1919-1922 рр. 

7. Заяви від населення з питань надання лісоматеріалів. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 205 

2. ф. Р-361 

3. Димерська районна виборча комісія при Димерському 

виконавчому комітеті Ради робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с. Димер Димерського району Київського округу 

4. 1 оп., 3 спр., 1927 р. 

5. Опис 1 

6. 3 спр., 1927 р. 

7. Протоколи райвиборчкому та загальних зборів виборців сіл. Список 

осіб, позбавлених виборчих прав. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 
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1. 206 

2. ф. Р-363 

3. Земельний відділ Таращанського повітового виконавчого 

комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

м. Тараща Таращанського повіту Київської губернії 

4. 2 оп., 8 спр., 1921-1922 рр. 

5. Опис 1 

6. 5 спр., 1921-1922 рр. 

7. Листування з губернським і волосними земвідділами з виробничих 

питань. Доповідь підвідділу культрадгоспів. Списки співробітників відділу. 

Штатний розклад. Відомості на виплату заробітної плати. 

5. Опис 2 

6. 3 спр., 1922 р. 

7. Накази, інструкції Наркомату землеробства УСРР щодо 

розпорядження державними землями і майном. Листування з Ківшоватським 

волосним земвідділом щодо надання землі сільськогосподарським артілям.  

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 207 

2. ф. Р-364 

3. Земельний відділ Чорнобильського повітового виконавчого 

комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

смт. Чорнобиль Київської губернії 

4. 2 оп., 246 спр., 1919-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 232 спр., 1919-1923 рр. 
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7. Циркуляри, інструкції, розпорядження Наркомату землеробства 

УСРР, Київського губземвідділу. Накази повітових ревкому, виконкому, 

земвідділу, комісії із боротьби з дезертирством. Положення про 

сільськогосподарські і промислові кооперативи. Протоколи засідань 

губземвідділу, повітвиконкому, повітових комітетів, підвідділів, колегій і 

комісій повітового земвідділу. Протоколи агрономічних нарад, зборів членів 

КНС. Листування з губернським і волосними земвідділами, губернськими та 

повітовими комітетами, повітовою міліцією, районним продкомом, 

землемірами, агрономами. Звіти і доповіді про роботу повітового земвідділу 

та його підвідділів, волосних комітетів допомоги сім’ям червоноармійців. 

Доповіді, донесення землемірів та акти щодо розподілу земель у селах 

Чорнобильського повіту. Акти надання колишніх поміщицьких земель 

зразковим радгоспам, школам, агропунктам, артілям селянам. Відомості про 

посівні площі зернових, кількість господарств, землі та населення на 

території повіту. Справи про облік державних земель і майна в Іванківській, 

Красятицькій, Прибірській волостях. Списки співробітників повітового 

земвідділу. Посвідчення та послужні списки.  

5. Опис 2 

6. 14 спр., 1920-1923 рр. 

7. Циркуляри, постанови, розпорядження, інструкції Наркомату 

землеробства УСРР, губернського та повітового земвідділів. Звіти і доповіді 

про роботу повітових земвідділу, лісового відділу, лісництв. Списки лісництв 

повіту та їх працівників. Листування з лісництвами щодо нових насаджень і 

надання ділянок землі та лісу співробітникам повітового земвідділу; з 

сільрадами про розподіл сіножатей. Заяви установ і селян щодо виділення 

землі. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 
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1. 208 

2. ф. Р-369 

3. Київська філія Всеукраїнського тресту по боротьбі зі 

шкідниками сільського та лісового господарства, м. Київ 

4. 1 оп., 80 спр., 1931-1934 рр. 

5. Опис 1 

6. 80 спр., 1931-1934 рр.  

7. Постанови Наркомату земельних справ УСРР, президії Київського 

облвиконкому. Обіжники, накази, розпорядження, директиви Наркомату 

земельних справ УСРР, Всеукраїнського тресту по боротьбі зі шкідниками 

сільського господарства, Київської обласної філії тресту. Накази по 

міжрайонних станціях. Протоколи виробничо-технічних нарад та засідання 

штабу по боротьбі зі шкідниками при районних станціях. Договори з 

колгоспами. Листування з районними земвідділами, обласним земельним 

управлінням, МТС щодо виробничих питань. Звіт про роботу та баланс 

обласної філії. Баланси районних станцій. Списки, анкети, особові листки по 

обліку кадрів обласної філії, районних і міжрайонних станцій. Постанова про 

ліквідацію Всеукраїнського об’єднання по боротьбі зі шкідниками, накази та 

протоколи ліквідаційних комісій.  

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 209 

2. ф. Р-370 

3. Блиставицька сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях до 

правди», с. Блиставиця Бородянського району Київської області  

4. 2 оп., 116 спр., 1929-1936, 1944-1955 рр. 

5. Опис 1 
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6. 78 спр., 1929-1936 рр. 

7. Постанови, обіжники, розпорядження, інструкції Київського 

облвиконкому окружної колгоспспілки, райвиконкому, районної спілки 

кооперативних організацій, земвідділу щодо сільськогосподарських 

кампаній. Нормативно-організаційні документи колгоспу. Протоколи 

засідань правління колгоспу, бюро праці та загальних зборів колгоспників. 

Виробничі та робочі плани і звіти колгоспу. План Бородянського районного 

селянського банку. Акти передання колгоспу майна розкуркулених 

господарств; контракції сіножатей та посівів трав. Акти ревізійних комісій. 

Списки та особові рахунки колгоспників з відомостями про їх соціальне 

становище. Книги: обліку прибутків та видатків, трудоднів та розрахунків з 

членами колгоспу. 

5. Опис 2 

6. 38 спр., 1944-1955 рр. 

7. Виробничі плани та звіти колгоспу. Протоколи засідань правління 

та загальних зборів членів колгоспу. Акти про збитки, завдані в період 

нацистської окупації. Книги обліку засобів виробництва, худоби. Фінансові 

документи (кошториси прибутків і витрат, книги рахунків тощо).  

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 210 

2. ф. Р-371 

3. Старший районний інспектор праці Дніпровського басейну, 

м. Київ 

4. 1 оп., 16 спр., 1923 р. 

5. Опис 1 

6. 16 спр., 1923 р. 
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7. Циркуляри, накази, розпорядження, Наркоматів праці та охорони 

здоров’я УСРР, їх уповноважених з виробничих питань. Протоколи засідань 

і нарад санітарної інспекції праці на водному транспорті. Листування з 

підприємствами, дільничними інспекторами щодо охорони праці та 

покращення побутових умов робітників. Звіти і доповіді старшого районного 

інспектора праці про виконану роботу. Списки підприємств, установ та 

особового складу Управління внутрішніх водних шляхів Дніпровського 

басейну. Списки і відомості про підлітків, які працюють на підприємствах 

Управління. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 211 

2. ф. Р-372 

3. Борщагівський сільський комітет незаможних селян, 

с. Борщагівка Будаївського району Київського округу Київської губернії 

4. 1 оп., 1 спр., 1923-1924 рр. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1923-1924 рр. 

7. Анкети членів сільського КНС. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 
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1. 212 

2. ф. Р-373 

3. Діброво-Ленінська сільськогосподарська артіль (колгосп) 

«Жовтнева Нива», с. Діброво-Ленінське Бородянського району 

Київської області 

4. 3 оп., 77 спр., 1929-1935, 1944-1950 рр. 

5. Опис 1 

6. 18 спр., 1929-1935 рр. 

7. Постанови, обіжники, накази, розпорядження, інструкції Наркомату 

земельних справ УСРР, Київської окружної колгоспспілки, Бородянського 

районного виконкому і земвідділу. Протоколи загальних зборів 

колгоспників. Виробничі, посівні плани та звіти колгоспу. Доповідні записки 

зоотехніка. Відомості про соціально-економічне становище колгоспу, роботу 

ферми, хід колективізації в селі. Списки бригад та членів колгоспу. Головна 

книга колгоспу та книга особових рахунків колгоспників. Заяви громадян на 

вступ і вихід з колгоспу. Акти ревізійної комісії. 

5. Опис 2 

6. 30 спр., 1931-1933, 1935 рр.  

7. Обіжники, інструкції, розпорядження райвиконкому та районної 

колгоспспілки. Протоколи засідань правління колгоспу та зборів 

колгоспників. Виробничо-фінансові плани. Зведення і звіти про хід 

колективізації, розвиток тваринництва. Договори щодо організації ферми, 

контракції сільськогосподарських культур. Списки членів колгоспу. Заяви 

селян на вступ до колгоспу. Книги обліку праці і трудоднів колгоспників, 

прибутків та видатків. Головна книга та описи майна колгоспу. 

5. Опис 3 

6. 29 спр., 1944-1950 рр.  

7. Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 

колгоспників. Статут колгоспу. Річні виробничі плани та звіти. Плани 
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посівних кампаній та агрозвіти. Прибутково-видаткові кошториси. Норми 

виробітку і розрахунки в трудоднях. Акти ревізійних комісій. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 213 

2. ф. Р-374 

3. Луб’янська сільськогосподарська артіль (колгосп) «Серп і 

молот», с. Луб’янка Бородянського району Київської області 

4. 3 оп., 241 спр., 1929-1935, 1943-1955 рр. 

5. Опис 1 

6. 61 спр., 1929-1934 рр. 

7. Обіжники, розпорядження Київської окружної та Бородянської 

районної колгоспспілок, окружного земвідділу, райвиконкому. Протоколи 

засідань правління, загальних зборів членів колгоспу, виробничих нарад 

бригад. Плани роботи колгоспу. Відомості та статистичні звіти про 

колективізацію, заготівлю сільськогосподарської продукції, розвиток 

тваринництва, виконання виробничих завдань, підготовку до посівних 

кампаній. Таблиці закупівельних цін на продукцію, фураж та норм амортизації 

будівель і устаткування. Головна книга, книги обліку майна та баланс 

колгоспу. Списки колгоспників (з відомостями про сімейний та майновий 

стан), членів правління, колгоспної ревізійної комісії. Відомості про 

розподіл прибутків, забезпечення членів колгоспу, ордери натуральних 

розрахунків з колгоспниками. 

5. Опис 2 

6. 25 спр., 1931-1935 рр. 

7. Постанови РНК УСРР, райвиконкому. Положення, обіжники 

районного земвідділу. Протоколи засідань правління, загальних зборів та 
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виробничих нарад членів колгоспу. Виробничо-фінансові та посівні плани. 

Звіти про виконання посівних робіт, поставок продукції, використання 

коштів. Відомості про колективізацію. Акти обстеження діяльності 

колгоспу. 

5. Опис 3 

6. 155 спр., 1943-1955 рр.  

7. Рішення, директивні вказівки райвиконкому та районних установ. 

Протоколи засідань правління та загальних зборів членів колгоспу. 

Виробничі плани та річні звіти колгоспу. Прибутково-видаткові кошториси. 

Книги обліку майна, прибутків і витрат, грошових фондів і головних 

рахунків, виконаних планів. Акти ревізій. Інвентарні книги. Відомості 

нарахування заробітної плати найманим фахівцям.  

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. –  

 

1. 214 

2. ф. Р-375 

3. Київська контора акціонерного товариства з торгівлі машинами, 

знаряддями виробництва та технічним приладдям для сільських 

господарств в Україні «Село-техніка», м. Київ 

4. 1 оп., 47 спр., 1922-1925 рр. 

5. Опис 1 

6. 47 спр., 1922-1925 рр. 

7. Накази Наркомату землеробства УСРР, губернської РСІ. Циркуляри, 

розпорядження, інструкції правління акціонерного товариства «Село-

техніка». Статут товариства. Протоколи засідань правління товариства, 

нарад агрономів Київської губернії та окремих округів. Виробничі плани, 

звіти і доповіді про їх виконання. Звіти філій і контор товариства. 
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Прейскуранти цін на сільськогосподарську продукцію, техніку, запчастини. 

Головні книги Київської контори, районних відділень і агентств товариства. 

Посвідчення, анкети, особові рахунки співробітників. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (10 од.) 

11. – 

 

1. 215 

2. ф. Р-376 

3. Київське губернське управління з переробки продуктів 

сільського господарства, м. Київ 

4. 1 оп., 11 спр., 1921 р. 

5. Опис 1 

6. 11 спр., 1921 р. 

7. Накази, циркуляри губернського управління. Листування з Головним 

управлінням з переробки продуктів сільського господарства щодо оренди 

маслозаводів. Протоколи і витяги з протоколів нарад секцій губраднаргоспу. 

Доповідні записки і звіти про діяльність відділів управління. Мандати, 

посвідчення, особові рахунки співробітників. Головна книга управління.  

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 216 

2. ф. Р-377 

3. Свиноїдівська сільськогосподарська артіль (колгосп) «Новий 

шлях», с. Свиноїди Вищедубечанського району Київської області 

4. 1 оп., 30 спр., 1930-1934 рр. 
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5. Опис 1 

6. 30 спр., 1930-1934 рр. 

7. Бюлетені постанов і розпоряджень Вищедубечанського 

райвиконкому. Протоколи загальних зборів членів і бригад колгоспу, 

засідань групи сприяння РСІ. Виробничо-фінансові плани. Звіти про 

виконання виробничих завдань, розвиток тваринництва та фінансовий облік в 

колгоспі. Акти перевірок виконання сільськогосподарських робіт. Описи 

майна колгоспу. Списки колгоспників. Відомості і книги обліку трудоднів та 

валової продукції колгоспу.  

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 217 

2. ф. Р-378 

3. Колгосп «Більшовик», с. Шибене Бородянського району 

Київської області 

4. 2 оп., 167 спр., 1927-1936, 1944-1959 рр. 

5. Опис 1 

6. 117 спр., 1927-1936 рр. 

7. Інструкції Київської окружної колгоспспілки. Постанови, обіжники, 

розпорядження районного земвідділу. Протоколи засідань правління та 

загальних зборів членів колгоспу. Плани сільськогосподарських кампаній та 

виробничо-фінансовий план колгоспу. Річні звіти та відомості про 

врожайність зернових, збір податків, виконання сільськогосподарських робіт, 

хлібоздачі, роботу ферм. Заяви громадян про вступ до колгоспу. Списки та 

книга обліку членів колгоспу та їх родин. Особові рахунки колгоспників. 

Книги обліку: господарського реманенту, зернових продуктів, городини, 



309 

худоби, грошових фондів, розрахунків, трудоднів. Відомості та акти про 

валовий збір врожаю. Списки індивідуальних господарств. 

5. Опис 2 

6. 50 спр., 1944-1959 рр. 

7. Протоколи засідань правління та загальних зборів членів колгоспу. 

Статут колгоспу. Виробничі плани та річні звіти. Прибутково-видаткові 

кошториси. Книги обліку прибутків, майна та головних рахунків. Річні норми 

виробітку. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 218 

2. ф. Р-379 

3. Київський обласний машинно-тракторний центр Народного 

комісаріату земельних справ УСРР, м. Київ 

4. 2 оп., 28 спр., 1932-1935 рр. 

5. Опис 1 

6. 27 спр., 1932-1935 рр. 

7. Накази Наркомату земельних справ УСРР про перевірку полів для 

вирощування цукрового буряка. Директиви, розпорядження, накази центру 

щодо роботи МТС та тракторно-ремонтних заводів. Виробничо-фінансові 

плани і річні звіти обласного центру та МТС. Плани, листування та інші 

документи щодо будівництва підсобних господарств, хлібозаготівель, роботи 

закладів громадського харчування. Відомості про становище тракторного 

парку та укрупнення МТС області, контракцію льону і конопель, ремонт 

техніки до жнив. Особові листки по обліку кадрів працівників. Списки 

робітників, службовців, директорів та фахівців МТС. 
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5. Опис 2 

6. 1 спр., 1932 р.  

7. Постанови Наркомату землеробства СРСР, комітету із заготівель 

сільськогосподарської продукції при Раді праці і оборони, Київської 

міжрайонної контори «Союзтютюнсировина». Інструкції, протоколи 

засідань і листування контори щодо виробничих питань.  

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. –  

 

1. 219 

2. ф. Р-381 

3. Київська районна земельно-судова комісія при Київському 

районному виконавчому комітеті Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Київ 

4. 1 оп., 89 спр., 1926-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 89 спр., 1926-1930 рр. 

7. Касаційні постанови Київської районної земельно-судової комісії. 

Позовні справи сільрад, земельних громад районів та окремих осіб щодо 

землевпорядкувальних робіт, землекористування, прав на землю. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. – 
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1. 220 

2. ф. Р-382 

3. Макарівська районна судово-земельна комісія при 

Макарівському районному виконавчому комітеті Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, сел. Макарів Макарівського 

району Київського округу 

4. 3 оп., 527 спр., 1923-1929 рр. 

5. Опис 1 

6. 230 спр., 1923-1928 рр. 

7. Позовні справи жителів сіл, хуторів району, сільських КНС, 

земельних громад щодо прав землекористування, поділу громадських та 

особистих земель і майна. 

5. Опис 2 

6. 43 спр., 1925-1927 рр. 

7. Позовні справи громадян, земельних громад щодо поділу землі та 

господарств, порушення прав землекористування. 

5. Опис 3 

6. 254 спр., 1923-1929 рр. 

7. Позовні справи земельних громад, приватних осіб щодо порушень 

прав землекористування, поділу землі та майна. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 
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1. 221 

2. ф. Р-383 

3. Переяславська районна судово-земельна комісія при районному 

виконавчому комітеті Ради робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, м. Переяслав Київського округу 

4. 2 оп., 562 спр., 1922-1928 рр. 

5. Опис 1 

6. 445 спр., 1926-1928 рр. 

7. Обіжники, розпорядження районної судово-земельної комісії про 

порядок розгляду позовних справ. Звітні відомості про рух судових справ. 

Листування комісії з сільрадами та установами. Позовні справи 

Переяславського райвиконкому, сільрад, земельних громад, окремих 

громадян щодо вилучення землі, порушення або поновлення прав володіння і 

користування землею та ділянками лісу, поділу землі й особистого майна. 

Матеріали оскарження судових рішень.  

5. Опис 2 

6. 117 спр., 1922-1923, 1927 рр. 

7. Позовні справи громадян про розподіл землі і дворів, порушення або 

поновлення прав володіння та користування землею.  

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 222 

2. ф. Р-385 

3. Планова комісія при Київському окружному виконавчому 

комітеті Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

м. Київ 

4. 5 оп., 1386 спр., 1924-1930 рр. 
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5. Опис 1 

6. 1255 спр., 1925-1930 рр. 

7. Постанови ЦВК і РНК СРСР про принципи державної кредитної 

системи. Положення про планову систему СРСР, державні республіканські 

та окружні планові комісії. Постанови, директиви, циркуляри ВУЦВК, РНК 

УСРР, Наркомату праці УСРР, Української економічної наради Київського 

окрвиконкому, окрКК-РСІ щодо розвитку народного господарства. Проекти 

декретів і постанов ВРНГ та РНК УСРР, Української державної 

загальнопланової комісії. Статут Всеукраїнської кооперативно-

промислової спілки трудових рибалок. Протоколи засідань окрвиконкому, 

окружної планової комісії, її секцій і бюро, окружного комборбезу та з’їзду 

будівельників. Витяги з протоколів засідань Української економічної 

наради, Київської міськради, окрвиконкому Листування з окрвиконкомом, 

окружними відділами місцевої промисловості і комунального господарства, 

кооперативами, будівельними конторами. П’ятирічні плани розвитку союзної 

і республіканської промисловості, транспорту, установ охорони здоров’я, 

електрифікації Київського округу. Виробничі програми, фінансові та 

господарські плани районів, управлінь, підприємств, банків. Промислово-

фінансові плани трестів. Звіти про роботу окрвиконкому, окружної планової 

комісії, окружних комборбезу та відділів (праці, комунального господарства, 

місцевої промисловості), інспекцій праці, охорони здоров’я, наросвіти, 

комунальних підприємств, Київської районної спілки кооперативів. Річні 

звіти сільських споживчих кооперативів, Молочарсоюзу. Звіти про стан 

місцевої промисловості Дніпропетровського і Одеського округів. 

Статистичні відомості та огляди щодо становища промисловості, 

орендованих підприємств, транспорту і народного господарства Київського 

округу. Основні показники розвитку промисловості та сільського 

господарства округу. Доповіді голови і співробітників окружної планової 

комісії, керівників структурних підрозділів. Відомості про стан освіти в 

окрузі, трудові школи і заклади фабрично-заводського учнівства, поділ киян 
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за категоріями домоволодінь. Акти обстежень підприємств та установ. 

Комплекс документів щодо будівництва нового вокзалу в м. Києві. Особові 

справи співробітників окружної планової комісії. 

5. Опис 2 

6. 80 спр., 1924-1930 рр. 

7. Постанова РНК УСРР щодо структури і штатів окружних планових 

комісій. Протоколи засідань президії Української державної 

загальнопланової комісії, Київської окружної планової комісії, її секцій, 

Київських окрКК-РСІ, окрвиконкому. Листування з окрвиконкомом. 

Перспективні плани розвитку торгівлі в м. Києві, кредитні плани банків. 

Звіти про роботу київських відділень державного банку. Статистичні 

відомості про стан сільського господарства та промисловості округу. План 

обстеження сільського господарства Київської приміської зони. Відомості 

про земельний фонд округу. Доповіді секцій та інспекторів окружної 

планової комісії. Проект радіофікації м. Києва і округу. Справа про 

організацію суднобудування на р. Дніпро. 

5. Опис 3 

6. 29 спр., 1925-1930 рр. 

7. Інструкції Державної загальноопланової комісії СРСР. Постанови 

окрКК-РСІ, окрвиконкому. Протоколи засідань президій Київських 

міськради та окрвиконкому, окружної планової комісії, її секцій і комісій. 

П’ятирічні плани розвитку сільського господарства, транспорту, 

електрифікації та землевпорядкування округу. Виробничі плани заводів, 

підзвітних окружному відділу комунального господарства. Основні 

показники розвитку народного господарства округу за 1924-1928 роки.  

5. Опис 4 

6. 17 спр., 1924-1930 рр. 

7. Постанови РНК УСРР. Циркуляри губкому КП(б)У. Протоколи 

засідань окрвиконкому, секцій губернської і окружної планових комісій. 

Витяги з протоколів засідань бюро окружного парткому, президії Київської 
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міськради, президії і фракції окрвиконкому. Комплекс документів щодо 

перспективного п’ятирічного плану розвитку народного господарства 

Київщини. Висновки і пропозиції щодо розвитку торгівлі в окрузі. 

Листування щодо житлового, промислового і транспортного будівництва. 

Статистичні відомості про прибутки і витрати населення. Бюлетені про 

рівень безробіття. Зведення про роботу підприємств.  

5. Опис 5 

6. 5 спр., 1926-1929 рр. 

7. Матеріали до укладання перспективного плану розвитку цукрової 

промисловості в Київському окрузі. Кошториси окружного відділу 

комунального господарства та ремісничого музею. Проекти планів і норм 

обов’язкового страхування сільського господарства. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 223 

2. ф. Р-386 

3. Київська губернська державна планова комісія при Київському 

губернському виконавчому комітеті Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів м. Київ 

4. 1 оп., 2 спр., 1924-1925 рр. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1924-1925 рр. 

7. Протоколи засідань промислової секції Київського губплану. 

Висновки щодо господарсько-операційних планів окружних відділів 

наросвіти. 

8. Українська 

9. Відкритий 
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10. – 

11. – 

 

1. 224 

2. ф. Р-387 

3. Київська обласна міжвідомча рада тарифного нормування 

будівельних робіт при обласній плановій комісії, м. Київ 

4. 1 оп., 45 спр., 1932-1937 рр. 

5. Опис 1 

6. 45 спр., 1932-1937 рр. 

7. Директиви, постанови, інструкції РНК УСРР. Положення, 

інструкції про номенклатуру єдиних норм, будівельні роботи у зимовий 

період. Протоколи засідань пленуму, президії, бюро і комісій обласної ради 

тарифного нормування; виробничих і технічних нарад. Листування з 

Українською державною радою тарифного нормування, Державною та 

обласною плановими комісіями, ВЦСПС, районною прокуратурою, 

проектними установами, будівельними організаціями щодо норм, розцінок, 

експертиз. Плани роботи і річні звіти обласної ради. Акти обстеження 

будівельних організацій та перевірки дотримання ними єдиних норм і 

розцінок. Норми навантажувальних та розвантажувальних робіт. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 225 

2. ф. Р-388 

3. Київський торгівельно-промисловий комбінат № 6 Київської 

обласної ради промислової кооперації, м. Київ 

4. 1 оп., 10 спр., 1932-1936 рр. 
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5. Опис 1 

6. 10 спр., 1932-1936 рр. 

7. Пояснювальні записки до річних звітів (1932-1933 рр.). Протоколи 

засідань ліквідаційної комісії та ліквідаційний баланс відділу паливного 

постачання комбінату. Список, довідки та особові рахунки співробітників. 

Відомості на виплату заробітної плати (1932-1934 рр.).  

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. –  

 

1. 226 

2. ф. Р-389 

3. Пирогівський сільський комітет незаможних селян, с. Пирогів 

Будаївського району Київського округу 

4. 1 оп., 2 спр., 1926 р. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1926 р. 

7. Обіжники, інструкції, розпорядження, протоколи районного КНС. 

Протоколи засідань президії та загальних зборів членів сільського КНС. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 227 

2. ф. Р-399 

3. Сукачівський сільський комітет незаможних селян, с. Сукачі 

Іванківського району Київського округу 

4. 1 оп., 1 спр., 1928-1929 рр. 
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5. Опис 1 

6. 1 спр., 1928-1929 рр. 

7. Плани роботи та звіти сільського КНС. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (4 од.) 

11. – 

 

1. 228 

2. ф. Р-400 

3. Сортонасіннєве управління державного об’єднання цукрової 

промисловості УСРР, м. Київ 

 4. 1 оп., 1452 спр., 1920-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 1452 спр., 1920-1930 рр. 

7. Постанови, накази, розпорядження, циркуляри, інструкції ВУЦВК, 

РНК УСРР, Ради праці і оборони, ВРНГ СРСР, Наркоматів землеробства, 

праці, фінансів УСРР, Цукротресту, Селекцентру, сортонасіннєвого 

управління. Статут Центральної Української селекційно-насіннєвої станції. 

Положення про сортонасіннєве управління та його підрозділи. Протоколи: 

з’їздів селекціонерів; нарад сортонасіннєвого управління Головного 

Цукротресту, профільних підвідділів, представників районних цукротрестів; 

виробничих і технічних нарад фахівців селекційних та дослідних станцій. 

Протоколи засідань правління Цукротресту, колегії Центральної селекційної 

станції, науково-дослідного відділу та ін. підрозділів сортонасіннєвого 

управління. Стенографічні звіти агрономічних нарад. Листування з 

відділеннями і філіями Цукротресту, селекційними станціями, цукровими 

заводами. Плани роботи і звіти Центральної Української селекційно-

насіннєвої та селекційних станцій. Виробничі плани посівів сортових культур. 

Програми діяльності станцій та науково-дослідного інституту цукрової 
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промисловості. Доповіді і звіти правління Цукротресту, сортонасіннєвого 

управління, його підрозділів, науково-дослідного відділу, керівників 

селекційних станцій, насіннєвих господарств про виконану роботу. 

Відомості про посіви, дослідження і врожайність цукрового буряка, 

зернових, заходи станцій, стан селекційної справи в окрузі. Огляди 

становища сільського господарства округу (1925 р.) та розвитку цукрової 

промисловості України. Списки, особові справи та листки співробітників 

управління та станцій. Акти обстеження і ревізій селекційних і дослідних 

станцій, насіннєвих господарств. Інвентарні описи майна. Фінансові 

документи (бюджети, баланси, кошториси). 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 229 

2. ф. Р-401 

3. Господарська асоціація «Київцукор», м. Київ 

4. 13 оп., 7740 спр., 1918-1994 рр. 

5. Опис 1 

6. 2411 спр., 1919-1930, 1935, 1940 рр. 

7. Постанови, декрети, розпорядження, циркуляри ВУЦВК, РНК і 

Наркомату землеробства УСРР, Головцукру РСФРР і СРСР, Цукротресту та 

управління Київцукру з основної діяльності. Накази, інструкції управління 

Київцукру з виробничих питань. Протоколи засідань Української та 

окружних економічних нарад, правління Київцукру, структурних підрозділів 

Головцукру УСРР та Цукротресту. Протоколи комісій, комітетів та 

загальних зборів працівників цукрових заводів; матеріали нарад бухгалтерів. 

Листування з цукровими заводами, конторами Цукротресту. Виробничі 

програми розвитку сільського господарства, плани плантацій цукрових 
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буряків. Звіти і доповіді про діяльність правління Київцукру, цукрових 

заводів, розвиток галузі. Статистичні звіти про роботу заводів Київського 

району. Доповідні записки про ревізії цукрових заводів та комбінатів. 

Відомості про діяльність заводів управління Київцукру, врожайність 

цукрових буряків і зернових культур, хід сільськогосподарських робіт, 

розвиток цукрової промисловості, рух та облік цукру і цукропродуктів на 

заводах. Акти обстеження виробничої діяльності цукрових заводів. Списки 

робітників та службовців заводів, структурних підрозділів Київцукру. 

Кошториси витрат, баланси, бюджети цукрових заводів. 

5. Опис 2 

6. 131 спр., 1919-1923 рр. 

7. Циркуляри, положення, розпорядження президії Головцукру, його 

відділів, Правобережного управління Цукротресту. Протоколи засідань 

президії Головцукру, його колегій, комісій, районних управлінь цукрової 

промисловості, управлінь цукрових заводів. Листування з Наркомпродом 

УСРР, Управлінням Південно-Західних залізниць, цукровими заводами. 

Звіти, доповіді про роботу Головцукру і заводів. Доповідні записки про 

відвантаження цукру із заводів Київського повіту. Відомості про посіви 

цукрового буряка, обладнання, обсяг виробництва і використання цукру на 

заводах, їх розташування. Статистика ринкових цін на зерно та ін. 

продукти (1922 р.). Списки цукрових заводів і комбінатів. Фінансові 

документи Головцукру, його підрозділів, районних управлінь, цукрових 

заводів. Книги вхідної та вихідної документації.  

5. Опис 3 

6. 14 спр., 1918-1919 рр. 

7. Циркуляри ВРНГ РСФРР. Положення про довідкове бюро 

Головцукру. Протоколи засідань президії і бюро Головцукру, ліквідаційних 

комісій цукрових заводів. Комплекси документів щодо націоналізації 

цукрової промисловості (1918 р.), ліквідації і опису майна окремих заводів. 

Список заводів, об’єднаних у трест «Київцукор». 



321 

5. Опис 4  

6. 52 спр., 1925-1929 рр. 

7. Статистичні відомості та особисті картки по обліку 

кваліфікованих фахівців цукрових заводів Київського округу. 

5. Опис 5 

6. 8 спр., 1924-1928 рр. 

7. Акти купівлі та відвантаження лісу. Листування з конторами 

Цукротресту та цукровими заводами про перевезення вантажів залізницею. 

Фінансові документи об’єднання «Київцукор». 

5. Опис 6 

6. 29 спр., 1922-1924 рр. 

7. Циркуляри, розпорядження, інструкції об’єднання «Київцукор». 

Положення про оренду цукрових заводів, підприємств, складів. Відомості 

про кількість націоналізованих земель для цукрових заводів, організацію 

діловодства в заводських конторах, рух цукру і цукропродуктів. Списки, 

посвідчення працівників, адміністративного і технічного персоналу заводів. 

5. Опис 7 

6. 710 спр., 1943-1960 рр. 

7. Постанови, накази, розпорядження Міністерств промисловості 

продовольчих товарів СРСР і УРСР, Головного управління цукрової 

промисловості УРСР, Управління цукрової промисловості Київського 

раднаргоспу, облвиконкому, Київського обласного тресту цукрової 

промисловості. Листування з Міністерством промисловості продовольчих 

товарів і Головним управлінням цукрової промисловості УРСР, Управлінням 

цукрової промисловості Київського раднаргоспу. Протоколи нарад при 

головному інженері обласного тресту. Промислово-фінансові плани тресту з 

розвитку промисловості, сільського господарства; ліміти фінансування. 

Промислово-фінансові плани та основні виробничі показники радгоспів. Річні 

фінансово-господарські звіти обласного тресту, управлінь залізничних 

перевезень, контор постачання, цукрових заводів і комбінатів, відгодівельних 
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пунктів, ветеринарних лабораторій, радгоспів. Звіти про капітальне 

будівництво та роботу з кадрами в промисловості, впровадження технічних 

досягнень та раціоналізаторських пропозицій. Акти фінансових ревізій 

тресту, введення в експлуатацію відбудованих цукрових заводів. 

5. Опис 8 

6. 2575 спр., 1951, 1956-1976 рр.  

7. Накази управління обласного тресту «Київцукор» та підзвітних 

установ. Основні виробничо-економічні показники та виробничо-фінансові 

плани радгоспів області. Плани щодо собівартості продукції. Зведені 

промислово-фінансові плани Київцукру та цукрових заводів. Зведені річні 

звіти обласного тресту щодо промисловості та сільського господарства, 

капіталовкладень в усі галузі виробництва, охорони праці, запровадження 

винаходів, виконання плану науково-дослідних і конструкторських робіт, 

наявності та ефективності машин і обладнання на заводах. Звіти відділів 

обласного тресту щодо кадрової роботи, чисельності та розподілу 

адміністративно-управлінського персоналу, підвищення кваліфікації 

працівників, працевлаштування молоді. Річні звіти цукрових заводів, 

відгодівельних пунктів, ветеринарних лабораторій, радгоспів, інспекцій та 

управлінь тресту. Агротехнічні звіти. Документи щодо обліку земельних 

фондів радгоспів. Колективні договори радгоспів, цукрових заводів, 

комбінатів. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності обласного 

тресту «Київцукор», цукрових заводів і комбінатів, апробації сортових 

посівів зернових і цукрового буряка. Кошториси, штатні розклади 

Київцукру.  

5. Опис 8 (додатковий) 

6. 84 спр., 1959-1965 рр. 

7. Плани розвитку цукрових заводів. Зведені показники промислово-

фінансових планів та документи обліку земельних фондів радгоспів. Зведені 

звіти щодо запровадження нової техніки, розподілу ІТП і службовців згідно 

зайнятих посад на підприємствах. Агротехнічні звіти щодо посівів озимих і 
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ярових культур; аналіз виконання радгоспами семирічного плану (1959-

1965 рр.). 

5. Опис 9 

6. 872 спр., 1975-1985 рр.  

7. Наказ Міністерства харчової промисловості УРСР № 63 «Про 

організацію виробничо-аграрного об’єднання цукрової промисловості 

«Київцукорпром» (1976 р.). Статут об’єднання. Накази з основної 

діяльності. Плани виробництва і собівартості продукції. Фінансові плани та 

звіти щодо промисловості і сільського господарства. Річні звіти з основної 

діяльності та кадрової роботи Київцукропрому, підзвітних йому підприємств. 

Звіти про чисельність працівників апарату управління, їх розподіл згідно 

зайнятих посад, підвищення кваліфікації, пенсійне забезпечення робітників. 

Плани і звіти щодо запровадження нових технологій та обладнання, 

автоматизації виробництва, дотримання техніки безпеки і охорони праці на 

цукрових заводах. Звіти про рівень механізації, наявність вантажного 

автотранспорту, собівартість перевезень, залізничний транспорт 

негромадського користування. Зведені виробничо-фінансові плани та основні 

показники по радгоспам Київської області. Документи про земельний фонд 

та агротехнічні звіти. Звіти про обсяги, апробацію посівів, врожайність 

зернових і цукрового буряка, стан тваринництва та ветеринарні заходи в 

радгоспах. Паспорти цукрових заводів Київської та Чернігівської областей 

(1975-1985 рр.). Акти передання відгодівельних пунктів міжколгоспним 

об’єднанням.  

5. Опис 9 (додатковий) 

6. 141 спр., 1976-1985 рр. 

7. Протоколи засідань місцевкому та президії профспілки 

Київцукропрому. Звіти і основні показники щодо виконання плану 

механізації та автоматизації виробництва, нормування праці. Виробничо-

технічні звіти цукрових заводів. Зведені виробничо-фінансові плани та 

основні показники радгоспів області. Зведені статистичні звіти 
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Київцукропрому і підзвітних підприємств про рівень економічної освіти 

кадрів, чисельність і рух фахівців, розподіл згідно займаних посад, 

необхідність технічного переоснащення галузі, виконання плану 

виробництва і відвантаження продукції. 

5. Опис 10 

6. 615 спр., 1986-1994 рр. 

7. Наказ Держагропрому УРСР № 37 про створення виробничо-

аграрних об’єднань цукрової промисловості. Накази директора об’єднання 

«Київоблбурякоцукорагропром» та голови правління господарської асоціації 

«Київцукор» з основної діяльності. Протоколи засідань президії та звітно-

виборчої конференції профспілки. Плани з виробництва та собівартості 

продукції. Зведені виробничо-фінансові плани, ліміти капіталовкладень щодо 

промисловості та сільського господарства. Фінансові плани та звіти. Річні 

статистичні звіти об’єднання та підзвітних підприємств про виконання 

виробничих планів, підвищення кваліфікації кадрів, нормування і охорону 

праці, необхідність переоснащення виробництва, запровадження технічних 

удосконалень. Виробничо-технічні звіти цукрових заводів. Заключні 

статистичні звіти Київоблбурякоцукорагропрому та радгоспів щодо 

обсягів, апробації посівів і врожайності культур, розвитку тваринництва. 

Зоотехнічні і ветеринарні звіти. Звіти з основної діяльності цукрових, 

крохмальних заводів, радгоспів, баз постачання (1990-1994 рр.). Зведені 

статистичні звіти об’єднання та асоціації з кадрових питань. 

5. Опис 11 

6. 98 спр., 1944-1949, 1956-1975 рр. 

7. Зведені виробничо-технічні звіти об’єднання та підзвітних 

підприємств.  

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного (1262 од.) та географічного (110 од.) каталогів  

11. –  
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1. 230 

2. ф. Р-402 

3. Торф’яне бюро державного об’єднання цукрової промисловості 

УСРР, м. Київ 

4. 2 оп., 168 спр., 1921-1925 рр. 

5. Опис 1 

6. 73 спр., 1924-1925 рр. 

7. Постанови президії ВРНГ УСРР про ліквідацію Укрторфу. 

Циркуляри, положення, інструкції, протоколи засідань управління 

Цукротресту УСРР. Накази, розпорядження, циркуляри торф’яного бюро. 

Доповідні записки, звіти, відомості про його роботу. Протоколи засідань 

Київського районного комітету працівників гірничої промисловості. Карта 

Київської губернії з планом торф’яного бюро (1924 р.). Плани дослідження 

торф’яних боліт. Відомості про роботу механічних цехів торф’яних заводів, 

витрати на добування торфу. Головна книга і книга обліку руху торфу. 

Особові справи працівників бюро та списки робітників торфорозробок. Описи 

будівель, землі та майна Київського заводу ім. Артема (1924 р.). Листування 

з Цукротрестом УСРР, його відділами щодо фінансових справ та ліквідації 

торф’яного бюро.  

5. Опис 2 

6. 95 спр., 1921-1925 рр. 

7. Циркуляри, накази, інструкції управління Цукротресту УСРР, 

торф’яного бюро з виробничих питань. Протоколи засідань Київського 

райкому, виробничих і технічних нарад з питань роботи торф’яного відділу. 

Доповідні записки про торф’яні поклади, роботу торфорозробок, обсяг 

видобутого торфу. Листування щодо реалізації торфу. Акти обстежень 

роботи торфорозробок, їх кошториси, касові книги. Договори з артілями на 

видобуток торфу. Списки, анкети, особові рахунки працівників. Особові 

справи співробітників торф’яного бюро. 

8. Російська, українська 
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9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 231 

2. ф. Р-404 

3. Відділ соціального забезпечення Київського повітового 

виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, м. Київ 

4. 1 оп., 41 спр., 1919-1924 рр. 

5. Опис 1 

6. 41 спр., 1919-1924 рр. 

7. Положення Наркомату соціального забезпечення УСРР про повітові 

і волосні відділи. Циркуляри, інструкції, розпорядження Київського 

губернського і повітового відділів соціального забезпечення. Протоколи 

засідань волосних ревкомів. Доповідні записки і звіти про роботу повітового 

та волосних відділів соціального забезпечення, перевірку дитячих будинків, 

навчання і працевлаштування інвалідів. Списки службовців повітового 

відділу. Листування з повітвиконкомом, радою захисту дітей, земельним 

підвідділом щодо облаштування притулків для дітей та літніх людей. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 
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1. 232 

2. ф. Р-405 

3. Відділ соціального забезпечення Київського губернського 

виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, м. Київ 

4. 3 оп., 165 спр., 1919-1924 рр. 

5. Опис 1 

6. 162 спр., 1919-1924 рр. 

7. Постанови, декрети, циркуляри, інструкції, розпорядження ВУЦВК, 

РНК, Наркомату соціального забезпечення УСРР, Київського губзабезу. 

Протоколи засідань колегії, міжвідомчих комісій та комісій підвідділів 

губзабезу, повітових з’їздів представників волосних відділів, нарад окружних 

і районних комітетів взаємодопомоги. Листування з повітовими відділами 

соціального забезпечення. Звіти, доповіді про діяльність губзабезу, його 

підвідділів та повітових відділів, районних комітетів взаємодопомоги. 

Клопотання громадян щодо пенсій. Протоколи засідань відповідного 

підвідділу щодо призначення виплат (за алфавітом прізвищ громадян). 

Списки пенсіонерів підприємств Київської губернії. 

5. Опис 1 (доповнення) 

6. 1 спр., 1921 р.  

7. Доповідна записка інструктора секції губзабезу з допомоги жертвам 

погромів про становище єврейських громад. 

5. Опис 2 

6. 1 спр., 1919 р. 

7. Протоколи, кошториси, відомості і клопотання притулків щодо 

забезпечення продовольством і будматеріалами. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. – 
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1. 233 

2. ф. Р-409 

3. Відділ соціального забезпечення Чорнобильського повітового 

виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, смт. Чорнобиль Київської губернії 

4. 1 оп., 277 спр., 1920-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 277 спр., 1920-1923 рр. 

7. Декрети РНК СРСР, інструкції Наркомату соціального забезпечення 

УСРР щодо роботи волосних відділів соцзабезпечення і праці. Постанови і 

накази повітового відділу. Анкети перевірки сімей червоноармійців. Списки 

осіб, які зазнали збитків під час громадянської війни. Протоколи засідань 

комісії з призначення пенсій; зборів селян та інвалідів у волостях. Особові 

справи пенсіонерів Чорнобильського повіту (за прізвищами). Головна книга 

повітового відділу соціального забезпечення. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 234 

2. ф. Р-410 

3. Відділ охорони здоров’я Київського повітового виконавчого 

комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

м. Київ 

4. 3 оп., 582 спр., 1919-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 371 спр., 1919-1923 рр. 

7. Постанови, декрети, циркуляри ВУЦВК, РНК, Наркомату охорони 

здоров’я УСРР, Київського губздраву, губвиконкому. Накази повітздраву. 
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Протоколи засідань комісій повітздраву. Звіти про роботу повітових 

медичних установ, лікарняних дільниць містечок і сіл, амбулаторій на 

підприємствах. Відомості про рівень епідемій в Київському повіті, заходи 

боротьби з хворобами, роботу аптек, наявність медикаментів. Списки 

лікарень, амбулаторій та медичного персоналу повіту. Особові справи 

співробітників Київського повітздраву. 

5. Опис 2 

6. 202 спр., 1919-1923 рр. 

7. Положення, циркуляри, інструкції, накази губздраву, повітздраву 

Протоколи засідань повітздраву, його підрозділів, волосних санітарних 

комісій. Листування з Наркоматом охорони здоров’я УСРР, губздравом, 

волвиконкомами, сільрадами, дільничними лікарями щодо відкриття 

санаторіїв, зокрема в сел. Ворзель, фельдшерських пунктів на заводах, 

боротьби з епідеміями. Статистичні відомості про рівень епідемічних 

хвороб у волостях і повіті, санітарне становище повітових гарнізонів. Річні 

звіти медичних установ Остерського повітздраву. Списки населених пунктів 

Київського повіту (1920 р.). Списки та особові справи співробітників і 

медперсоналу Київського повітздраву (за прізвищами).  

5. Опис 3 

6. 9 спр., 1920, 1922-1923 р. 

7. Витяг з наказу Київського губздраву про створення лікарняних 

дільниць у Переяславському повіті. Листування з Війтовецькою лікарняною 

дільницею та дільничним лікарем. Свідоцтва і довідки про навчання і 

призначення на посади медперсоналу Березанської, Лехнівської і 

Війтовецької лікарень. Кошториси медичних закладів.  

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 
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1. 235 

2. ф. Р-411 

3. Відділ охорони здоров’я Київського губернського виконавчого 

комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

м. Київ 

4. 1 оп., 1023 спр., 1919-1925 рр. 

5. Опис 1 

6. 1023 спр., 1919-1925 рр. 

7. Декрети, постанови, циркуляри, накази, розпорядження, інструкції 

РНК, Наркомату охорони здоров’я УСРР, губвиконкому, губздраву. 

Положення про структурні підрозділи останнього. Статут трудової артілі 

Київських лікарів. Протоколи засідань колегії Наркомату охорони здоров’я 

УСРР, президії губвиконкому, губздраву, його колегій і комісій. Протоколи 

з’їздів і нарад лікарів, інспекторів губздраву. Листування з Наркоматом 

охорони здоров’я УСРР, губвиконкомом, санітарно-епідемічним відділом 

губздраву, дитячими санаторіями, медичними закладами. Плани роботи і 

звіти губздраву, його підвідділів. Звіти окружних і повітових відділів 

охорони здоров’я, аптечних управлінь. Доповідні записки про роботу 

лікарень, аптек, фармацевтичних секцій окрздравів. Статистичні звіти 

губернського і окружних ОХМАТДИТІВ про рівень захворюваності дітей, 

роботу дитячих консультацій, молочних кухонь. Програми курсів підготовки 

медичного персоналу для дитячих закладів, ясел. Анкети медичних закладів 

м. Києва. 

Відомості про рівень захворюваності та епідемій в повітах, заходи їх 

подолання, діяльність санітарних лікарів, санітарний стан водопроводів і 

криниць. Справи про надання лікарень і аптек в оренду підприємствам і 

приватним особам. Списки лікарень та амбулаторій Київського повіту та 

округів Київської губернії. Списки співробітників губздраву, окрздравів, 

повітздравів, окремих медичних установ. Відомості про особовий склад і 

списки працівників медичних закладів м. Києва; чисельність медичного 
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персоналу в установах окрздраву. Акти щодо перевірки приватних медичних 

закладів і кабінетів, отримання медикаментів та обладнання для лікарень та 

аптек, санітарних обстежень підприємств, установ, крамниць, житла 

громадян. Договори губздраву з різними установами з виробничих питань. 

Посвідчення лікарів-стажерів, заповнені ними історії хвороб. 

8. Російська, українська.  

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 236 

2. ф. Р-412 

3. Інспектура охорони здоров’я Київського окружного виконавчого 

комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

м. Київ 

4. 3 оп., 2491 спр., 1923-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 2381 спр., 1923-1930 рр. 

7. Постанови ВУЦВК, РНК УСРР. Циркуляри, обіжники, накази, 

розпорядження Наркомату охорони здоров’я УСРР, Київського окрздраву. 

Положення про Київські профільні клінічні інститути. Протоколи засідань, 

колегій і комісій Наркомату охорони здоров’я УСРР, президій Київського 

окрвиконкому і міськради, окрздраву та окружної інспектури, їх комісій. 

Протоколи з’їздів районних інспекторів, засідань районних і сільських 

санітарних комісій, нарад співробітників та інспекторів окружних відділів, 

районних лікарів. Протоколи засідань конкурсної комісії щодо заміщення 

вакантних посад лікарів. Листування з Наркоматами праці і охорони 

здоров’я УСРР, окружними відділами наросвіти, районними інспектурами 

охорони здоров’я, райвиконкомами, медичними установами, малярійною 

станцією, бактеріологічним інститутом тощо. 
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 Плани і звіти окрздраву, медичних установ повітів, райвиконкомів. 

Звіти про рівень захворюваності і роботу лікарняних дільниць в населених 

пунктах повітів. Доповідні записки про роботу лікарень. Звіти про роботу 

дитячих будинків, ясел, літніх таборів, консультацій. Відомості щодо 

проведення санітарних і оздоровчих заходів. Списки лікарів та медперсоналу 

Київського округу та Київського повіту. Акти медичного обстеження 

співробітників амбулаторій і підприємств. Акти перевірок аптек, медичних 

установ округу. Заяви та свідоцтва громадян щодо виїзду на лікування за 

кордон. Особові справи співробітників окружної інспектури охорони 

здоров’я (за прізвищами). 

5. Опис 2 

6. 110 спр., 1923-1930 рр. 

7. Накази, обіжники, інструкції губздраву, окрздраву та повітздраву. 

Протоколи засідань повітздраву, міжвідомчих, районних і сільських 

санітарних комісій, загальних зборів, нарад і конференцій дільничних лікарів 

округу. Справи про відкриття сільських амбулаторій. Листування з 

окрвиконкомом, завідувачами аптек, медичних установ. Звіти про роботу 

Центральної та окружних комісій допомоги дітям, літніх дитячих установ у 

повітах, обслуговування допризовників. Списки співробітників дитячих 

будинків, медичних працівників м. Києва і округу, зокрема робітничих 

поліклінік. Статистичні відомості про роботу та забезпечення 

медикаментами районних і сільських лікарень. Акти перевірок лікарень, 

дитячих установ. Кошториси на утримання медичних закладів. Анкети 

лікарів округу. Особові справи співробітників окрздраву. 

5. Опис 3 

6. 1 спр., 1930 р. 

7. Листування з 2-ю лікарнею окружного відділу праці. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 
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10. Географічний покажчик до описів фонду. Картки тематичного 

каталогу (123 од.) 

11. – 

 

1. 237 

2. ф. Р-415 

3. Відділ охорони здоров’я Переяславського повітового 

виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, м. Переяслав Київської губернії 

4. 1 оп., 79 спр., 1919-1922 рр. 

5. Опис 1 

6. 79 спр., 1919-1922 рр. 

7. Постанови, декрети, циркуляри, накази, інструкції Реввійськради, 

РНК Наркоматів охорони здоров’я і соціального забезпечення УСРР, 

ВУЦВК, Київських губвиконкому, губздраву, Переяславського повітздраву. 

Положення і штати повітздравів. Протоколи засідань, план роботи і звіти 

підвідділів повітздраву. Протоколи загальних зборів працівників медичних 

закладів і дільниць м. Переяслава, засідань губернської, повітової і волосних 

санітарних комісій, конкурсної комісії на заміщення вакантних посад лікарів. 

Звіти про роботу губернської і повітової надзвичайних санітарних комісій, 

повітздраву, повітового пологового будинку. Статистичні відомості про 

роботу лікарняних дільниць, рівень захворюваності населення, пороги 

епідемій в місті та повіті. Статистика кількості населення по волостях 

Переяславського повіту за переписом 1920 року. Акти перевірок медичних 

установ. Списки співробітників повітздраву, працівників лікарень. Описи 

медикаментів в аптеках і лікарнях. Облікові та реєстраційні картки лікарів, 

зубних техніків, фельдшерів, медичних сестер, фармацевтів. Заяви медичних 

працівників про прийняття на роботу. 

8. Російська 

9. Відкритий 
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10. Картки тематичного (116 од.) та географічного (56 од.) каталогів 

11. – 

 

1. 238 

2. ф. Р-417 

3. Відділ охорони здоров’я Чорнобильського повітового 

виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, смт. Чорнобиль Київської губернії 

 4. 1 оп., 62 спр., 1920-1922 рр. 

5. Опис 1 

6. 62 спр., 1920-1922 рр. 

7. Циркуляри, інструкції Наркомату охорони здоров’я УСРР, ЦК 

профспілки «Медсанпраця», Київського губздраву. Накази 

Чоронобильського повітвиконкому, повітздраву. Протоколи засідань, звіти, 

доповіді про роботу повітздраву, його підвідділів, комісій. Листування з 

повітовими земвідділом, комітетом АРА, лікарнями. Списки, посвідчення 

співробітників повітздраву, медичних пунктів, лікарень повіту. Акти 

перевірки, реєстраційні картки медичних закладів. Статистичні відомості 

про роботу лікарняних дільниць, забезпечення аптек медикаментами, 

чисельність медичного персоналу і хворих у дільничних лікарнях, рівень 

захворюваності серед сільського населення повіту. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 
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1. 239 

2. ф. Р-419 

3. Тетерівська медична амбулаторія Бородянської районної 

інспектури охорони здоров’я, с. Пісківка Бородянського району 

Київського округу 

4. 1 оп., 4 спр., 1925-1929 рр. 

5. Опис 1 

6. 4 спр., 1925-1929 рр.  

7. Книги реєстрації хворих. Витяг з протоколу засідання Бородянського 

райкому профспілки «Медсанпраця». 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 240 

2. ф. Р-420 

3. Бородянська районна дитяча консультація Бородянської 

районної інспектури охорони здоров’я, с. Бородянка Бородянського 

району Київського округу 

4. 1. оп., 19 спр., 1927-1929 рр. 

5. Опис 1 

6. 19 спр., 1927-1929 рр. 

7. Реєстраційні картки жіночої консультації.  

8. Українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 
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1. 241 

2. ф. Р-423 

3. Чорнобильська районна каса соціального страхування, 

смт. Чорнобиль Київського округу 

4. 1 оп., 21 спр., 1923-1927 рр. 

5. Опис 1  

6. 21 спр., 1923-1927 рр. 

7. Індивідуальні справи про призначення пенсій громадянам з 

інвалідністю. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 242 

2. ф. Р-426 

3. Відділ праці Київського повітового виконавчого комітету Ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Київ 

4. 1 оп., 3 спр., 1922-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 3 оп., 1922-1923 рр.   

7. Накази по відділу праці. Плани роботи і відомості нарахування 

заробітної плати співробітникам. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 
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1. 243 

2. ф. Р-427 

3. Інспектура праці Київського окружного виконавчого комітету 

Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Київ 

4. 3 оп., 4463 спр., 1921-1929 рр.  

5. Опис 1 

6. 3835 спр., 1922-1929 рр. 

7. Постанови, циркуляри, обіжники, положення Наркоматів праці 

СРСР та УСРР. Статути робітничих житлово-будівельних кооперативів. 

Протоколи засідань колегії Наркомату праці УСРР, Київських 

окрвиконкому, окружного відділу праці його комісій, комітетів, 

посередницького бюро, комісій з охорони праці та правлінь підприємств. 

Листування з Наркоматом праці та ДПУ УСРР, окрвиконкомом, ЦК 

комборбезу, окружною страховою касою, Київською спілкою житлової 

кооперації, інспекторами, установами, адміністрацією підприємств. Плани 

роботи губернського, окружного відділів праці, комборбезу, санітарних, 

технічних інструкторів. Річні звіти Київської і Білоцерківської окружних 

інспектур праці, комборбезу про роботу. Звіти та баланси підприємств. 

Звіти і зведення інспекторів з охорони праці, Київської біржі. Відомості про 

роботу підлітків, кількість безробітних та зайнятих на громадських роботах в 

окрузі. Акти перевірки охорони праці на підприємствах м. Києва та округу. 

Колективні та тарифні договори між профспілками працівників і 

підприємствами. Трудові угоди власників майстерень з учнями. Правила 

внутрішнього трудового розпорядку підприємств, установ. Конфліктні 

справи між профспілками, підприємствами та установами. Список вулиць 

м. Києва (1926 р.).  

5. Опис 2 

6. 627 спр., 1921-1929 рр. 

7. Циркуляри, положення, інструкції Наркомату праці УСРР, 

Протоколи засідань Київської губернської планової комісії, Київського 
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окрвиконкому, його комісій, окружного та районних комборбезів, правлінь 

підприємств і трудових колективів, нарад інспекторів охорони праці. 

Листування з правліннями профспілок Колективні договори між окружними 

відділами профспілок та адміністраціями підприємств. Акти перевірки 

охорони праці на підприємствах, в установах, кооперативах, лісництвах. 

Відомості про кількість нещасних випадків на підприємствах Київського 

округу. Правила внутрішнього розпорядку підприємств. Програми і 

матеріали організації громадських робіт, перекваліфікації безробітних. 

Конфліктні справи між профспілками підприємствами та установами.  

5. Опис 3 

6. 1 спр., 1923-1924 рр. 

7. Циркуляри Наркомату праці СРСР. Копія протоколу засідання 

Шевченківського окружного парткому. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (509 од.) 

11. – 

 

1. 244 

2. ф. Р-428 

3. Відділ праці Київського губернського виконавчого комітету 

Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Київ 

 4. 3 оп., 1371 спр., 1919-1926 рр. 

5. Опис 1 

6. 1112 спр., 1920-1925 рр. 

7. Постанови, циркуляри Всеукрревкому, РНК РСФРР і УСРР, 

Української економічної ради, ВУЦВК, Наркомату соціального забезпечення 

УСРР, Ради праці і оборони РСФРР і СРСР, Уповноваженого Наркомату 

праці СРСР. Положення про губернські і повітові відділи праці і соціального 

забезпечення. Накази, циркуляри Наркомату праці СРСР, Київського 
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губернського відділу та комітету праці. Протоколи засідань і звіти про 

діяльність губернського та повітових відділів і комітетів праці. Протоколи 

засідань президії губвиконкому, губекономнаради, комісій губраднаргоспу і 

відділу праці, нарад завідувачів повітових відділів праці. Звіти про роботу 

підвідділів та інспекцій губкому праці. Листування з губернськими 

ревкомом, виконкомом, військкоматом, відділом РСІ, фінансовим відділом, 

повітвиконкомами, окружними і повітовими відділами праці, 

підприємствами. Справи про призначення і роботу Уповноваженого 

Наркомату праці РСФРР на Правобережній Україні, створення мирових і 

третейських судів при Наркоматі праці СРСР, роботу губернських штатних 

комісій, повітових земвідділів і відділів праці, здійснення трудово-гужового 

оподаткування населення губернії, боротьбу з безробіттям, накладання 

стягнень на громадян за порушення трудового кодексу. Статистичні звіти 

Київської і повітових бірж та інспекторів з охорони праці, відомості про 

попит-пропозицію робочої сили. Анкети співробітників, інспекторів 

Київського губернського відділу праці. Відомості про відповідальних 

працівників повітових відділів губернії. Акти перевірки умов праці на 

підприємствах і в установах м. Києва і Київської губернії. Колективні 

договори губернського і повітових відділів профспілок з адміністрацією 

підприємств, установ, навчальних закладів. Конфліктні справи з 

підприємствами, правліннями трестів, губернськими відділами. Особові 

справи співробітників Київського губернського відділу праці (за 

прізвищами). Фінансові документи губернського і повітових відділів праці 

(касові книги, кошториси, відомості нарахування заробітної плати). Справа 

про реорганізацію губернського відділу праці в окружний (1925 р.). 

5. Опис 2 

6. 250 спр., 1919-1925 рр. 

7. Постанови, циркуляри, накази, розпорядження Главкомпраці 

РСФРР, Всеукркомпраці, Київського губернського відділу праці. Постанови 

вищих державних органів з охорони праці (1922 р.). Протоколи засідань 
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пленумів і президії губвиконкому, губекономнаради, колегії і комісій 

губернських відділу та комітету праці, окружних комітетів, бірж. Звіти про 

роботу губернського, окружних, повітових відділів праці, їх структурних 

підрозділів, бірж, інспекторів, відділів охорони праці губернських 

профспілкових організацій. Листування з Наркоматом праці УСРР, 

губраднаргоспом, ЦК комборбезу, окружними відділами праці, губернськими 

установами, комітетами підприємствами, профспілками. Списки підприємств, 

установ і трудових об’єднань м. Києва і Київської губернії. Анкети перевірки 

умов праці на підприємствах. Справи про запровадження нових норм і видів 

оподаткування. Відомості щодо обліку безробітних, працівників-підлітків. 

Автобіографії, анкети співробітників повітових відділів праці. Особові 

справи і списки службовців губернського відділу праці, його підрозділів. 

Колективні і тарифні договори губернського відділу і райкомів профспілок з 

адміністрацією установ, підприємств, кооперативами, орендарями. 

Конфліктні справи. Фінансові документи. 

5. Опис 3 

6. 9 спр., 1923-1926 рр. 

7. Статистичні відомості про чисельність безробітних, 

зареєстрованих на Київській біржі праці, їх демографічна характеристика. 

Листування з підприємствами губернії щодо працевлаштування громадян. 

Картки обліку робочої сили. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 
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1. 245 

2. ф. Р-429 

3. Відділ праці Київського обласного виконавчого комітету Ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Київ 

4. 2 оп., 811 спр., 1932-1933 рр. 

5. Опис 1 

6. 654 спр., 1932-1933 рр. 

7. Постанови Наркоматів праці СРСР і УСРР, Української економічної 

наради, Київського облвиконкому, відділу праці Київської міськради. 

Положення про структуру обласних відділів і місцевих органів. Постанови, 

обіжники, накази обласного відділу праці. Протоколи засідань і нарад 

колегій Наркомату праці і РНК УСРР, підрозділів Київського обласного 

відділу та районних інспекторів праці, співробітників заводів. Листування з 

Українським науково-дослідним інститутом праці, підприємствами щодо 

працевлаштування та оплати праці громадян. Плани роботи і звіти 

обласного відділу праці, його секцій, комісій. Звітні відомості щодо 

перевірки колективних договорів на підприємствах. Постанови РКК за 

скаргами працівників. Акти обстеження умов праці, документи щодо техніки 

безпеки. Статистичні відомості про нещасні випадки та травматизм на 

підприємствах. Комплекси документів щодо будівництва заводів Київської 

області. Проекти побудови і обладнання цехів. Справи щодо забезпечення 

умов та оплати праці робітників. Колективні і генеральні договори обласної і 

місцевих профспілкових організацій з адміністраціями підприємств та 

установ. Списки, довідки співробітників обласного відділу праці, його 

підрозділів. Анкети районних інспекторів. Відомості про фахівців 

підприємств і установ м. Києва, використання фондів заробітної плати. 

Конфліктні справи та скарги робітників і службовців. Фінансові документи 

обласного відділу праці (відомості нарахування заробітної плати, документи 

по тарифікації, штатні розклади та ін.). 
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5. Опис 2 

6. 157 спр., 1932-1933 рр. 

7. Постанови, накази РНК УСРР, Ради праці і оборони СРСР, 

Наркомату праці УСРР, облвиконкому. Протоколи загальних зборів 

працівників підприємств, нарад Київського міського земвідділу, засідань 

РКК. Листування з районними відділами та інспектурами праці, 

адміністрацією підприємств. Плани, акти перевірок, звіти щодо заходів з 

техніки безпеки на підприємствах, роботи сектору охорони праці. Списки 

науковців та співробітників науково-дослідних інститутів м. Києва, відомості 

про фахівців та встановлення їм персональних окладів. Колективні договори 

Київського місцевкому і завкомів профспілок з адміністрацією підприємств. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 246 

2. ф. Р-432 

3. Відділ комунального господарства Київського губернського 

виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, м. Київ 

4. 4 оп., 2918 спр., 1918-1926 рр. 

5. Опис 1 

6. 808 спр., 1919-1926 рр. 

7. Постанови, циркуляри РНК, ВУЦВК, НКВС УСРР, Київського 

губвиконкому. Накази, інструкції губвиконкому, губернських відділів 

комунального господарства і комунальних підприємств, управління 

нерухомого майна, районних контор. Протоколи засідань колегії відділу 

комунального господарства, співробітників підвідділів, І Всеукраїнської 

пожежної конференції. Річні звіти центрального управління комунальних 
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підприємств. Статистичні та технічні звіти комунальних підприємств, 

електростанцій. Листування з Київською міськрадою, підвідділами, 

домоуправліннями, орендарями. Списки співробітників відділу, його 

підрозділів і підзвітних установ. Плани та проекти управління комунальних 

підприємств, креслення будівель і споруд, звіти про відбудову київських 

вулиць. Доповіді про денаціоналізацію будівель в селищах Микільська 

Слобідка, Стара Дарниця. Справи про оренду будинків в м. Києві, Галицьких 

лазень, сіножатей в околицях. Фінансові документи відділу та його 

структурних підрозділів (кошториси, відомості нарахування заробітної плати 

та ін.). 

5. Опис 2 

6. 1965 спр., 1918-1926 рр. 

7. Декрети, постанови РНК УСРР, Всеукрревкому. Накази, циркуляри, 

розпорядження Реввійськради, Наркоматів землеробства і продовольства 

УСРР, губернських ревкому, виконкому, відділу комунального господарства, 

Київської міської пожежної команди. Постанови колегії та комісій відділів 

губраднаргоспу. Положення про структурні підрозділи відділу комунального 

господарства, місцевкоми на комунальних підприємствах. Статути 

кооперативних трудових і пожежних товариств. Протоколи засідань 

Київської губекономнаради, тарифно-розціночних комісій установ, колегій і 

комісій губернських та районних відділів комунального господарства, 

комунальних підприємств. Протоколи нарад і засідань представників 

підвідділів, завідувачів комунальних служб, зборів асоціації комунальних 

працівників. Доповіді про діяльність комунальних підприємств, підвідділів і 

секцій губернського відділу комунального господарства, повітових відділів, 

електростанцій. Листування з підвідділами, адміністраціями підприємств. 

Відомості про запровадження преміальної оплати праці на транспорті, 

роботу служб комунального трамваю, ремонт житлових будинків, облік і 

розподіл квартир в м. Києві. Справи про денаціоналізацію домоволодінь 

громадян, оренду приміщень майстерень, крамниць, будинків, будівництво 
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районних шкіл. Списки, посвідчення співробітників структурних підрозділів 

відділу комунального господарства; працівників комунальних установ, 

торговців. Фінансові документи (головні книги, кошториси, штатні розклади, 

відомості нарахування зарплати). 

5. Опис 3 

6. 144 спр., 1918-1923 рр. 

7. Декрети, циркуляри, накази, розпорядження, інструкції РНК УСРР, 

УРНГ, ВУЦВК, НКВС УСРР, губернських виконкому, військкомату, відділу 

комунального господарства. Протоколи засідань колегії губернського відділу 

комунального господарства, секції електричних споруд, тарифно-

конфліктної, опалювальної комісій. План м. Києва (1914 р.). Комплекс 

документів щодо благоустрою міста, роботи міського трамваю. Доповідні 

записки про трамвайне сполучення та приєднання до м. Києва 

сел. Передмістна Слобідка і с. Деміївка (1919 р.). Справи про ремонт 

будинків і пам’яток, будівництво шляхів і трамвайних колій, роботу міського 

водогону, передання структурним підрозділам відділу комунального 

господарства електростанцій, майстерень, складів. Доповіді про забезпечення 

та оплату праці на комунальних підприємствах. Листування з установами і 

підприємствами, відділами губвиконкому, шляховим, мостовим відділами, 

дирекцією міського трамваю. Списки і відомості щодо особового складу 

комунальних підприємств, служб, підрозділів. Фінансові документи 

(відомості нарахування заробітної плати співробітникам, тарифних ставок, 

кошториси витрат). 

5. Опис 4 

6. 1 спр., 1922-1923 рр. 

7. Заяви районних відділів комунального господарства губернії на 

паливо.  

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Тематичний міжфондовий покажчик 
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11. – 

 

1. 247 

2. ф. Р-433 

3. Відділ комунального господарства Київського окружного 

виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, м. Київ 

4. 3 оп., 1149 спр., 1923-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 965 спр., 1924-1930 рр. 

7. Постанови ВУЦВК, РНК УСРР про створення точного списку міст і 

селищ міського типу скасованої Київської губернії. Циркуляри накази НКВС 

УСРР, окружного відділу комунального господарства, його секцій та 

управлінь. Положення про функції структурних підрозділів окружного 

відділу. Протоколи засідань Київського окрвиконкому, окружної планової та 

експертних комісій, президії Київської міськради, управління нерухомого 

майна. Протоколи технічних нарад будівельного відділу, управління 

трамваю, керівників контор нерухомого майна, загальних зборів пожежних 

товариств. П’ятирічні плани окружного відділу комунального господарства. 

Господарські плани управлінь відділу, комунальних підприємств, 

електростанцій. Звіти управління націоналізованого майна, уповноважених 

окружного відділу комунального господарства. Статистичні звіти про 

роботу комунальних підприємств, електростанцій, телефонної мережі. 

Доповіді і матеріали про розвиток Сирецького господарства. Листування з 

окружним відділом охорони здоров’я, управлінням дрібних підприємств, 

Київським райвиконкомом і земвідділом, краєвою інспекцією охорони 

пам’яток культури. Відомості про сільське будівництво в Київському окрузі, 

кількість робітників і службовців місцевої промисловості губернії. Списки 

співробітників окружного відділу комунального господарства, його 

управлінь та секцій, власників денаціоналізованих будинків. Кошториси 
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витрат на ремонти шкіл, дитячих будинків, медичних установ планування 

забудови, будівельні і ремонтні роботи, благоустрій м. Києва. Проекти і 

креслення підприємств, електростанцій, водопроводу і каналізацій, міської 

забудови, геологічних робіт, електрифікації, транспортного сполучення в 

населених пунктах округу. Справи про розширення трамвайної мережі, 

електропостачання і будівництво в м. Києві. Акти перевірок пожежної 

безпеки на підприємствах та в установах районів і сіл округу, становища 

фруктових садів. Договори про оренду крамниць, торгових місць, складів і 

будинків. Колективні угоди окружного відділу з кооперативами про найм 

робітників. 

5. Опис 2 

6. 146 спр., 1924-1930 рр. 

7. Накази окружного відділу комунального господарства, управління 

нерухомого майна. Документи щодо створення Київського Водоканалу. 

Протоколи засідань президій Київського окрвиконкому, міськради, РКК, 

окружної планової комісії, її будівельної секції. Протоколи нарад 

будівельного відділу, співробітників служби ремонту шляхів; І окружного 

з’їзду працівників будівельних організацій. Листування з відділом 

комунального господарства НКВС УСРР. П’ятирічні плани житлового 

будівництва, розвитку базарів. Господарські плани і звіти окружного відділу 

комунального господарства, його структурних підрозділів. Звіти будівельно-

технічного підвідділу. Технічні зведення, доповіді щодо експлуатації 

електромережі трамваю, схеми телефонної мережі округу, дачного 

будівництва в м. Києві. Справи про будівництво, ремонтні роботи та оренду 

житлових будинків. Проекти, плани, креслення щодо ремонтно-будівельних 

робіт в лазнях, пральнях, на транспортних підприємствах. Списки 

співробітників окружного відділу комунального господарства, будівельно-

технічного підвідділу, управлінь. 
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5. Опис 3 

6. 38 спр., 1923-1930 рр. 

7. Постанови ЦВК СРСР, ВУЦВК УСРР щодо виселення приватних 

осіб з території державних підприємств, реєстрації земельних ділянок в 

межах міської зони. Циркуляри ВРНГ, НКВС УСРР, ДПУ УСРР, Київського 

губвиконкому. Листування з губкомом КП(б)У, ДПУ УСРР, губвиконкомом, 

губКК-РСІ, бюро скарг окрКК-РСІ, окружною прокуратурою, судом. 

Протоколи, витяги з протоколів губернського відділу комунального 

господарства, Київського окрвиконкому, президії міськради, окрКК-РСІ. 

Списки службовців, робітників, працівників-іноземців губернського і 

окружного відділів комунального господарства.  

8. Українська 

9. Відкритий 

10. Тематичний міжфондовий покажчик 

11. – 

 

1. 248 

2. ф. Р-435 

3. Київський пункт Всесоюзного державного об’єднання 

радянських м’ясних господарств «Скотар», м. Київ 

4. 1 оп., 8 спр., 1930-1931 рр 

5. Опис 1 

6. 8 спр., 1930-1931 рр. 

7. Накази об’єднання «Скотар». Протоколи засідань правління 

районної колгоспспілки. Звіти про діяльність Київського пункту. Фінансові 

плани та відомості розрахунків з районними спілками, колгоспами і 

співробітниками пункту утримання худоби. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. – 
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11. – 

 

1. 249 

2. ф. Р-437 

3. Місцевий комітет професійної спілки працівників вищих шкіл 

та наукових закладів при Київській обласній філії Українського 

науково-дослідного інституту фізичної культури, м. Київ 

4. 1 оп., 3 спр., 1938-1939 рр. 

5. Опис 1 

6. 3 спр., 1938-1939 рр. 

7. Протоколи загальних зборів співробітників та засідань місцевкому 

Київської обласної філії інституту. Піврічний план роботи і квартальні звіти 

місцевкому. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 250 

2. ф. Р-439 

3. Відділ комунального господарства Чорнобильського повітового 

виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, смт. Чорнобиль Київської губернії 

4. 1 оп., 14 спр., 1921-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 14 спр., 1921-1923 рр. 

7. Циркуляри, інструкції Головного управління комунального 

господарства УСРР. Накази, протоколи засідань, звіти про роботу 

Чорнобильського повітового відділу комунального господарства, його 

підвідділів. Протоколи і витяги з протоколів засідань Київської міськради, 
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Малинського окрвиконкому, волвиконкомів. Договори з приватними особами 

про оренду крамниць та приміщень. Списки власників крамниць. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. Тематичний міжфондовий покажчик 

11. –  

 

1. 251 

2. ф. Р-441 

3. Київська обласна спілка промислово-художньої кооперації, 

м. Київ 

4. 1 оп., 86 спр., 1930-1936 рр. 

5. Опис 1 

6. 86 спр., 1930-1936 рр. 

7. Постанови, обіжники, інструкції Київського облвиконкому. 

Протоколи засідань правління Київської спілки промислово-художньої 

кооперації, оргбюро та комісій обласного товариства 

«Текстильхудожекспорт», його районних відділень. Річні виробничі і 

фінансові звіти товариств «Текстильхудожекспорт», «Комунарка України», 

районних кооперативів. Картотека особових рахунків, списки 

співробітників. Фінансові документи (баланси, відомості нарахування 

заробітної плати). Прейскуранти цін на вироби. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (7 од.) 

11. – 
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1. 252 

2. ф. Р-443 

3. Київська міжрайонна спілка промислових кооперативів 

лісохімічних промислів (Лісохімпромсоюз), м. Київ 

4. 1 оп., 349 спр., 1932-1937 рр. 

5. Опис 1 

6. 349 спр., 1932-1937 рр. 

7. Постанови, циркуляри, інструкції, розпорядження 

Вукопромліссоюзу. Накази Київського Лісохімпромсоюзу. Статут 

Київської обласної спілки лісохімічних артілей. Протоколи засідань президії 

Вукопромліссоюзу, правління, пленумів з’їздів Лісохімпромсоюзу. 

Протоколи з’їздів працівників лісохімічних промислових кооперативів, 

засідань правлінь артілей. Листування з Вукопромліссоюзом, Всесоюзним 

об’єднанням промислового експорту, артілями, торгівельними об’єднаннями 

щодо реалізації, експорту лісохімічної продукції, організації виробництва, 

виконання планів лісозаготівель. Промислово-фінансові плани і звіти 

Лісохіпромсоюзу. Річні звіти, доповідні записки, зведення артілей, заводів 

про роботу і виконання планів. Плани роботи артілей та експорту продукції. 

Договори з артілями на виробництво і реалізацію продукції. Акти ревізій їх 

виробничо-фінансової діяльності. Баланси артілей. Паспорти 

смолоскипидарних заводів. Особові справи співробітників Лісохімпромсоюзу 

та артілей. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (994 од.) 

11. – 
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1. 253 

2. ф. Р-444 

3. Богуславський повітовий військовий продовольчий магазин 

повітового управління військово-продовольчого постачання, 

м. Богуслав Канівського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 10 спр., 1922 р. 

5. Опис 1 

6. 10 спр., 1922 р. 

7. Накази Богуславського повітового військкомату та адміністрації 

магазину. Звіти про забезпечення продовольством військовослужбовців. 

Відомості на отримання продуктів. Телеграми і акти щодо приймання-

видачі продуктів.  

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 254 

2. ф. Р-446 

3. Дніпровсько-Бузька контора Головного управління залізничних 

та водних буфетів, м. Київ 

4. 1 оп., 195 спр., 1934-1936 рр. 

5. Опис 1 

6. 195 спр., 1934-1936 рр. 

7. Постанови, накази, циркуляри, інструкції Наркомату внутрішньої 

торгівлі УСРР, Головного управління залізничних та водних буфетів і 

Дніпровсько-Бузької контори. Розпорядження про призначення 

співробітників на посади. Протоколи адміністративно-технічних і 

виробничих нарад, засідань комісії розгляду нестач і розтрат. Квартальні 

плани контори. Акти ревізій буфетів. Заяви громадян щодо прийняття на 
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роботу, переведення на посади, звільнення. Списки, посвідчення, особові 

справи та рахунки співробітників контори.  

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 255 

2. ф. Р-447 

3. Відділ місцевої промисловості Київського окружного 

виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, м. Київ 

4. 3 оп., 299 спр., 1923-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 229 спр., 1925-1930 рр. 

7. Накази, обіжники, положення, інструкції ВРНГ УСРР, Київського 

окружного відділу місцевої промисловості. Протоколи засідань окружного 

відділу, ревізійних комісій, секцій окружної планової комісії. Протоколи 

нарад при окружному відділі місцевої промисловості. Промислово-фінансові 

плани і звіти про роботу відділу, трестів, підприємств. Зведені контрольні 

цифри підприємств місцевої промисловості. Листування з окружним і 

районними виконкомами щодо роботи промислових підприємств. Доповіді 

про родовища корисних копалин в окрузі, промислове будівництво, роботу 

окремих заводів. Відомості про стан кустарної та орендної промисловості 

округу. Договори райвиконкомів з приватними особами про оренду 

підприємств та устаткування. Справи про оренду приміщень та устаткування 

друкарень, заводів, фабрик. Заяви про реєстрацію кустарних підприємств. 

Кваліфікаційні характеристики номенклатур професій. Особові справи, 

рахунки співробітників. Доповіді та акти перевірок підприємств. Баланси 

заводів, трестів. 
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5. Опис 2 

6. 51 спр., 1923-1930 рр. 

7. Циркуляри, накази, інструкції РНК, ВРНГ СРСР і УСРР щодо 

таємного діловодства, залучення іноземних фахівців, зміцнення трудової 

дисципліни тощо. Листування з окрвиконкомом, підприємствами, трестами з 

фінансових і кадрових питань. Відомості ДПУ УСРР про становище 

безробітних на Київській біржі праці. Доповіді та акти щодо перевірки 

роботи підприємств, чисельності інженерно-технічних працівників, кількості 

комуністів серед керівництва місцевої промисловості. Списки автономних, 

периферійних, орендованих підприємств, підзвітних губернському відділу 

місцевої промисловості. Особові справи відповідальних працівників 

підприємств, установ трестів. 

5. Опис 3 

6. 19 спр., 1926-1927 рр. 

7. Циркуляри, накази ВРНГ СРСР і УСРР щодо торгівлі та укладання 

угод з іноземними фірмами. Витяги з протоколів засідань ВРНГ УСРР, 

окрвиконкому Відомості про чисельність партійних кадрів на заводах і в 

установах м. Києва. Особові справи співробітників заводів «Ленінська 

Кузня», «Фізико-Хімік» і тресту «Фармоб’єднання», допущених до таємної 

роботи. Листування з установами та підприємствами з господарських, 

кадрових питань, зниження собівартості продукції. Списки відповідальних 

працівників. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 
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1. 256 

2. ф. Р-448 

3. Відділ місцевої промисловості Київського обласного 

виконавчого комітету Ради депутатів трудящих, м. Київ 

4. 2 оп., 8 спр., 1936-1938 рр. 

5. Опис 1 

6. 5 спр., 1936, 1938 рр. 

7. Постанова обласної конференції пивоварної, безалкогольної, 

оцтової промисловості щодо технологій виробництва і норм використання 

сировини. Протоколи технічних нарад при секторі капітального будівництва 

та обласному тресті будівельних матеріалів щодо фінансування ремонтних 

робіт. Кошториси заводоуправлінь на будівництво гуртожитків і ремонт 

устаткування. 

5. Опис 2 

6. 3 спр., 1937-1938 рр. 

7. Плани підготовки кадрів, підвищення кваліфікації передовиків на 

підприємствах обласного відділу місцевої промисловості. Виробничі плани за 

галузями промисловості. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. –  

 

1. 257 

2. ф. Р-449 

3. Прибірське лісництво Чорнобильського повітового земельного 

відділу, с. Прибірськ Чорнобильського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 6 спр., 1922-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 6 спр., 1922-1923 рр. 
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7. Обіжники Наркомату землеробства УСРР. Протоколи засідань 

робітничих комітетів та загальних зборів працівників лісництва. Списки, 

довідки робітників Прибірського і Горностайпільського лісництв. 

Кошториси, відомості нарахування заробітної плати.  

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 258 

2. ф. Р-450 

3. Трипільський волосний військовий комісаріат, м-ко Трипілля 

Київського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 7 спр., 1920-1921 рр. 

5. Опис 1 

6. 7 спр., 1920-1921 рр. 

7. Листування з Київським міським, повітовим та волосними 

військкоматами, повітовим ревкомом щодо мобілізацій та боротьби з 

бандитизмом. Списки, посвідчення особового складу. Довідки громадян 

призовного віку. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 259 

2. ф. Р-451 

3. Коленцівське лісництво Київського окружного земельного 

відділу, с. Коленці Іванківського району Малинського округу 

4. 1 оп., 2 спр., 1923-1924 рр. 
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5. Опис 1 

6. 2 спр., 1923-1924 рр. 

7. Накази Київського окружного земвідділу. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 260 

2. ф. Р-452 

3. Димерське лісництво Київського повітового земельного відділу, 

с. Димер Київського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 28 спр., 1917-1922 рр. 

5. Опис 1 

6. 28 спр., 1917-1922 рр. 

7. Циркуляри, накази, розпорядження, інструкції Київського повітового 

земвідділу. Листування з лісниками. Плани і звіти лісництва. Протоколи 

загальних зборів співробітників. Правила пільгового надання лісоматеріалів. 

Акти приймання ділянок лісу. Договори, відомості щодо використання 

пасовищ, водойм, лісу селянами. Списки, посвідчення співробітників 

повітового земвідділу і лісництва. Відомості обліку трудового стажу, 

нарахування заробітної плати.  

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 
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1. 261 

2. ф. Р-453 

3. Горностайпільське лісництво Чорнобильського повітового 

земельного відділу, с. Гороностайпіль Чорнобильського повіту Київської 

губернії 

4. 1 оп., 27 спр., 1921-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 27 спр., 1921-1923 рр. 

7. Циркуляри, накази, розпорядження Київського губернського 

лісового управління, Чорнобильського повітового земвідділу. Протоколи, 

доповідні записки про охорону лісів. Листування з повітовим земвідділом 

Списки, посвідчення особового складу лісництва. Заяви громадян щодо 

користування лісовими угіддями. Відомості про самовільні вирубки лісових 

ділянок, площу сіножатей лісництва. Акти інвентаризації майна. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 262 

2. ф. Р-454 

3. Державне об’єднання лісової промисловості Дніпровського 

басейну (Дніпроліс), м. Київ 

4. 2 оп., 782 спр., 1921-1924 рр. 

5. Опис 1 

6. 673 спр., 1921-1924 рр. 

7. Постанови, накази, циркуляри розпорядження УРНГ, Центрального 

управління лісової промисловості УСРР, Головного лісового комітету, 

управління Дніпролісу, відділень об’єднання в Москві, містах Білоруської 

СРР, УСРР. Протоколи засідань і нарад УРНГ, Центрального управління 
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лісової промисловості УСРР, управління Дніпролісу, регіональних відділень, 

комісій. Листування з Одеським губліскомом, відділеннями Дніпролісу, 

завідувачами сплавів Середнього Дніпра і р. Тетерів, Виробничі плани, 

програми, кошториси та звіти про роботу Дніпролісу і його відділень, 

лісопильних заводів. Доповідні записки, акти щодо перевірок роботи 

лісорозроблень, умов зберігання та цін на деревину. Відомості, доповіді про 

виконання виробничих планів заводами, кількість заготовленої та експортної 

деревини, здійснення лісосплаву у районах. Комплекс документів про 

будівництво вузькоколійної залізниці Димер-Глібовка. Договори з 

установами, уповноваженими Дніпролісу, приватними особами про 

організацію лісорозроблень, складів, сплаву, продажу лісоматеріалів. Списки, 

посвідчення, особові справи особового складу Дніпролісу. Списки робітників 

заводів. Комплекс документів і матеріалів про ліквідацію Дніпролісу. 

Фінансові документи. 

5. Опис 2 

6. 109 спр., 1921-1923 рр. 

7. Положення про систему управління лісовою промисловості в районі 

басейну Дніпра та його приток. Накази, циркуляри, розпорядження ВРНГ 

СРСР, УРНГ, Центрального управління лісової промисловості УСРР, 

управління Дніпролісу і регіональних відділень. Протоколи засідань 

правління Дніпролісу, комісії Дніпровських лісозаготівель та ін. підрозділів. 

Протоколи засідань і нарад комісій регіональних відділень. Звіти і 

кошториси Дніпролісу. Доповідні записки, звіти про роботу лісопильних 

заводів, відділень, регіональних контор. Листування з іноземними фірмами, 

регіональними відділеннями та конторами щодо експорту деревини, 

виробничих справ. Списки, посвідчення, особові справи особового складу 

Дніпролісу та регіональних відділень. Виробничі програми, відомості обліку 

лісоматеріалів. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 
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10. Картки тематичного та географічного каталогів (28 од.) 

11. – 

 

1. 263 

2. ф. Р-455 

3. Київська контора Всеукраїнського кооперативного 

лісозаготівельного галузевого об’єднання «Вукоопліссплав», м. Київ 

4. 1 оп., 34 спр., 1930-1934 рр. 

5. Опис 1 

6. 34 спр., 1930-1934 рр. 

7. Обіжники, накази Центрального управління лісової промисловості 

УСРР, Київської контори Вукоопліссплаву, ліквідаційної комісії. Протоколи 

технічних нарад співробітників контори. Виробничо-фінансові плани і річні 

звіти. Особові справи і рахунки співробітників. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 264 

2. ф. Р-456 

3. Київська районна контора виробничої частини Всеукраїнського 

управління лісами, м. Київ 

4. 2 оп., 355 спр., 1923-1928 рр. 

5. Опис 1 

6. 297 спр., 1924-1928 рр. 

7. Циркуляри, розпорядження ВУЦВК, ВУПЛ, Київського губернського 

лісового управління, Київської районної контори. Протоколи нарад при 

ВУПЛ, районній конторі. Листування з виробничою частиною ВУПЛ, 

Чернігівською районною конторою, лісництвами. Виробничо-фінансові плани 
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та звіти про роботу Київської контори, лісництв, лісопильних заводів. 

Відомості про терпентинові промисли, лісорозроблення, обсяги проданих 

лісоматеріалів в районах. Списки, особові справи та рахунки службовців 

контори, лісництв. Фінансові документи (річні баланси, кошториси витрат, 

відомості заробітної плати). Акти: перевірок районної контори, лісництв, 

баз; передання ділянок лісу ВУПЛ. Головні книги лісництв. Номенклатура 

продукції. 

5. Опис 2 

6. 58 спр., 1923-1928 рр. 

7. Циркуляри, розпорядження, інструкції ВУПЛ. Протоколи нарад 

службовців окружних і районних контор, лісників. Листування з Київським 

окрвиконкомом, лісництвами. П’ятирічний і виробничі плани ВУПЛ. 

Виробничі, господарські плани лісництв і лісопильних заводів. Річні звіти 

Київської районної контори. Статистичні відомості про особовий склад, 

акти обстеження та головні книги лісництв.  

8. Українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 265 

2. ф. Р-457 

3. Київський губернський лісовий і паливний комітет, м. Київ 

4. 2 оп., 364 спр., 1919-1922 рр. 

5. Опис 1 

6. 319 спр., 1919-1922 рр. 

7. Накази, циркуляри, розпорядження РНК УСРР, Головних і Київських 

губернських ліскому та паливкому, губраднаргоспу, управлінь 

лісозаготівельних районів. Положення про підрозділи Головного лісового і 

Головного паливного комітетів УСРР. Протоколи засідань губекономнаради, 
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співробітників відділів і комісій, губернських комітетів. Звіти відділів 

губліскому, управління губпаливкому. Виробничі програми і доповіді 

лісозаготівельних районів. Листування з губраднаргоспом, губземвідділом, 

управліннями лісозаготівельних районів, лісництвами. Відомості про хід 

лісозаготівель. Анкети співробітників губпаливкому, його відділів, складів. 

Списки, посвідчення робітників і службовців лісозаготівельних районів і 

дільниць. Договори оренди лісопильних заводів. Акти обстеження їх роботи 

та ревізій складів. Кошториси витрат. 

5. Опис 2 

6. 45 спр., 1919-1922 рр. 

7. Циркуляри Головного паливного комітету УСРР. Доповіді і рапорти 

керівництва відділів губпаливкому. Листування з профільними підрозділами, 

установами, повітовими паливними комітетами, підприємствами з 

виробничих питань. Звіти виробничого управління губпаливкому, повітових 

паливних комітетів. Відомості щодо забезпечення паливом підприємств і 

установ Київської губернії, обсягів використання і розподілу палива та 

нафтопродуктів, опитувальні листи і планові заяви споживачів. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 266 

2. ф. Р-458 

3. Київське губернське лісове управління при губернському 

земельному відділі, м. Київ 

4. 2 оп., 1352 спр., 1919-1925 рр. 

5. Опис 1 

6. 1307 спр., 1922-1925 рр. 
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7. Декрети, циркуляри, накази, інструкції РНК, Наркомату 

землеробства УСРР, ВУПЛ, Київського губернського лісового управління. 

Положення про губернські лісові управління, РКК. Протоколи засідань 

колегій і комісій губернського управління, РКК; нарад ВУПЛ, інспекторів і 

лісників. Господарські плани, карти і звіти лісництв. Звіти інспекторів і 

лісників, відомості про лісозаготівлі, стан лісових угідь. Листування з 

Наркоматом землеробства УСРР, губпаливкомом, профспілкою, 

лісництвами, інспекторами. Статистичні відомості щодо використання 

лісового фонду губернії. Акти обстеження лісництв, приймання та оренди 

колишніх приватних лісових угідь. Анкети і списки співробітників. Особові 

справи співробітників губернського лісового управління Фінансові 

документи (кошториси, відомості нарахування заробітної плати). 

5. Опис 2 

6. 45 спр., 1919-1925 рр. 

7. Циркуляри губернського лісового управління. Плани, карти, 

креслення лісництв губернії. Справи та акти про націоналізацію приватних 

лісових угідь Списки співробітників лісництв. Відомості про меліоративні 

роботи, благоустрій в лісах, лісові пожежі. Особова справа С.К. Федоренка. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 267 

2. ф. Р-459 

3. Залізничний лісозаготівельний комітет Південно-Західних 

залізниць, м. Київ 

4. 2 оп., 1926 спр., 1919-1923, 1929-1936 рр. 

5. Опис 1 

6. 1838 спр., 1919-1923 рр. 
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7. Постанови, накази, розпорядження Ради праці і оборони СРСР, 

Залізничного лісозаготівельного комітету та управління Південно-Західних 

залізниць. Листування з Управлінням Південно-Західних залізниць, 

Головним лісовим комітетом, губернськими земвідділами, губпаливкомами, 

Київським губліскомом, лісозаготівельними районами. Протоколи засідань 

губпаливкому, правління, колегії та РКК Залізничного комітету. Відомості 

про хід лісозаготівель. Списки, мандати, посвідчення співробітників 

Залізничного лісозаготівельного комітету, його структурних підрозділів, 

лісозаготівельних районів, лісорозроблень. Особові справи (за прізвищами), 

Фінансові документи (кошториси, відомості оплати праці). 

5. Опис 2 

6. 88 спр., 1929-1936 рр. 

7. Постанови РНК УСРР. Накази, циркуляри, розпорядження та річні 

звіти лісозаготівельного відділу Південно-Західних залізниць, Українського 

лісового транспортного тресту. Господарські плани та звіти лісових 

промислових і транспортних господарств, лісництв, лісопильних заводів. 

Протоколи технічних нарад працівників. Справи про атестацію службовців. 

Фінансові документи комітету, ліспром- і лістрансгоспів. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 268 

2. ф. Р-461 

3. Рожівське лісництво Радомисльського повітового земельного 

відділу, с. Рожів Радомисльського району Малинського округу Київської 

губернії 

4. 1 оп., 6 спр., 1922-1924 рр. 
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5. Опис 1 

6. 6 спр., 1922-1924 рр. 

7. Обіжники Народного комісаріату землеробства УСРР. Накази 

Радомисльського повітового земвідділу. Звіти і креслення лісництва. Список, 

довідки співробітників.  

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 269 

2. ф. Р-462 

3. Тетерівське лісництво Київського окружного земельного відділу, 

с. Пісківка Бородянського району 

4. 1 оп., 9 спр., 1930-1931 рр. 

5. Опис 1 

6. 9 спр., 1930-1931 рр. 

7. Накази, витяги з наказів управління лісництва. Протоколи нарад та 

загальних зборів співробітників. Виробничі плани та річні звіти. 

Статистичні відомості про заготівлю лісоматеріалів. Акти приймання-

передавання лісового господарства. Списки, автобіографії, довідки 

співробітників. Списки робітників Бородянського, Іванківського, 

Малинського лісництв. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 
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1. 270 

2. ф. Р-463 

3. Київський обласний комітет Всеукраїнського товариства 

охорони праці і побуту, м. Київ 

4. 1 оп., 203 спр., 1930-1934 рр. 

5. Опис 1 

6. 203 спр., 1930-1934 рр. 

7. Директиви, постанови, циркуляри, розпорядження ЦК 

Всеукраїнського товариства охорони побуту і праці, Київського міськКК-

РСІ, облвиконкому. Положення, постанови, обіжники, накази, протоколи 

засідань обласного комітету. Протоколи засідань і технічних нарад місцевих 

органів і райкомів товариства. Протоколи засідань, нарад, план роботи та 

звіти завкому Всеукраїнського товариства охорони побуту і праці заводу 

«Арсенал» (1933-1934 рр.). Плани роботи, промислово-фінансові плани та 

звіти місцевих органів і районних осередків про виконану роботу. 

Листування обласного комітету з місцевими органами, підприємствами щодо 

організаційних питань та оздоровлення працівників. Акти і матеріали 

обстеження підприємств. Фінансові документи обласного комітету та 

місцевих відділів (баланси, кошториси, штатні розклади, відомості 

нарахування заробітної плати). Особові справи, списки, анкети 

співробітників. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (86 од.) 

11. –  
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1. 271 

2. ф. Р-465 

3. Уповноважений Головного лісового комітету зі сплаву в районі 

Дніпровського басейну (Уподніпросплав), м. Київ 

4. 1 оп., 286 спр., 1920-1922 рр. 

5. Опис 1 

6. 286 спр., 1920-1922 рр. 

7. Постанова, циркуляри, розпорядження Ради праці і оборони СРСР, 

Головного лісового комітету зі сплаву. Накази Уподніпросплаву, його контор 

і районних відділень. Доповіді, зведення про роботу інспекторів, здійснення 

сплаву лісу на різних ділянках Дніпра. Листування з Державним 

управлінням водного транспорту, Київським губернським управлінням 

лісової промисловості, уповноваженими районних відділень в басейнах річок 

Дніпро, Десна, Прип’ять та агентами з виробничих питань. Списки, анкети, 

посвідчення особового складу Уподніпросплаву, його районних відділень. 

Особові справи співробітників. Кошториси витрат. Акти перевірок 

становища річок та діяльності Уповноваженого. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 272 

2. ф. Р-466 

3. Центральна ліквідаційна комісія у справах товариств взаємного 

кредиту, м. Київ 

4. 1 оп., 2 спр., 1920 р. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1920 р. 

7. Протоколи засідань комісії щодо націоналізації приватних банків. 



367 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 273 

2. ф. Р-468 

3. Київське оптово-роздрібне відділення Молдавського тресту 

винно-переробної промисловості (Молдвинтресту), м. Київ 

4. 1 оп., 101 спр.,1920, 1925, 1935-1940 рр. 

5. Опис 1 

6. 101 спр., 1920, 1925, 1935-1940 рр. 

7. Накази, розпорядження та статут Молдвинтресту. Акти перевірки 

господарської діяльності і фінансові документи Київського відділення 

(відомості виплати заробітної плати, табель співробітників, штатні розклади, 

кошторис на будівництво магазинів). Креслення і паспорти магазинів. 

Прейскурант цін на вина. Списки, довідки, особові справи співробітників. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 274 

2. ф. Р-469 

3. Київський обласний трест меблевої та деревообробної 

промисловості «Київ-меблі» Київського обласного управління місцевої 

промисловості, м. Київ 

4. 1 оп., 485 спр., 1932-1936 рр. 

5. Опис 1 

6. 485 спр., 1932-1936 рр. 
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7. Накази, циркуляри, розпорядження Наркомату лісової промисловості 

і Головного управління меблевої промисловості СРСР, Київського обласного 

управління місцевої промисловості. Положення і правила щодо 

функціонування тресту «Київ-меблі». Протоколи засідань науково-технічної 

ради тресту, комісії затвердження асортименту меблів, бюро робітничого 

винахідництва підприємств. Протоколи технічних нарад бюро ІТП щодо 

обсягів та якості продукції. План науково-дослідних робіт у меблевій 

промисловості. Промислово-фінансові плани і огляди роботи підприємств. 

Плани роботи підсобних господарств. Річні звіти тресту і окремих 

підприємств. Листування з Головним управлінням меблевої промисловості 

СРСР, Житомирським і Дніпровським деревообробними комбінатами, 

меблевими фабриками. Програми, плани і звіти щодо раціоналізації, курсів 

фабрично-заводського навчання. Справи про винаходи та раціоналізаторські 

пропозиції працівників. Відомості та ін. документи щодо технічного 

оснащення меблевих фабрик області. Списки, довідки співробітників тресту, 

працівників меблевих підприємств, винахідників. Кошториси витрат на 

будівництво та оснащення фабрик. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 275 

2. ф. Р-470 

3. Київська контора Всесоюзного державного тресту проектування 

та будівництва радіостанції «Радіобуд», м. Київ 

4. 1 оп., 465 спр., 1931-1934 рр. 

5. Опис 1 

6. 465 спр., 1931-1934 рр. 
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7. Накази, циркулярні листи, інструкції тресту «Радіобуд». 

Промислово-фінансові плани і звіти Київської контори. Колективні договори, 

відомості інвентаризації тимчасових споруд, кошториси витрат. Списки і 

табелі співробітників. Особові рахунки (за прізвищами). 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 276 

2. ф. Р-473 

3. Управління уповноваженого Київського губернського 

управління військово-продовольчого постачання у Богуславському 

повіті, м. Богуслав Київської губернії 

4. 1 оп., 13 спр., 1921-1922 рр. 

5. Опис 1 

6. 13 спр., 1921-1922 рр. 

7. Постанови Ради праці і оборони та РНК СРСР. Збірник наказів 

керівника управління військово-продовольчого постачання КВО. Циркуляри, 

доповіді повітового військкомату щодо роботи військово-продовольчого 

відділу. Листування з Київським губвійськкоматом, повітовими 

заготівельною конторою, продкомом. Відомості про кількість, дислокацію і 

поділ на категорії військових частин та установ повіту. Грошові, продовольчі 

атестати та ін. документи для отримання продовольчого забезпечення. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 
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1. 277 

2. ф. Р-475 

3. Київське відділення Державного об’єднання синдикату рибної 

промисловості, м. Київ 

4. 2 оп.,711 спр., 1921-1929 рр. 

5. Опис 1 

6. 703 спр., 1921-1929 рр. 

7. Накази, циркуляри, розпорядження Головного управління та тресту 

рибної промисловості, Київського окружного відділення. Протоколи засідань 

комісій тресту, нарад секцій відділення. Листування з правлінням 

Державного синдикату рибної промисловості, торгівельними пунктами. 

Відомості про рух рибних продуктів на складах і закладах торгівлі, ціни на 

продукцію і кон’юнктуру рибного ринку. Доповідні записки ревізійної комісії 

про роботу синдикату. Фінансові звіти та головні книги Київського 

відділення. Акти обстеження діяльності торгівельних пунктів. Списки та 

особові справи співробітників відділення. 

5. Опис 2 

6. 8 спр., 1925-1927 рр. 

7. Циркуляри, накази Державного синдикату рибної промисловості, 

Київського відділення. Реєстр вхідних таємних документів. Кон’юнктурні 

огляди рибного ринку. Списки, анкети, характеристики співробітників і 

відповідальних працівників. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 
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1. 278 

2. ф. Р-477 

3. Київська контора тресту Державних Мальцовських заводів, 

м. Київ 

4. 1 оп., 70 спр., 1922-1927 рр. 

5. Опис 1 

6. 70 спр., 1922-1927 рр. 

7. Накази Державного тресту і Київської контори Мальцовських 

заводів. Протоколи загальних зборів співробітників контори, засідань 

заводоуправлінь окремих підприємств. Відомості про підприємства, 

включені до Мальцовських заводів та їх продукцію. Прейскуранти цін на 

вироби. Річні і статистичні звіти Київської, Харківської, Херсонської 

контор. Фінансові документи (кошториси, баланси, касові книги). Списки, 

особові рахунки співробітників Київської контори. Описи локомобілів «А» і 

«Д» Людиновського заводу для сільського господарства. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 279 

2. ф. Р-481 

3. Київський районний шкіряний трест Вищої ради народного 

господарства УСРР, м. Київ 

4. 1 оп., 127 спр., 1921-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 127 спр., 1921-1923 рр. 

7. Постанови, накази, циркуляри УРНГ і ВРНГ, РНК УСРР, Київського 

губвиконкому, правління районного шкіряного тресту, шкіряних заводів. 

Положення: про об’єднання державних шкіряних підприємств Київської, 
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Волинської, Чернігівської і Подільської губерній у Київський районний 

шкіряний трест (1923 р.); підрозділи тресту; управління підзвітними 

заводами і навчальними закладами. Протоколи засідань президії УРНГ, РКК 

та ін. комісій тресту; завкомів і дирекцій фабрик; губернських відділів 

профспілки працівників шкіряної промисловості; загальних зборів 

співробітників та з’їздів робітників галузі. Листування з УРНГ, конторами 

шкіряного тресту. Доповідні записки щодо стану підприємств, виробництва і 

продажу продукції. Списки, посвідчення, анкети співробітників тресту та 

його підрозділів, працівників шкіряних заводів. Фінансові документи 

(головні, касові книги, баланси, кошториси відомості виплати заробітної 

плати). 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. 

 

1. 280 

2. ф. Р-482 

3. Київська контора державного текстильного Дунаєвецького 

тресту «Дунсукно», м. Київ 

4. 1 оп., 74 спр., 1924-1929 рр. 

5. Опис 1 

6. 74 спр., 1924-1929 рр. 

7. Накази, обіжники, розпорядження і статут Державного 

текстильного тресту «Дунсукно». Протоколи засідань РКК та ін. комісій 

тресту, завкому профспілки текстильників, загальних зборів співробітників. 

Листування з ВРНГ УСРР, Державним управлінням зовнішньої торгівлі 

СРСР, районними відділами тресту, фабриками, споживчими товариствами з 

питань охорони праці, постачання сировини, виконання виробничих 

замовлень. Промислово-фінансові плани, доповідь і статистично-економічні 
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звіти про діяльність тресту. Промислово-фінансові плани і звіти окремих 

фабрик. Списки, довідки, посвідчення працівників тресту. Акти перевірки 

техніки безпеки фабрик та купівлі обладнання. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 281 

2. ф. Р-484 

3. Київська контора державного тресту дубильно-екстрактової 

промисловості «Дубитель», м. Київ 

4. 1 оп., 39 спр., 1931-1934 рр. 

5. Опис 1 

6. 39 спр., 1931-1934 рр. 

7. Обіжники, розпорядження, накази Наркоматів РСІ та легкої 

промисловості УСРР, правління Державного тресту «Дубитель», Київської 

контори. Постанови облвиконкомів. Листування з Наркоматом легкої 

промисловості УСРР, облРСІ, відділеннями і заготівельними управліннями 

тресту, обласним управлінням лісової промисловості, районними 

інструкторами, підприємствами з питань заготівлі, постачання, 

транспортування сировини. Кон’юнктурні огляди, плани, звіти і доповіді 

щодо роботи контори. Протоколи нарад співробітників підприємств. 

Відомості про заготівлю і відвантаження сировини. Списки та особові 

справи співробітників тресту «Дубитель». 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. – 
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1. 282 

2. ф. Р-486 

3. Великополовецьке поштово-телеграфне відділення Київського 

губернського відділу народного зв’язку, с. Великополовецьке 

Білоцерківського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 4 спр., 1919-1920 рр. 

5. Опис 1 

6. 4 спр., 1919-1920 рр. 

7. Циркуляри Київського губернського поштово-телеграфного 

відділення. Відомості виплати заробітної плати працівникам. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 283 

2. ф. Р-488 

3. Київський трест бродильно-дріжджевої, безалкогольної та 

оцтової промисловості Народного комісаріату харчової промисловості 

СРСР, м. Київ 

4. 1 оп., 113 спр., 1934-1937 рр. 

5. Опис 1 

6. 113 спр., 1934-1937 рр. 

7. Постанови Наркомату внутрішньої торгівлі УРСР та Київського 

облвиконкому. Накази, розпорядження, циркуляри та статут Київського 

тресту бродильно-дріжджевої, безалкогольної та оцтової промисловості. 

Виробничі плани та річні звіти про роботу підприємств тресту. Доповідні 

записки про реконструкцію та збільшення потужності бродильних заводів 

Київської області. Відомості про стан, обсяг, собівартість продукції 

підприємств тресту, облік відходів виробництва, ринкові ціни та роботу 
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торгівельної мережі. Списки та відомості щодо кількості працівників, фонду 

заробітної плати підприємств галузі. Акти ревізій стану протипожежної 

охорони заводів тресту, діяльності київських броварень. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 284 

2. ф. Р-490 

3. 8-а контора тресту по будівництву підприємств важкої 

промисловості Донбасу «Донбасважбуд» Народного комісаріату важкої 

промисловості СРСР, м. Київ 

4. 2 оп., 307 спр., 1932-1938 рр. 

5. Опис 1 

6. 235 спр., 1934-1938 рр. 

7. Накази, циркуляри, розпорядження Наркомату важкої промисловості 

СРСР, Головного управління будівельної промисловості УСРР, управлінь 

трестів «Південсантехмонтаж», «Індустбуд» та ін. Протоколи технічних 

нарад і зборів ІТП. Річні звіти про діяльність тресту Листування з 

замовниками і будівельними об’єднаннями щодо виконання робіт. Відомості 

про підвищення кваліфікації робітників підприємств важкої промисловості. 

Кошториси витрат на будівництво і ремонт підприємств, установ. Особові 

картки, довідки співробітників 8-ї контори тресту. Розрахункові відомості 

підприємств і установ.  

5. Опис 2 

6. 72 спр., 1932-1938 рр. 

7. Накази Наркомату важкої промисловості СРСР, управління тресту 

«Південсантехбуд», його Київської контори, Київського обласного 

відділення тресту «Південсантехмонтаж». Статут тресту 
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«Південсантехбуд». Річні плани Донбасважбуду. Комплекс документів щодо 

будівництва приміщення Верховної Ради УСРР. Проекти зведення 

підприємств, установ. Акти приймання робіт. Річні звіти контори. Виробничі 

кошториси на будівельні і технічні роботи. Особові картки, заяви, довідки 

співробітників і робітників контори. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. 

11. 

 

1. 285 

2. ф. Р-494 

3. Борівський сільський комітет незаможних селян, с. Борівка 

Ставищенського району Малинського округу Київської губернії 

4. 1 оп., 1 спр., 1923 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1923 р. 

7. Обіжники, розпорядження районного КНС та листування з ним. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. – 

 

1. 286 

2. ф. Р-495 

3. Відділ внутрішньої торгівлі Київського окружного виконавчого 

комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

м. Київ 

4. 3 оп., 309 спр., 1924-1930 рр. 
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5. Опис 1 

6. 258 спр, 1924-1929 рр. 

7. Постанови, накази, циркуляри ВУЦВК, РНК УСРР, Наркоматів 

внутрішньої торгівлі СРСР і УСРР, Наркомату землеробства УСРР, Київської 

губернської комісії внутрішньої торгівлі. Протоколи засідань колегії 

Наркомату внутрішньої торгівлі УСРР, комісій відповідного окружного 

відділу, Всеукраїнського конвенційного бюро, окрвиконкому. Протоколи 

засідань і нарад при губернській і окружних комісіях внутрішньої торгівлі. 

Доповіді та акти про перевірку і діяльність Київських контор та 

представництв, кооперативних організацій, трестів, товариств роздрібної 

торгівлі. Листування з окрвиконкомами, Наркоматом і окружними відділами 

внутрішньої торгівлі, акціонерними товариствами та ін. установами щодо цін 

на товари, заготівлі експортної сировини, зерна, м’яса. Прейскурант цін на 

промислові та продовольчі товари (1924 р.). Плани забезпечення 

продовольчими і промисловими товарами населення УСРР (1927-1928 рр.). 

Кон’юнктурні огляди народного господарства та ринків в округах УСРР. 

Комплекс документів щодо хлібозаготівель. Картки обліку працівників 

кооперативів і міських споживчих товариств УСРР. Особові картки 

економістів управління Уповноваженого Наркомату внутрішньої торгівлі 

УСРР. Списки кооперативних, кредитних та ін. торгівельних організацій 

Київської губернії. 

5. Опис 2 

6. 21 спр., 1928-1930 рр. 

7. Обіжники Наркомату внутрішньої торгівлі УСРР. Протоколи 

засідань окрвиконкому, комісії сприяння хлібозаготівлям з організації 

заготівлі зерна. Листування з ОДПУ, окружним парткомом, прокуратурою. 

Спеціальні зведення про хід хлібозаготівель. 

5. Опис 3 

6. 30 спр., 1924-1926 рр. 
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7. Циркуляри, розпорядження губкому КП(б)У, Наркомів внутрішньої 

торгівлі СРСР і УСРР. Протоколи засідань губернського хлібного бюро, 

комісії по боротьбі зі спекуляцією Протоколи нарад при губернському 

відділі внутрішньої торгівлі. Листування з Наркоматом внутрішньої торгівлі 

УСРР та ОДПУ, керівниками залізничних станцій з виробничих питань. 

Комплекс листів щодо відновлення Київського контрактового ярмарку. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 287 

2. ф. Р-496 

3. Іванківська ветеринарна амбулаторія районного земельного 

відділу, с. Іванків Іванківського району Київського округу 

4. 1 оп., 5 спр., 1925-1928 рр. 

5. Опис 1 

6. 5 спр., 1925-1928 рр. 

7. Циркуляри, інструкції окружного відділу охорони здоров’я щодо 

роботи ветеринарних лабораторій, аптек, заходів боротьби із захворюваністю 

тварин. Звіти ветеринарного фельдшера районної дільниці.  

8. Українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 
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1. 288 

2. ф. Р-497 

3. Київська філія Всеукраїнської оптово-закупівельно-збутової 

контори «Укрзакупторг», м. Київ 

4. 1 оп., 11 спр., 1932-1933 рр. 

5. Опис 1 

6. 11 спр., 1932-1933 рр. 

7. Накази контори «Укрзакупторг». Протоколи нарад працівників 

Київського відділення контори. Річні звіти. Довідки, особові рахунки 

працівників. Відомості виплати заробітної плати. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 289 

2. ф. Р-498 

3. Київська філія Всеукраїнської державної торгівельної контори з 

експорту та імпорту, м. Київ 

4. 2 оп., 409 спр., 1920-1926, 1932-1935 рр. 

5. Опис 1 

6. 236 спр., 1932-1935 рр. 

7. Накази, розпорядження, інструкції Всеукраїнської державної 

торгівельної контори з експорту та імпорту. Протоколи експортних нарад. 

Плани роботи секторів контори; заготівлі сировини та продуктів. Листування 

із заготівельними організаціями, підприємствами щодо виконання заготівель 

і виробництва продукції на експорт. Відомості про виконання планів 

експортних заготівель. 

5. Опис 2 

6. 173 спр., 1920-1926 рр. 
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7. Список, посвідчення співробітників відділів Наркомату зовнішньої 

торгівлі УСРР. Положення про уповноважених Наркомату зовнішньої 

торгівлі РСФРР в Україні. Постанови ВУЦВК, РНК УСРР, Київського 

губвиконкому. Накази Наркомату зовнішньої торгівлі УСРР, Київської філії 

Всеукраїнської контори з експорту та імпорту. Протоколи засідань президії 

Київського губвиконкому, колегії зовнішньої торгівлі, відділень контори. 

Листування з губревкомом, опродкомгубом та ін. установами щодо охорони 

кордонів, відкриття митниць. Звіти про роботу відділень Всеукраїнської 

контори та районних уповноважених про хід заготівель, виробництва 

продукції на експорт. Доповіді про роботу експортно-імпортного відділу 

Київського окружного відділу зовнішньої торгівлі. Особові справи 

співробітників контори.  

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки географічного каталогу (22 од.) 

11. – 

 

1. 290 

2. ф. Р-504 

3. Периферійна контора Київського державного об’єднання 

роздрібної торгівлі «Київторг», м. Київ 

4. 1 оп., 550 спр., 1931-1934 рр. 

5. Опис 1 

6. 550 спр., 1931-1934 рр. 

7. Постанови, інструкції Наркомату праці СРСР, Наркоматів 

постачання та РСІ УСРР. Накази, обіжники, інструкції, розпорядження 

Укрторгу, Київторгу, його центральної та периферійної контори. Протоколи 

засідань обласного конвенційного бюро, нарад керівництва Київторгу. 

Листування з філіями, установами-постачальниками та уповноваженими 

Київторгу, районними заготівельними конторами, Всеукраїнськими 
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об’єднаннями швейної та шкіряної промисловості, крамницями, базами. 

Плани товарообігу філій та розвитку торгівельної мережі. Виробничі та 

фінансові звіти периферійної контори і філій Київторгу. Договори з 

виробниками, конторами, трестами, базами на постачання та реалізацію 

товарів. Списки адміністративних районів, міжрайонних баз Київторгу; 

установ, адміністративно-торгівельних кущів та артілей периферійної 

контори. Відомості про товарообіг по філіям, заготівлю продукції, завезення 

товарів у сільські крамниці, виконання торгівельно-фінансових планів. 

Колективні договори філій, установ і підприємств Київторгу. Акти перевірки 

роботи філій, крамниць. Відомості про розподіл товарів, заявки філій і 

магазинів на них, прейскуранти цін. Списки, анкети співробітників філій. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 291 

2. ф. Р-505 

3. Київське відділення Всеукраїнської спілки 

сільськогосподарських кооперацій «Сільський господар», м. Київ 

4. 1 оп., 200 спр., 1922-1927 рр. 

5. Опис 1 

6. 200 спр., 1922-1927 рр. 

7. Постанови, циркуляри, розпорядження ВУЦВК, планової комісії 

Наркомату землеробства УСРР, Центрального правління і Київського 

відділення спілки «Сільський господар». Статут Всеукраїнської спілки 

«Сільський господар». Протоколи засідань правління, колегій, РКК спілки. 

Листування з Всеукраїнським кооперативним банком, Центральним 

правлінням спілки, окружними і районними відділеннями та 

сільгоспспілками. Звіти про роботу відділів Київського відділення спілки 
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«Сільський господар», губернської сільгоспспілки. Річні та фінансові звіти 

окружних і районних сільгоспспілок губерній УСРР. Статистичні 

відомості про роботу районних спілок, їх списки. Облікові картки 

сільськогосподарських кредитних товариств Донецької та Катеринославської 

губерній. Анкети співробітників Київського відділення спілки «Сільський 

господар». 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 292 

2. ф. Р-508 

3. Бородянська районна спілка сільськогосподарських колективів, 

с. Бородянка Бородянського району Київської області 

4. 2 оп., 121 спр., 1929-1933 рр. 

5. Опис 1 

6. 109 спр., 1930-1933 рр. 

7. Постанови, обіжники, розпорядження, інструкції 

Укрколгоспцентру, Київського молочарно-тваринницького союзу, обласної 

колгоспспілки, Бородянського кредитного товариства і райколгоспспілки 

щодо колективізації, розвитку галузей сільського господарства, фінансування 

колгоспів. Протоколи засідань райвиконкому, правлінь райколгоспілки і 

колгоспів, нарад голів колгоспів, завідувачів ферм району. Справа про 

прийняття колгоспів до райколгоспспілки. Плани, річні звіти та відомості 

колгоспів, тваринницьких і молочарних ферм. Листування з колгоспами з 

виробничих питань. Договори та акти на контракцію зернових культур, 

трав, тварин. Відомості про рівень колективізації в районі, розподіл 

прибутків і врожаю між колгоспами.  
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5. Опис 2 

6. 12 спр., 1929-1930 рр. 

7. Постанови, обіжники, розпорядження Київського окружного 

земвідділу та Молочарсоюзу щодо зоотехнічних заходів. Організаційно-

виробничий і річні плани районної тваринницької кооперації. Плани та 

зведення щодо контракції молока й худоби, посівів, заготівель 

сільськогосподарської продукції. Комплекс документів щодо особового 

складу. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (15 од.) 

11. – 

 

1. 293 

2. ф. Р-509 

3. Київська районна спілка сільськогосподарських колективів, 

м. Київ 

4. 2 оп., 272 спр., 1927-1934 рр. 

5. Опис 1 

6. 247 спр., 1927-1934 рр. 

7. Постанови, обіжники, накази, розпорядження, протоколи засідань 

Київської міськради, Укрколгоспцентру, обласної колгоспспілки. Урядові 

радіобюлетені та бюлетені розпоряджень райколгоспспілки (1932 р.). Огляд 

рівня колективізації в районі Київської приміської зони та стану колгоспів 

Київського округу. Списки колгоспів Київської приміської зони. Протоколи 

засідань правління та комісій райколгоспспілки, правлінь і ревізійних комісій 

колгоспів. Плани відомості, листування з колгоспами щодо розвитку 

напрямів сільського господарства, підготовки фахівців, розподілу прибутків. 

Плани та річні звіти сільгоспспілок щодо посівних кампаній. Відомості про 

рівень колективізації в селах району, стан контракції посівів і сіножатей, 
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кількість червоноармійців в колгоспах. Списки, анкети, посвідчення, довідки 

співробітників райколгоспспілки. Особисті послужні списки окремих з них 

Акти про фінансування та обстеження роботи ферм і колгоспів району. 

5. Опис 2 

6. 27 спр., 1931-1932 рр. 

7. Постанови, розпорядження облКК-РСІ, обласної колгоспспілки. 

Протоколи засідань Київського облвиконкому, міськради, обласної 

колгоспспілки, правління та ревізійної комісії райколгоспспілки, нарад і 

зльотів колгоспників. Листування з колгоспами, договори з цукроварнями. 

Плани і відомості щодо заготівлі меду, воску, овочів, фруктів. Доповіді 

колгоспів про сільськогосподарські кампанії 1932 року. Акти ревізії 

Шпитьківського колгоспу «Більшовик» та перевірки участі МТС в посівних 

кампаніях. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного (87 од.) та географічного (36 од.) каталогів 

11. –  

 

1. 294 

2. ф. Р-510 

3. Київська окружна спілка сільськогосподарських колективів, 

м. Київ 

4. 1 оп., 126 спр., 1927-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 126 спр., 1927-1930 рр. 

7. Положення про окружну секцію сільськогосподарських колективів 

при Укрколгоспцентрі (1927 р.). Постанови, обіжники, інструкції ВУЦВК, 

РНК УСРР, Укрколгоспцетру, Київської окружної секції та окружної 

колгоспспілки. Статути Укрколгоспцентру та Київської окружної секції. 

Протоколи засідань правління Київської кредитної спілки; ради окружної 
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секції, окружної колгоспспілки; комісій сприяння хлібозаготівлям, КНС, 

районної агротехнічної наради. Листування з Київською кредитною спілкою. 

Плани роботи і звіти секції та окружної колгоспспілки. Відомості про 

особовий склад правлінь колгоспів, підсумки колективізації, 

землевпорядкування, організацію ферм і теплиць в окрузі. Списки колгоспів 

округу – членів сільгосптовариств та окружної сільгоспсекції. Особові 

рахунки співробітників окружної колгоспспілки. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного (1046 од.) та географічного (1050 од.) каталогів  

11. – 

 

1. 295 

2. ф. Р-511 

3. Київська спілка риболовецьких колгоспів, м. Київ  

4. 2 оп, 253 спр., 1928-1935 рр. 

5. Опис 1 

6. 231 спр., 1929-1935 рр. 

7. Постанови, обіжники ЦВК, РНК СРСР, Наркомату соціального 

забезпечення УСРР. Статути Всеукраїнської спілки риболовецьких 

колгоспів та міжрайонної риболовецької колгоспспілки. Накази, інструкції 

обласної спілки. Листування з Укррибколгоспцентром. Протоколи засідань 

правлінь обласної риболовецької колгоспспілки та риболовецьких артілей, 

загальних зборів їх членів. Доповідні записки та акти про перевірку рибних 

господарств. Плани та статистичні відомості щодо обсягів вилову риби, 

меліорації, тарифікації рибалок. Річні, квартальні звіти, баланси обласної 

спілки і риболовецьких колгоспів. Списки, посвідчення, облікові картки 

членів рибних господарств.  

5. Опис 2 

6. 22 спр., 1928 р. 
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7. Положення, обіжники, розпорядження Укррибколгоспцентру. 

Протоколи засідань окрвиконкому, КНС, правління окружної риболовецької 

колгоспспілки, нарад співробітників дослідних станцій. Листування з 

районними товариствами. Плани роботи, річні та квартальні звіти 

риболовецьких товариств. Списки особового складу спілки. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (1 од.) 

11. – 

 

1. 296 

2. ф. Р-512 

3. Македонський сільський комітет незаможних селян, с. Македони 

Ржищівського району Київського округу 

4. 1 оп., 1 спр., 1925 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1925 р. 

7. Протоколи засідань та загальних зборів сільського КНС. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. –  

 

1. 297 

2. ф. Р-514 

3. Київська філія Центральної Української сільськогосподарської 

кооперативної спілки «Централ», м. Київ 

4. 1 оп., 501 спр., 1918-1922 рр. 

5. Опис 1 

6. 501 спр., 1918-1922 рр. 
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7. Протоколи і витяги з протоколів засідань правління Централу та 

кооперативно-фінансового комітету. Звіти про роботу відділів першого. 

Договори з кооперативними організаціями та банками України. Списки, 

посвідчення співробітників Централу, його Київської філії. Особові справи (за 

прізвищами). 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 298 

2. ф. Р-515 

3. Київська контора правління Російського нафтового 

торгівельного синдикату, м. Київ 

4. 1 оп., 41 спр., 1920-1925 рр. 

5. Опис 1 

6. 41 спр., 1920-1925 рр. 

7. Накази, циркуляри, розпорядження нафтового торгівельного 

синдикату, його Київського окружного відділу та районної контори. 

Комерційні бюлетені РАТАУ. Доповідні записки про діяльність 

уповноваженого окружного відділу на Волині, результати обстеження 

нафтосховищ та складів нафтопродуктів в Київському окрузі. Відомості про 

рух нафтопродуктів. Головні, касові книги та кошториси витрат на 

будівництво і ремонт складів. Списки та особові рахунки співробітників 

контори. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 
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1. 299 

2. ф. Р-516 

3. Київське відділення Всесоюзного синдикату силікатної 

промисловості «Продсилікат», м. Київ 

4. 2 оп., 187 спр., 1922-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 177 спр., 1922-1930 рр. 

7. Накази, циркуляри, розпорядження ВРНГ УСРР, правління 

синдикату «Продсилікат», його Київського відділення. Протоколи засідань 

останніх та Київської губекономнаради. Положення про торгівельно-

промислові ради Державних трестів та об’єднань в Київській губернії, 

протоколи засідань їх президій. Колективні договори Київського відділення з 

районними відділами профспілкових організацій. Звіти, доповідні записки 

щодо торгівельної діяльності синдикату, його відділень, уповноваженого на 

Волині; перевірки каолінових заводів. Плани торгівельної діяльності 

підприємств. Договори з торгівельними організаціями щодо оренди 

приміщень та реалізації готових виробів. Листування з заводами. Річні 

фінансові звіти Київського відділення. Списки, посвідчення, заяви 

співробітників. 

5. Опис 2 

6. 10 спр., 1926 р. 

7. Обіжники, накази, інструкції та листування ВРНГ УСРР щодо 

ведення і зберігання таємного діловодства. Листування Київського 

відділення з ОДПУ, об’єднаннями підприємств щодо кадрових питань. 

Списки відповідальних працівників відділення та адміністративно-технічного 

персоналу підприємств. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (50 од.) 

11. –  
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1. 300 

2. ф. Р-517 

3. Київське обласне управління державної експертизи при 

Київському обласному бюро стандартизації, м. Київ  

4. 1 оп., 67 спр., 1933-1935 рр. 

5. Опис 1 

6. 67 спр., 1933-1935 рр. 

7. Накази, розпорядження, інструкції та положення Управління 

державної експертизи УСРР. Протоколи технічних нарад експертів. Акти 

експертиз та кошториси до них. Звіти (про роботу, технічні, фінансові) 

Управління та бюро експертизи Київської області, філій в Вінницькій і 

Чернігівській областях. Листування з філіями та акти перевірки їх роботи. 

Списки та анкети штатних і позаштатних експертів. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. – 

 

1. 301 

2. ф. Р-519 

3. Київське обласне управління Льоноконоплетрактороцентру 

(Облконоплетрактор), м. Київ 

4. 1 оп., 187 спр., 1932-1934 рр. 

5. Опис 1 

6. 187 спр., 1932-1934 рр. 

7. Постанови, накази, інструкції Наркомату земельних справ УСРР, 

Льоноконоплетрактороцентру, його Київського обласного управління, 

облвиконкому, обласного земвідділу. Листування з облвиконкомом, 

Льоноконоплетрактороцентром та ін. керівними органами, обласним і 

районними земвідділами, МТС щодо кадрових питань, фінансування, 



390 

контрактації льону, ремонту та розподілу тракторів, розвитку колгоспної 

торгівлі, заготівель сільськогосподарської продукції. Промислово-фінансові 

плани і звіти обласного управління. Плани, відомості, звіти щодо посівів і 

врожайності льону та конопель, меліорації в районах Полісся, ремонту 

техніки. Договори щодо електрифікації районів МТС. Анкети МТС з 

відомостями про потужності та інфраструктуру прилеглих до них районів. 

Картки обліку заробітної плати та чисельності працівників обласного 

управління. Індивідуальні трудові списки та особисті документи фахівців. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 302 

2. ф. Р-520 

3. Київське відділення Головного управління постачання 

автомобільного транспорту, м. Київ 

4. 2 оп., 273 спр., 1933, 1936-1941 рр. 

5. Опис 1 

6. 196 спр., 1937-1941 рр. 

7. Постанови, директивні вказівки, накази, інструкції Всесоюзної 

контори по заготівлям і транспорту, Головного управління постачання 

автотранспорту СРСР (Союззаготтранс) та його Київського відділення. 

Протоколи засідань комісій Київського відділення автомобільного тресту 

«Сільгосптранс», Київського облвиконкому. Листування з Уповноваженим 

Наркомату заготівель СРСР, автоколонами і заводами щодо організації 

роботи, вививозу продукції, ремонту техніки тощо. Річні та фінансові звіти 

Київського відділення Союззаготтрансу, автозагонів і колон. Норми 

виробітку на автомашинах, плани, звіти і кошториси щодо ремонтів. 

Статистичні кадрові звіти, документи про плинність кадрів. Навчальні 
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плани підвищення кваліфікації працівників. Особові справи керівного складу, 

співробітників Київського відділення, керівників і працівників районних 

автоколон. Список стахановців та ударників в автоколонах. 

5. Опис 2 

6. 77 спр., 1933, 1936, 1938-1941 рр. 

7. Постанови, накази, розпорядження Наркоматів заготівель та 

фінансів, Головного управління автотранспорту СРСР, Київського відділення 

трестів «Сільгосптранс» та «Союззаготтранс». Стенограми нарад 

керівництва останнього. Доповіді головного інженера відділення щодо 

технічного стану автопарку. Листування з вищими органами, державним і 

республіканським управліннями Союззаготтрансу, обласним фінансовим 

відділом, авторемонтними майстернями. Листування, плани, відомості щодо 

ремонту автотранспорту. Зведені річні звіти Київського відділення. Зведення 

щодо кадрів в автоколонах, майстернях і школах. Звіти про роботу 

автоколон, перевезення цукрових буряків. Транспортні фінансові плани 

автоколон та автозагонів. Списки стахановців. Відомості про перевезення 

вантажів, роботу і рівень заробітної плати водіїв. Акти технічного огляду 

автомобілів. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 303 

2. ф. Р-523 

3. Житловий кооператив Південно-Західної залізниці «Январка», 

м. Київ 

4. 1 оп., 462 спр., 1920-1927 рр. 

5. Опис 1 

6. 462 спр., 1920-1927 рр. 
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7. Бюлетені Наркомату шляхів сполучення СРСР. Положення, 

інструкції про житловий кооператив «Январка», домові та ін. комісії. 

Протоколи засідань правління кооперативу, житлової колегії, будинкової й 

контрольної комісій та загальних зборів мешканців будинків. Плани і звіти 

правління кооперативу. Звіти щодо будівельних і ремонтних робіт. Домові 

книги та особові рахунки мешканців (за номерами будинків і вулицями). 

Довідки, посвідчення, особові справи співробітників кооперативу «Январка».  

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 304 

2. ф. Р-524 

3. Київське об’єднання державних харчових підприємств ВРНГ 

СРСР, м. Київ 

4. 1 оп., 227 спр., 1922-1934 рр. 

5. Опис 1 

6. 227 спр., 1922-1934 рр. 

7. Постанови, накази, циркуляри, розпорядження РНК СРСР, Ради 

праці і оборони СРСР, ВРНГ УСРР, окрКК-РСІ, Київського губраднаргоспу, 

Харчотресту. Протоколи засідань і звіти про роботу останнього. Протоколи 

виробничих нарад заводів, Київського окружного відділу місцевої 

промисловості; засідань науково-технічних рад галузей харчової 

промисловості та профільних комісій. П’ятирічні плани та колективні 

договори Харчотресту з профспілковими організаціями. Доповідні записки, 

звіти про роботу підприємств харчової промисловості, результати перевірок 

ринків збуту товарів і магазинів. Листування з Київським губраднаргоспом 

та фінансовим відділом, окружними відділами місцевої промисловості і 
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торгівлі, заводами та фабриками з виробничих питань. Прейскуранти цін на 

продовольчі товари. Списки та особові рахунки працівників підприємств. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 305 

2. ф. Р-536 

3. Лісниківський сільський комітет незаможних селян, с. Лісники 

Київського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 1 спр., 1921 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1921 р. 

7. Протоколи загальних зборів щодо переобрання сільського КНС з 

списком перереєстрації членів. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (114 од.) 

11. – 

 

1. 306 

2. ф. Р-537 

3. Київський міжрайонний риболовецький робітничий кооператив 

(Рибробкооп), м. Київ 

4. 1 оп., 91 спр., 1931-1934 рр. 

5. Опис 1 

6. 91 спр., 1931-1934 рр. 

7. Постанови, директиви, циркуляри, розпорядження Наркомату 

забезпечення СРСР, Наркомату продовольства УСРР, ВУКООПСПІЛКИ, 
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Центросоюзу та його Української рибної секції. Інструкції, постанови, 

протоколи засідань правління Рибробкоопу. Протоколи організаційних 

нарад Центросоюзу, засідань правління Української рибної секції, загальних 

зборів рибалок-пайовиків. Договори Української рибної секції з різними 

установами. Доповідні записки щодо умов праці та акти ревізій Рибробкоопу. 

Промислово-фінансові плани і плани роботи відділів кооперативу. Плани 

товарообігу у філіях. Списки, анкети працівників кооперативу, рибних 

господарств, співробітників рибних заповідників, рибалок-пайовиків. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 307 

2. ф. Р-538 

3. Київське відділення Всесоюзного текстильного синдикату, 

м. Київ 

4. 2 оп., 183 спр., 1922-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 102 спр., 1923-1928 рр. 

7. Накази, циркуляри Всесоюзного текстильного синдикату, його 

Київського відділення. Протоколи засідань Київського окружного відділу 

внутрішньої торгівлі, місцевої РКК та місцевкому. Листування з 

регіональними відділеннями, агентствами, магазинами щодо реалізації 

товарів і фінансової звітності. Відомості про ціни на продукцію синдикату. 

Річні звіти роздрібних магазинів відділення. Фінансові звіти, баланси, 

головні книги відділення, споживчих товариств, крамниць. Комплекси 

документів (звіти, доповідні записки, відомості, баланси, списки 

співробітників та ін.) Галицького та Подільського агентств Київського 
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відділення. Особові справи співробітників останнього. Списки співробітників 

роздрібних крамниць. 

5. Опис 2 

6. 81 спр., 1922-1930 рр. 

7. Циркуляри, розпорядження правління Всесоюзного текстильного 

синдикату, його фінансового відділу. Положення, інструкції щодо 

товарообліку та діловодства структурних підрозділів. Протоколи засідань 

активу місцевкому, місцевої РКК, асортиментного осередку; наради при раді 

з’їздів працівників промисловості, торгівлі і транспорту; зборів 

відповідальних співробітників відділення. Відомості про роботу українських 

відділень синдикату, виконання річних генеральних угод, ціни на текстильну 

продукцію. Кон’юнктурні огляди текстильної і мануфактурної промисловості 

та ринків збуту товарів. Звіти про роботу Київського відділення, виконання 

планів постачання товарів. Баланси та головні книги відділень синдикату. 

Списки співробітників відділення, його підрозділів.  

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 308 

2. ф. Р-542 

3. Робітничий кооператив при київському обласному управлінні 

шляхового безрейкового будівництва, м. Київ 

4. 1 оп., 35 спр., 1932-1933 рр. 

5. Опис 1 

6. 35 спр., 1932-1933 рр. 

7. Накази, інструкції, положення ВУКООПСПІЛКИ, Київської 

обласної споживчої спілки, робітничого кооперативу. Протоколи засідань 

правління та оргбюро обласної споживчої спілки, кооперативних та 
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ліквідаційної комісій, загальних зборів співробітників. Листування з базами 

щодо обсягів заготівель овочів, фінансової звітності. Плани кооперативу 

щодо реалізації продукції. Річні виробничі та фінансові звіти, головні книги, 

баланси кооперативу та його баз. Списки, особові рахунки співробітників і 

пайовиків. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 309 

2. ф. Р-543 

3. Управління робітничого забезпечення Дніпровського 

промислово-сплавного тресту, м. Київ 

4. 1 оп., 99 спр., 1933-1936 рр. 

5. Опис 1 

6. 99 спр., 1933-1936 рр. 

7. Накази, циркуляри Наркомату лісової промисловості і Головного 

управління робітничого забезпечення УСРР, Київської обласної споживчої 

спілки, Управління робітничого забезпечення Дніпросплаву. Протоколи 

нарад при Управлінні, обласному комітеті зі сплаву лісоматеріалів; технічних 

нарад на ділянках сплаву. Кон’юнктурні огляди роботи відділів робітничого 

забезпечення та ринків збуту лісоматеріалів в Київській області. Договори з 

установами щодо сплаву деревини, постачання продуктів. Плани роботи і 

річні звіти Управління та районних відділів робітничого забезпечення. 

Листування з Наркоматом лісової промисловості УСРР, підзвітними 

установами і конторами щодо заготівель лісу та сільськогосподарської 

продукції, постачання їм продовольства і товарів. Списки та особові рахунки 

співробітників управління і районних відділів. Фінансові документи 
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(кошториси баланси, промислово-фінансові плани, звіти). Акти перевірок 

діяльності районних відділів забезпечення та підсобних господарств. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 310 

2. ф. Р-545 

3. Транспортно-споживче товариство Південно-Західної залізниці, 

м. Київ 

4. 1 оп., 1525 спр., 1920-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 1525 спр., 1920-1930 рр. 

7. Постанови, декрети, накази, розпорядження, інструкції РНК та 

Наркоматів продовольства і праці УСРР щодо організації споживчої 

кооперації, перевезення продовольчих вантажів. Директивні листи, 

циркуляри, обіжники ВУКООПСПІЛКИ, Укртранспосекції, Уцустрану. 

Комерційні бюлетені РАТАУ. Статут транспортно-споживчого товариства 

Південно-Західної залізниці. Циркуляри, накази, інструкції його правління та 

Київського відділу. Протоколи засідань І Дорожнього продовольчого з’їзду, 

Вузлової організаційної комісії, правлінь транспортно-споживчого 

товариства, Київського та дільничних вузлових залізничних споживчих 

об’єднань, їх комісій, районної продколегії. Протоколи кооперативних 

конференцій і засідань профспілкової організації працівників залізничного і 

водного транспорту, наради дільничних продколегій Київського залізничного 

вузла. Листування з Наркоматом продовольства УСРР, опродкомгубом щодо 

організації та постачання продовольчих товарів Київському УЖПО. 

Листування з відділами транспортно-споживчого товариства. П’ятирічні 

плани роботи останнього. Звіти про роботу товариства, Київського і 
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дільничних УЖПО, їх відділів та уповноважених. Доповідні записки районної 

продколегії, Звіти про забезпечення і роботу крамниць, їдалень, ін. установ 

товариства. Відомості про роздрібні ціни на промислові і продовольчі товари 

залізничної кооперації. Справи про організацію чи ліквідацію споживчих 

об’єднань робітників і службовців підрозділів та станцій Південно-Західної 

залізниці. Договори транспортно-споживчого товариства щодо оренди 

приміщень, продовольчого забезпечення робітників. Колективні договори з 

різними установами. Списки та документи службовців і робітників 

Київського УЖПО, його підрозділів, установ, районної продколегії. Списки 

пайовиків, платників продподатку, студентів залізничних навчальних 

закладів. Особові справи співробітників і працівників товариства.  

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (120 од.) 

11. –  

 

1. 311 

2. ф. Р-546 

3. Київський губернський кооперативний комітет Київського 

губернського виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Київ 

4. 3 оп., 1073 спр., 1919-1925 рр. 

5. Опис 1 

6. 920 спр., 1919-1925 рр.  

7. Постанови, циркуляри ВУЦВК, РНК, Наркомату РСІ і Головного 

кооперативного комітету УСРР з організаційних питань промислової 

кооперації та роботи губкооперкомів. Положення ВУКООПСПІЛКИ. 

Статути Київського товариства споживачів та кооперативу співробітників 

юстиції. Статути та справи про реєстрацію виробничо-трудових, 

транспортних артілей, виробничо-споживчих, сільськогосподарських, 
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промислових і кредитних товариств в м. Києві і повітах губернії. Справи про 

реєстрацію ощадних товариств, житлово-кооперативних об’єднань та спілки 

житлової кооперації м. Києва. 

5. Опис 2 

6. 149 спр., 1922-1925 рр.  

7. Справи про реєстрацію: виробничо-трудових та споживчих 

товариств, артілей фахівців, кустарів, інвалідів міст Києва, Василькова, 

Радомисля, сіл Германівка, Козаровичі; київських житлових кооперативів. 

5. Опис 3 

6. 4 спр., 1921-1925 рр. 

7. Книга реєстрації кооперативних об’єднань. Статути районних 

сільськогосподарських кооперативів і спілок.  

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 312 

2. ф. Р-547 

3. Київське губернське товариство кустарів і ремісників-одинаків, 

м. Київ  

4. 1 оп., 28 спр., 1924-1927 рр. 

5. Опис 1 

6. 28 спр., 1924-1927 рр. 

7. Протоколи засідань правління, ревізійної комісії і загальних зборів 

членів Київського губернського, окружних та районних товариств кустарів. 

Звіти, доповідні записки про діяльність. Списки, довідки кустарів та 

ремісників. Акти обстеження їх соціального становища. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 
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10. – 

11. – 

 

1. 313 

2. ф. Р-549 

3. Київське окружне товариство кустарів, м. Київ  

4. 1 оп., 152 спр., 1925-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 152 спр., 1925-1930 рр. 

7. Постанова ЦВК і РНК СРСР про пільги для кустарів і ремісників. 

Статути і положення центрального клубу та Київського окружного 

товариства кустарів. Протоколи окружних конференцій кустарів. Комплекси 

документів Київського окружного товариства та його Петровського 

районного відділення (протоколи засідань і звіти правління, цехових комісій, 

акти ревізій, протоколи зборів, заяви, посвідчення, скарги і списки членів). 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 314 

2. ф. Р-550 

3. Київський окружний кооперативний комітет, м. Київ 

4. 3 оп., 1536 спр., 1922-1929 рр. 

5. Опис 1 

6. 1364 спр., 1922-1929 рр. 

7. Справи про реєстрацію окружних кооперативних об’єднань, 

виробничо-промислових, виробничо-споживчих, кустарно-промислових, 

комерційних і сільськогосподарських товариств, трудових артілей в м. Києві 
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та селах районів. Протоколи пленуму окркооперкому та засідань його 

реєстраційної комісії. 

5. Опис 2 

6. 171 спр., 1923-1928 рр. 

7. Справи про реєстрацію кооперативних і кустарно-промислових 

товариств та артілей в м. Києві та районах округу. 

5. Опис 3 

6. 1 спр., 1926-1929 рр. 

7. Циркуляри ОДПУ СРСР. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 315 

2. ф. Р-551 

3. Київська районна спілка кооперативних об’єднань інвалідів, 

м. Київ  

4. 4 оп., 594 спр., 1923-1936 рр. 

5. Опис 1 

6. 392 спр., 1923-1931 рр. 

7. Постанови, обіжники, інструкції Всеукраїнської спілки 

кооперативних об’єднань інвалідів. Статути та ін. установчі документи 

кооперативів інвалідів та відповідної районної спілки. Протоколи засідань 

Київського окружного об’єднання інвалідів, його відділів; загальних зборів 

членів виробничих артілей. Плани роботи і звіти окружного об’єднання та 

районної спілки кооперативів. Справи про реєстрацію артілей інвалідів 

Київського округу. Акти обстежень і звіти про їх діяльність. Списки та 

анкети членів кооперативів інвалідів. Особові справи співробітників 
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окружного об’єднання. Фінансові документи (зведені баланси, головні книги 

тощо). 

5. Опис 2 

6. 175 спр., 1927-1936 рр 

7. Обіжники Всеукраїнської спілки кооперативних об’єднань інвалідів. 

Протоколи засідань конвенційного бюро Київського окружного відділу 

внутрішньої торгівлі, комісій з чисток особового складу артілей; засідань і 

нарад районної спілки об’єднань інвалідів та її структурних підрозділів, 

правлінь артілей. Листування з Наркоматом постачання СРСР, артілями з 

виробничих та організаційних питань. Зведені баланси, особові рахунки 

відомості про чисельність членів артілей інвалідів Київського, 

Білоцерківського, Чернігівського та ін. округів. Плани роботи, звіти про 

діяльність, відомості про собівартість продукції артілей. Списки 

співробітників правлінь та членів артілей. Справи про реєстрацію артілей 

інвалідів. Акти фінансових ревізій.  

5. Опис 3 

6. 18 спр., 1925-1931 рр.  

7. Справи про реєстрацію артілей і роздрібно-торгівельних об’єднань 

інвалідів. Статути та протоколи загальних зборів засновників 

Чернігівських роздрібно-торгівельних об’єднань «Десна», «Жовтень», «Нове 

життя».  

5. Опис 4 

6. 9 спр., 1928-1929 рр.  

7. Плани кооперування інвалідів і використання фонду пенсій. 

Перспективні виробничі та торгівельні плани роботи артілей. Висновки 

районної спілки щодо фінансування артілей, балансові картки останніх. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (53 од.) 

11. –  
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1. 316 

2. ф. Р-552 

3. Київська міжрайонна багатокваліфікаційна промислова спілка, 

м. Київ 

4. 1 оп., 1092 спр., 1931-1937 рр. 

5. Опис 1 

6. 1092 спр., 1931-1937 рр. 

7. Постанови, директиви, циркуляри, накази, розпорядження, 

інструкції РНК СРСР, ВУКОПРОМСПІЛКИ, Київської міжрайонної 

багатокваліфікаційної промислової спілки, Всеукраїнської та Київської 

обласної промислових рад, обкому профспілки робітників торгівлі. Статути 

окремих кооперативів. Протоколи засідань обласних конвенційного бюро і 

бюро цін, місцевкому, правлінь міжрайонної спілки та артілей. Протоколи 

виробничих, технічних нарад та загальних зборів членів артілей. Доповідні 

записки і звіти про роботу міжрайонної спілки. Промислово-фінансові та 

виробничі плани артілей і радгоспів. Зведення і звіти про виконану роботу, 

використання коштів. Анкети та акти перевірки діяльності артілей та якості 

продукції. Річні звіти останніх. Листування з обласною промисловою радою, 

профільними Всеукраїнськими управліннями, артілями, підприємствами 

щодо організаційних питань, зниження собівартості виробництва, збуту 

продукції, оплати праці. Відомості про рух фахівців і робітників в системі 

міжнародної кооперації, фонди заробітних плат та обладнання артілей, рівень 

цін побутового обслуговування. Договори з установами щодо забезпечення 

артілей сировиною. Списки і характеристики співробітників міжрайонної 

спілки, адміністрації, членів та стахановців артілей. Фінансові документи 

(баланси, кошториси тощо). Матеріали і примірники газети «Сигнал».  

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. –  
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1. 317 

2. ф. Р-554 

3. Київська районна спілка промислово-кредитних і промислових 

кооперативів, м. Київ 

4. 1 оп., 413 спр., 1924-1931 рр  

5. Опис 1 

6. 413 спр., 1924-1931 рр. 

7. Постанови колегії РНК СРСР, Наркомату торгівлі УСРР. Обіжники, 

статут, протоколи засідань правління і оргбюро Київського районного 

Союзпромкоопу. Справи про реєстрацію виробничо-промислових, кустарних 

товариств і артілей. Положення про Раду кустарної промисловості при 

Київському окружному відділі місцевої промисловості. Протоколи засідань  

правлінь кооперативів. Плани роботи, звіти, доповідні записки районної 

спілки, її підрозділів, артілей. П’ятирічний план розвитку промисловості 

Київського округу (1928-1932 рр.). Листування з окрвиконкомом, окрКК-

РСІ, іноземними фірмами, підприємствами, банками щодо забезпечення 

кооперативів сировиною, коштами, імпорту устаткування. Доповідні записки 

та акти щодо перевірки кооперативів. Договори з артілями про збут 

продукції. Дозволи на приватне виробництво. Списки промислових, ощадних 

і кустарних товариств та артілей; співробітників районного Союзпромкоопу, 

відряджених фахівців, членів кооперативів. Посвідчення, довідки, особові 

рахунки співробітників районної спілки, товариств, артілей. Анкети, 

посвідчення уповноважених артілей. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 
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1. 318 

2. ф. Р-555 

3. Київська міжрайонна спілка транспортно-грабарської 

кооперації, м. Київ 

4. 1 оп., 125 спр., 1930-1933 рр. 

5. Опис 1 

6. 125 спр., 1930-1933 рр. 

7. Статут мірайонної спілки транспортно-грабарської коперації та 

положення про її сектори. Циркуляри, директиви Всеукраїнської спілки 

транспортно-грабарської кооперації, Київської обласної промислової ради і 

ради відповідної профспілкової організації. Протоколи засідань 

ВУКОПРОМСПІЛКИ, Всеукраїнської і обласної промислових рад, оргбюро 

міжрайонної спілки, правлінь та загальних зборів членів артілей. Річні звіти 

мірайонної спілки та артілей. Плани кооперування грабарів в артілях. Акти 

ревізій діяльності останніх. Списки особового складу та особові картки 

працівників і співробітників Київської спілки та артілей. Списки та 

документи слухачів навчальних курсів при міжрайонній спілці. Комплекс 

документів щодо ліквідації спілки транспортно-грабарської кооперації. 

Ліквідаційні баланси артілей. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 319 

2. ф. Р-557 

3. Київська обласна спілка кооперативних об’єднань інвалідів, 

м. Київ 

4. 2 оп., 308 спр., 1930-1940, 1944-1953 рр. 
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5. Опис 1 

6. 268 спр., 1930-1940 рр. 

7. Постанови, обіжники, накази Київського облвиконкому, 

Всеукраїнської спілки кооперативних об’єднань інвалідів, правління і 

президії Київської обласної спілки та її структурних підрозділів. Статут 

правління останньої. Протоколи засідань та доповідні записки оргбюро 

обласної спілки, правлінь артілей, районних спілок інвалідів. Протоколи 

загальних зборів членів артілей, винахідників; нарад стахановців. 

Листування з Всеукраїнською та Київською районною спілками 

кооперативних об’єднань інвалідів, ін. установами щодо цін на товари, 

виконання виробничих планів. Звіти про діяльність правління обласної та 

районних спілок. Промислово-фінансові і п’ятирічні плани та річні звіти 

артілей, виробничих комбінатів. Акти ревізій їх діяльності. Списки та 

облікові картки кооперативів інвалідів Київського округу. Справи про 

ліквідацію окремих артілей. Відомості обліку членів артілей області.  

5. Опис 2 

6. 42 спр., 1944-1953 рр. 

7. Постанови, розпорядження президії та оргбюро Київської обласної 

спілки кооперативних об’єднань інвалідів. Промислово-фінансові плани, 

фінансові звіти, штатні розклади, кошториси адміністративного апарату 

спілки. Особові рахунки робітників і службовців. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. –  
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1. 320 

2. ф. Р-559 

3. Київська окружна рада у справах фізичної культури і спорту при 

окружному виконавчому комітеті Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м Київ 

4. 2 оп., 77 спр., 1925-1929 рр. 

5. Опис 1 

6. 76 спр., 1925-1929 рр. 

7. Постанова ВУЦВК і РНК УСРР про окружні та районні ради 

фізичної культури. Інструкції, розпорядження Київської окружної ради з 

питань фізкультури і спорту. Протоколи засідань, плани і звіти районних рад 

фізичної культури, відповідних методичних комісій ВНЗ, окружної 

конференції фізкультурників. Протоколи засідань і плани роботи окружної 

ради, її секцій з видів спорту та дитячої фізкультури, окркому ВЛКСМ. 

Листування з Вищою радою фізичної культури і спорту УСРР, районними 

радами, підприємствами, профспілками з питань організації масової 

спортивної роботи та змагань. Програма І Всесоюзної спартакіади (1928 р.), 

положення про організацію змагань з різних видів спорту. Акти обстежень 

та анкетні відомості щодо умов фізкультурної роботи в районах. Плани 

фізкультурних заходів в селах. Списки гравців футбольних, баскетбольних, 

гандольних клубів районних профспілкових організацій. Особисті картки 

суддів з легкої атлетики. 

5. Опис 2 

6. 1 спр., 1928 р. 

7. Копія листа Наркомату народної освіти УСРР щодо заборони 

публічних змагань з французької боротьби. Протоколи засідань фракції 

стрілецької секції Вищої ради фізичної культури УСРР 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (89 од.) 
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11. – 

 

1. 321 

2. ф. Р-562 

3. Київська обласна контора заготівельно-постачального і 

виробничого підприємства товариств сприяння обороні, авіаційному та 

хімічному будівництву (Постачосоавіахім), м. Київ 

4. 1 оп., 39 спр., 1932-1933 рр. 

5. Опис 1 

6. 39 спр., 1932-1933 рр. 

7. Наказ від 26.02.1932 про реорганізацію відділень Постачосоавіахіму 

в обласні контори. Кон’юнктурний огляд торгівельної діяльності системи 

підприємств виробництва і постачання товариств сприяння обороні УСРР. 

Листування з правлінням та відділеннями Постачосоавіахіму, обласною і 

районною радами ОСОАВІАХІМу, іншими установами з питань 

забезпечення. Баланси філій контори. Посвідчення і довідки працівників. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. –  

 

1. 322 

2. ф. Р-563 

3. Лучанський сільський комітет незаможних селян, с. Лука 

Київського району Київського округу 

4. 1 оп., 4 спр., 1927-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 4 спр., 1927-1930 рр. 

7. Обіжники, розпорядження Київського районного КНС. Протоколи 

засідань, звіти, відомості про роботу та списки членів сільського КНС. 
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8. Українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного та географічного каталогів (6 од.) 

11. –  

 

1. 323 

2. ф. Р-565 

3. Київський окружний комітет по боротьбі з безробіттям, м. Київ 

4. 2 оп., 634 спр., 1924-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 629 спр., 1924-1930 рр. 

7. Постанови Наркомату праці СРСР, ВУЦВК, РНК УСРР щодо пільг 

безробітним та умов праці на підприємствах комборбезу. Інструкції 

Наркоматів праці і охорони здоров’я УСРР щодо комісій по боротьбі з 

безробіттям при правліннях підприємств. Статут, циркуляри і протоколи 

засідань правління та комісій Київського окружного комборбезу. Положення 

про його структурні підрозділи. Виробничі програми з допомоги безробітним, 

плани подолання безробіття. Листування з окрвиконкомом та відділом 

місцевої промисловості, біржею праці, підприємствами, установами, 

трудовими колективами. Доповіді та звіти про роботу правління комборбезу 

та підзвітних йому підприємств і трудових колективів. Річні бюлетені щодо 

становища на ринку праці. Відомості про кількість службовців і працівників 

на підприємствах і в колективах окружного комборбезу. Комплекси 

документів окремих фабрик, майстерень, установ побутового 

обслуговування, трудових колективів. Акти, доповідні записки щодо 

фінансових ревізій підприємств, складів, крамниць. Списки співробітників 

структурних підрозділів окружного комборбезу. Фінансові документи. 

5. Опис 2 

6. 5 спр., 1927-1929 рр. 
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7. Циркулярний лист Наркомату праці УСРР щодо розширення 

виробниництва товарів для сільського населення. Інструкції, циркуляри та 

акти ОДПУ щодо таємного діловодства з питань мобілізації працівників 

фанерної фабрики. Доповідні записки про роботу партійної організації і 

місцевкому підприємства. Листування з різними установами щодо 

працевлаштування громадян. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (38 од.) 

11. – 

 

1. 324 

2. ф. Р-567 

3. Мостищенський сільський комітет незаможних селян, 

с. Мостище Гостомельського району Київського округу 

4. 1 оп., 3 спр., 1926 р. 

5. Опис 1 

6. 3 спр., 1926 р. 

7. Протоколи засідань районного та сільського КНС. Членські квитки 

окремих комнезамівців. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (1 од.) 

11. – 

 

1. 325 

2. ф. Р-569 

3. Оранський сільський комітет незаможних селян, с. Оране 

Іванківського району Київського округу 

4. 1 оп., 10 спр., 1923-1929 рр. 
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5. Опис 1 

6. 10 спр., 1925-1929 рр. 

7. Обіжники, розпорядження, протоколи засідань президії і нарад 

районного КНС. Протоколи районного з’їзду КНС, загальних зборів членів 

сільського КНС. Звіт останнього про роботу за 1928-1929 роки. Списки, 

посвідчення членів сільського КНС. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (3 од.) 

11. 

 

1. 326 

2. ф. Р-572 

3. Корніївський сільський комітет незаможних селян, с. Корніївка 

Лехнівського району Київського округу 

4. 1 оп., 1 спр., 1923 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1923 р. 

7. Обіжники, розпорядження районного КНС.  

8. Українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 327 

2. ф. Р-576 

3. Київська транспортна контора добровільного флоту 

(Доброфлот), м. Київ 

4. 1 оп., 426 спр., 1922-1925 рр. 
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5. Опис 1 

6. 426 спр., 1922-1925 рр. 

7. Постанови, накази, циркуляри, розпорядження РНК, Наркоматів 

фінансів та зовнішньої торгівлі СРСР, Управління та Всеукраїнського 

відділення Доброфлоту, Українського митного округу. Накази, інструкції 

уповноважених Наркомату зовнішньої торгівлі РСФРР при РНК УСРР та 

Наркомату РСІ УСРР на Правобережжі, губернського відділу РСІ і Київської 

контори Доброфлоту. Положення про Доброфлот і Київський контрактовий 

ярмарок. Протоколи засідань і нарад правління та співробітників Київської 

контори, відповідальних працівників Наркомату зовнішньої торгівлі УСРР, 

Всеукраїнської РКК і місцевої тарифно-розціночної комісії. Звіти і доповідні 

записки про діяльність агентств Київської контори. Угоди з Наркоматом 

зовнішньої торгівлі УСРР, Українським митним округом, підприємствами та 

товариствами щодо транспортних операцій і збереження вантажів. 

Листування з Управлінням і Всеукраїнським відділенням Доброфлоту, 

Управлінням Південно-Західної залізниці, Київською митницею, банками, 

агентствами, торговим представництвом в Польщі, агентами з експорту щодо 

перевезень. Комплекси документів Чернігівського і Черкаського агентств 

Доброфлоту. Списки працівників контори та агентств. Особові справи. 

Фінансові документи та акти ревізій.  

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 328 

2. ф. Р-577 

3. Управління Верхньо-Дніпровського лінійного відділу 

Південного округу шляхів сполучення, м. Київ 

4. 1 оп., 92 спр., 1921-1923 рр. 
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5. Опис 1 

6. 92 спр., 1921-1923 рр. 

7. Накази, циркуляри, розпорядження Південного округу шляхів 

сполучення та управління Верхньо-Дніпровського лінійного відділу. 

Положення про транспортні контори і тарифікацію працівників. Списки 

співробітників різних служб лінійного відділу. Протоколи засідань 

транспортного бюро; нарад співробітників Управління. Звіти і доповідні 

записки Управління щодо роботи відділів, служб, лісозаготівель. Листування 

з установами і ділянками з питань забезпечення паливом. Відомості про 

використання палива та мастильних матеріалів на складах лінійного відділу. 

Фінансові документи служб. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (47 од.) 

11. – 

 

1. 329 

2. ф. Р-578 

3. Головне управління Дніпровського річкового пароплавства 

4. 1 оп., 216 спр., 1923-1941 рр 

5. Опис 1 

6. 216 спр., 1923-1941 рр. 

7. Накази Наркомату річкового флоту СРСР, Верхньо-Дніпровського 

пароплавства та контори головних майстерень. Протоколи нарад керівництва 

пароплавства, засідань ревізійної комісії Верньо- та Нижньо-Дніпровських, а 

також Доно-Кубанських господарств. Звіти і доповіді райкому водного 

транспорту та Верхньо-Дніпровського пароплавства про діяльність в періоди 

навігації, обсяги вантажних і пасажирських перевезень, експлуатацію 

пароплавів, роботу підприємств. Виробничо-фінансові плани, тарифні угоди і 

звіти пароплавства. Основні показники роботи останнього за 1937-1941 роки. 



414 

Проекти, розрахунки і кошториси на будівництво і реконструкції Київського 

і Запорізького річкових портів, судноремонтних підприємств, складів, 

шлюзів, пристаней, корпусів і систем керування суден, дослідження 

берегової лінії Дніпра. Технічні паспорти і проекти суднобудівних, 

лісопильних заводів, пароплавів, барж, буксирів. Список портів, гаваней, 

суден та картки обліку роботи Дніпровського флоту на 1941 рік. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 330 

2. ф. Р-579 

3. Управління охорони водних шляхів Дніпровського басейну, 

м. Київ 

4. 1 оп., 626 спр., 1920-1925 рр. 

5. Опис 1 

6. 626 спр., 1920-1925 рр. 

7. Положення, накази, циркуляри, інструкції Головного управління 

водного транспорту УСРР, Верхньо-Дніпровського лінійного відділу 

Південного округу шляхів сполучення, Управління охорони водних шляхів 

Дніпровського басейну. Протоколи нарад щодо реорганізації охорони 

районів. Листування з районним керівництвом і командами. Доповіді про 

роботу лінійного відділу, управління і команд охорони. Відомості щодо 

розташування, озброєння постів охорони. Списки, посвідчення та ін 

документи особового складу команд охорони та воєнного загону Верхньо-

Дніпровського лінійного відділу. Комплекси документів щодо діяльності і 

особового складу команд охорони Олександрівського, Гомельського, 

Катеринославського, Київського, Могилівського, Мозирського, 
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Чернігівського районів Дніпровського басейну. Особові справи 

співробітників управління. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 331 

2. ф. Р-580 

3. Київський трест свинарських ферм «Свинар» Народного 

комісаріату зернових і тваринницьких радгоспів СРСР, м. Київ 

4. 1 оп., 242 спр., 1931-1935 рр. 

5. Опис 1 

6. 242 спр., 1931-1935 рр. 

7. Постанови, циркуляри, накази РНК, Наркомату зернових і 

тваринницьких радгоспів СРСР, Уповноваженого Наркомату радгоспів при 

РНК УСРР, президії Київського облвиконкому, Київського тресту «Свинар». 

Протоколи засідань Наркомату радгоспів СРСР і дирекції Київського тресту, 

нарад співробітників при секторі свинарства, зборів співробітників радгоспів. 

Стенограми нарад директорів і зоотехніків радгоспів. Виробничо-фінансові 

плани та плани сільськогосподарських робіт радгоспів. Статистичні 

відомості і звіти про їх виконання, капітальне будівництво, розвиток 

тваринництва. Доповідні записки про роботу тресту. Статистичні відомості 

радгоспів про чисельність обліковців і будівельників, стан приміщень та 

споруд, кількість поголів’я, рівень захворюваності та смертності тварин. 

Зведення про розвиток свинарства в районах області. Договори з фермами і 

колгоспами щодо здавання продукції. Плани капіталовкладень та 

кошториси будівництва в радгоспах. Навчальні плани підвищення 

кваліфікації працівників. 

8. Російська 
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9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 332 

2. ф. Р-581 

3. Дніпровське управління водного транспорту, м. Київ 

4. 4 оп., 999 спр., 1918-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 855 спр., 1919-1923 рр. 

7. Постанови, циркуляри, розпорядження, накази ВУЦВК, Наркомату 

та Південного округу шляхів сполучення, Ради праці і оборони СРСР, 

Дніпровського управління водного транспорту Управління внутрішніх 

водних шляхів Дніпровського басейну, відділів ДУВТ, Київської 

транспортної контори. Положення про структурні відділи, транспортні 

контори, лінійні ділянки ДУВТ. Протоколи нарад ДУВТ, його відділів, 

Верхньо-Дніпровського лінійного відділу; засідань комісій та представників 

підрозділів щодо вантажних і пасажирських перевезень, судноремонтних 

робіт, організаційних питань. Листування з Головним управлінням водного 

транспорту УСРР, відділами ДУВТ, транспортними конторами, установами 

та організаціями щодо виробничих питань, організації перевезень та 

переправ через ріки. Звіти відділів, служб ДУВТ, Управління внутрішніх 

водних шляхів Дніпровського басейну, керівництва районних транспортних 

контор про роботу, стан парового і непарового флоту. Доповіді і рапорти 

ревізорів з виробничих питань. Комплекси документів районних 

експлуатаційних дільниць ДУВТ. Відомості про глибину рік Дніпро, Десна, 

Прип’ять, Сож, рух пароплавів, перевезення продукції по басейну р. Волги, 

заготівлю і сплав лісу. Бортові журнали та акти перевірки суден. Списки 

технічних ділянок (із зазначенням їх кордонів і місць розташування контор). 
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Списки співробітників відділів і ділянок ДУВТ, працівників складів, 

лісорозроболень, команд пароплавів та ін. 

5. Опис 2 

6. 98 спр., 1919-1923 рр. 

7. Постанови, циркуляри ВУЦВК, Ради народної робітничо-селянської 

оборони. Накази, розпорядження ДУВТ, Центрального управління річкового 

транспорту, Дніпровської військової флотилії, Верхньо-Дніпровського 

лінійного відділу. Положення про відділ водного транспорту УРНГ, морську 

і річкову міліцію. Протоколи нарад служб і відділів ДУВТ з виробничих 

питань, ремонту пароплавів, перевезень. Плани і звіти про судноремонтні 

роботи в районах. Доповіді та акти перевірок суден на р. Дніпро. Доповідні 

записки, звіти відділів ДУВТ, транспортних контор, ревізорів тощо. Списки 

співробітників відділів, контор, ділянок, складів ДУВТ. 

5. Опис 3 

6. 34 спр., 1918-1920 рр. 

7. Накази Ради народної робітничо-селянської оборони, ДУВТ, 

Київського опродкомгубу. Акти обстеження річкового флоту, що підлягає 

націоналізації. Документи про націоналізацію підприємств пароплавства. 

Протоколи засідань ДУВТ. Положення про морську і річкову міліцію. 

Справи про організацію статистичного відділу ДУВТ, підпорядкування 

медично-санітарної служби водного транспорту Наркомату охорони здоров’я 

УСРР. Листування з Київським районним управлінням водного транспорту. 

Відомості про установи зв’язку на річках Дніпро і Прип’ять, рівень 

тоннажності річкового флоту на Дніпрі. Документи про особовий склад 

ДУВТ. Креслення і план зміцнення лівого берега Дніпра. 

5. Опис 4 

6. 12 спр., 1919 р. 

7. Листування з Київським районним управлінням водного транспорту, 

Вищою судово-юридичною інспекцією щодо націоналізації Дніпровського 
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пароплавного товариства, приватних суднохідних підприємств та фінансової 

звітності. Список пристаней і ділянок Верхнього і Середнього Дніпра. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки географічного каталогу (18 од.) 

11. – 

 

1. 333 

2. ф. Р-582 

3. Київська гарнізонна учбова кузня, м. Київ 

4. 1 оп., 3 спр., 1921 р. 

5. Опис 1 

6. 3 спр., 1921 р. 

7. Листування з Київським ветеринарним управлінням, військовими 

частинами, іншими установами щодо роботи кузні, підковування коней, 

навчання червоноармійців ковальству. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. 

11. 

 

1. 334 

2. ф. Р-584 

3. Київська окружна контора державного страхування, м. Київ 

4. 1 оп., 139 спр., 1925-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 139 спр., 1925-1930 рр. 

7. Обіжники, розпорядження правління Всеукраїнської контори 

державного страхування, Київської окружної контори та окрвиконкому щодо 

обов’язкового окладного страхування сільського населення, реєстрації 
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худоби, посівів. Протоколи засідань окрвиконкому та окружної планової 

комісії, нарад страхових агентів та районних інспекторів округу. Звіти і 

доповіді про діяльність окружної контори, хід страхування, нарахування і 

надходження платежів. Окладні книги Київської контори. Особові справи 

співробітників. Колективні договори з профспілковою організацією 

службовців радянської торгівлі. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 335 

2. ф. Р-586 

3. Київська губернська контора державного страхування, м. Київ 

4. 1 оп., 301 спр., 1921-1925 рр. 

5. Опис 1 

6. 301 спр., 1921-1925 рр. 

7. Постанови, циркуляри, накази, розпорядження РНК УСРР, 

Наркомату фінансів РСФРР, ВУЦВК, Київського губвиконкому, 

Всеукраїнського та губернського управлінь і Київської контори державного 

страхування щодо страхування майна, запровадженя обов’язкового 

окладного страхування в повітах. Протоколи засідань і звіти підвідділу 

окладного страхування та дільничних страхових агентів. Звіти про роботу 

Київського окрвиконкому, відділу страхування сільськогосподарських 

культур. Доповідні записки і резолюції Всесоюзного з’їзду страхових 

працівників. Відомості та зведення про надходження платежів. Комплекси 

документів про діяльність повітових страхових агентів. Списки 

домовласників губернії. Мандати та особові справи співробітників 

губернської контори. 

8. Російська, українська 
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9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 336 

2. ф. Р-587 

3. Київська окружна каса соціального страхування, м. Київ 

4. 1 оп., 247 спр., 1924-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 247 спр., 1924-1930 рр. 

7. Обіжники, інструкції, накази Всесоюзної ради соціального 

страхування, Головного управління соціального страхування УСРР, 

Наркоматів фінансів та освіти УСРР, Київської окружної каси соціального 

страхування з основної діяльності. Протоколи засідань президії, комітету, 

комісій та секцій окружної каси; місцевої РКК, окружного комборбезу; 

президій районних кас. Листування з Головним управлінням соціального 

страхування УСРР щодо фінансових питань. Річні та фінансові звіти 

окружної каси. Відомості та кошториси витрат і прибутків, зокрема на 

утримання будинків відпочинку і санаторіїв. Статистичні відомості про 

кількість застрахованих осіб, інвалідів праці, безробітних, пенсіонерів. 

Довідки, посвідчення, списки працівників та штатний розклад окружної 

каси. Акти ревізій її фінансової діяльності.  

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 
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1. 337 

2. ф. Р-588 

3. Київська обласна каса соціального страхування, м. Київ 

4. 1 оп., 161 спр., 1932-1934 рр. 

5. Опис 1 

6. 161 спр., 1932-1934 рр. 

7. Постанови, директиви, розпорядження, циркуляри, накази 

Наркомату праці СРСР, Головного та Київського обласного управлінь 

соціального страхування, Всеукраїнської та Київської обласної кас соцстраху 

з основної діяльності. Інструкції Наркомату праці УСРР щодо обліку 

нещасних випадків та правил розподілу путівок для оздоровлення 

працівників. Статут Київської обласної каси взаємодопомоги та протоколи 

загальних зборів співробітників. Протоколи засідань президії комітету 

обласної каси, нарад співробітників, медичних працівників, адміністративно-

управлінського персоналу. Плани роботи обласної каси. Фінансово-

статистичні звіти та статистичні відомості щодо напрямів роботи 

обласної та районних страхових кас, страхових пунктів підприємств. 

Відомості про кількість робітників та службовців органів соцстраху, 

застрахованих осіб та пенсіонерів на підприємствах м. Києва та Київської 

області, кількість нещасних випадків на виробництві тощо.  

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 338 

2. ф. Р-589 

3. Київська філія Всеукраїнського кооперативного банку 

«Українбанк», м. Київ 

4. 2 оп., 522 спр., 1922-1928 рр. 
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5. Опис 1 

6. 149 спр., 1922-1928 рр. 

7. Історична довідка та доповідні записки про роботу за 1924 р. 

Київської філії Всеукраїнського кооперативного банку «Українбанк». 

Статути, протоколи загальних зборів членів повітових, районних, міських і 

сільських об’єднань, ощадно-позикових та сільськогосподарських кредитно-

кооперативних товариств. Річні і щомісячні звіти, баланси, анкетні 

відомості та акти обстеження діяльності товариств. Договори з 

транспортно-споживчим товариством Південно-Західної залізниці щодо 

відкриття залізничних робітничих кас. Анкети, оборотні відомості, 

доповідні записки про роботу, залізничних кас (з відомостями про 

вкладників). Комплекс документів щодо кредитно-кооперативного 

товариства Шевченківського цукрового заводу. Справи про кредитування 

робітничих кооперативів. 

5. Опис 2 

6. 373 спр., 1922-1928 рр. 

7. Накази, обіжники Всеукраїнського кооперативного банку 

«Українбанк» та Київської філії з основної діяльності. Обіжники правління 

«Українбанку» про кредитування кооперативів. Статути Київського 

окружного сільськогосподарського кооперативного товариства та районних 

споживчо-кооперативних товариств. Протоколи засідань правління 

«Українбанку», обліково-кредитового комітету, наради голів кооперативних 

об’єднань Київського округу. Фінансово-кредитні плани Київської філії 

«Українбанку». Річні звіти філії та кооперативних товариств. Справи та 

відомості про кредитування різних товариств і кооперативів. Головна книга 

та акти ревізії діяльності Київської філії «Українбанку». Акти ревізій 

районних сільськогосподарських кооперативних товариств. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 
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11. – 

 

1. 339 

2. ф. Р-590 

3. Київське окружне товариство сільськогосподарського кредиту, 

м. Київ 

4. 3 оп., 1483 спр., 1923-1927 рр. 

5. Опис 1 

6. 1428 спр., 1923-1927 рр. 

7. Постанови ВУЦВК, РНК УСРР, Ради праці і оборони, ЦВК, РНК 

СРСР, Української економічної наради з питань кредитування народного 

господарства і населення. Обіжники і протоколи засідань правлінь 

Центрального сільськогосподарського банку СРСР, Всеукраїнського 

товариства сільськогосподарського кредиту. Положення про організацію 

Київського губернського Сільбанку. Статути Київського Сільбанку, 

районних спілок сільськогосподарських об’єднань, сільських кредитно-

кооперативних товариствПротоколи засідань Київського окрвиконкому, 

Ради і правління Київського Сільбанку, обліково-позикових комітетів та РКК 

окружних і районних агентств Сільбанку; виробничих нарад районних спілок 

та відповідальних співробітників кредитних установ. Протоколи загальних 

зборів співробітників кредитно-кооперативних товариств. Фінансові плани 

та річні і статистичні звіти сільськогосподарських кредитних 

кооперативних товариств округів, районів. Звіти про діяльність 

Всеукраїнського і Київського Сільбанків. Доповіді інспекторів про 

обстеження діяльності кредитних товариств в округах. Доповідь про стан 

сільськогосподарського кредиту та кооперації в Київському окрузі. 

Статистичні відомості про склад і майнове становище членів правління 

кредитних товариств. Справи про реєстрацію та кредитування 

сільськогосподарських товариств різних районів і округів. Списки товариств 

Київського Сільбанку та пайовиків кредитних товариств в округах. Списки і 
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характеристики співробітників товариств. Особові справи співробітників 

Київського Сільбанку. 

5. Опис 2 

6. 49 спр., 1923-1925 рр. 

7. Обіжники Волинського Сільбанку. Протоколи засідань Уманського 

окрвиконкому, планової комісії Уманського земвідділу. Протоколи 

загальних зборів членів сільськогосподарських колективів. Справи про 

кредитування сільськогосподарських товариств і артілей різних районів та 

округів. Особові справи співробітників Київського Сільбанку. 

5. Опис 3 

6. 6 спр., 1925-1927 рр. 

7. Резолюція ІІ Всесоюзного кооперативного з’їзду та розпорядження 

Всеукраїнської контори Державного банку СРСР щодо кредитування 

сільського господарства і приватних заводів. Інструкція ОДПУ про охорону 

Київського Сільбанку та правила таємного діловодства. Списки, анкети і 

характеристики співробітників Київського Сільбанку.  

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 340 

2. ф. Р-592 

3. Київська біржа праці Київського губернського відділу праці, 

м. Київ 

4. 2 оп., 11 спр., 1922-1924 рр. 

5. Опис 1 

6. 9 спр., 1923-1924 рр. 

7. Положення, інструкції Наркомату праці УСРР щодо створення 

посередницького технічного бюро та реорганізації біржі праці. Накази і 
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списки співробітників Київського губернського відділу праці. Протоколи 

комісії із перереєстрації демобілізованих безробітних. Звіти Київської та 

Бердичівської окружних інспектур праці щодо боротьби з безробіттям. Заяви 

громадян про прийняття на роботу. 

5. Опис 1 (додатковий) 

6. 2 спр., 1922-1924 рр. 

7. Картки обліку і перевірки безробітних. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 341 

2. ф. Р-598 

3. Київський обласний трест промислового будівництва Народного 

комісаріату місцевої промисловості УРСР, м. Київ 

4. 1 оп., 47 спр., 1937-1938 рр. 

5. Опис 1 

6. 47 спр., 1937-1938 рр. 

7. Постанови президії Київського облвиконкому. Статут Київського 

обласного тресту промислового будівництва. Накази тресту з основної 

діяльності. Протоколи засідань Київського облвиконкому, нарад 

співробітників обласного тресту та профільних контор. Листування з 

Наркоматом місцевої промисловості УРСР, будівельними організаціями, 

управліннями заводів. Промислово-фінансові плани і плани роботи тресту. 

Звіти про виконану роботу. Список, анкети, штатний розклад 

співробітників тресту. Трудові книжки окремих працівників. Кошториси 

витрат, відомості виплати заробітної плати. Документи (протоколи, 

листування) щодо ліквідації тресту.  

8. Російська 
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9. Відкритий 

10. – 

11. –  

 

1. 342 

2. ф. Р-599 

3. Київський обласний трест будівельних матеріалів Народного 

комісаріату місцевої промисловості УРСР, м. Київ 

4. 1 оп., 422 спр., 1933-1941 рр. 

5. Опис 1 

6. 422 спр., 1933-1941 рр. 

7. Постанови, положення Наркомату місцевої промисловості УРСР, 

Київського облвиконкому. Накази та протоколи технічних нарад Київського 

обласного тресту будівельних матеріалів з основної діяльності. Листування з 

Наркоматом місцевої промисловості УРСР, Київським обласним управлінням 

місцевої промисловості, профільними галузевими управліннями, правлінням 

Уманського кар’єру, управліннями цегельних та ін. заводів області щодо 

фінансування, виконання виробничих планів, забезпечення сировиною. Річні 

звіти тресту та будівельних контор. Промислово-фінансові плани заводів, їх 

звіти про роботу. Звіти і відомості про роботу районних шкіл і курсів 

підготовки кадрів галузі. Таємні акти-плани і кошториси робіт з ремонту 

обладнання на цегельних заводах області. Проекти будівництва заводів, 

гуртожитків. Креслення обладнання та приміщень. Баланси і кошториси 

тресту, калькуляція собівартості продукції та сировини.  

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 
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1. 343 

2. ф. Р-600 

3. Київський обласний будівельний трест при обласному 

виконавчому комітеті Ради депутатів трудящих, м. Київ  

4. 3 оп., 1403 спр., 1932-1940 рр. 

5. Опис 1 

6. 1184 спр., 1932-1940 рр. 

7. Постанови РНК СРСР і Київського облвиконкому. Накази, 

циркуляри, розпорядження Київського обласного будівельного тресту. 

Листування з облвиконкомом, обласним і районним фінансовими відділами, 

обласними відділами комунального господарства і охорони здоров’я, 

будівельними ділянками, установами наросвіти з виробничих питань. 

Доповідні записки працівників будівельних ділянок про хід робіт. Річні звіти 

тресту, будівельних контор і ділянок. Акти фінансових ревізій будівельних 

ділянок і контор. Проекти і креслення будівництва громадських споруд та 

житлових будинків. Пояснювальні записки до проектів. Фінансові плани і 

кошториси витрат на будівництво. Акти приймання-здавання побудованих 

об’єктів. Комплекси документів щодо роботи окремих будівельних ділянок. 

Списки, особові листки по обліку кадрів, особові рахунки співробітників 

тресту. Відомості про кількість робітників та розвиток стаханівського руху 

на будівельних ділянках. Особові справи співробітників. 

5. Опис 2 

6. 217 спр., 1935-1940 рр. 

7. Накази Київського обласного будівельного тресту. Інструкції щодо 

організаційних питань будівництва. Протоколи виробничо-технічних нарад і 

засідань президії Київського облвиконкому, Центральної балансової комісії 

тресту. Річні звіти тресту, будівельних контор та ділянок. Листування з 

управлінням постачання і збуту Головного управління місцевої 

промисловості УРСР, обласним фінансовим відділом і комунальним банком. 

Відомості про виконання виробничих планів, наявність техніки на 
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будівельних ділянках. Типові проекти громадських споруд, комунікацій, 

житлових будинків. Кошториси витрат та підрядні договори на будівельні і 

ремонтні роботи. Акти документальної ревізії тресту. Особисті картки та 

списки співробітників тресту. 

5. Опис 3 

6. 2 спр., 1936, 1940 рр. 

7. Річний звіт Черкаської районної будівельної контори. Комплекс 

документів щодо будівництва семирічної школи у Баришівському районі 

Київської області. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки географічного каталогу (55 од.) 

11. – 

 

1. 344 

2. ф. Р-601 

3. Баришівський районний виконавчий комітет Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, с. Баришівка Баришівського 

району Київської області 

4. 2 оп., 5 спр., 1924-1925, 1933 рр. 

5. Опис 1 

6. 3 спр., 1924-1925 рр. 

7. Протоколи засідань Баришівської районної страхової трійки, комісії 

з проведення «Тижня лісу», правлінь сільрад та загальних зборів жителів сіл. 

5. Опис 2 

6. 2 спр., 1933 р. 

7. Реєстр вихідних документів Баришівського районного земвідділу. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 
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11. – 

 

1. 345 

2. ф. Р-602 

3. Переяславський повітовий комітет державного будівництва при 

Переяславському повітовому виконавчому комітеті Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, м. Переяслав 

Переяславського повіту Київської губернії 

4. 2 оп., 19 спр., 1919-1921 рр. 

5. Опис 1 

6. 15 спр., 1919-1920 рр. 

7. Розпорядження губернської земської управи, губраднаргоспу, 

губернського відділу і Переяславського повітового комітету державного 

будівництва. Листування з різними галузевими та місцевими установами з 

господарських і фінансових питань. Плани ремонту та будівництва доріг, 

приміщень для шкіл, військових частин, громадських будівель. Кошториси 

витрат на виконання планів. Справи з відомостями про будівництво 

навчальних закладів у повіті, оплату праці робітників.  

5. Опис 2 

6. 4 спр., 1921 р. 

7. Листування повітового комітету державного будівництва з 

господарських і фінансових питань. Кошториси витрат та ін. фінансові 

документи щодо організації будівництва громадських установ, шкіл і доріг. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. –  
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1. 346 

2. ф. Р-606 

3. Кагарлицький районний виконавчий комітет Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, с. Кагарлик Кагарлицького 

району Київського округу Київської губернії 

4. 2 оп., 7 спр., 1922, 1924 рр. 

5. Опис 1 

6. 3 спр., 1924 р. 

7. Обіжники Київського окрвиконкому та протоколи засідань районної 

комісії щодо допомоги громадянам, постраждалим від інтервенції. 

5. Опис 2 

6. 4 спр., 1922 р. 

7. Накази Кагарлицького районного земвідділу. Листування з 

повітвиконкомом, сільрадами, Новосільківською сільськогосподарською 

спілкою щодо реєстрації земель і надання ділянок селянам. Статут і список 

членів Кагарлицької трудової артілі «Культгосподар». 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. – 

 

1. 347 

2. ф. Р-607 

3. Київське торгівельне відділення Південного хімічного тресту 

«Хімвугілля», м. Київ 

4. 2 оп.,175 спр., 1922-1927 рр. 

5. Опис 1 

6. 173 спр., 1922-1927 рр. 

7. Накази, циркуляри, інструкції ВРНГ УСРР, правління Південного 

хімічного тресту. Положення про торгівельно-промислову раду державних 
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трестів в м. Києві та торгівельні відділення тресту. Протоколи засідань 

тресту, президії промислової ради, технічних нарад на підприємствах. 

Доповідні записки про діяльність Київського торгівельного відділення, 

підсумки перевірок торгівельних контор і крамниць. Річні звіти торгівельних 

відділень тресту. Листування з районними конторами, заводами, 

постачальниками щодо збуту товарів, забезпечення сировиною. 

Статистичні відомості щодо обсягів продажу. Прейскуранти цін на 

продукцію тресту. Списки, посвідчення, довідки співробітників. Фінансові 

документи Київського відділення і контор тресту. Акти ревізій, приймання-

передавання справ при ліквідації крамниць. Договори з підприємствами. 

5. Опис 2 

6. 2 спр., 1926 р. 

7. Списки, анкети співробітників Київського торгівельного відділення. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 348 

2. ф. Р-608 

3. Київська митниця Народного комісаріату зовнішньої торгівлі 

СРСР, м. Київ 

4. 2 оп., 591 спр., 1919-1928 рр. 

5. Опис 1 

6. 561 спр., 1919-1928 рр. 

7. Накази, циркуляри, інструкції Департаменту митних зборів РСФРР, 

Наркомату зовнішньої торгівлі СРСР та Головного митного управління 

УСРР, управління Українського митного округу, Київської митниці. 

Постанови Ради та господарської комісії митниці. Протоколи засідань Ради 

та місцевої РКК останньої. Відомості про конфіскацію товарів на митниці, 
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не вручені і повернуті посилки. Справи про вилучення на митниці товарів у 

приватних осіб. Листування з Наркоматом зовнішньої торгівлі СРСР, 

Головним митним управлінням УСРР, губернським фінансовим відділом, 

поштовими і транспортними установами щодо мит на товари, продажу 

контрабанди, стягнення за порушення митних правил. Звіти про діяльність 

Головного митного управління УСРР. Рапорти співробітників Київської 

митниці. Книги обліку міжнародних поштових відправлень. Головні книги, 

кошториси, звітні картки обліку праці співробітників митниці. Акти ревізії 

діяльності митниці. Посвідчення, особові справи співробітників. 

5. Опис 2 

6. 30 спр., 1922-1928 рр 

7. Циркуляри, накази, розпорядження Головного митного управління 

УСРР, ДПУ УСРР, управління Українського митного округу щодо заходів 

боротьби з контрабандним ввезенням товарів. Листування з Головним 

митним управлінням, відділами ДПУ та протоколи засідань відповідної 

комісії Київської митниці. Звіти керівництва митниці щодо боротьби з 

контрабандою. Інформаційні бюлетені щодо правил ввезення товарів. Списки 

і відомості про особовий склад Київської митниці. Матеріали слідчих справ 

про службові зловживання. Акти перевірки ведення таємного діловодства. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (75 од.) 

11. – 

 

1. 349 

2. ф. Р-609 

3. Київська товарна біржа Київського окружного торгівельного 

відділу, м. Київ 

4. 3 оп., 1277 спр., 1922-1930 рр. 
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5. Опис 1 

6. 1212 спр., 1922-1930 рр. 

7. Постанови, накази, циркуляри РНК СРСР, колегії Наркомату торгівлі 

УСРР, Наркомату РСІ УСРР, комісії з внутрішньої торгівлі при Раді праці і 

оборони УСРР. Положення про товарні біржі. Накази біржового комітету. 

Статут Київської біржі і ділового клубу. Протоколи нарад Всеукраїнської 

ради з’їздів представників біржової торгівлі, співробітників секцій біржі, 

загальних зборів членів біржі. Протоколи засідань президії біржового 

комітету, біржових комісій та реєстраційного бюро, комісії з внутрішньої 

торгівлі при Українській економічній раді, Київської губекономнаради. 

Листування з споживчими спілками, трестами, промисловими об’єднаннями, 

конторами, Всеукраїнською колгоспспілкою, губраднаргоспами та ін. 

установами щодо реєстрації на біржі і біржевих угод. Щоденні ринкові ціни. 

Справи за позовами підприємств, установ, фізичних осіб. Справи про 

реєстрацію установ, акціонерних товариств, трестів, крамниць, фізичних осіб 

на біржі. Договори між установами. Заяви щодо реєстрації біржових угод. 

Посвідчення, особові справи співробітників Київської товарної біржі. 

5. Опис 2 

6. 56 спр., 1922-1928 рр. 

7. Економічні бюлетені РАТАУ за 1922 рік. Бюлетені комерційного 

телеграфного агентства. Протоколи засідань ради фондового відділу, секцій і 

комісій біржі. Декадні звіти щодо становища хлібних ринків Київського 

округу (1928-1929 рр.). Відомості про ринкові ціни 1922 р.; курс валют і 

валютні операції на біржі у 1923 році. 

5. Опис 3 

6. 9 спр., 1925-1929 рр. 

7. Постанови циркуляри Наркомату внутрішньої торгівлі СРСР, 

Наркомату торгівлі УСРР щодо прибуткового податку, імпорту товарів. 

Інструкції, положення про ведення та зберігання таємного листування на 

українських товарних біржах і в організаціях, підзвітних Наркомату торгівлі 
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УСРР, правила укладання міжбіржових угод, роботу маклерів. Листування 

Київської біржі з Наркоматом внутрішньої торгівлі СРСР, Всеукраїнською 

радою з’їздів представників біржової торгівлі щодо виробничих питань, 

становища внутрішнього та імпортного ринку, реалізації товарів, торгівлі з 

Персією ведення таємного діловодства тощо.  

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 350 

2. ф. Р-610 

3. Київська обласна контора Всесоюзного об’єднання по торгівлі з 

іноземцями «Торгсін», м. Київ 

4. 3 оп., 536 спр., 1932-1936 рр. 

5. Опис 1 

6. 512 спр., 1932-1936 рр. 

7. Накази, циркуляри, розпорядження Всесоюзного об’єднання по 

торгівлі з іноземцями, Центрального і обласного управління «Тогсіну», 

Київської обласної контори. Протоколи нарад керівництва і співробітників. 

Положення про торгівельні пункти і колективний договір між місцевкомом 

та адміністрацією контори. Прейскуранти цін на промислові товари. Звіти 

транспортних та районних контор, комбінатів і баз «Торгсіну». Списки та 

особові справи співробітників Київської обласної контори. Фінансові 

документи контори. Списки громадян, які мають особові рахунки в 

управлінні «Торгсіну» та отримують посилки з-за кордону. 

5. Опис 2 

6. 15 спр., 1933-1936 рр. 

7. Накази, розпорядження, інструкції заступника наркома зовнішньої 

торгівлі СРСР, голови «Тогсіну», оперативного відділу ОДПУ, НКВС УСРР 
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щодо таємного листування, фінансових і торгівельних операцій, кадрової 

політики. Листування з Московською конторою «Тогсіну», ОДПУ, 

торгівельними організаціями, директорами торгівельних точок щодо 

виконання виробничих планів, ведення таємного діловодства, прийняття на 

роботу співробітників, службових зловживань, правил прийняття валюти і 

антикварних речей. Документи щодо ліквідації «Тогсіну». Списки осіб, 

прийнятих на роботу і звільнених в результаті чисток. 

5. Опис 3 

6. 9 спр., 1932-1934 рр. 

7. Списки осіб, які мають особові рахунки в управлінні «Торгсіну» та 

банку Нью-Йорка, отримують закордонні посилки. Іменна книга на 

отримання товарів за книжками. 

8. Російська  

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 351 

2. ф. Р-611 

3. Штаб гарнізону м. Києва 

4. 1 оп., 9 спр., 1919-1920 рр. 

5. Опис 1 

6. 9 спр., 1919-1920 рр. 

7. Накази штабу з основної діяльності. План оборони м. Києва. Справи і 

відомості про місце розташування частин гарнізону. Посвідчення та списки 

співробітників штабу. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 



436 

1. 352 

2. ф. Р-620 

3. Васильківський волосний військовий комісаріат, м. Васильків 

Білоцерківського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 17 спр., 1920-1921 рр. 

5. Опис 1 

6. 17 спр., 1920-1921 рр. 

7. Накази Васильківського військкомату. Листування з Київським 

губернським і Білоцерківським повітовим військкоматами, волосним 

економічним відділом, комісією по боротьбі з дезертирством, волосними 

військкоматами. Відомості обліку військовозобов’язаних. Посвідчення особи 

та списки співробітників. Акти приймання-передавання справ 

Васильківського повітового військкомату.  

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 353 

2. ф. Р-621 

3. Микільсько-Борщагівський волосний військовий комісаріат, 

с. Микільська Борщагівка Київського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 3 спр., 1920-1922 рр. 

5. Опис 1 

6. 3 спр., 1920-1922 рр. 

7. Інструкція щодо обліку військовозобов’язаних в повітових 

військкоматах. Список військовозобов’язаних за 1920 рік.   

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 
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11. – 

 

1. 354 

2. ф. Р-630 

3. Транспортний відділ Київської обласної контори Всесоюзного 

об’єднання по торгівлі з іноземцями «Торгсін», м. Київ 

4. 1 оп. 2 спр., 1934-1935 рр. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1934-1935 рр. 

7. Накази, циркуляри, розпорядження транспортного відділу. Протокол 

наради директорів магазинів і парторгів щодо роботи Всеукраїнської контори 

«Тогсіну». Положення про торгівельні точки та інструкції щодо звітності. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 355 

2. ф. Р-631 

3. Фінансовий відділ Київського губернського виконавчого 

комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

м. Київ 

4. 7 оп., 2276 спр., 1919-1925 рр. 

5. Опис 1 

6. 1528 спр., 1919-1925 рр. 

7. Постанови, накази, циркуляри, обіжники, розпорядження ЦВК і 

РНК СРСР, ВУЦВК, РНК УСРР, Наркомату фінансів СРСР і УСРР, 

Київського губернського та окружних фінансових відділів, районних 

ощадних кас щодо оподаткування. Інструкції, положення щодо формування 

губернських і повітових фінансових та податкових органів. Статути 
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Київського губернського комунального банку, Сільбанку та ін. установ. 

Протоколи засідань фінансової колегії Київського губвиконкому, бюджетної 

комісії губфінвідділу, окружних і районних податкових комісій. Доповіді і 

звіти про роботу губфінвідділу, його підрозділів. Звіти фінансових 

інспекторів. Листування з уповноваженим Наркомату фінансів УСРР, 

фінансовими інспекціями. Відомості про державні прибутки по Київській 

губернії, надходження податків, оподаткування продподатком у населених 

пунктах. Справи про оподаткування трестів, торгівельних і промислових 

підприємств кооперативів, млинів. Справи про реєстрацію заводів, 

державних і приватних майстерень губернії. Списки майстрів і продавців 

ювелірних виробів (з відомостями про мережу майстерень). Списки, 

посвідчення співробітників губфінвідділу, його структурних підрозділів, 

повітових фінвідділів, районних ощадних кас. Списки платників податків. 

Відомості виплати заробітної плати та пенсій службовцям і громадянам. 

Акти та справи ревізій фінансової діяльності губернських відділів і 

комітетів, окружних і повітових фінвідділів; їх бюджети та кошториси 

витрат.  

5. Опис 2  

6. 536 спр., 1919-1924 рр. 

7. Обіжники, накази ЦВК, РНК і Наркомату фінансів СРСР, Київського 

губфінвідділу, фінансових інспекторів податкових районів м. Києва щодо 

оподаткування. Протоколи засідань податкових комісій окремих районів. 

Листування з інспекторами щодо стягнення податків з населення. Заяви 

підприємств і приватних осіб до податкової комісії про фінансовий обіг. 

Заяви і дозволи на закриття підприємств. Списки домовласників м. Києва, 

платників податків, власників підприємств. Списки співробітників 

губфінвідділу по податкових районах. 

5. Опис 3 

6. 107 спр., 1919-1924 рр. 

7. Особові справи співробітників Київської державної ощадної каси. 
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5. Опис 4 

6. 40 спр., 1919-1923 рр. 

7. Циркуляри, накази Наркомату фінансів РСФРР, Київського 

губфінвідділу. Положення про губернські і повітові фінансові органи. 

Інструкції щодо перевезення цінностей. Протоколи засідань пенсійної та 

господарської комісії губфінвідділу. Відомості та акти щодо реквізицій 

продукції на заводах. Відомості про обсяги виробництва та продажу 

пивоварних і цукрових заводів губернії. Листування з правлінням товариства 

цукровиків, власниками оцтових заводів з питань фінансування та реєстрації 

підприємств. Плани і характеристики Центрального кооперативу 

«Споживач», оцтових заводів. Акти ревізій та фінансові документи 

структурних підрозділів губфінвідділу. Списки співробітників Васильківської 

прибутково-видаткової каси. Реєстраційні картки фахівців ВУАН (1923 р.). 

5. Опис 5 

6. 5 спр., 1919 р. 

7. Доповідь голови оціночної комісії губраднаргоспу. Допоміжні 

прибуткові журнали державних податків. Список платників надзвичайного 

податку 7-го району м. Києва. Акти і квитанції на реквізовані речі. Заяви 

громадян на отримання і погашення кредитів. 

5. Опис 6 

6. 61 спр., 1919-1925 рр. 

7. Циркуляри, накази, інструкції, телеграми Наркоматів фінансів 

РСФРР, СРСР, УСРР. Центрального управління державними прибутками і 

податками щодо оподаткування, ведення таємного діловодства і листування, 

шифрування документів, боротьби з хабарництвом. Протоколи засідань 

комісій і колегій при управлінні Уповноваженого Наркомату фінансів СРСР, 

комісій, губфінвідділу, закритих нарад представників банків та фінустанов. 

Доповіді про діяльність губфінвідділу. Листування з губвійськкоматом, 

Управлінням Південно-Західних залізниць, повітовими фінансовими 

відділами. Відомості про обмін червонців на радзнаки, динаміку 
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оподаткування населення Київської губернії. Особові справи, анкети 

відповідальних працівників губфінвідділу. Списки співробітників, які 

перебували на командних посадах у царській армії та РСЧА, фінансових 

інспекторів і охоронців відділу. Характеристики та анкети співробітників 

окружних фінансових відділів. 

5. Опис 7 

6. 1 спр., 1919-1920 рр. 

7. Накази, інструкції Київського губфінвідділу щодо діяльності 

державних і приватних підприємств, фінансових установ, формування 

повітових фінвідділів, оподаткування. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 356 

2. ф. Р-632 

3. Фінансовий відділ Київського окружного виконавчого комітету 

Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Київ 

4. 4 оп., 2744 спр., 1923-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 2110 спр., 1923-1930 рр.  

7. Постанови, обіжники, накази, інструкції, розпорядження 

Наркоматів фінансів та РНК СРСР і УСРР, Київського губернського, 

окружного і повітового фінансових відділів. Протоколи засідань президії 

Київського окрвиконкому, комісій окружного фінвідділу, райвиконкомів та 

експертних комісій районів. Звіти і доповідні записки окружного фінвідділу, 

його податкового підвідділу, районних фінансових інспекторів, 

сільськогосподарських кредитно-кооперативних товариств. Доповідь про 

податкову систему Київського округу (1928-1929 рр.). Річні фінансові звіти 
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державних органів, установ, підприємств, кооперативів. Листування з 

Наркоматом фінансів УСРР, окрвиконкомом, райвиконкомами, фінансовими 

інспекторами. Плани доповіді, звіти підвідділів окружного фінвідділу щодо 

стягнення податків. Відомості про сільськогосподарське районування 

Київського округу, стан оподаткування, надходження податків. Зведені 

списки об’єктів оподаткування єдиним сільськогосподарським податком по 

районах округу. Справи про оподаткування кооперативних спілок, 

акціонерних товариств підприємств, трестів, контор, громадських установ та 

ін. організацій округу. Справи щодо фінансових ревізій державних і 

громадських установ, окружного фінвідділу, райвиконкомів. Списки та 

реєстраційні картки радгоспів, підсобних господарств, приватних 

підприємств, кустарів, домовласників округу. Списки, анкети фінансових 

інспекторів і агентів, співробітників окружного фінвідділу та районних 

фінансових дільниць. Списки співробітників підприємств округу – платників 

прибуткового податку. Заяви і дозволи громадян на закриття підприємств.  

5. Опис 2 

6. 437 спр., 1923-1930 рр. 

7. Постанови, положення, обіжники, накази ЦВК і РНК СРСР, 

Центрального управління податків, Уповноважного Наркомату праці та 

наркома охорони здоров’я СРСР, ВУЦВК і РНК УСРР, Київського 

губернського та окружного фінвідділів щодо оподаткування. Списки 

службовців підприємств та приватних торгівців, які мають сплачувати 

податки. Заяви підприємств і фізичних осіб до податкової комісії про 

фінансовий обіг. Документи про призначення на посади, переміщення, 

оплату праці службовців та інспекторів податкових районів м. Києва. Анкети 

власників будинків. 

5. Опис 3 

6. 132 спр., 1923-1930 рр. 

7. Циркуляри, інструкції, розпорядження Наркоматів фінансів СРСР і 

УСРР щодо таємного діловодства, листування. Збірник таємних наказів 
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Реввійськради СРСР. Постанови Київського окрвиконкому. Протоколи 

закритих нарад представників банків і фінансових установ, окружної 

бюджетної наради. Листування з губернським і окружними фінвідділами, 

окружним військкоматом, райвиконкомами, фінансовими інспекторами щодо 

стягнення податків. Звіти окружних фінансових ревізорів. Зведення про 

надходження податків. Відомості про розвиток торгівлі в Київському окрузі. 

Анкети та списки співробітників окружних і районних фінвідділів, 

службовців, які ведуть таємне листування. Характеристики, особові справи 

фінансових інспекторів. Кошториси військового відомства та акти 

фінансових перевірок правоохоронних органів. 

5. Опис 4 

6. 65 спр., 1922-1929 рр. 

7. Циркуляри Центрального податкового управління, Наркоматів 

фінансів СРСР і УСРР, Київського окружного фінвідділу. Листування з 

фінансовими інспекторами податкових дільниць м. Києва і районів округу. 

Доповіді інспекторів. Списки платників податків. Відомості про осіб, які 

займаються приватною торгівельною діяльністю.  

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (960 од.) 

11. – 

 

1. 357 

2. ф. Р-633 

3. Виборчі комісії з виборів до Верховної Ради СРСР по м. Києву та 

Київській області 

4. 1 оп., 193 спр., 1946, 1947, 1950, 1951, 1954, 1958, 1979 рр. 

5. Опис 1 

6. 193 спр., 1946, 1947, 1950, 1951, 1954, 1958, 1979 рр. 
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7. Протоколи: передвиборчих зборів трудящих; окружних виборчкомів 

щодо реєстрації кандидатів у депутати Верховної Ради СРСР; голосування 

дільничних і окружних виборчкомів. Заяви та плакати-біографії кандидатів. 

Відомості про результати виборів. Документи про роботу виборчкомів 

окремих районів Київської області. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 358 

2. ф. Р-635 

3. Київська правобережна контора тресту жирової та 

кісткообробної промисловості «ТЕЖЕ», м. Київ 

4. 1 оп., 159 спр., 1923-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 159 спр., 1923-1930 рр. 

7. Циркуляри, розпорядження, інструкції тресту. Листування з 

Київською біржею праці. Фінансові та річні звіти, головні книги, кошториси 

витрат Київської контори. Списки, особові справи, особові рахунки 

співробітників. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 359 

2. ф. Р-636 

3. Київська губернська колегія захисників, м. Київ 

4. 1 оп., 96 спр., 1923-1925 рр. 
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5. Опис 1 

6. 96 спр., 1923-1925 рр. 

7. Протоколи засідань губернського консультаційного бюро та колегій 

захисників округів Київської губернії. Звіти окружних юридичних 

консультацій і президії губернської колегії захисників про виконану роботу. 

Списки захисників. Заяви, довідки, особові справи та рахунки співробітників 

Київської колегії. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 360 

2. ф. Р-638 

3. Відділ комунального господарства Переяславського районного 

виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, м. Переяслав Київського округу 

4. 1 оп., 22 спр., 1922-1928 рр. 

5. Опис 1 

6. 22 спр., 1922-1928 рр. 

7. Інструкція НКВС УСРР, протоколи засідань президії Київського 

окрвиконкому та комунального відділу Переяславського райвиконкому щодо 

порядку денаціоналізації будівель. Плани роботи, звіти і кошториси 

Переяславського відділу комунального господарства. Анкети обліку 

орендованих підприємств району. Угоди про передання магазинів в оренду 

приватним особам. Посвідчення громадян про право власності на землю і 

житло. Листи обліку земельних володінь і будинків жителів м. Переяслава. 

Списки власників домоволодінь. Інвентарні описи майна та акти перевірок 

заводів міста і промислових підприємств району. 

8. Російська, українська 
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9. Відкритий 

10. Тематичний міжфондовий покажчик 

11. – 

 

1. 361 

2. ф. Р-640 

3. Київський губернський суд, м. Київ 

4. 3 оп., 4501 спр., 1921-1924 рр. 

5. Опис 1 

6. 299 спр., 1923-1924 рр. 

7. Цивільні справи, розглянуті у Київському губернському суді. Списки 

розглянутих, поданих до розгляду та касаційних справ. 

5. Опис 2 

6. 2765 спр., 1921-1923 рр. 

7. Цивільні та криміналні справи, розглянуті у губернському суді. 

5. Опис 3 

6. 1437 спр., 1924 р. 

7. Цивільні та криміналні справи, розглянуті у губернському суді. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 362 

2. ф. Р-641 

3. Бородянське кооперативне господарство «Харчосмак», 

с. Бородянка Бородянського району Київської області. 

4. 1 оп., 2 спр., 1934 р. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1934 р. 
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7. Креслення і кошториси будівництва нових приміщень кооперативу. 

Особові рахунки працівників. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 363 

2. ф. Р-643 

3. Хотівський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, с. Хотів Київського повіту 

Київської губернії 

4. 1 оп., 9 спр., 1920-1921 рр 

5. Опис 1 

6. 9 спр., 1920-1921 рр. 

7. Протоколи засідань волосного і сільських КНС, передвиборчих 

комісій, сільрад. Звіти про роботу та анкети членів волосного КНС. Списки 

членів сільрад, виборців і жителів сіл та хуторів волості. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 364 

2. ф. Р-644 

3. Білоцерківський повітовий виконавчий комітет Ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Біла Церква 

Білоцерківського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 2 спр., 1919-1922 рр. 
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5. Опис 1 

6. 2 спр., 1919-1922 рр. 

7. Витяг з протоколу повітвиконкому про призначення на посаду 

повітового комісара з продовольства. Кошториси. Списки волостей і 

комітетів бідноти повіту за 1919 рік. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 365 

2. ф. Р-645 

3. Рудницькі вапняні розробки об’єднання підприємств цукрової 

промисловості, с. Рудницьке Баришівського району Київського округу 

4. 1 оп., 5 спр., 1925-1926 рр. 

5. Опис 1 

6. 5 спр., 1925-1926 рр. 

7. Відомості виплати заробітної плати співробітникам. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. – 

 

1. 366 

2. ф. Р-646 

3. Відділ народної освіти Богуславського повітового виконавчого 

комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

м. Богуслав Богуславського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 1 спр., 1922 р. 
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5. Опис 1 

6. 1 спр., 1922 р. 

7. Списки співробітників Богуславського повітового відділу наросвіти. 

Копія інструкції щодо надання відстрочок науковим працівникам та учням. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 367 

2. ф. Р-648 

3. Мануїльська сільськогосподарська артіль «Червоний господар», 

с. Мануїльське Димерського району Київського округу 

4. 1 оп., 1 спр., 1930 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1930 р. 

7. Статут, акти приймання-передавання майна ліквідованого 

колгоспу «Свобода» до артілі «Червоний господар». Списки та відомості 

про родинний і майновий стан членів артілі.  

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 
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1. 368 

2. ф. 657 

3. Рогозівська районна виборча комісія при районному 

виконавчому комітеті Ради робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с. Рогозів Рогозівського району Київського округу Київської 

губернії 

4. 1 оп., 1 спр., 1923 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1923 р. 

7. Протоколи районного з’їзду Рад та засідань районного виборчкому. 

Статистичні відомості про вибори до сільрад. Список громадян, 

позбавлених виборчих прав. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 369 

2. ф. Р-659 

3. Таращанський повітовий виконавчий комітет Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, м. Тараща Таращанського 

повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 5 спр., 1921-1922 рр. 

5. Опис 1 

6. 5 спр., 1921-1922 рр. 

7. Циркуляри, накази, розпорядження Таращанського повітвиконкому, 

повітових відділу управління і земвідділу щодо трудової повинності, 

оподаткування, допомоги голодуючим, боротьби зі спекуляцією та 

епізоотіями. Протоколи повітових з’їздів Рад, міжвідомчої комісії щодо 
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розвитку сільського господарства і вказаних питань. Звіти про роботу 

повітвиконкому і повітової санітарної комісії. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (73 од.) 

11. – 

 

1. 370 

2. ф. Р-661 

3. Іванківська районна виборча комісія при районному 

виконавчому комітеті Ради робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с. Іванків Іванківського району Київського округу 

4. 1 оп., 2 спр, 1923, 1929 рр. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1923, 1929 рр. 

7. Протоколи загальних виборчих зборів селян. Списки осіб по 

Оранській сільраді, позбавлених виборчих прав. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 371 

2. ф. Р-662 

3. Київська контора Всеукраїнського бюро Російського 

телеграфного агентства «УкРОСТА», м. Київ 

4. 1 оп., 14 спр., 1921 р. 

5. Опис 1 

6. 14 спр., 1921 р. 
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7. Телеграми Київської контори «УкРОСТА». Примірники видання 

«Столичный вестник» (лютий 1921 р.). 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 372 

2. ф. Р-666 

3. Ставищенська районна виборча комісія при Ставищенському 

районному виконавчому комітеті Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Ставище Білоцерківського округу 

Київської губернії 

4. 1 оп., 1 спр., 1923 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1923 р. 

7. Протоколи загальних зборів селян. Статистичні відомості щодо 

переобрання сільрад. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 373 

2. ф. Р-668 

3. Приорсько-Куренівська трудова сільськогосподарська артіль 

(колгосп) «Огорпром», м. Київ  

4. 1 оп., 1 спр., 1921 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1921 р. 



452 

7. Протоколи засідань правління артілі за рік. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 374 

2. ф. Р-670 

3. Розважівська районна виборча комісія при Розважівському 

районному виконавчому комітеті Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Розважів Розважівського району 

Малинського округу Київської губернії 

4. 1 оп., 1 спр., 1923 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1923 р. 

7. Протоколи загальних зборів селян. Статистичні відомості про 

переобрання сільрад району. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 375 

2. ф. Р-672 

3. Кагарлицький технікум цукрової промисловості Київського 

повітового управління цукрової промисловості, с. Кагарлик Київського 

повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 12 спр., 1919-1922 рр. 

5. Опис 1 

6. 12 спр., 1919-1922 рр. 



453 

7. Списки співробітників і студентів. Фінансові документи (книги: 

касова, особових рахунків співробітників, обліку витрат, відомості виплати 

стипендій і заробітних плат, фінансові звіти). 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 376 

2. ф. Р-674 сч 

3. Київська окружна виборча комісія при Київському окружному 

виконавчому комітеті Ради робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, м. Київ 

4. 2 оп., 37 спр., 1923-1930, 1934-1935 рр. 

5. Опис 1 

6. 36 спр., 1923-1930 рр. 

7. Постанови, розпорядження, інструкції, протоколи засідань 

окружного виборчкому. Протоколи  районних з’їздів Рад та виборів у 

сільради по районах округу. Витяги з протоколів засідань Київського 

міського виборчкому та районних комісій міста. Звіти про роботу окружного 

і районних виборчкомів, переобрання Рад за 1923, 1928-1929 роки. 

Статистичні відомості про національний і соціальний склад виборців 

округу (1929 р.). Списки громадян, позбавлених виборчих прав. Справа про 

поновлення виборчих прав окремих осіб. 

5. Опис 2 

6. 1 спр., 1934-1935 рр. 

7. Особова справа Косенка Сави Онисимовича  

8. Українська, російська 

9. Обмежений 

10. – 



454 

11. 9 справ знаходяться на таємному зберіганні 

 

1. 377 

2. ф. Р-676 

3. Броварська районна виборча комісія при Броварському 

районному виконавчому комітеті Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, сел. Бровари Броварського району 

Київського округу 

4. 1 оп., 1 спр., 1928-1929 рр. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1928-1929 рр. 

7. Протоколи засідань сільського виборчкому с. Требухів Броварського 

району. Списки осіб, позбавлених виборчих прав. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 378 

2. ф. Р-681 

3. Баришівське відділення Київської обласної контори Всесоюзного 

об’єднання по торгівлі з іноземцями «Торгсін», с. Баришівка 

Баришівського району Київської області 

4. 1 оп., 2 спр., 1934 р. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1934 р. 

7. Розпорядження, матеріали, відомості Баришівського відділення 

Київської обласної контори «Торгсіну» щодо реалізації товарів. Кошториси і 

баланси за півріччя. 

8. Російська 
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9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 379 

2. ф. Р-683 

3. Київський обласний сектор Українського управління у справах 

науки, м. Київ 

4. 1 оп., 1 спр., 1932 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1932 р. 

7. Плани науково-дослідної роботи та анкети співробітників Київської 

філії Всеукраїнського науково-дослідного інституту ендокринології.  

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 380 

2. ф. Р-686 

3. Київська обласна рада товариства друзів автомобіля, трактора і 

поліпшення доріг «Автодор», м. Київ 

4. 1 оп., 238 спр., 1932-1935 рр. 

5. Опис 1 

6. 238 спр., 1932-1935 рр. 

7. Постанови, положення РНК СРСР, ЦУДОТРАНСу, Секретаріату 

ВЦСПС, Центральної ради Союзу товариств «Автодор» СРСР, президії 

Київського облвиконкому. Положення про структуру товариства «Автодор» 

СРСР та Бюро юних друзів Автодору (ЮДА) при радах товариств усіх рівнів. 

Накази, циркуляри, розпорядження Київської обласної та міської рад 
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товариства. Протоколи засідань Всеукраїнського та обласних з’їздів і нарад 

представників товариств Автодору, президій Центральної ради та Київського 

міського відділення Укравтодору Київської обласної ради товариства 

«Автодор». Плани роботи Київської обласної та районних рад і секцій ЮДА. 

Звіти про діяльність Київської обласної ради, її структурних підрозділів. 

Доповідні записки і відомості інспекторів про діяльність та облік кадрів 

районних рад Автодору. Листування з районними радами щодо 

організаційних питань і реалізації Всесоюзної лотереї Автодору. Списки 

осередків, підприємств і установ товариства «Автодор» по м. Києву. Анкети, 

посвідчення, особові рахунки, списки співробітників обласної і районних рад 

товариства. Акти фінансових ревізій діяльності останніх та обстеження 

технічного стану автомашин. Фінансові документи: кошториси, баланси.  

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 381 

2. ф. Р-687 

3. Київський військово-історичний архів Управління Народного 

комісаріату внутрішніх справ УРСР по Київській області, м. Київ 

4. 2 оп., 28 спр., 1935-1941 рр. 

5. Опис 1 

6. 22 спр., 1935-1941 рр. 

7. Накази, циркуляри, інструкції Київського військово-історичного 

архіву, Наркомату фінансів СРСР, архівного відділу НКВС УРСР, Київського 

обласного фінансового відділу. Договір з Київською міською міліцією про 

охорону архіву. Фінансові звіти, штатні розклади, ін. документи установи 

(кошториси витрат, відомості виплати заробітної плати, рахунки та ін.). 
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5. Опис 2 

6. 6 спр., 1939-1941 рр. 

7. Плани роботи і звіти архіву. Штатний розклад, кошториси 

витрат. Відомості виплати заробітної плати співробітникам. Акти 

обстеження роботи (з списком співробітників).  

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 382 

2. ф. Р-689 

3. Київська залізнична поштово-телеграфна контора, м. Київ 

4. 2 оп., 89 спр., 1919-1922, 1924 рр. 

5. Опис 1 

6. 87 спр., 1919-1922 рр. 

7. Директиви, циркуляри, накази Київського губернського поштово-

телеграфного управління, відділу перевезень пошти залізницею, Київської 

залізничної контори. Протоколи тарифно-розціночної комісії. Листування з 

Наркоматом пошт і телеграфів УСРР та відповідним губернським 

управлінням щодо організації роботи контори; відділом перевезень пошти 

залізницями щодо особового складу. Фінансові звіти контори. Списки, 

посвідчення і заяви співробітників. Статистичні відомості про роботу 

контори, обсяги отриманої кореспонденції. Відомості виплати заробітної 

плати співробітникам контори. Мандати останніх на право супроводження 

поштової кореспонденції. Акти перевірок поштових вагонів. 

5. Опис 2 

6. 2 спр., 1924 р. 
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7. Циркуляри Управління Київського округу зв’язку. Інструкція щодо 

охорони цінних відправлень у поштових вагонах. Атестаційний список 

працівників Київської привокзальної поштово-телеграфної контори.  

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 383 

2. ф. Р-691 

3. Київський губернський комітет допомоги жертвам інтервенції 

при губернському виконавчому комітеті Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Київ 

4. 2 оп., 74 спр., 1924-1925 рр. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1924-1925 рр. 

7. Листування з Білоцерківським окружним комітетом допомоги 

жертвам інтервенції. 

5. Опис 2 

6. 73 спр., 1924-1925 рр. 

7. Статут і циркуляри Всеукраїнського товариства допомоги жертвам 

інтервенції. Протоколи засідань відповідних Київського губернського і 

окружних комітетів допомоги. Листування з губфінвідділом, 

губвиконкомом, окружними і районними комітетами, райвиконкомами і 

сільрадами щодо заходів допомоги постраждалих, підрахування збитків від 

інтервенції. Звіти інспекторів про перевірку роботи окркомів. Документи 

щодо зібрання і обліку заяв про заподіяння збитків. Заяви громадян про 

прийняття в члени Всеукраїнського товариства і Київського губернського 

комітету допомоги жертвам інтервенції. Списки і відомості про 
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постраждалих по м. Києву. Списки співробітників губернського комітету. 

Журнали реєстрації вхідної кореспонденції. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 384 

2. ф. Р-693 

3. Київська обласна швейна торгівельна база Головного 

управління зі збуту продукції легкої промисловості УРСР, м. Київ  

4. 1 оп., 10 спр., 1937-1941 рр. 

5. Опис 1 

6. 10 спр., 1937-1941 рр. 

7. Циркуляри, накази, інструкції Наркомату фінансів СРСР, Головного 

управління швейної промисловості та Наркоматів легкої промисловості 

УРСР і СРСР, Київської обласної контори Державного банку УРСР щодо 

витрат і здання коштів, фінансової звітності. Протоколи нарад головних 

бухгалтерів торгівельно-збутових баз. Листування з Наркоматом легкої 

промисловості і Київською конторою Державного банку УРСР, 

підприємствами та організаціями щодо фінансування. Довідки про 

фінансовий обіг приймально-експедиційних пунктів при фабриках.  

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 



460 

1. 385 

2. ф. Р-696 

3. Київське обласне управління у справах літератури і видавництв, 

м. Київ 

4. 1 оп., 1 спр., 1932 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1932 р. 

7. Рукопис і рецензія праці Молокова-Журського «За Ленінське 

опанування геологічно-розвідувальної науки і техніки». 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 386 

2. ф. Р-697 

3. 1-й Київський військово-учбовий пункт середньої мережі 

Київського військового округу, м. Київ 

 4. 1 оп., 1 спр., 1932-1933 рр. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1932-1933 рр. 

7. Відомості про військово-облікову підготовку в технікумах, 

проведену 1-м Київським військово-учбовим пунктом.  

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 
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1. 387 

2. ф. Р-699 

3. Переяславський пункт радянсько-польського акціонерного 

торгівельного товариства, м. Переяслав Переяславського району 

Київського округу 

4. 1 оп., 3 спр., 1930 р. 

5. Опис 1 

6. 3 спр., 1930 р. 

7. Листування Переяславського пункту щодо заготівлі птиці. Касові 

книги. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 388 

2. ф. Р-702 

3. Переяславська районна контора Південно-Західного округу 

зв’язку, м. Переяслав Переяславського району 

4. 1 оп., 4 спр., 1927-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 4 спр., 1927-1930 рр. 

7. Офіційні бюлетені Управління зв’язку УСРР. Циркуляри Південно-

Західного і Харківського округів зв’язку. Статистичні відомості про облік 

поштових відправлень Переяславської контори за 1929 рік. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 
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1. 389 

2. ф. Р-703  

3. Уповноважений Українського управління з палива по Київській 

губернії, м. Київ 

4. 1 оп., 1 спр., 1923-1924 рр. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1923-1924 рр. 

7. Матеріали і листування щодо виділення дров в резервний фонд 

Головного управління з палива УСРР. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 390 

2. ф. Р-706 

3. Ржищівське культурне радянське господарство Київського 

повітового земельного відділу, сел. Ржищів Київського повіту Київської 

губернії 

4. 1 оп., 1 спр., 1921-1922 рр. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1921-1922 рр. 

7. Листування з Київським повітвиконкомом і Київським повітовим 

управлінням культрадгоспів. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 
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1. 391 

2. ф. Р-708 

3. Київська губернська рада професійних спілок, м. Київ 

4. 2 оп., 851 спр., 1919-1925 рр. 

5. Опис 1 

6. 749 спр., 1919-1925 рр. 

7. Декрети, постанови РНК РСФРР і УСРР, Циркуляри ВЦСПС, його 

Південного бюро, Управління Всевобуча, медично-санітарного управління, 

Наркомату соціального забезпечення УСРР з основної діяльності. Накази 

губревкому про запровадження воєнно-трудової дисципліни в установах. 

Протоколи засідань президії губпрофради, її відділів, комісії з охорони 

праці, зборів правлінь профспілок. Протоколи районних професійних бюро, 

загальних зборів працівників підприємств. Листування з профспілковими 

організаціями губернії, опродкомгубом, військовими відомствами, заводами і 

кооперативами щодо покращення умов та оплати праці, забезпечення 

робітників. Звіти про діяльність київських профспілкових організацій. Звіти 

губпрофради про роботу уповноважених і повітових профспілок. Плани 

роботи і звіти уповноважених губпрофради по Київському округу і районах. 

Відомості про членів профспілок по повітах, чисельність безробітних, 

колективні договори губпрофради з профспілками, національний склад 

членів профспілок губернії. Статистичні відомості щодо оплати праці 

промислових робітників м. Києва, округу і губернії. Відомості про рівень 

середньої заробітної плати членів профспілок у трестах і на підприємствах. 

Списки: робітників, мобілізованих у продовольчі загони, службовців і 

працівників профспілок губернії, киян 18-60 років за 1922 рік. Анкети членів 

профспілок. Заяви щодо працевлаштування, розгляду конфліктів. Контрольні 

листи вхідних і вихідних документів губпрофради, губернського і окружних 

профспілкових бюро, профспілкових організацій. Акти обстеження 

громадських закладів, робітничих клубів. 
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5. Опис 2 

6. 102 спр., 1920-1925 рр. 

7. Циркуляри ВЦСПС, його Південного бюро. Протоколи засідань ради 

при відділі охорони здоров’я Південно-Західної залізниці, комісій з охорони 

праці, загальних зборів службовців і співробітників медичних установ та 

підрозділів м. Києва, Київського району та залізничних станцій. Протоколи 

засідань та зборів бюро секцій інженерів і техніків різних організацій 

губернії та районів. Листування з профспілками та установами щодо 

санітарних норм охорони праці, відкриття будинків відпочинку для 

робітників. Статистичні відомості про чисельність робітників – членів 

профспілок м. Києва, рівень оплати праці на підприємствах, сплату 

працівниками профспілкових внесків. Анкети реєстрації в профспілках 

студентів ВНЗ. Кошториси на облаштування профспілкових установ. Справи 

про скарги працівників щодо оплати праці. Списки співробітників відділів 

губпрофради. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 392 

2. ф. Р-709 

3. Київська окружна рада професійних спілок, м. Київ 

4. 2 оп., 861 спр., 1925-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 348 спр., 1925-1929 рр. 

7. Директиви, циркуляри, інструкції ВЦСПС, ВУСПС, Київської 

губернської і окружної профрад. Комплекс документів щодо районування 

профспілкових організацій Київщини у зв’язку з запровадженням округів. 

Листування з ВУСПС, Київськими губвиконкомом і міськрадою, 
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Центральним Київським робітничим кооперативом, уповноваженими 

окружної профради у районах, профспілками. Протоколи засідань окружної 

профради і бюро, окружних відділів профспілкових організацій, санаторно-

курортної комісії, бюро секцій інженерів профспілок та ін. підрозділів. 

Протоколи профспілкових конференцій та міжспілкових зборів членів 

місцевкомів і профспілок районів. Плани і звіти про роботу губернської і 

окружної профрад, губернських бюро інженерів і техніків, профспілок 

робітників і студентів та ін. Колективні договори губпрофради і 

губвиконкому. Списки, анкети відповідальних працівників окружних 

профспілкових бюро, губернських відділів профспілок. Статистичні 

відомості: райкомів про кількість членів профспілок на підприємствах; 

статистичного відділу про національний склад членів профспілок, рівень 

середньої заробітної плати на промилових підприємствах губернії і округу; 

окружного профспілкового бюро про напрями роботи. Статистика 

підсумків Всесоюзного перепису безробітних членів профспілок різних 

підприємств за 1927 рік. Акти та анкети перевірок матеріального становища 

членів профспілок і діяльності профспілкових установ і організацій.  

5. Опис 2 

6. 513 спр., 1925-1930 рр. 

7. Циркуляри, розпорядження ВУСПС, окружної профради. Протоколи 

засідань президій ВУСПС, окружної профради, її комісій і місцевкому, 

окружних відділів і бюро ІТП профспілкових організацій, дільничних 

комітетів і комісій профспілки залізничників. Протоколи нарад секретарів 

окружних відділів профспілок, співробітників окружного парткому, 

загальних зборів співробітників окружної профради. Протоколи окружних 

профспілкових конференцій. Листування з ВУСПС, окружними парткомом 

та РСІ, профспілковими організаціями підприємств і установ округу, їх 

місцевкомами. Плани роботи і звіти окружної профради та її місцевкому, 

окружних і районних відділів профспілок. Звіти про роботу галузевих 

профспілкових організацій, райкомів і окркомів профспілок. Зведений 
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статистичний звіт про культурно-масову роботу профспілкових організацій 

округу, діяльність професійно-технічних шкіл. Річні звіти підприємств 

місцевої промисловості округу. Статистичні відомості про чисельність 

працюючих членів профспілок в окрузі та рекомендованих на керівні посади; 

роботу клубів, бібліотек та ін. установ. Відомості про рівень продуктивності 

праці і матеріальне становище робітників промислових підприємств, 

чисельність ударних бригад округу. Акти фінансових перевірок окружної 

профради та окружних відділів профспілок. Списки, посвідчення, мандати 

співробітників. Списки профспілкових організацій округу за 1930 рік. 

Фінансові звіти окружних профради і комітетів профспілок, ін. фінансові 

документи. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (7 од.) 

11. – 

 

1. 393 

2. ф. Р-710 

3. Київська обласна рада професійних спілок, м. Київ 

4. 9 оп., 6624 спр., 1932-2013 рр.  

5. Опис 1 

6. 2655 спр., 1932-1937 рр.  

7. Постанови, директиви, розпорядження президії ВУСПС, Київської 

облпрофради, Київського облвиконкому. Протоколи засідань президії 

облпрофради, місцевих та обласних бюро секцій інженерів і техніків, 

президій і пленумів обкомів профспілок. Протоколи міжрайонних і районних 

з’їздів профспілок. Стенограми обласного з’їзду профспілок Київської 

області, загальних зборів профспілкового активу м. Києва, загальноміського 

зльоту ударників і конференції робітників-залізничників. Листування з 

ВУСПС, районними профрадами, обкомами профспілок, підприємствами та 
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установами. Плани роботи і звіти облпрофради, її президії і відділів. 

Доповідь про роботу профспілок Київської області за 1935 рік. Фінансові 

звіти обласної і районних профрад, обкомів профспілок, завкомів 

підприємств. Колективні договори профспілкових організацій. Справи про 

надання працівникам звання Героя соціалістичної праці, нагородження 

орденом Трудового Червоного прапора. Акти перевірки техніки безпеки на 

підприємствах області. Акти обстеження роботи профспілкових установ, 

спортивних клубів і товариств. Документи щодо обласних спортивних 

змагань і спартакіад. Відомості про національний склад профспілок, 

чисельність працівників і членів профспілок на підприємствах області. 

Картотека скарг і заяв членів профспілок та матеріали їх розгляду. Справи 

про розгляд скарг окремих осіб (за прізвищами). Списки профспілкових 

організацій, підпорядкованих облпрофраді, районних профспілок. Списки, 

анкетні відомості відповідальних співробітників облпрофради та її відділів. 

5. Опис 2 

6. 23 спр., 1932-1937 рр. 

7. Постанови Наркомату праці УСРР та листування з ним щодо оплати 

праці комуністів, фахівців і робітників таємних відділів. Директиви ВЦСПС і 

ВУСПС. Циркуляри, розпорядження обласного відділу праці, Київського 

міського військкомату. Постанови, резолюції парткомів і колегій різних 

рівнів, партійної групи і фракції облпрофради з кадрових питань. Протоколи 

засідань партійної групи, пленуму і президії облпрофради. Резолюції нарад 

секретарів міських партійних осередків щодо чисток в організаціях, боротьби 

з спекуляціями, крадіжками і пияцтвом на транспорті. Листування із 

спецчастинами радянських установ і організацій, НКВС УСРР, Київським 

окрвиконкомом, партійними і господарськими організаціями щодо кадрів та 

техніки безпеки на виробництві. Картки обліку військовозобов’язаних членів 

профспілок. Списки і посвідчення працівників спецбюро профспілкових 

організацій. Списки уповноважених місцевих і районних комітетів 
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профспілок. Акти перевірки ведення таємного діловодства окремими 

профспілками.  

5. Опис 3 

6. 958 спр., 1948-1962 рр. 

7. Постанови Ради Міністрів СРСР і УРСР, ВУСПС (1959, 1962 рр.). 

Постанови, протоколи, стенограми пленумів облпрофради, І-ї міжспілкової 

конференції профспілок Київської області, обласних нарад представників 

профспілок, міських зборів профспілкового активу м. Києва. Протоколи 

засідань президії облпрофради. Стенограми зустрічей з іноземними 

профспілковими делегаціями. Плани роботи і звіти облпрофради, її відділів. 

Звіти та стенограми про культурно-масову роботу, громадські і спортивні 

заходи, впровадження винаходів та раціоналізаторських пропозицій, 

сприяння стаханівському руху, роботу піонерських таборів, бібліотек, 

кіноустановок області тощо. Довідки та повідомлення про житлове 

будівництво, роботу профспілок області щодо охорони праці, техніки 

безпеки і виробничої санітарії на підприємствах. Річні звіти технічних 

інспекторів. Списки, анкети делегатів обласних профспілкових конференцій. 

Інформації і довідки профспілкових організацій щодо виконання 

колективних договорів. Зведені і річні фінансові звіти, кошториси, 

бюджети, штатні розклади облпрофради. Акти і матеріали профспілок 

щодо нещасних випадків на підприємствах. 

5. Опис 4 

6. 559 спр., 1958-1959,1961-1967 рр. 

7. Постанови президії ВЦСПС, ВУСПС, облпрофради, Київської 

міськради. Протоколи засідань президії облпрофради. Стенограми нарад 

співробітників відділів облпрофради, обласних і міських конференцій 

профспілок. Листування з ВЦСПС, ВУСПС, партійними, профспілковими і 

господарськими установами, Київським раднаргоспом. Плани роботи та 

звіти відділів облпрофради (охорони праці, міжнародного туризму та ін.), 

технічних інспекторів. Зведені статистичні звіти про кількість членів 
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профспілок, вибори до профспілкових органів та фабрично-заводських 

комітетів. Статистичні звіти щодо раціоналізаторства на підприємствах. 

Документи Київського вечірнього університету культури, журі виставки 

народної творчості до 100-річчя з дня смерті Т.Г. Шевченка, ІІ Літньої 

Спартакіади профспілок (1961 р.). Плани формування груп радянських 

туристів для виїзду за кордон (1963 р.), прийому іноземних делегацій та 

відрядження радянських у різні країни. Звіти щодо оздоровлення дітей 

області. Списки піонерських таборів. Фінансові звіти і зведені бюджети 

облпрофради, профспілкових організацій. Річні звіти юридичної 

консультації. Аналіз роботи громадських закладів області. Списки 

профспілкових організацій, підпорядкованих Київській сільській 

облпрофраді. 

5. Опис 4 (додатковий) 

6. 487 спр., 1949-1967 рр. 

7. Постанови Київської міськради і облпрофради, секретаріату 

ВУСПС. Протоколи зборів профспілкових активів міст і районів області, 

загальних і звітно-виборчих профспілкових зборів організацій. Стенограми 

обласних профспілкових конференцій. Протоколи засідань і виробничих 

нарад місцевкому обласної профспілки. Фінансові звіти місцевкому. Звіти 

відділів соцільного страхування та міжнародного туризму. Довідки, 

повідомлення облпрофради щодо виробничої роботи, оплати праці, нещасних 

випадках на виробництві. Зведені звіти про кількість членів профспілок та 

профспілкових активів області. Документи щодо міжнародної співпраці 

облпрофради. Списки членів профспілки для туристичних поїздок за кордон. 

Звіти відділу соціального страхування та юридичної консультації. Зведені 

бюджети обкомів профспілок. 

5. Опис 5 

6. 1136 спр., 1968-1976 рр. 

7. Постанови президії і секретаріату ВЦСПС.  Протоколи засідань 

президій і пленумів Київської облпрофради. Стенограми пленумів і нарад 
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останньої. Плани роботи президії облпрофради. Доповідні записки, довідки, 

інформації, звіти про роботу облпрофради. Статистичні звіти про кількість 

профспілкових організацій та членів профспілок, чисельність фахівців з 

вищою освітою. Плани роботи, звіти та ін. поточна виробнича 

документація відділів та юридичної консультації облпрофради, місцевкому 

обласної профспілки. Листування з окружними правліннями іноземних 

профспілкових організацій. Акти фінансовіої ревізії діяльності облпрофради. 

5. Опис 5 с 

6. 17 спр., 1953-1956, 1958, 1960-1966, 1968 рр 

7. Постанови президії ВУСПС, Київських обкому КПУ, облвиконкому, 

президії та секретаріату облпрофради, Уповноваженого Всесоюзного 

акціонерного товариства «Інтурист» в УРСР. Листування: з ВЦСПС, 

ВУСПС, Управлінням з туризму при Раді Міністрів СРСР, «Інтуристом» з 

питань міжнародного туризму та поведінки радянських делегацій; з ВУСПС і 

Держкомпраці щодо нещасних випадків на виробництві. Довідки та 

інформації про перебування в м. Києві іноземних делегацій, поїздки 

радянських туристів за кордон. Звіти про роботу фабрично-заводських 

місцевкомів області, працевлаштування осіб, звільнених за амністією. 

5. Опис 6 

6. 695 спр., 1977-1991 рр. 

7. Протоколи засідань пленуму і президії Київської облпрофради. 

Протоколи і стенограми Київської обласної міжспілкової конференції 

профспілок, пленумів облпрофради. Плани роботи, протоколи засідань і 

звіти місцевкому профспілок. Звіти та зведення облпрофради щодо 

основної діяльності, санітарно-оздоровчих заходів, виробничого 

травматизму, виконання планів з покращення умов і охорони праці 

робітників, підсумків виборів профспілкових організацій, укладання і 

виконання колективних договорів. Звіти відділів облпрофради та юридичної 

консультації. Інформації про роботу з вирішення житлово-побутових 

проблем працівників. Статистичні відомості про роботу профспілкових 
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організацій області. Статистичні звіти про роботу будинків культури, 

бібліотек, народних університетів і шкіл комуністичної праці. Бюджети 

профспілкових організацій. Зведені фінансові звіти облпрофради, підзвітних 

організацій, обкомів профспілок, профкомів, обласних рад спортивних 

товариств. 

5. Опис 8 

6. 94 спр, 1992-2013 рр. 

7. Протоколи і стенограми: пленумів і засідань президії Київської 

облпрофради, обласних міжспілкових конференцій профспілок.  

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (866 од.) 

11. – 

 

1. 394 

2. ф. Р-712 

3. Київський губернський відділ Всеросійської професійної спілки 

робітників землі та лісу, м. Київ 

4. 3 оп., 323 спр., 1920-1925 рр. 

5. Опис 1 

6. 148 спр., 1920-1925 рр. 

7. Постанови, обіжники, розпорядження, інструкції, накази ВУЦВК, 

РНК УСРР, Наркомату праці УСРР, ЦК профспілки Всеробітземліс, її 

Київського губернського відділу, губернського лісового управління. 

Положення про центральну та місцеву комісії у справі покращення побуту 

робітників. Протоколи засідань ЦК Всеробітземлісу, губернського відділу 

профспілки та губернських комісій, робітничих комітетів, тарифно-

розціночної і тарифно-нормувальної комісій підзвітних підприємств. 

Протоколи загальних зборів співробітників та робітників повітового 

земвідділу, радгоспів, підприємств лісництв. Звіти губернського лісового 
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управління, губернського відділу профспілки та відділів робітничих 

комітетів про роботу. Статистичні відомості про чисельність членів 

профспілки по губернії. Колективні договори з установами, організаціями. 

Анкети, заяви членів профспілки. 

5. Опис 2 

6. 146 спр., 1921-1925 рр. 

7. Постанови, положення, обіжники, розпорядження РНК УСРР, ЦК 

та Київських губернської профради і губернського відділу Всеробітземлісу. 

Протоколи засідань, губпрофради, членів правлінь повітових відділів 

профспілки, робітничих комітетів і загальних зборів працівників лісництв. 

Протоколи губернських і окружних з’їздів та конференцій профспілок. 

Плани роботи губпрофради та секцій. Звіти губернського відділу 

Всеробітземлісу про роботу. Листування з профспілковими організаціями 

губернії щодо професійно-технічної освіти членів профспілки. Акти 

перевірки роботи РКК губернії та районних секретаріатів профспілки. 

Списки, посвідчення співробітників губернського відділу профспілки.  

5. Опис 3 

6. 29 спр., 1924 р. 

7. Обіжники, розпорядження ЦК Всеробітземлісу. Колективні 

договори з окружними відділами профспілки. Протоколи засідань президій 

Українського бюро та Київського губернського відділу Всеробітземлісу, 

секцій останнього. Листування губернського відділу профспілки з 

культурно-освітніх питань. Статистичні відомості окружних відділів про 

кількість, склад і перереєстрацію членів профспілки, кількість неписьменних 

в округах губернії. Доповідь губернського відділу щодо охорони праці. Звіти 

робітничих комітетів підприємств, кооперативів, Сільбанку, 

сільськогосподарської дослідної станції про роботу. Заяви про вступ до 

профспілки. Документи щодо укладання колективних договорів.  

8. Російська, українська 

9. Відкритий  
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10. Картки тематичного каталогу (918 од.) 

11. – 

 

1. 395 

2. ф. Р-713 

3. Київський окружний відділ Всесоюзної професійної спілки 

робітників землі та лісу, м. Київ 

4. 2 оп. 395 спр., 1923-1928 рр. 

5. Опис 1 

6. 66 спр., 1923-1928 рр. 

7. Постанови, циркуляри, розпорядження РНК УСРР, ЦК Київського 

губернського і окружних відділів Всеробітземлісу. Протоколи засідань 

правління, президії, пленумів Київського, Малинського, Радомисльського 

окружних відділів, місцевкомів та секцій, загальних зборів членів 

профспільки. Протоколи районних профспілкових конференцій. Звіти 

окружних і районних відділів та секцій, профспілки, робітничих комітетів 

лісництв про роботу. Відомості про кількість членів профспілки по 

окружних відділах. Статистичні звіти з обліку праці в установах і 

організаціях. Акти обстеження лісництв. Особисті картки обліку членів 

Всеробітземлісу. Списки відповідальних працівників і членів районних 

профспілкових організацій. 

5. Опис 2 

6. 329 спр., 1923-1928 рр. 

7. Постанови, обіжники Наркомату праці УСРР. Обіжники, 

розпорядження, протоколи засідань ВУЦК, Київської губернської і окружної 

профрад Всеробітземлісу. Протоколи засідань окружного відділу та райкомів 

профспілки, оргбюро останніх, РКК, місцевкомів м. Києва, районних комісій 

з чистки особого складу лісництв, робітничих комітетів і загальних зборів 

співробітників лісництв. Протоколи окружного з’їзду, районних 

конференцій, загальних зборів членів профспілки, нарад сільських 
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робітничих комітетів округу. Плани роботи і звіти окружного відділу, 

райкомів, робітничих комітетів профспілки. Статистичні зведення 

профспілкових організацій округу. Колективні договори і тарифні угоди з 

підприємствами, організаціями, товариствами, приватними особами. 

Листування щодо договорів та угод. Фінансові звіти окружного відділу. 

Контрольні книги з обліку членів профспілки. Особові картки та анкети 

членів секцій окружного відділу профспілки. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (16 од.) 

11. – 

 

1. 396 

2. ф. Р-714 

3. Місцевий комітет професійної спілки робітників земельних 

органів при Київському обласному управлінні 

«Льоноконоплетрактороцентру», м. Київ 

4. 1 оп., 10 спр., 1932-1934 рр. 

5. Опис 1 

6. 10 спр., 1932-1934 рр. 

7. Протоколи засідань місцевкому, бюро ІТП, зборів активу 

профспілки. Колективний договір Українського відділення Всесоюзного 

центру МТС (Укртрактороцентр) з Київським обкомом профспілки МТС. 

Листування з організаціями і членами профспілки щодо мобілізації коштів, 

оздоровлення кадрів тощо. Документація щодо обліку членів бюро ІТП і 

винахідництва. Зведення про хід сільськогосподарських кампаній в області. 

Інформація про соціалістичні зобов’язання і змагання.  

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 
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11. –  

 

1. 397 

2. ф. Р-715 

3. Броварський районний комітет Всесоюзної професійної спілки 

робітників землі та лісу, сел. Бровари Броварського району Київського 

округу 

4. 1 оп., 14 спр., 1921-1922, 1925-1927 рр. 

5. Опис 1 

6. 14 спр., 1921-1922, 1925-1927 рр. 

7. Протоколи засідань правління, РКК і загальних зборів 

співробітників Броварського лісництва. Протоколи засідань райкому та 

загальних районних зборів членів Всеробітземлісу, представників сільських 

робітничих комітетів. Плани і звіти робітничого комітету Броварського 

району. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 398 

2. ф. Р-716 

3. Германівський районний комітет Всесоюзної професійної спілки 

робітників землі та лісу, с. Германівка Германівського району 

Київського округу  

4. 1 оп., 4 спр., 1927 р. 

5. Опис 1 

6. 4 спр., 1927 р. 
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7. Протоколи засідань райкому профспілки, сільського робітничого 

комітету та загальних зборів батраків сіл Германівського району. Списки 

наймитів Германівського та Обухівського районів.  

8. Українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 399 

2. ф. Р-717 

3. Будаївський районний комітет Всесоюзної професійної спілки 

робітників землі та лісу, с. Боярка-Будаївка Будаївського району 

Київського округу  

4. 1 оп., 50 спр., 1925-1927 рр. 

5. Опис 1 

6. 50 спр., 1925-1927 рр. 

7. Постанови, директиви, циркуляри, положення, інструкції ВУЦК і 

Українського бюро Всеробітземлісу, Наркомату праці УСРР. Протоколи 

засідань бюро агросекретаріату Київського окружного відділу та правління 

Будаївського райкому профспілки. Протоколи загальних зборів членів 

районної профспілки, фахівців сільського та лісового господарств району, 

членів і наймитів сільських робітничих комітетів, співробітників Боярського 

лісництва. Плани роботи і звіти районного робітничого комітету. Доповіді 

про результати сільськогосподарської кампанії 1925 року. Договори щодо 

ліквідації неписьменності серед членів районної профспілки. Списки 

відповідальних профспілкових працівників райкому, робітничих і сільських 

комітетів Будаївського району. Колективні договори і тарифні угоди між 

робітничим комітетом профспілки та підприємствами і приватними особами. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 
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10. – 

11. – 

 

1. 400 

2. ф. Р-718 

3. Київське відділення науково-дослідного інституту 

променергетики, м. Київ 

 4. 1 оп., 1 спр., 1933 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1933 р. 

7. Постанова науково-дослідного сектору Наркомату важкої 

промисловості СРСР  щодо перевірки аспірантур профільних науково-

дослідних інститутів. Акт перевірки аспірантури Київського відділення 

інституту променергетики. Списки аспірантів. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 401 

2. ф. Р-719 

3. Іванківський районний комітет Всесоюзної професійної спілки 

робітників землі та лісу, с. Іванків Іванківського району Київського 

округу 

4. 1 оп., 15 спр., 1925-1927, 1929 рр. 

5. Опис 1 

6. 15 спр., 1925-1927, 1929 рр. 

7. Постанова, обіжники пленуму Київського окружного відділу 

Всеробітземлісу щодо організаційних питань. Протоколи районної 

профспілкової конференції, засідань правління Іванківського районного та 
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сільських робітничих комітетів, загальних зборів членів комітетів і 

профспілки, співробітників лісництв. Звіти про діяльність та акти 

перевірок окремих сільських робітничих комітетів. Кошториси і фінансові 

звіти. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. –  

 

1. 402 

2. ф. Р-720 

3. Київський районний комітет Всесоюзної професійної спілки 

робітників землі та лісу, м. Київ 

4. 1 оп., 2 спр., 1927 р. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1927 р. 

7. Протоколи: пленуму Гостомельського та Будаївського райкомів 

профспілки, засідань сільських робітничих комітетів, загальних зборів 

співробітників лісництв. Матеріали до протоколів. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 403 

2. ф. Р-721 

3. Підварський сільський робітничий комітет Всесоюзної 

професійної спілки робітників землі та лісу, с. Підварки 

Переяславського району Київського округу 

4. 1 оп., 8 спр., 1922, 1927-1929 рр. 
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5. Опис 1 

6. 8 спр., 1922, 1927-1929 рр. 

7. Протоколи засідань правління та загальних зборів членів сільського 

робітничого комітету профспілки, РКК, зборів співробітників лісництва, 

колективу Переяславського кредитного кооперативу і радгоспу. Плани 

роботи, кошториси Київського окружного комітету Всеробітземлісу.  

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. –  

 

1. 404 

2. ф. Р-722 

3. Кагарлицький районний комітет Всесоюзної професійної спілки 

робітників землі та лісу, с. Кагарлик Кагарлицького району Київського 

округу 

4. 1 оп., 61 спр., 1925-1928 рр. 

5. Опис 1 

6. 61 спр., 1925-1928 рр. 

7. Постанови, циркуляри ВУЦВК і РНК УСРР, Київського окружного 

відділу Всеробітземлісу. Обіжники, накази, розпорядження ЦК, ВУЦК і 

Кагарлицького райкому Всеробітземлісу. Протоколи засідань президії 

Київського окружного відділу та Кагарлицького райкому профспілки, РКК, 

робітничих комітетів та загальних зборів співробітників і робітників 

радгоспів, кооперативів району. Плани роботи та протоколи засідань 

сільських робітничих комітетів, загальних зборів наймитів і членів 

профспілки. Звіти про роботу райкому профспілки. Плани роботи та акти 

ревізій робітничого комітету Кагарлицького радгоспу. Фінансові звіти і 

кошториси робітничих комітетів профспілки. 

8. Українська, російська 
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9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 405 

2. ф. Р-723 

3. Великодимерський районний комітет Всесоюзної професійної 

спілки робітників землі та лісу, с. Велика Димерка Київського округу 

4. 1 оп., 52 спр., 1925-1928 рр. 

5. Опис 1 

6. 52 спр., 1925-1928 рр. 

7. Циркуляри, обіжники, розпорядження ВРНГ СРСР, Київського 

окружного відділу Всеробітземлісу. Протоколи засідань Великодимерського 

і Броварського райкомів профспілки, районної РКК, правлінь сільських 

робітничих комітетів, робітничих комітетів і загальних зборів співробітників 

Димерського та ін. лісництв. Протоколи районних профспілкових 

конференцій. Протоколи загальних зборів членів сільських робітничих 

комітетів і профспілки. Квартальні плани і звіти про діяльність райкому 

профспілки. Зведення про кількість працівників та членів профспілки в 

установах і на підприємствах району. Фінансові звіти і кошториси райкому, 

сільських робітничих комітетів профспілки, лісництв. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 
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1. 406 

2. ф. Р-724 

3. Ірпінський робітничий комітет Всесоюзної професійної спілки 

робітників землі та лісу, сел. Ірпінь Гостомельського району Київського 

округу 

4. 1 оп., 7 спр., 1925-1927 рр. 

5. Опис 1 

6. 7 спр., 1925-1927 рр. 

7. Положення про РКК на Ірпінських лісорозробленнях; протоколи її 

засідань. Протоколи засідань Ірпінського робітничого комітету профспілки 

та загальних зборів лісорубів. Акти обстеження охорони праці робітичого 

комітету. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 407 

2. ф. Р-725 

3. Розважівський районний комітет Всесоюзної професійної спілки 

робітників землі та лісу, с. Розважів Розважівського району Київського 

округу 

4. 1 оп., 18 спр., 1924-1927 рр. 

5. Опис 1 

6. 18 спр., 1924-1927 рр. 

7. Обіжники, розпорядження Київського окружного відділу 

Всеробітземлісу. Протоколи засідань правління Розважівського райкому 

профспілки, сільських робітничих комітетів району, робітничих комітетів 

районних лісництв. Протоколи загальних зборів членів і наймитів сільських 
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робітничих комітетів, співробітників лісництв. Плани роботи і звіти райкому 

профспілки.  

8. Українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 408 

2. ф. Р-726 

3. Бориспільський районний комітет Всесоюзної професійної 

спілки робітників землі та лісу, смт. Бориспіль Бориспільського району 

Київського округу 

4. 1 оп., 4 спр., 1927 р. 

5. Опис 1 

6. 4 спр., 1927 р. 

7. Протоколи засідань Бориспільського райкому, робітничого та 

сільського робітничого комітетів Всеробітземлісу, районної профспілкової 

конференції. Протоколи загальних зборів членів профспілки і робітників 

Олександрівського радгоспу. Місячні фінансові звіти райкому. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 409 

2. ф. Р-727 

3. Рогозівський районний комітет Всесоюзної професійної спілки 

робітників землі та лісу, с. Рогозів Рогозівського району Київського 

округу 

4. 1 оп., 3 спр., 1927 р. 



483 

5. Опис 1 

6. 3 спр., 1927 р. 

7. Протоколи засідань РКК Бориспільського лісництва, загальних 

зборів членів профспілки, вантажників смт. Бориспіль. Тарифні умови та 

колективні договори райкому профспілки. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 410 

2. ф. Р-729 

3. Київське міжрайонне відділення Українського об’єднання по 

заготівлі сировини для тютюнової промисловості, м. Київ 

4. 1 оп., 1 спр., 1932 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1932 р. 

7. Картотека розрахунків з робітниками і службовцями Київського 

міжрайонного відділення. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 411 

2. ф. Р-730 

3. Хабнівський районний комітет Всесоюзної професійної спілки 

робітників землі та лісу, м-ко Хабне Хабнівського району Київського 

округу 

4. 1 оп., 13 спр., 1924, 1927-1928 рр. 
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5. Опис 1 

6. 13 спр., 1924, 1927-1928 рр. 

7. Протоколи засідань правління Хабнівського райкому 

Всеробітземлісу, його науково-технічної секції, районної РКК, загальних 

зборів членів профспілки та сільських робітничих комітетів, робітників 

млина і лісопильного заводу. Кошториси та звіти робітничого комітету 

профспілки. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 412 

2. ф. Р-731 

3. Чорнобильський і Димерський районний комітет Всесоюзної 

професійної спілки робітників землі та лісу, смт. Чорнобиль Київського 

округу 

4. 2 оп., 18 спр., 1922-1929 рр. 

5. Опис 1 

6. 17 спр., 1922-1929 рр. 

7. Протоколи засідань правління і пленуму Всеробітземлісу, 

Чонобильського райкому, комісій та бюро партійного осередку профспілки, 

робітничого комітету. Протоколи загальних зборів співробітників районного 

лісництва, наймитів с. Іваньків та членів профспілки. Кошториси витрат 

райкому та сільських робітничих комітетів. 

5. Опис 2 

6. 1 спр., 1925-1927 рр. 

7. Листування райкому профспілки щодо обліку наймитів. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 
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10. – 

11. – 

 

1. 413 

2. ф. Р-732 

3. Лехнівський районний комітет Всеросійської професійної спілки 

робітників землі та лісу, с. Лехнівка Лехнівського району Київського 

округу 

4. 1 оп., 5 спр., 1923-1924, 1926 рр. 

5. Опис 1 

6. 5 спр., 1923-1924, 1926 рр. 

7. Положення про районні секретаріати та сільські комітети 

Всеробітземлісу. Протоколи засідань президії Київської окружної профради, 

Прилуцького окружного відділу профспілки, секретарів і відповідальних 

співробітників низових профспілкових організацій. Протоколи загальних 

зборів робітників та наймитів сіл району. Плани роботи секретаріату 

Лехнівської районної профспілки. Статистичні відомості про кількість 

наймитів в районі. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 414 

2. ф. Р-733 

3. Богуславський повітовий комітет професійної спілки 

працівників харчової промисловості, м. Богуслав Київської губернії 

4. 1 оп., 2 спр., 1921-1922 рр. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1921-1922 рр. 
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7. Циркуляри, розпорядження Київського губкому профспілки 

робітників харчової промисловості. Списки співробітників підприємств. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 415 

2. ф. Р-734 

3. Київський губернський комітет Всеросійської професійної 

спілки працівників народного харчування «Нархарч», м. Київ 

4. 1 оп., 32 спр., 1918-1925 рр. 

5. Опис 1 

6. 32 спр., 1918-1925 рр. 

7. Інструкції, циркуляри ЦК Всеросійської профспілки робітників 

народного харчування щодо охорони праці та обліку членів профспілки. 

Статут профспілки «Нархарч». Протоколи засідань президії ЦК і 

Київського губкому профспілки, окркомів, губернської профради, 

місцевкомів, нарад при губкомі. Статут і протоколи засідань каси 

взаємодопомоги при губкомі профспілки. Протоколи загальних зборів 

співробітників підприємств. Листування з ЦК «Нархарчу», Київською 

губпрофрадою, губернськими відділами і комісіями, окркомами та 

місцевкомами профспілок щодо умов праці і проживання робітників тощо. 

Плани роботи та кошториси губпрофради, губкому, місцевкомів 

профспілки. Акти ревізій щодо охорони праці. Звіти про роботу окркомів 

профспілки. Колективні договори (1918-1923 рр.). Списки працівників 

їдалень і чайних, членів профспілки «Нархарч». Заяви членів профспілки до 

каси взаємодопомоги. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 
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10. – 

11. –  

 

1. 416 

2. ф. Р-735 

3. Київський губернський комітет Всеросійської професійної 

спілки працівників харчосмакової промисловості, м. Київ  

4. 1 оп., 577 спр., 1919-1925 рр. 

5. Опис 1 

6. 577 спр., 1919-1925 рр. 

7. Статут робітничого житло-будівельного та орендного 

кооперативного товариства «Харчосмак». Циркуляри, інструкції ЦК і 

Київського губернського відділу Всеросійської профспілки робітників 

харчосмакової промисловості. Протоколи засідань правління, колегії, 

Київського губвідділу та губкому профспілки, відділів і комісій останнього. 

Протоколи засідань президії Київської губпрофради, повітових, окружних 

відділень профспілки, фабрично-заводських комітетів та загальних зборів 

працівників підприємств харчосмакової промисловості. Листування з 

трестами, ЦК профспілки «Харчосмак», окружними відділеннями і 

завкомами щодо організаційних питань. Плани і звіти про роботу губкому 

профспілки, його відділів, повітових комітетів, Харчотресту. Акти 

обстежень та списки співробітників підприємств харчосмакової 

промисловості. Акти фінансових ревізій губкому профспілки. Списки і 

баланси підприємств, об’єднаних профспілкою. Заяви, довідки членів 

профспілки. Особові картки співробітників Київського губернського відділу 

профспілки. Особові справи співробітників губкому. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 
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1. 417 

2. ф. Р-736 

3. Київський окружний комітет професійної спілки працівників 

харчосмакової промисловості, м. Київ 

4. 3 оп., 936 спр., 1923-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 692 спр., 1925-1930 рр. 

7. Постанови, циркуляри, обіжники, інструкції Київської окружної 

інспектури праці, Київської окружної профради, Всеукраїнського та 

Київського окружного комітетів профспілки «Харчосмак». Протоколи 

засідань ЦК Всеукраїнської профспілки, Київського окркому, зборів 

співробітників, житлово-кооперативного товариства «Харчосмак». 

Протоколи засідань РКК, завкомів підприємств, нарад і конференцій 

керівників районних фабрично-заводських комітетів. Протоколи загальних 

зборів та виробничих нарад робітників і службовців; конференцій 

профспілкового активу підприємств харчосмакової промисловості. 

Листування з уповноваженими трестів, Київським окрвиконкомом, житлово-

будівельним товариством профспілки «Харчосмак», місцевкомами, 

завкомами і адміністрацією підприємств, навчальними закладами, 

кінотеатрами. Плани роботи та звіти окркому профспілки. Звіти завкомів і 

підприємств. П’ятирічний план розвитку харчосмакової промисловості 

Київського округу. Трудові угоди товариства та окружного комітету 

профспілки з підприємствами і приватними особами. Колективні в тарифні 

договори Всеукраїнської профспілки «Харчосмак». Списки підприємств, 

державних установ харчосмакової промисловості, відповідальних 

співробітників окркому профспілки, групових комітетів профспілок. Акти 

обстеження діяльності завкомів, групових комітетів, профспілкових 

організацій підприємств харчосмакової промисловості. 
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5. Опис 2 

6. 82 спр., 1925-1930 рр. 

7. Циркуляри, розпорядження, протоколи засідань правління 

Київського окркому профспілки «Харчосмак». Протоколи засідань 

фабрично-заводських комітетів, місцевкомів, комісій підприємств і трестів; 

загальних зборів працівників, співробітників секцій і бюро окружного 

комітету профспілки. П’ятирічний план розвитку борошномельної 

промисловості УСРР. Промислово-фінансові плани районних управлінь 

трестів. Звіти бюро ІТП при окркомі профспілки, інспекторів з охорони 

праці, завкомів, місцевкомів підприємств щодо кількості працюючих членів 

профспілки та умов праці робітників. Фінансові звіти фабрично-заводських 

комітетів. Листування з управліннями трестів щодо роботи профкомів. 

Колективні і тарифні договори окркому профспілки «Харчосмак» з 

адміністрацією та власниками підприємств, правліннями трестів. 

5. Опис 3 

6. 162 спр., 1923-1930 рр. 

7. Обіжники, інструкції Наркомату праці УСРР, ЦК профспілки, 

«Харчосмак», Київської губпрофради. Протоколи І-ї Київської окружної 

конференції профспілкових організацій, окружних з’їздів профспілки і 

працівників харчової промисловості. Протоколи засідань президії окркому 

профспілки, місцевкому, місцевих РКК Харчотресту та підприємств галузі; 

загальних зборів співробітників підприємств; членів профспілки в районах. 

Протоколи засідань, плани роботи і звіти районних завкомів. Плани роботи 

та звіти окружного і районних комітетів та бюро інженерно-технічної секції 

профспілки. Статистичні звіти і зведення про діяльність підприємств 

профспілки за 1930 рік. Листування з губпрофрадою, ЦК профспілки, 

державними установами. Колективні договори з трестами та підзвітними 

підприємствами. Фінансові звіти завкомів та акти перевірки їх роботи. 

Довідки, посвідчення членів профспілки. Особові картки і списки 
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співробітників підприємств, членів бюро інженерно-технічної секції 

профспілки. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 418 

2. ф. Р-740 

3. Великокорогодський сільський робітничий комітет Всесоюзної 

професійної спілки робітників землі та лісу, с. Великий Корогод 

Чорнобильського району Київського округу 

4. 1 оп., 3 спр., 1926-1927 рр. 

5. Опис 1 

6. 3 спр., 1926-1927 рр. 

7. Обіжники Чорнобильського райкому Всеробітземлісу щодо 

укладання трудових договорів, переобрання профрад та ін. організаційних 

питань. Протоколи засідань та загальних зборів членів Великокорогодського 

сільського робітничого комітету профспілки. Звіти про культурно-масову 

роботу. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 419 

2. ф. Р-741 

3. Київський окружний комітет професійної спілки працівників 

освіти, м. Київ 

4. 2 оп., 280 спр., 1922-1928 рр. 
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5. Опис 1 

6. 278 спр., 1922-1928 рр. 

7. Обіжники, циркуляри, інструкції Всеукраїнського ЦК та Київських 

губернського і окружного комітетів профспілки працівників освіти. 

Положення про дільничні комітети профспілки. Протоколи засідань 

окружного, повітового і районних комітетів, дільничних комітетів та 

місцевкомів райкомів профспілки, РКК місцевкомів навчальних закладів. 

Листування з ЦК та райкомами профспілки, Київським окрвиконкомом і 

окружною страховою касою щодо професійної організації, соціального 

захисту та оплати праці працівників освіти. Акти перевірки умов праці 

працівників шкіл і дитячих садків. Акти обстеження дитячих трудових 

колоній округу. Правила внутрішнього розпорядку для робітників шкіл і 

дитячих будинків-інтернатів. Плани роботи окркому, місцевкомів і групових 

комітетів райкомів профспілки. Звіти про роботу окркому профспілки та 

його віділів, райкомів, місцевкомів та групових комітетів. Звіт про 

становище народної освіти в Київському окрузі, перевірку закладів 

культурного обслуговування робітників освітньої сфери. Статистичні 

відомості місцевкомів і дільничних комітетів про національний склад, 

соціально-побутові умови, тарифікацію працівників освіти. Списки установ, 

підзвітних окркому профспілки. Списки членів профспілки в освітніх 

закладах м. Києва та округу. Списки, особові картки відповідальних 

працівників окружного комітету останньої. Характеристики, анкети, 

посвідчення вчителів і членів профспілки. Списки викладачів інститутів та 

наукових працівників м. Києва (1925-1926 рр.). Особові справи 

М.Ф. Скрипника та І.Д. Сегала. Фінансові звіти, кошториси прибутків і 

витрат окркому. 

5. Опис 2 

6. 2 спр., 1928 р. 

7. Плани роботи бюро секції наукових працівників організаційного 

відділу Київської окружної філії профспілки працівників освіти. 
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8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. –  

 

1. 420 

2. ф. Р-742 

3. Київський обласний комітет професійної спілки працівників 

вищих шкіл і науково-дослідних установ, м. Київ 

4. 3 оп., 740 спр., 1924-1939 рр. 

5. Опис 1 

6. 374 спр., 1924-1938 рр. 

7. Протоколи засідань бюро секції наукових працівників (СНП), 

експертно-кваліфікаційної та ін. комісій при Укрнауці УСРР. Протоколи 

зльотів, пленумів, обласних нарад, конференцій секції; загальних зборів 

наукових працівників. Інструкції та ін. документи щодо умов прийняття до 

СНП. Плани роботи та звіти секції, її обласного оргкомітету, секторів, 

бригад. Плани роботи президії райкому ВУАН та ВНЗ області. Річні звіти 

інститутів, технікумів. Листування бюро СНП з уповноваженими, місцевими 

бюро, низовими профспілковими організаціями, державними установами 

щодо підготовки кадрів і поточних справ. Матеріали про прийняття 

студентів до ВНЗ, професійних шкіл, організацію заочного та вечірнього 

навчання. Документи щодо оплати праці, пенсійного забезпечення науковців, 

роботу будинків відпочинку секції. Анкети, посвідчення аспірантів – членів 

СНП. Характеристики на кандидатів до ВУАН. Праці науковців секції (з 

відгуками). Довідки та заяви наукових працівників з різних питань. Заяви і 

документи про вступ до секції. Списки, реєстраційні картки, 

характеристики членів СНП наукових установ та ВНЗ.  

5. Опис 2 

6. 359 спр., 1927, 1933-1939 рр. 
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7. Директивні вказівки, циркуляри, розпорядження ВЦСПС, ВУСПС, 

Київської облпрофради, ЦК профспілки працівників вищих шкіл і науково-

дослідних установ. Протоколи засідань Київської обласної СНП, президії 

Київського обкому профспілки, місцевкомів інститутів. Протоколи обласної 

конференції профспілки. Плани роботи і звіти обкому профспілки. 

Документи про роботу республіканських обласних і крайових комітетів. 

Звіти низових профспілкових організацій та бригад СНП. Листування 

обкому профспілки з ЦК профспілки, Наркоматом соціального забезпечення 

УСРР, підзвітними організаціями, установами, інститутами. Листування 

місцевкомів інститутів. Списки: інститутів і технікумів області, наукових 

співробітників та ІТП наукових установ і ВНЗ, членів профспілки. Особові 

листки по обліку кадрів обкому профспілки. Відомості про нагороджених і 

видатних членів профспілки, облік працівників ВНЗ та наукових установ. 

Конфліктні справи членів профспілки.  

5. Опис 3 

6. 7 спр., 1928, 1935-1936 рр. 

7. Накази УАМЛІН за 1936 рік. Протоколи засідань і виробничих 

нарад Київського окружного бюро СНП та профспілкової групи машинного 

бюро УАМЛІН. Відомості про роботу бібліотеки УАМЛІН. Списки 

співробітників. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (4 од.) 

11. – 

 

1. 421 

2. ф. Р-744 

3. Київський комітет професійної спілки працівників дошкільних 

закладів і дитячих будинків, м. Київ 

4. 2 оп., 147 спр., 1944-1948 рр. 
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5. Опис 1 

6. 143 спр., 1944-1948 рр. 

7. Постанови РНК і Міністерства освіти УРСР, ЦК профспілки 

працівників дошкільних закладів і дитячих будинків. Накази Міністерства і 

Київського обласного відділу освіти. Розпорядження ВЦСПС. Положення 

про комісії з опіки над дітьми-сиротами, патронаж дітей, республіканські 

профспілкові конкурси. Протоколи засідань оргбюро і пленуму обкому 

профспілки, нарад профспілкового активу, загальних зборів членів 

профспілки. Протоколи обласних і районних профспілкових конференцій. 

Листування з ЦК профспілки, профспілковими організаціями, райкомами і 

місцевкомами профспілки щодо поточних справ та фінансування. Плани 

роботи і звіти обкому та оргбюро, райкомів профспілкових організацій. 

Зведені статистичні звіти місцевкомів. Доповідні записки низових 

профспілкових організацій про шевство різних установ над дитячими 

будинками. Річні фінансові звіти обкому профспілки. Акти обстеження 

дитячих будинків, садків і профспілкових організацій. Автобіографії та 

характеристики співробітників дошкільних закладів і дитячих будинків. 

Списки профспілкових організацій. 

5. Опис 2 

6. 4 спр., 1944-1948 рр. 

7. Характеристики роботи секторів дитячих будинків і дитячих садків. 

Списки працівників дошкільних закладів, нагороджених преміями і подяками 

(1944 р.). Справи про організацію і проведення курсів голів райкомів і 

місцевкомів профспілки дошкільних закладів і дитячих будинків; семінару 

представників райкомів профспілки дошкільних закладів (1946, 1948 рр.). 

Списки працівників профспілкового піонерського табору (1947 р.). 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. – 
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1. 422 

2. ф. Р-746 

3. Київський губернський комітет Всеросійської професійної 

спілки робітників і службовців швейної промисловості, м. Київ 

4. 1 оп., 331 спр., 1919-1925 рр. 

5. Опис 1 

6. 331 спр., 1919-1925 рр. 

7. Статут Всеросійської профспілки робітників і службовців швейної 

промисловості. Циркуляри, розпорядження, положення, інструкції ЦК 

профспілки щодо тарифікації, преміювання працівників, профспілкової 

роботи. Протоколи засідань правлінь Київського губкому профспілки, його 

відділів, повітових відділень, відділів губпрофради, завкомів підприємств, 

міської конференції фабрично-заводських комітетів. Протоколи загальних 

зборів робітників і службовців швейних майстерень повітових відділень та 

окремих підприємств профспілки. Звіти правління і відділів губкому 

профспілки та окружних відділів. Доповіді про організацію виробництва 

одягу на фабриках. Норми виробітку на пошив військової форми та 

продуктивності праці робітників. Тарифні ставки і розцінки на вироби. 

Фінансові звіти правлінь окружних відділень профспілки. Статистичні 

відомості про чисельність членів профспілки. Списки робітників і 

службовців фабрик, майстерень, портів, складів, завкомів, кустарів. Анкети, 

довідки фахівців швейних підприємств. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 
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1. 423 

2. ф. Р-747 

3. Київський окружний комітет Всесоюзної професійної спілки 

робітників і службовців швейної промисловості, м. Київ 

4. 1 оп., 181 спр., 1925-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 181 спр., 1925-1930 рр. 

7. Постанови, циркуляри Наркомату праці УСРР, президій ВЦСПС і 

ВУСПС, ЦК профспілки робітників і службовців швейної промисловості. 

Київської окружної профради щодо оплати, охорони праці, оздоровлення 

робітників. Положення, інструкції ВЦСПС про комісії з охорони праці та 

покращення побуту робітників, фабрично-заводські комітети, делегатські 

збори у ВНЗ. Протоколи засідань президії ЦК, бюро і правління Київського 

окркому, осередків, завкомів, окружних з’їздів і загальних зборів членів 

профспілки швейників. Протоколи засідань відділів окркому профспілки, 

правління профспілкової каси взаємодопомоги, третейського суду та РКК; 

Київського комборбезу та загальних зборів робітників і службовців 

майстерень. Плани роботи і звіти правління окркому профспілки. Фінансові 

звіти, кошториси. Звіти про роботу окружного відділу праці, правління 

колективів комборбезу, каси взаємодопомоги. Звітні картки обліку 

заробітної плати працівників фабрик. Зведення про кількість працюючих 

членів профспілки. Колективні договори з швейними підприємствами, 

власниками приватних майстерень. Списки членів правління окркому 

профспілки, робітників і службовців майстерень, фабрик. Акти перевірки 

побутових умов безробітних членів профспілки. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 
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1. 424 

2. ф. Р-748 

3. Майданівський сільський робітничий комітет Всесоюзної 

професійної спілки робітників землі та лісу, с. Майданівка 

Бородянського району Київського округу 

4. 1 оп., 9 спр., 1927-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 9 спр., 1927-1930 рр. 

7. Постанови, циркуляри, інструкції Київського окркому 

Всеробітземлісу. Протоколи засідань Бородянського райкому, 

Майданівського сільського робітничого комітету профспілки, загальних 

зборів членів і наймитів. Плани роботи окркому профспілки та сільського 

робітничого комітету. Колективні і трудові договори останнього. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 425 

2. ф. Р-749 

3. Київський повітовий комітет із трудової повинності, м. Київ 

4. 1 оп., 4 спр., 1921-1922 рр. 

5. Опис 1 

6. 4 спр., 1921-1922 рр. 

7. Накази повітового комітету. Відомості про співробітників волосних 

відділів праці. Відомості виплати грошового утримання співробітникам 

установи. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 
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11. – 

 

1. 426 

2. ф. Р-750 

3. Козаровицький сільський робітничий комітет Всесоюзної 

професійної спілки робітників землі та лісу, с. Козаровичі Димерського 

району Київського округу 

4. 1 оп., 3 спр., 1926 р. 

5. Опис 1 

6. 3 спр., 1926 р. 

7. Обіжники та піврічний звіт про роботу Димерського райкому 

Всеробітземлісу. Протоколи загальних зборів членів та кошторис прибутків 

і витрат Козаровицького сілького робітничого комітету профспілки. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 427 

2. ф. Р-759 

3. Дорожній комітет професійної спілки робітників і службовців 

залізничного та водного транспорту Південно-Західних залізниць, 

м. Київ 

4. 5 оп., 3319 спр., 1918-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 3213 спр., 1918-1930 рр. 

7. Накази Ради народної робітничо-селянської оборони, Управління 

Південно-Західних залізниць, Цектрану, Одеського відділення залізничного 

транспорту. Положення про організацію та статут Доркпрофсожу. Накази, 

циркуляри, протоколи засідань президії, пленуму, правління і місцевкому 
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Доркпрофсожу. Положення, інструкції про дорожньо-нормувальні комісії та 

протоколи засідань останніх. Протоколи засідань Київської губпрофради, 

дільничних і районних комітетів профспілки залізничників. Листування з 

відділами і дільничними комітетами профспілки залізничників, 

структурними підрозділами Доркпрофсожу, Управлінням і райкомами 

Південно-Західних залізниць з поточних справ. Звіти, доповіді про роботу 

Цектрану, Доркпрофсожу, його відділів, підвідділів, дільничних комітетів, 

комісарів дільниць і служб, громадських установ профспілки залізничників. 

Звіти Управління Південно-Західних залізниць, дільничних інспекцій з 

охорони праці на залізниці. Відомості про кількість членів профспілки по 

дільничних комітетах. Членські квитки. Списки особового складу 

Доркпрофсожу, комісій, відділів; службовців і робітників залізничних 

станцій. Справи про звинувачення працівників залізниці у трудовому 

дезертирстві. Особові справи, анкети співробітників Доркпрофсожу, 

алфавітний список осіб, які займають адміністративно-господарські посади. 

Фінансові документи Доркпрофсожу, його дільничих комітетів (кошториси, 

відомості виплати заробітної плати, касові і фінансові звіти тощо). 

5. Опис 2 

6. 30 спр., 1919-1920 рр. 

7. Постанови, директиви, накази Ради робітничо-селянської оборони, 

РНК УСРР, Південного бюро Цектрану, Наркомату шляхів сполучення 

УСРР. Положення про Політичне управління залізниць, органи постачання 

залізничників. Накази Доркпрофсожу і Дорожнього політичного відділу. 

Відомості про поділ Південно-Західних залізниць на лінійні відділи. 

Протоколи (і витяги) засідань Головної продовольчої колегії та комісій 

Управління Південно-Західних залізниць, президії і пленуму Київських 

районного і дільничного комітетів профспілки. Листування з Центральним 

управлінням Південно-Західних залізниць, його відділами, Дорожнім 

політичним відділом, дільничними комітетами профспілки про переміщення 

працівників, службові перевірки, притягнення залізничників до 
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відповідальності тощо. Справи про роботу ревізійних комісій профспілки. 

Списки співробітників Доркпрофсожу та Київського райкому профспілки. 

5. Опис 3 

6. 48 спр., 1920-1926 рр. 

7. Циркуляри, накази, розпорядження Цектрану, Південного бюро 

Південно-Західних залізниць, Доркпрофсожу. Положення, інструкції про 

господарсько-розпорядче бюро установ соціального виховання на залізницях, 

нормувальні комісії, роботу дільничних комітетів профспілки. Відомості про 

структуру Цектрану і станційних профкомів. Протоколи засідань і зведення 

про роботу відділів і бюро Доркпрофсожу. Листування з Комісією по боротбі 

з трудовим дезертирством на залізницях, Христинівським та ін. дільничними 

комітетами профспілки щодо організаційних і виробничих питань. Списки 

співробітників Доркпрофсожу та дільничних комітетів, кандидатів на 

адміністративні посади. Особова справа Вошкулата Михайла Петровича 

(1920-1925 рр.). Штатні розклади, фінансові документи (відомості виплати 

заробітної плати, касові книги, кошториси).  

5. Опис 4 

6. 21 спр., 1920-1923 рр. 

7. Циркуляри, інструкції ВЦСПС, культурного відділу Цектрану. 

Протоколи: нарад при Управлінні і Одеському відділі Південно-Західних 

залізниць; засідань Дорожньої примирної камери, РКК Управління та 

залізничних дільниць; загальних зборів робітників і службовців по 

дільничних комітетах профспілки. Звіт про діяльність Доркпрофсожу. Копії 

телеграм Наркомату шляхів сполучення УСРР, Цектрану. Листування з 

Цектраном, його Всеукраїнським бюро, Управлінням Південно-Західних 

залізниць. Відомості про кількість місцевкомів і членів профспілки. Зведення 

про розгляд конфліктних справ.  

5. Опис 5  

6. 7 спр., 1921 р. 
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7. Листування з Транспортною надзвичайною комісією щодо 

перегляду справ арештованих залізничників. Недіючі описи. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

  

1. 428 

2. ф. Р-761 

3. Київський дільничний комітет професійної спілки робітників і 

службовців залізничного та водного транспорту, м. Київ 

4. 4 оп., 1610 спр., 1919-1929 рр. 

5. Опис 1 

6. 1434 спр., 1919-1929 рр. 

7. Директиви, накази, циркуляри, інструкції Управління Піденно-

Західних залізниць, Наркомату шляхів сполучення УСРР, Доркпрофсожу, 

Київського дільничного комітету профспілки залізничників. Протоколи 

засідань комісій і місцевкомів Управління, житлового кооперативу 

«Январка», виконкомів споживчих товариств; президій і пленумів 

Доркпрофсожу, Київського районного і дільничних комітетів профспілки; 

РКК служб та організацій залізниці. Протоколи загальних зборів 

залізничників по дільницях. Звіти відділів Київського дільничного комітету, 

місцевкомів і уповноважених профспілки житлового кооперативу «Январка», 

транспортної кооперації УСРР і Криму про роботу. Звіти про роботу 

залізничних трудових шкіл. Листування з Доркпрофсожем, місцевкомами, 

дільничними комітетами профспілки щодо призначення і звільнення 

працівників. Листування з комісією по боротьбі з трудовим дезертирством у 

справах звинувачених та арештованих залізничників. Статистичні 

відомості про кількість членів профспілки Київської залізничної дільниці, 

роботу бригад паротягів і поїздів, особовий склад залізничних станцій. 
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Справи дисциплінарно-товариського суду щодо правопорушень робітників і 

службовців залізниці. Списки співробітників і членів профспілки та її 

структурних підрозділів, профспілкових працівників Київського залізничного 

вузла. Особові листки по обліку профспілкових кадрів місцевкомів станцій. 

Акти перевірок комісією з охорони праці житлових і службових приміщень, 

громадських закладів, майстерень, вагонів. Акти перевірки матеріального 

становища членів профспілки. Фінансові документи дільничного комітету 

профспілки (касові книги, звіти, кошториси, відомості виплати заробітної 

плати тощо). Фінансові звіти місцевкомів. 

5. Опис 2 

6. 142 спр., 1921-1929 рр. 

7. Циркуляри, розпорядження Доркпрофсожу. Протоколи засідань 

дисциплінарно-товариських судів, місцевкомів Київських дільничних 

комітету профспілки, споживчого товариства залізничників, бюро інженерів і 

техніків. Витяги з протоколів президії Київського дільничного комітету 

профспілки, його відділів і комісій, загальних зборів робітників та 

службовців станцій. Листування з відділами дільничного комітету 

профспілки, місцевкомами залізничних станцій, дільничною інспекцією 

праці. Звіти, доповіді дільничного комітету і відділів про роботу. Відомості 

про кількість безробітних членів профспілки, їх заяви про надання допомоги. 

Списки місцевкомів, уповноважених і профспілкових працівників 

дільничного комітету. Акти ревізій і звіти про перевірку роботи місцевкомів 

станцій, умов роботи залізничників. Акти розслідування нещасних випадків 

на залізниці. 

5. Опис 3 

6. 33 спр., 1925-1928 рр. 

7. Протоколи засідань Київського дільничного комітету профспілки, 

культурно-побутової та ін комісій стрілецького клубу ім. Героїв Паризької 

Комуни, загонів охорони залізниць. Протоколи загальних зборів командирів 

і стрільців військових загонів та членів згаданого клубу, нарад співробітників 
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Київського залізничного вузла з культурно-освітніх питань. Плани роботи і 

звіти комісій останнього. Листування культурно-побутових комісій з 

Київським дільничним комітетом профспілки. Алфавітна книга стрільців 

охорони Південно-Західної залізниці. Список членів культурно-побутової 

комісії. 

5. Опис 4 

6. 1 спр., 1920 р. 

7. Заяви членів родин арештованих залізничників щодо перегляду 

судових рішень. Листування з цього питання. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 429 

2. ф. Р-765 

3. Київський обласний комітет професійної спілки робітників 

машинобудівної промисловості, м. Київ 

4. 2 оп., 231 спр., 1932-1935 рр. 

5. Опис 1 

6. 226 спр., 1932-1934 рр. 

7. Інструкції Наркомату праці СРСР. Постанови, обіжники, 

розпорядження ВУСПС, Центрального, Всеукраїнського і Київського 

обласного комітетів профспілки робітників машинобудування. Положення 

обкому та бюро профспілки. Протоколи засідань та витяги з протоколів 

президії та оргбюро Київського обкому профспілки; обласних бюро секції 

інженерів і техніків та пролетарського студентства; загальних зборів 

співробітників підприємств. Відомості про укладання колективних 

договорів, склад профспілкових активів заводів, виконання виробничого 

плану щодо товарів широкого вжитку на підприємствах Києва, Житомира та 
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інших міст. Плани та контрольні числа машинобудівних заводів. Звіти 

обкому профспілки та завкомів підприємств про виконання промислово-

фінансових планів і колективних договорів, шефську роботу, виробничий 

травматизм тощо. Документи щодо переобрання фабрично-заводських 

комітетів, розгляду скарг членів профспілки. Списки машинобудівних 

підприємств області, співробітників обкому та членів профспілки. Особові 

листки по обліку профспілкових кадрів. Фінансові звіти та акти ревізій 

обкому профспілки і завкомів підприємств. 

5. Опис 2 

6. 5 спр., 1934-1935 рр. 

7. Постанови і копії постанов ЦК ВКП(б), бюро Київського обкому і 

міського комітету КП(б)У щодо підвищення оплати праці робітників і 

службовців, оподаткування, торгівлі, перегляду норм виробітку та ін. 

Протоколи засідань управління Уповноваженого ЦК ВКП(б) по Київській 

області та партійної організації обкому профспілки. Листування культурно-

масового сектора обкому профспілки щодо характеристик працівників. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 430 

2. ф. Р-766 

3. Київське відділення союзного автотранспортного тресту з 

перевезення сільськогосподарських вантажів, м. Київ 

4. 1 оп., 15 спр., 1938 р. 

5. Опис 1 

6. 15 спр., 1938 р. 

7. Особові справи співробітників Київського відділення тресту.  

8. Російська 
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9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 431 

2. ф. Р-767 

3. Київський губернський відділ професійної спілки робітників 

мистецтв, м. Київ 

4. 1 оп., 79 спр., 1922-1925 рр. 

5. Опис 1 

6. 79 спр., 1922-1925 рр. 

7. Циркуляри і протоколи засідань ЦК Всеросійської профспілки 

робітників мистецтв. Статут профспілки. Матеріали губернських з’їздів 

робітників мистецтв. Положення про Київське музичне 

товариство ім. М. Леонтовича. Протоколи конференції оркестрантів 

м. Києва, засідань президії і бюро губернського та окружних відділів 

профспілки, місцевкомів підзвітних установ. Протоколи загальних зборів 

співробітників і робітників театрів повітових філій губвідділу профспілки. 

Протоколи профспілкових конференцій. Плани роботи комісій губернського 

відділу профспілки. Звіти окружних відділів профспілки та структурних 

підрозділів її губернського відділу, місцевкомів мистецьких установ. 

Статистичні відомості і звіти про кількість та роботу повітових і районних 

профспілок губернії (1922-1925 рр.). Списки співробітників капели «Думка», 

Державного цирку, театрів (1924-1925 рр.), професорів і викладачів музичних 

установ (1924 р.), студентів мистецьких навчальних закладів. Особові листки 

співробітників губернського відділу та анкети членів профспілки. Заяви 

громадян про вступ до профспілки.  

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 
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11. – 

 

1. 432 

2. ф. Р-768 

3. Київський окружний відділ професійної спілки робітників 

мистецтв, м. Київ 

4. 2 оп., 554 спр., 1923-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 457 спр., 1923-1930 рр. 

7. Положення, постанови, обіжники, резолюції Наркомату праці УСРР, 

ВЦСПС, центральних республіканських профспілкових органів, з’їздів 

робітників мистецтв. Протоколи засідань президії ЦК Всеросійської 

профспілки робітників мистецтв, Київської губернської і окружної профрад, 

правлінь окружних відділів. Протоколи засідань місцевкомів і загальних 

зборів співробітників установ профспілки, працівників її повітових та 

окружних відділів. Плани роботи і звіти окружних відділів профспілки. 

Звіти структурних підрозділів Київського окружного відділу та мистецьких 

установ. Статистичні відомості про кількість і склад членів профспілки, 

співробітників правлінь її губернського та окружних відділів. Бюлетень про 

становище ринку праці Київського округу за 1926-1927 роки. Анкети 

працівників клубів, театрів, викладачів і слухачів навчальних закладів. 

Списки співробітників установ профспілки, Всеукраїнського 

фотокіноуправління, театрів. Фінансові звіти, кошториси окружного відділу, 

його підрозділів, установ профспілки. Акти перевірок. 

5. Опис 2 

6. 97 спр., 1923-1930 рр. 

7. Циркуляри ЦК Всеросійської профспілки робітників мистецтв.  

Протоколи ІІ-го пленуму та засідань президії ЦК профспілки, правління і 

комісій Київського окружного відділу. Протоколи окружних з’їздів 

робітників мистецтв, загальних зборів працівників мистецьких установ. 
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Плани роботи і звіти окружного відділу профспілки. Листування з 

Українським посередницьким бюро профспілки, дирекцією київських 

театрів, філармонійним товариством, Всеукраїнським фотокіноуправлінням, 

Київською кінофабрикою, ін. установами з організаційних питань. 

Документи щодо організації та роботи театральної майстерні «Брама» 

(1928 р.). Трудові договори між колективами робітників мистецтв і окремими 

артистами. Договори з театральними трупами щодо гастрольних турів. 

Анкети артистів київських театрів (1929-1930 рр.). Облікові картки 

співробітників установ профспілки. Особові картки членів профспілки. 

Головні книги житлоуправління будинками профспілки. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 433 

2. ф. Р-770 

3. Великодимерський районний секретаріат професійних спілок, 

с. Велика Димерка Великодимерського району 

4. 1 оп., 15 спр., 1930-1931 рр. 

5. Опис 1 

6. 15 спр., 1930-1931 рр. 

7. Постанови, резолюції, директивні листи, положення, бюлетені 

ВУСПС. Положення про сільські осередки товариства «Техніка масам» в 

радгоспах, МТС. Протоколи пленумів районної профради, засідань районних 

уповноважених, посівних комісій. Фінансові звіти, кошториси районної 

профспілки. Листування з ВУСПС, районною споживчою спілкою, 

кооперативами.  

8. Російська, українська 

9. Відкритий 



508 

10. – 

11. – 

 

1. 434 

2. ф. Р-772 

3. Чорнобильський районний секретаріат професійних спілок, 

смт. Чорнобиль Чорнобильського району Київського округу 

4. 1 оп., 14 спр., 1922, 1924-1926 рр. 

5. Опис 1 

6. 14 спр., 1922, 1924-1926 рр. 

7. Обіжники, інструкції, протоколи засідань Київської губпрофради. 

Протоколи засідань президії Малинського окружного бюро, голів, правлінь, 

місцевкомів та загальних зборів членів профспілок району. Статистичні 

зведення про кількість членів профспілок району та смт. Чорнобиль.  

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. 

11. 

 

1. 435 

2. ф. Р-774 

3. Київський районний комітет професійної спілки металістів, 

м. Київ 

4. 1 оп., 601 спр., 1918-1931 рр. 

5. Опис 1 

6. 601 спр., 1918-1931 рр. 

7. Постанови, декрети, положення РНК і Наркомату праці УСРР. 

Статут профспілки «Металіст». Циркуляри і положення ЦК профспілки. 

Протоколи засідань і нарад президії правління і секретаріату Київської ради 

профспілки, правління і комісій Київського райкому та підрайкомів. 
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Протоколи засідань окружних і міських завкомів, правлінь Маталотресту і 

металообробних заводів. Протоколи загальних зборів працівників 

підприємств профспілки, профспілкових конференцій і з’їздів. Плани роботи 

і звіти райкому профспілки. Звіти інженерно-технічної секції райкому, 

завкомів підприємств. Листування з Всеукраїнським комітетом профспілки 

Київською губпрофрадою, біржею праці, завкомами та інженерними 

секціями підприємств. Відомості про тарифні ставки робітників, чисельність 

членів профспілки на підприємствах. Списки працівників підприємств, членів 

профспілки. Особові картки та списки співробітників райкому профспілки. 

Колективні договори райкому з галузевими трестами. Картки обліку 

заробітної плати працівників. Заяви членів профспілки. Акти ревізій 

діяльності райкому, підрайрайкомів профспілки, завкомів підприємств, 

окремих заводів.  

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 436 

2. ф. Р-775 

3. Президія Київської обласної колегії адвокатів, м. Київ 

4. 1 оп., 1 спр., 1941 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1941 р. 

7. Інструкція для юридичних консультацій Київської області щодо 

фінансової звітності. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. –  
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1. 437 

2. ф. Р-777 

3. Київська губернська надзвичайна комісія по боротьбі з 

контрреволюцією, спекуляцією та посадовими злочинами, м. Київ 

4. 1 оп., 2 спр., 1919 р. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1919 р. 

7. Справа щодо звинувачення групи осіб у крадіжках цукру з 

Дарницьких складів. Акт і листування з Козятинським виконкомом щодо 

справи священика Л. Баранова, обвинуваченого у спекуляції цукром. 

Листування з Чернігівською губЧК щодо затримання підозрюваних осіб. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 438 

2. ф. Р-779 

3. Київський обласний комітет професійної спілки робітників 

будівництва паливних підприємств, м. Київ 

4. 2 оп., 60 спр., 1947-1949 рр. 

5. Опис 1 

6. 39 спр., 1947-1949 спр. 

7. Постанови, директиви, розпорядження оргбюро ЦК і президії 

Київського обкому профспілки робітників будівництва паливних 

підприємств. Протоколи засідань оргбюро Київського обкому профспілки. 

Справи про І і ІІ Київські обласні конференції профспілки; анкети делегатів. 

Звіти обкому та підприємств профспілки щодо обліку раціоналізаторських 

пропозицій, виробничого травматизму, чисельності членів профспілки. 
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Справи про соціалістичні змагання на підприємствах. Річні фінансові звіти і 

кошториси обкому.  

5. Опис 2 

6. 21 спр., 1947-1949 рр. 

7. Постанови ВЦСПС. Листування з ЦК профспілки та низовими 

профспілковими організаціями. Доповідні записки низових профспілкових 

організацій щодо укладання колективних договорів, охорони праці, техніки 

безпеки на підприємствах. Справи щодо напрямів роботи профспілкових 

організацій (культурно-масовий, спортивний, охорона праці і техніка 

безпеки). Акти про нещасні випадки на виробництві. Відомості обліку 

громадських інспекторів. Справи про громадські огляди рівня підготовки до 

зими виробничих приміщень, роботи відділу забезпечення робітників, 

магазинів. Акти перевірки виконання колективних договорів підприємствами 

та ревізій діяльності профспілкових рганізацій. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 439 

2. ф. Р-781 

3. Васильківський районний секретаріат професійних спілок, 

м. Васильків Васильківського району Київського округу 

4. 1 оп., 58 спр., 1920, 1922-1927 рр. 

5. Опис 1 

6. 58 спр., 1920, 1922-1927 рр. 

7. Обіжники і протоколи засідань Київської губпрофради. Протоколи 

засідань президії і пленуму Білоцерківського профспілкового бюро, 

Київської окружної профради, Васильківського районного секретаріату та 

райкому профспілок; міської профспілкової конференції та окружних з’їздів. 
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Протоколи засідань правлінь, місцевкомів, робітничих комітетів та загальних 

зборів членів окремих профспілок. Листування з губпрофрадою, Київським 

райвиконкомом і відділом праці, профспілками та ін. установами з поточних 

справ. Відомості про склад профспілок району. Списки членів профспілок і 

профспілкових робітників. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 440 

2. ф. Р-782 

3. Новошепелицький районний комітет Всесоюзної професійної 

спілки робітників землі та лісу, с. Нові Шепеличі Новошепелицького 

району Київського округу 

4. 1 оп., 3 спр., 1925, 1927 рр. 

5. Опис 1 

6. 3 спр., 1925, 1927 рр. 

7. Протоколи засідань примирної камери Новошепелицького району та 

загальних зборів працівників лісництва. Реєстраційний список трудових 

договорів. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 
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1. 441 

2. ф. Р-783 

3. Будаївський районний секретаріат професійних спілок, 

с. Будаївка Будаївського району Київського округу 

4. 1 оп., 8 спр., 1925-1926 рр. 

5. Опис 1 

6. 8 спр., 1925-1926 рр. 

7. Протоколи засідань Київської губернської та окружної профрад, 

Будаївського районного секретаріату, місцевкому станції Жуляни. 

Протоколи районних пленумів, профспілкових і 1-ї міжспілкової 

конференцій. Плани роботи губернської профради та секретаріату. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 442 

2. ф. Р-786  

3. Київський районний комітет професійної спілки працівників 

водного транспорту, м. Київ 

4. 1 оп., 714 спр., 1919-1929 рр. 

5. Опис 1 

6. 714 спр., 1919-1929 рр. 

7. Циркуляри Цектрану, ЦК профспілки працівників водного 

транспорту. Накази ДУВТ, управлінь районів акваторії Дніпра. Статут 

профспілки водників, положення про його місцеві органи. Положення щодо 

охорони та оплати праці робітників. Протоколи засідань Південного бюро 

Цектрану, президії, місцевкому, РКК та ін. комісій Київського райкомводу, 

бюро секції інженерів і техніків, дільничних комітетів профспілки, комітетів 

затонів. Протоколи профспілкових конференцій водників, загальних зборів 
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членів профспілки, команд пароплавів, засідань профкомів на суднах. 

Листування з Управлінням водних шляхів Дніпровського басейну, його 

відділами, відділами ДУВТ, комітетами затонів, РСІ, Київською 

губпрофрадою. Листування з дільничними комітетами і місцевкомами 

профспілки, профспілковими уповноваженими. Звіти Управління водного 

транспорту, Київського райкомводу та його відділів, кас взаємодопомоги при 

місцевкомах. Плани роботи і звіти місцевкомів. Відомості про кількість 

робітників і службовців водного транспорту, їх тарифні ставки, рівень 

середньої заробітної плати працівників ремонтних майстерень. Колективні 

договори райкомводу, лінійних комітетів профспілки. Договори з приватними 

особами щодо оренди пароплавів. Списки команд пароплавів, спіробітників 

пошукових і землечерпальних караванів. Журнали реєстрації працюючих 

членів профспілки на пароплавах. Дорожні журнали. Списки співробітників і 

членів профспілки. Справи щодо особового складу райкомводу, списки 

співробітників. Фінансові документи (звіти, кошториси, головні книги). 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 443 

2. ф. Р-787 

3. Бородянський районний секретаріат професійних спілок, 

с. Бородянка Бородянського району Київського округу 

4. 1 оп., 15 спр., 1924-1926 рр. 

5. Опис 1 

6. 15 спр., 1924-1926 рр. 

7. Інструкції, програми, Київської губпрофради. Протоколи окружного 

пленуму, районних конференцій і нарад профспілок, засідань президій 

губернської та окружної профрад. Витяги з організаційних засідань 
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Бородянського районного секретаріату. Листування з Київською 

губпрофрадою, райвиконкомом, місцевкомами профспілок та ін. установами. 

Плани роботи губпрофради, районного секретаріату та уповноваженого 

профспілки «Харчосмак». Звіти районного секретаріату про роботу. Зведення 

про кількість членів профспілок у районі, їх списки. Касова книга за 1924 рік. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 444 

2. ф. Р-789 

3. Київський губернський комітет професійної спілки робітників 

медично-санітарної праці, м. Київ 

4. 1 оп., 646 спр., 1919-1926 рр. 

5. Опис 1 

6. 646 спр., 1919-1926 рр. 

7. Постанови, циркуляри, накази, інструкції Наркомату охорони 

здоров’я УСРР, ЦК ВЦСПС, Всеукраїнського бюро ЦК профспілки 

робітників медично-санітарної праці, Київської губпрофради. Накази, 

положення, інструкції Київського губздраву, губернської, міської, повітових 

тарифно-розціночних комісій. Статут та ін. документи управління 

Українського Червоного Хреста. Протоколи засідань президій губернської 

профради та профспілки, їх відділів і бюро секцій; окружних і районних 

відділів профспілки. Протоколи засідань правлінь профспілок, місцевкомів, 

РКК, комунальних служб і загальних зборів співробітників медичних 

закладів, підрозділів та установ охорони здоров’я, ветеринарних лікарів. 

Протоколи засідань відділу охорони здоров’я, дільничних комітетів 

профспілки, місцевкомів і співробітників лікарень Південно-Західної 

залізниці. Звіти, доповідні записки про роботу Київського губкому та 
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окружних відділів профспілки. Фінансові звіти, кошториси губкому та 

районних місцевкомів. Колективні договори між профспілкою та медичними 

закладами. Статистичні звіти та відомості про кількість співробітників і 

членів профспілки міст Київської губернії, Бердичівського окружного 

відділу. Списки відповідальних профспілкових працівників окружних 

відділів. Анкети і списки членів проспілки, працівників закладів охорони 

здоров’я. Заяви медперсоналу про прийняття на роботу, вступ до ВНЗ.  

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. – 

 

1. 445 

2. ф. Р-790 

3. Київський окружний комітет Всесоюзної професійної спілки 

робітників медично-санітарної праці, м. Київ 

4. 2 оп., 665 спр., 1923-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 591 спр., 1923-1930 рр. 

7. Постанови, циркуляри, інструкції Наркомату праці УСРР, 

Всеукраїнського та Київського окружного комітетів профспілки робітників 

медично-санітарної праці, Київської окружної профради. Протоколи засідань 

президії Всеукраїнського комітету профспілки, секцій Київського окружного 

відділу, пленумів окружної профради, окружних профспілкових 

конференцій. Протоколи засідань місцевкомів, РКК, профспілкових комісій і 

загальних зборів співробітників закладів охорони здоров’я. Протоколи 

загальних зборів членів місцевкомів і групових комітетів профспілки у 

районах округу, зборів медпрацівників Південно-Західної залізниці. 

П’ятирічний план роботи мережі ветеринарних установ у районах округу. 

Звіти окружного відділу профспілки, його структурних підрозділів про 
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роботу. Відомості про кількість членів профспілки. Колективні договори з 

медичними установами та райвиконкомами. Списки відповідальних 

працівників окружного відділу, членів місцевкомів, районних групових 

комітетів медичних установ м. Києва і Київського округу. Анкети членів 

профспілки. Акти та анкети перевірок роботи місцевкомів установ 

профспілки та профспілкових уповноважених. Фінансові звіти окружного 

віділу, місцевкомів і районних групових комітетів профспілки. 

5. Опис 2 

6. 74 спр., 1925-1928 рр. 

7. Циркуляри, положення, інструкції ВЦСПС, правлінь Київського 

губернського і окружного комітетів профспілки, Київської загальноміської 

конференції лікарів. Протоколи засідань правління окркому профспілки, 

зборів співробітників секцій, з’їзду дільничних та санітарних лікарів губернії, 

засідань губернської санітарної інспекції та ін. комісій. Протоколи засідань 

РКК, місцевкомів і загальних зборів співробітників аптек, медичних установ 

та членів профспілок м. Києва і районів округу, медпрацівників профспілок 

Фастівського і Козятинського залізничних вузлів. Протоколи засідань і звіти 

про діяльність Київського окружного аптечного управління. Плани та звіти 

відділів окружного комітету профспілки. Списки, посвідчення відповідальних 

профспілкових робітників, співробітників Київського окркому Українського 

відділення Червоного Хреста. Заяви медпрацівників про прийняття на 

роботу. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 
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1. 446 

2. ф. Р-791 

3. Київське обласне міжсекційне бюро інженерів і техніків при 

обласній раді професійних спілок, м. Київ 

4. 1 оп., 231 спр., 1930-1933 рр. 

5. Опис 1 

6. 231 спр., 1930-1933 рр. 

7. Накази і протоколи засідань Київського обласного міжсекційного 

бюро інженерів і техніків. Протоколи засідань кваліфікаційної комісії. 

Особові справи співробітників і членів бюро (за прізвищами).  

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 447 

2. ф. Р-792 

3. Чимкентська монтажна контора Українського управління 

комунальних електричних підприємств (евакуйована Київська 

монтажна ділянка), м. Чимкент Південно-Казахстанської області 

Казахської РСР 

4. 1 оп., 10 спр., 1940-1943, 1948 рр. 

5. Опис 1 

6. 10 спр., 1940-1943, 1948 рр. 

7. Інструкції, річний звіт Полтавської паротурбінної електростанції 

(1940 р.). Положення про Чимкентську монтажну контору. Довіреності, 

коштриси витрат, штатні розклади адміністративно-управлінського 

апарату. Акти прийняття евакуйованого обладнання електростанцій УРСР. 

Річні звіти та зведені відомості контори про стан обладнання прийнятого на 

зберігання (1941-1942 рр.). Баланси головних рахунків, матеріали щодо 
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фінансового і виробничого плану на 1943 рік. Історична довідка про контору 

(1948 р.).  

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 448 

2. ф. Р-793 

3. Монтажне управління «Південенергомонтаж» Державного 

союзного будівельно-монтажного тресту «Південенергобуд», м. Київ 

4. 7 оп., 478 спр., 1943-1962 рр. 

5. Опис 1 

6. 8 спр., 1943-1944 рр. 

7. Накази Наркомату електростанцій СРСР та Особливого 

відновлювально-монтажного підприємства. Циркулярні розпорядження їх 

Головних управлінь. Статут, фінансові документи, довіреності 

Особвідновмонтажу. Положення про Київську контору підприємства, накази 

про її створення. Річні фінансові звіти контори.  

5. Опис 2 

6. 15 спр., 1944 р. 

7. Накази, циркулярні розпорядження, інструкції Наркомату 

електростанцій СРСР та Особвідновмонтажу. Положення про 

Особвідновмонтаж. Листування з Наркоматом електростанцій СРСР щодо 

особового складу. Плани, статистичні звіти, основні виробничі показники, 

кошториси витрат підприємства. Річні звіти з основної діяльності; кадрові 

звіти. Іменнний список співробітників. Списки ІТП з вищою освітою. 

5. Опис 3 

6. 18 спр., 1945, 1948 рр. 
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7. Накази, циркуляри Наркомату електростанцій СРСР та 

Особвідновмонтажу. Циркулярні листи їх Головних управлінь. Виробничі і 

фінансові плани, річні і місячні звіти, фінансові документи 

Особвідновмонтажу. Статистичні кадрові звіти. Іменні списки особового 

складу підприємства. Акти приймання виконаних робіт і документальних 

ревізій Особвідновмонтажу та окремих монтажних ділянок. Історична 

довідка про Омобвідновмонтаж (1948 р.). 

5. Опис 4 

6. 158 спр., 1944-1945 рр. 

7. Особові справи звільнених працівників підприємства (за 

прізвищами). 

5. Опис 5 

6. 32 спр., 1946, 1948 рр. 

7. Накази Міністерства електростанцій СРСР, Київсього 

електромонтажного підприємства. Положення про монтажні ділянки. 

Виробничо-фінансові плани, штатні розклади, кошториси Київського 

підприємства та електроремонтного заводу. Плани, проектні завдання, 

технічні звіти щодо виконання електромонтажних робіт. Прейскуранти цін 

на вироби Київського електроремонтного заводу. Річні звіти з основної 

діяльності. Статистичні звіти щодо виконання виробничих планів, 

чисельності працівників, фондів заробітної плати. Іменні списки працівників. 

Заяви громадян про прийняття на роботу і звільнення. Історична довідка про 

Київське електромонтажне підприємство (1948 р.). 

5. Опис 6 

6. 116 спр., 1946-1947 рр. 

7. Особові справи звільнених працівників Київського 

електромонтажного підприємства (за прізвищами). 

5. Опис 7 

6. 131 спр., 1947-1962 рр. 
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7. Накази монтажного управління «Південенергомонтаж». Статут 

підприємства «Південенергомонтаж». Плани управління (будівельно-

фінансовий, будівельно-монтажних робіт, щодо праці). Зведені річні звіти з 

основної діяльності. Річні звіти Миколаївської, Львівської, Київської, 

Харківської, Придніпровської, Запорізької, Сімферопольської монтажних 

ділянок та Київських заводів (електроремонтного і металовиробів). Фінансові 

документи управління (штатні розклади, кошториси). Акти фінансово-

господарських ревізій. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 449 

2. ф. Р-794 

3. Київська обласна контора з будівництва сільських 

електростанцій при обласному виконавчому комітеті, м. Київ 

4. 2 оп., 439 спр., 1932-1941, 1944-1968 рр. 

5. Опис 1 

6. 232 спр., 1932-1941 рр. 

7. Директиви, розпорядження Головного управління будівництва 

сільських електростанцій УРСР. Постанови Київської обласної контори 

«Сільелектро» щодо електрифікації колгоспів та МТС області. Плани робіт 

та будівельно-фінансові плани контори. Звіти про їх виконання. Звіти 

будівельних організацій. Листування з облвиконкомом і обласним земельним 

управлінням, Державним банком, Сільбанком. Договори з обласним 

земельним управлінням; акти про виконання будівельних робіт, 

налагодження електроосвітлення в колгоспах. Плани, проектні завдання, 

типові і технічні проекти щодо будівництва ГЕС, електрообмолотних 

пунктів, електрифікації МТС, колгоспів і сіл Київської області. Кошториси, 
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штатні відомості та ін. документи Київської контори «Сільелектро». Річні 

звіти щодо електрифікації сільського господарства. Відомості про 

виробництво і розподіл електроенергії. Акти щодо радіовузлів.  

5. Опис 2 

6. 207 спр., 1935, 1944-1968 рр. 

7. Директиви вищих органів влади та державних установ з основної 

діяльності Київської обласної контори. Постанови, рішення Ради Міністрів 

УРСР, ЦК КП(б)У, Київського облвиконкому та обкому КП(б)У. Накази 

Київської контори та тресту «Укрсільелектро». Протоколи засідань технічної 

ради та бюро робітничого винахідництва обласної контори. Листування з 

трестом «Укрсільелектро», радянськими партійними організаціями, 

підзвітними установами. Промислово-фінансові та будівельно-фінансові 

плани. Зведені річні та виробничо-технічні звіти. Звіти про впровадження у 

виробництво винаходів і раціоналізаторських пропозицій. Плани експлуатації 

електростанцій та електромереж. Проекти електрифікації колгоспів і сіл 

районів Київської області. Технічні проекти ГЕС і гребель. Кошториси та 

штатні розклади контори. Акти приймання і здавання в експлуатацію 

електромереж та електрооб’єктів. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 450 

2. ф. Р-796  

3. Київське комендантське управління, м. Київ 

4. 2 оп., 30 спр., 1920, 1927-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 26 спр., 1927-1930 рр. 
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7. Накази військам Київського гарнізону. Копії наказів. Рапорти. 

Матеріали до наказів і телефонограми. Протоколи загальних зборів 

окружних комісій по боротьбі з повінню, з підготовки святкових заходів до 

річниць РСЧА та Жовтневої революції; комунальної секції Київської 

міськради щодо надання житлової площі керівному складу частин гарнізону. 

Телефонограми, листування комендантського управління з поточних справ. 

Плани проведення святкових урочистостей і загальноміської демонстрації до 

1-го Травня і Дня молоді. Іменні списки Київського гарнізону. Послужні 

картки військовослужбовців.  

5. Опис 2 

6. 4 спр., 1920 р. 

7. Розшукові картки осіб, які відмовилися служити в 6-й стрілецькій 

дивізії УНР. Листування з командуванням військових частин УНР та 

госпіталями щодо забезпечення продовольством. Заяви установ до 

польського коменданта м. Києва та посвідчення, видані ним. Слідча справа 

польського коменданта м. Києва.  

8. Українська, російська, польська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (4 од.) 

11. – 

 

1. 451 

2. ф. Р-815 

3. Радянське господарство «Березне» Всеукраїнської торгівельної 

контори постачання курортів «Укркурортпостачторг», с. Березна 

Володарського району Київської області 

4. 2 оп., 45 спр., 1930, 1932-1935 рр. 

5. Опис 1 

6. 35 спр., 1930, 1932-1935 рр. 
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7. Обіжники, інструкції, розпорядження, накази Наркомату земельних 

справ та Наркомату торгівлі УСРР, Київської міжобласної контори 

«Укркурортпостачторг». Акт передавання-приймання радгоспу «Березне» 

від Українського сортонасіннєвого тресту до «Укркурортпостачторгу». 

Протоколи технічної наради при Київській конторі «Укркурортпостачторг» 

та нарад радгоспу. Виробничо-фінансові плани радгоспу. Річний та фінансові 

звіти за 1934 рік. Листування з райвиконкомами, сільрадами щодо 

укомплектування штату працівників. Відомості про розвиток тваринництва. 

Списки особового складу радгоспу. Картотека особових рахунків 

колгоспників. Акти перевірки діяльності радгоспу. 

5. Опис 2  

6. 10 спр., 1932-1935 рр. 

7. Накази ліквідаційної комісії радгоспу (1935 р.). Листування 

радгоспу з Українським сортонасіннєвим трестом щодо особового складу. 

Виробничо-фінансовий план та річний звіт за 1933 рік. Відомості про 

організацію радгоспу. Баланс і акт перевірки роботи. Картки обліку роботи 

виробничих бригад та особових рахунків колгоспників.  

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 452 

2. ф. Р-839 

3. Радянське господарство закритого робітничого кооперативу 

«Київкомунбуд», сел. Ворзель Київської приміської зони 

4. 1 оп., 26 спр., 1931-1934 рр. 

5. Опис 1 

6. 26 спр., 1931-1934 рр. 
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7. Обіжники, розпорядження, накази Київських обласної та міської 

споживчих спілок, Київської спілки робітничих кооперативів, Київського 

обласного відділу комунального господарства. Бюлетені розпоряджень і 

протоколи технічних нарад Київської міськради та міського земвідділу. 

Протоколи виробничих і технічних нарад керівництва та співробітників 

радгоспу Плани посівних кампаній і капіталовкладень. Звіти та 

статистичні зведення про роботу радгоспу. Колективні договори з 

робітниками і службовцями. Статистичні відомості щодо обліку праці та 

заробітної плати. Акти і матеріали перевірки діяльності радгоспу. 

Протоколи засідань ліквідаційної комісії. Списки особового складу радгоспу. 

Посвідчення, довідки робітників. Заяви співробітників про призначення і 

звільнення з роботи. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 453 

2. ф. Р-853 

3. Переяславська кооперативно-виробнича артіль інвалідів-

булочників «Робітник», м. Переяслав Переяславського району 

Київського округу 

4. 1 оп., 13 спр., 1926-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 13 спр., 1926-1930 рр. 

7. Протоколи засідань і загальних зборів членів артілі «Робітник». 

Листування та договори артілі. Місячні і річні фінансові та статистичні 

звіти. Книги обліку майна, сировини, виробленої продукції артілі. 

8. Українська 

9. Відкритий 
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10. – 

11. – 

 

1. 454 

2. ф. Р-854 

3. Пісківський сільський комітет незаможних селян, с. Пісківка 

Бородянського району Київського округу 

4. 1 оп., 1 спр., 1925-1928 рр. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1925-1928 рр. 

7. Протоколи засідань та загальних зборів членів сільського КНС. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (4 од.) 

11. – 

 

1. 455 

2. ф. Р-855 

3. Загальцівський сільський комітет незаможних селян, с. Загальці 

Бородянського району Київського округу 

4. 1 оп., 5 спр., 1925-1926, 1929 рр. 

5. Опис 1 

6. 5 спр., 1925-1926, 1929 рр. 

7. Обіжники, інструкції, розпорядження Бородянського районного 

КНС щодо переобрання сільських КНС. Протоколи засідань та загальних 

зборів членів сільського КНС. Список та журнал обліку членів сільського 

КНС.  

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (18 од.) 
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11. – 

 

1. 456 

2. ф. Р-856 

3. Будаївський волосний комітет незаможних селян, с. Будаївка 

Київського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 1 спр., 1922 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1922 р. 

7. Протоколи загальних зборів членів сільського КНС. Звіти та 

зведення про діяльність.  

8. Російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (3 од.) 

11. –  

 

1. 457 

2. ф. Р-857 

3. Ліквідаційна комісія з розформування Шевченківського округу, 

м. Корсунь Шевченківського округу Київської губернії 

4. 1 оп., 31 спр., 1925 р. 

5. Опис 1 

6. 31 спр., 1925 р. 

7. Протоколи засідань, копії протоколів, акти комісії з ліквідації 

Шевченківського округу. План ліквідації округу. Листування з Київським 

губвиконкомом щодо цього питання. Претензії до Шевченківського 

окрвиконкому. Акти про передання майна і справ підприємств, відділів та 

інспектур Шевченківського округу. Акти щодо ліквідації установ округу. 

Журнали вхідних і вихідних документів губернської ліквідаційної комісії.  

8. Українська 
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9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 458 

2. ф. Р-858 

3. Чорнобильський районний комітет незаможних селян, 

смт. Чорнобиль Чорнобильського району Київської області 

4. 1 оп., 79 спр., 1923-1932 рр. 

5. Опис 1 

6. 79 спр., 1923-1932 рр. 

7. Постанови, обіжники, розпорядження ВУЦВК, Чорнобильського 

волвиконкому, Всеукраїнського центрального, Київського окружного, і 

Чорнобильського районного КНС. Інструктивні листи районного КНС до 

сільських КНС щодо колективізації. Протоколи з’їздів і засідань президій та 

загальних зборів членів волосного районного і сільських КНС. Плани роботи 

та звіти волосного, районного і сільських КНС. Листування районного та 

окружного КНС. Справи про роботу волосної, районної та сільських комісій 

взаємодопомоги; перевибори керівних органів КНС. Статистичні відомості 

і зведення про роботу та особовий склад сільських КНС, матеріальне 

становище членів колгоспів, хід колективізації в селах району. Списки 

представників президії, активістів і членів районного та сільських КНС, 

ревізійних комісій. Анкети і відомості обліку активних членів та акти 

перевірок роботи районних і сільських КНС. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного (33 од.) та географічного (42 од.) каталогів  

11. –  
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1. 459 

2. ф. Р-859 

3. Старопетрівський волосний комітет незаможних селян, с. Старі 

Петрівці Київського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 15 спр., 1920-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 15 спр., 1920-1923 рр. 

7. Протоколи з’їзду та засідань президії волосного КНС, загальних 

зборів членів сільських КНС. Звіти, зведення, доповіді волосного і сільських 

КНС про роботу та особовий склад. Списки та відомості про членів 

сільських КНС.  

8. Російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (12 од.) 

11. – 

 

1. 460 

2. ф. Р-860 

3. Державна гірничо-технічна інспекція по Київській області 

Народного комісаріату важкої промисловості СРСР, м. Київ 

4. 1 оп., 5 спр., 1937-1941 рр. 

5. Опис 1 

6. 5 спр., 1937-1941 рр. 

7. Накази, циркуляри Головної гірничо-технічної інспекції при 

Наркоматі важкої промисловості СРСР щодо заходів з охорони праці і 

техніки безпеки на підприємствах гірничо-видобувної промисловості. 

Листування з гірничими трестами, підприємствами, кар’єрами, щодо 

усунення порушень у здійсненні добувних робіт та зберіганні вибухівки, 

оформлення необхідних дозволів. Акти перевірок підприємств. Звіти про 

кількість нещасних випадків. 
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8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 461 

2. ф. Р-861 

3. Київська губернська церковна рада Українського православного 

братства «Діяльно-християнська церква», м. Київ 

4. 1 оп., 1спр., 1924-1925 рр. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1924-1925 рр. 

7. Протоколи засідань церковної ради та загальних зборів членів 

братства. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 462 

2. ф. Р-862 

3. Підвідділ з ліквідації майна релігійних установ при Київському 

губернському відділі соціального забезпечення, м. Київ 

4. 2 оп., 308 спр., 1917-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 298 спр., 1917-1923 рр. 

7. Циркуляри, розпорядження Наркомату юстиції СРСР, Київського 

губернського ревкому і відділу юстиції щодо відокремлення церкви від 

держави, ліквідації домових церков в м. Києві. Положення, інструкції щодо 

формування органів підвідділу з ліквідації майна релігійних установ в 
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повітах Київської губернії. Статути релігійних общин Голосіївської, 

Преображенської, Китаївської пустиней. Протоколи засідань секцій 

підвідділу, комісії з вилучення церковних цінностей, відповідних повітових 

комісій. Звіти про діяльність підвідділу, його секцій і бухгалтерії. Відомості 

та звіти про прибутки і витрати Андріївської церкви та ін. храмів м. Києва 

та Київської губернії, Київського релігійного товариства, сільських церков 

Київського, Канівського, Бердичівського та ін. повітів. Листування з 

надзвичайною слідчою комісією, губзабезом щодо реквізиції приміщень і 

майна церков, кадрових призначень підвідділу. Листування з правлінням 

Києво-Печерської Лаври щодо ремонту приміщень, трудової мобілізації 

ченців, передання цінних речей і валюти державі. Доповіді про результати 

обстеження стану майна релігійного товариства, православних монастирів і 

синагог м. Києва. Відомості про кількість церков і синагог міста, чисельність 

мешканців київських монастирів. Прибутково-видаткові кошториси церков і 

релігійних навчальних закладів. Акти обстеження та описи майна храмів. 

Плани та акти перевірок господарства митрополичого дому Софійського 

собору, дохідних будинків церков міста. Акти ревізій кас православних і 

греко-католицьких церков, соборів, жіночих монастирів, єврейських синагог 

м. Києва та губернії. Комплекс документів щодо перевірки господарського 

стану торгівельно-промислових підприємств Києво-Печерської Лаври. 

Договори релігійних громад і віруючих з Київським губвиконкомом щодо 

отримання в користування храмів, молитовних будинків міста та околиць. 

Клопотання віруючих киян щодо цього питання. Договори віруючих і 

релігійних громад з сільрадами та повітвиконкомами Київського, 

Білоцерківського повіту про прийняття в користування церков. Список 

церков, монастирів, молитовних будинків м. Києва. Плани будівель Києво-

Печерської Лаври, окремих церков і монастирів міста. Описи речей 

релігійного культу. Відомості про кількість монастирів і належних їм 

земельних володінь у повітах Київської губернії; кількість землі і майна 

церков сіл Київського повіту; діючі і закриті церкви губернії. Відомості (зі 
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списками) про громадян, заселених у будинки, які раніше належали церквам. 

Списки особового складу підвідділу з ліквідації майна релігійних установ, 

працівників типографії Києво-Печерської Лаври. Посвідчення уповноважених 

і членів релігійних громад. 

5. Опис 2 

6. 10 спр., 1923 р. 

7. Договори віруючих жителів сіл Білоцерківського повіту з сільрадами 

і повітвиконкомом щодо прийняття в користування приміщень церков. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (572 од.) 

11. – 

 

1. 463 

2. ф. Р-869  

3. Політичний відділ Київського району Південно-Західних 

залізниць, м. Київ 

4. 1 оп., 1 спр., 1920 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1920 р. 

7. Протоколи засідання санітарної п’ятірки Київського залізничного 

вузла. Зведення щодо проведення тижня чистоти. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 
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1. 464 

2. ф. Р-872 

3. Київське відділення Всеукраїнського акціонерного товариства 

торгівлі, м. Київ 

4. 1 оп., 27 спр., 1922-1926, 1929 рр. 

5. Опис 1 

6. 27 спр., 1922-1926, 1929 рр. 

7. Циркуляри, директиви ВРНГ УСРР, правління Всеукраїнського 

акціонерного товариства торгівлі. Протоколи засідань робочої трійки Ради 

з’їздів промисловості, торгівлі і транспорту УСРР, правління ВАКОТ, його 

Київського відділення. Листування відділення з правлінням ВАКОТ щодо 

розширення діяльності на периферії, формування штатів працівників. 

Кон’юнктурні і комерційні бюлетені Ради з’їздів, ВАКОТ та Київського 

відділення. Відомості про роботу Київського відділення. Договори з 

правлінням Російського Середньоазіатського акціонерного товариства, 

власником Московського заводу протипожежних установок, складами з 

виробничих питань. Головні та касові книги. Особові рахунки співробітників. 

Рахунки комісії з торгівельних операцій. Прейскуранти цін на товари. Заяви 

про реєстрацію торгівельних угод. Списки: управляючих правління та 

відділень товариства, торгівців, які уклали конвенцію з Київським 

відділенням. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 
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1. 465 

2. ф. Р-875 

3. Київська крайова філія Українського пайового торгівельного 

товариства «Ларьок», м. Київ  

4. 2 оп., 1665 спр., 1923-1927 рр. 

5. Опис 1 

6. 259 спр., 1923-1927 рр. 

7. Постанови, накази, розпорядження, інструкції Наркомату 

внутрішньої торгівлі УСРР, Українського пайового торгівельного товариства 

«Ларьок», його Київської філії. Протоколи засідань і нарад правління 

Київської філії та пайовиків, торгівельної й ін. комісій. Листування з 

правлінням товариства «Ларьок», Всеукраїнською конторою з експорту та 

імпорту, ДПУ УСРР, Київським губвиконкомом, окружними філіями та 

районними віділеннями, правліннями трестів, конторами, крамницями з 

питань торгівлі, фінансування, звітності. Плани розвитку торгівлі та 

торгівельної мережі в містах Київської губернії. Огляд діяльності Київської 

філії. Відомості щодо ходу торгівлі, товарообігу Глухівського магазину. 

Доповідні записки інспекторів про роботу крамниць товариства. 

Прейскуранти роздрібних цін на товари. Головні книги філії та районних 

представництв в Глухові, Житомирі, Білій Церкві, Конотопі. Списки, 

посвідчення, мандати, анкети, особові картки та рахунки співробітників. 

5. Опис 2 

6. 1406 спр., 1923-1927 рр. 

7. Особові справи співробітників Київської філії товариства. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 
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1. 466 

2. ф. Р-876 

3. Київське відділення Всеросійського акціонерного товариства 

виробництва та торгівлі хімічно-фармацевтичним майном, м. Київ 

4. 1 оп., 12 спр., 1924-1928 рр. 

5. Опис 1 

6. 12 спр., 1924-1928 рр. 

7. Накази, циркуляри, інструкції правління Київського відділення 

Всеросійського акціонерного товариства виробництва та торгівлі хімічно-

фармацевтичним майном, його Київського відділення. Анкетні відомості про 

Київське відділення товариства. Протоколи засідань місцевкому і загальних 

зборів співробітників Київського окружного аптечного управління. 

Листування з торгівельними організаціями, аптечними управліннями, 

заводом ім. М. Ломоносова щодо укладання угод і виконання замовлень. 

Список асортименту продукції. Головна книга Київського відділення. 

Довідки, особові рахунки співробітників. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 467 

2. ф. Р-877 

3. Київське відділення Центрального торгівельного акціонерного 

товариства, м. Київ 

4. 2 оп., 37 спр., 1924-1925 рр. 

5. Опис 1 

6. 36 спр., 1924-1925 рр. 

7. Директиви, циркуляри, накази, положення правління Центрального 

торгівельного акціонерного товариства та його Київського відділення. 
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Бюлетені Київського представництва Ради з’їздів промисловості, торгівлі і 

транспорту УСРР. Протоколи засідань правління Київського відділення 

товариства, електро-металотехнічної секції, Київської товарної біржі, комісії 

Київського губернського відділу внутрішньої торгівлі, місцевої РКК. 

Листування з Наркоматом внутрішньої торгівлі СРСР, уповноваженими та 

відділеннями Центрального торгівельного акціонерного товариства, 

Всеукраїнською державною торгівельною конторою з експорту та імпорту, 

губернським відділом внутрішньої торгівлі. Доповідні записки, відгуки щодо 

організації і роботи Центрального торгівельного акціонерного товариства та 

Київського відділення. Річні фінансові звіти відділення. Довідки, довіреності 

співробітників та кредитного бюро товариства. Списки співробітників 

Київського відділення та фірм, з якими укладено торгівельні угоди. Особова 

справа управноваженого Центрального торгівельного акціонерного 

товариства в м. Києві А.К. Саричева. 

5. Опис 2  

6. 1 спр., 1924 р. 

7. Анкети співробітників Київського відділення товариства. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 468 

2. ф. Р-878 

3. Київський повітовий комітет незаможних селян, м. Київ 

4. 1 оп., 10 спр., 1920-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 10 спр., 1920-1923 рр. 

7. Протоколи засідань і загальних зборів членів волосних і сільських 

КНС Київського повіту. Списки членів КНС окремих сіл Хотівської, 
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Трипільської, Германівської волостей. Особові анкети членів Глібівського 

сільського КНС Димерської волості. Списки і відомості про членів КНС 

Ржищівської волості.  

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 469 

2. ф. Р-880 

3. Київська обласна державна адміністрація, м. Київ  

4. 20 оп., 8556 спр., 1937, 1940-2004 рр.  

5. Опис 1 

6. 9 спр., 1937, 1940-1941 рр. 

7. Протоколи засідань президії та експертно-технічного бюро 

Київського облвиконкому за 1937 рік. Накази відділу з переселення. 

Телеграми щодо статистики та організації переселення громадян у східні 

райони СРСР. Списки переселенців з Київської області. Кошториси на 

ремонт приміщень та устаткування Уманського і Черкаського клінкерних 

заводів. Прейскуранти цін на товари (1941 р.). 

5. Опис 2 

6. 107 спр., 1945-1953 рр. 

7. Накази, розпорядження відділів у справах репатріації при Раді 

Міністрів УРСР та Київського облвиконкому. Накази Миронівського 

приймально-розподільного пункту за 1945-1946 роки. Відомості про 

кількість та списки репатріантів по районах Київської області. Акти превірок 

та відомості щодо їх працевлаштування. Відомості про іноземців, які 

проживають на території області. Списки та книга обліку громадян СРСР, які 

не повернулися з Німеччини (1949 р.). Книги обліку, списки та анкети 

репатріантів, які повернулися до Київської області. Річні фінансові звіти, 
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кошториси, штатні розклади відділу у справах репатріації. Особові справи 

та рахунки співробітників. 

5. Опис 3 

6. 56 спр., 1949-1951 рр. 

7. Річні фінансові звіти та кошториси витрат відділу у справах 

переселення громадян Київського облвиконкому. Зведені звіти щодо 

переселеня громадян в південні області УРСР. Анкети-заяви і списки 

переселенців до Запорізької, Одеської, Ізмаїльської, Сталінської, Кримської, 

Єврейської автономної областей, Приморського і Хабаровського країв. Плани 

і звіти щодо переселення до Єврейської автономної області, колгоспів і 

радгоспів Приморського та Хабаровського країв. Акти про прибуття 

переселенців до місць призначення. Списки переселенців, які повернулися до 

Київської області у 1951 році. Особові рахунки співробітників відділу за 

1951 рік 

5. Опис 4 

6. 4 спр., 1943-1944 рр. 

7. Акти Державної надзвичайної комісії з виявлення злочинних діянь 

німецьких загарбників по Київській області щодо встановлення фактів 

злочинів окупантів у м. Києві та Київському районі. 

5. Опис 5 

6. 158 спр., 1944-1945 рр. 

7. Акти Державної надзвичайної комісії щодо виявлення фактів 

злочинів німецьких загарбників на території м. Києва та районів Київської 

області. Акти про збитки, завдані окупантами жителям сіл. Списки жителів 

сіл окремих районів області та м. Сміла, вивезених на примусові роботи до 

Німеччини. 

5. Опис 6 

6. 28 спр., 1945 р. 

7. Акти Державної надзвичайної комісії щодо виявлення фактів 

злочинів німецьких загарбників на території м. Києва та районів Київської 
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області. Списки жителів сіл окремих районів, вивезених на примусові роботи 

до Німеччини. 

5. Опис 7 

6. 15 спр., 1943-1944 рр. 

7. Постанови, розпорядження РНК СРСР, Київських облвиконкому та 

обкому КП(б)У. Листування облвиконкому з військовими частинами та 

організаціями, державними установами щодо розмінування території 

Київської області, будівництва госпіталів, мостів, надання земельних ділянок 

для дислокації військових підрозділів та аеродромів. Листування та 

документи Державної надзвичайної комісії обліку збитків завданих 

Київській області під час окупації. 

5. Опис 8 

6. 14 спр., 1944-1945 рр. 

7. Постанови, розпорядження РНК СРСР, Київського облвиконкому, 

ЦК та Київського обкому КП(б)У. Листування облвиконкому з РНК УРСР та 

державними установами щодо надання земельних ділянок військовому 

відомству, проведення топографічних та геодезичних робіт в Київській 

області; з військовими частинами КВО з питань постачання, транспорту, 

відновлення меж аеродромів, таборів; з обласними відділами та 

райвиконкомами щодо репатріації та медичного обслуговування громадян, 

відновлення народного господарства після окупації, впорядкування могил 

загиблих солдат та офіцерів. Військово-економічна характеристика області 

на 1945 рік. 

5. Опис 9 

6. 95 спр., 1944-1958 рр. 

7. Постанови, директиви, розпорядження, директивні листи Ради 

Міністрів СРСР, ЦК ВКП(б), РНК СРСР і УРСР, ЦК КП(б)У, Київського 

облвиконкому. Директиви та інструкції Ради у справах російської 

православної церкви при Раді Міністрів СРСР (1955 р.). Листування та 

документи щодо репатріації поляків до Польщі (1946 р.). Листування з 
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райвиконкомами, обласним військкоматом та ін. державними установами 

щодо репатріації громадян СРСР, впорядкування братських могил загиблих 

воїнів. Доповідь про прийняття і розселення репатріантів у Київській області 

(1946 р.). Звіт Київського облвиконкому про роботу за 1940-1947 рр. та 

довідка про економічне становище області на 1947 рік. Звіти та зведення 

облвиконкому вищим державним органам за 1950, 1952, 1954 роки. Звіти, 

доповіді, статистичні відомості уповноваженого Ради у справах російської 

православної церкви при Київському облвиконкомі (1957-1958 рр.). 

Документи про надання матеріальної допомоги репатрійованим громадянам. 

5. Опис 10 

6. 36 спр., 1946-1957 рр. 

7. Матеріали п’ятирічного плану відновлення і розвитку галузей 

промисловості загальносоюзного підпорядкування та сільського 

господарства Київської області (1946 р.). Листування з райвиконкомами, 

обласним відділом охорони здоров’я, військовими частинами КВО щодо 

саперних робіт в області, репатріації, працевлаштування репатрійованих 

громадян, переселення жителів області у різні регіони СРСР, заходів 

боротьби з інфекційними хворобами населення та тварин. Плани посівів, 

відомості про збір урожаю кок-сагизу та листування з цього питання. 

Генеральна схема розвитку сільської електрифікації області. Звіти і зведення 

обласних відділів (сільського господарства, охорони здоров’я, 

ветеринарного) та обласного статистичного управління щодо основної 

діяльності, руху населення, заходів ліквідації неграмотності.  

5. Опис 11 

6. 2422 спр., 1943-1960 рр. 

7. Постанови, розпорядження РНК СРСР і УРСР, Київського 

облвиконкому. Укази, постанови, розпорядження Президій Верховної Ради 

УРСР і СРСР, Ради Міністрів УРСР. Листування з РНК, Наркоматами 

землеробства СРСР і земельних справ УРСР, райвиконкомами з питань 

сільського господарства та фінансування. Листування з Президією Верховної 
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Ради СРСР щодо поновлення і видання нагородних документів. Листування з 

Радами Міністрів, Міністерствами, СРСР і УРСР, комітетами та 

управліннями при них, райвиконкомами щодо організаційних та 

адміністративно-господарських справ. Протоколи засідань урядової комісії 

регулювання в’їзду до м. Києва та 50-кілометрової зони. Протоколи засідань, 

матеріали сесій, книги реєстрації рішень Київського облвиконкому. 

Стенограми обласних нарад представників обласних відділів, голів 

райвиконкомів, передовиків-каучуководів, колгоспників. Листування з 

райвиконкомами та ін. установами про надання громадянам дозволів на в’їзд 

до районів Київської області. Інформації, доповіді: райвиконкомів та 

міськрад про економічне становище районів; завідувача обласного відділу 

охорони здоров’я щодо відновлення роботи медичних установ; 

облвиконкому щодо виконання сільськогосподарських робіт у районах. 

Відомості про кількість худоби по районах області. Справи про виселення 

жителів Богуславського, Бориспільського, Бишівського і Рокитнянського 

районів УРСР (1948 р.). Документи перевірок і доповідні записки 

інструкторів щодо роботи райвиконкомів області. Інформації та відомості 

про роботу місцевих рад і кращих сільрад, постійно діючих комісій обласної 

ради. Штатні розклади, річні фінансові звіти, кошториси облвиконкому. 

5. Опис 11 (додатковий) 

6. 170 спр., 1944-1960 рр. 

7. Постанови Ради Міністрів СРСР. Книги реєстрації постанов Рад 

Міністрів СРСР і УРСР, обов’язкових рішень та розпоряджень Київського 

облвиконкому. Інструктивні вказівки райвиконкомам. Протоколи засідань 

постійних комісій облвиконкому з комунального господарства, благоустрою, 

житлового будівництва за 1959 рік. Інформаційні бюлетені та огляди роботи 

місцевих рад. Звіти, зведення про роботу облвиконкому, організаційно-

масову роботу сільрад, їх постійних комісій. Статистичні звіти про вибори 

до місцевих рад, особовий склад депутатів, виконкомів та постійних комісій. 

Протоколи голосування окружних і дільничних виборчкомів з виборів до 
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Київської обласної Ради депутатів трудящих. Інформації райвиконкомів про 

виконання наказів виборців. Комплекс документів про вибори до Верховних 

Рад СРСР і УРСР по районних та сільських виборчих округах області. 

Відомості про наслідки виборів до місцевих рад.  

5. Опис 12 

6. 2455 спр., 1952-1976 рр. 

7. Укази Президій Верховних Рад СРСР і УРСР. Постанови, 

розпорядження Рад Міністрів СРСР і УРСР. Листування з ЦК КПУ, Радою 

Міністрів УРСР, Міністерствами, управліннями та комітетами СРСР і УРСР, 

райвиконкомами з організаційних й адміністративно-господарських питань. 

Листування з Державною плановою комісією УРСР з виробничих питань. 

Протоколи сесій Київської обласної ради, засідань облвиконкому і постійно 

діючих комісій. Рішення та інформації райвиконкомів з основної діяльності. 

Документи про підготовку і проведення виборів до Київської обласної ради 

та Верховних Рад СРСР і УРСР. Протоколи окружних та дільничних 

виборчкомів про реєстрацію кандидатів у депутати та голосування по 

районах Київської області (1960-1970-і рр.). Зведення, доповіді про роботу та 

особовий склад місцевих рад і міських виконкомів області. Фінансові звіти, 

штатні розклади, кошториси облвиконкому.  

5. Опис 12 с 

6. 23 спр., 1952, 1957-1962 рр. 

7. Директиви, розпорядження, вказівки Київського облвиконкому та 

обкому КПУ. Інформації, доповіді, клопотання облвиконкому перед вищими 

органами влади з поточних справ. Доповіді і пропозиції керівників його 

управління та відділів. План розвитку сільського господарства Київської 

області на 1952 рік. Документи щодо надання земельних ділянок КВО та ін. 

організаціям під спеціальне будівництво. Листування облвиконкому щодо 

РАЦС. Листування та документація КДБ УРСР щодо заборони надсилання 

документів за кордон. Листування керівництва управлінь та відділів 

Київського облвиконкому з різних питань. 
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5. Опис 13 

6. 40 спр., 1948 р. 

7. Справи жителів районів Київської області, виселених за межі УРСР 

згідно указу Президії Верховної Ради СРСР від 21 лютого 1948 року. Журнал 

реєстрації рішень облвиконкому по вказаних справах. 

5. Опис 14 

6. 209 спр., 1955-1992 рр. 

7. Розпорядження, рішення Київського облвиконкому та обкому КПУ 

(1955-1961, 1963-1969 рр.). Постанови, розпорядження, рішення 

облвиконкому, його закритих засідань (1971-1991 рр.). Постанови, 

розпорядження, директиви вищих державних органів щодо роботи 

облвиконкому (1970-1991 рр.). Рішення райвиконкомів (1990-1991 рр.). Звіти 

уповноваженого Ради у справах російської православної церкви та релігійних 

культів за 1962-1988 роки. Документи про надання земельних ділянок для 

потреб Міністерства оборони СРСР та ін. державних органів і установ. 

Листування облвиконкому з державними установами та організаціями. 

Номенклатури таємних і цілком таємних справ. Комплекс документів 

Київського облвиконкому щодо ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС (постанови, протоколи надзвичайних комісій, Штабу цивільної оборони, 

листування, відомості про ліквідаторів) за 1986-1989 роки. Інформації КДБ 

УРСР про становище на Чорнобильській АЕС, в межах 30-кілометрової зони 

відчуження, в містах Київ, Славутич та Київській області (1990-1991 рр.). 

Листування Київського облвиконкому з Управлінням внутрішніх справ 

Київської області за 1992 рік. 

5. Опис 15 

6. 650 спр., 1945-1970 рр. 

7. Укази Президії Верховної Ради СРСР щодо нагороджень різних 

категорій громадян. Постанови Київського облвиконкому про затвердження 

списків громадян, представлених до нагородження. Акти та протоколи 

вручення медалей «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
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1941-1945 гг» та орденів «Мать-героиня» по районах Київської області. Звіти 

та протоколи про вручення урядових нагород, ювілейних знаків і медалей. 

Списки осіб, представлених до нагородження. Листування з Президіями 

Верховних Рад СРСР і УРСР, райвиконкомами та ін. установами з цього 

приводу. Документи про представлення до нагородження передовиків 

сільського господарства, робітників, службовців у районах Київської області. 

Списки передовиків, відомості про них. Характеристики кандидатів в 

учасники Всесоюзної сільськогосподарської виставки. Списки Героїв 

Радянського Союзу і Героїв соціалістичної праці по Київській області на 

1968 рік. 

5. Опис 16 

6. 1391 спр., 1977-1994 рр. 

7. Укази, постанови Президій Верховних Рад СРСР і УРСР. 

Постанови, розпорядження Рад Міністрів СРСР і УРСР. Листування з 

Верховними Радами та Радами Міністрів СРСР і УРСР, ЦК та Київським 

обкомом КПУ. Протоколи сесій Київської обласної ради, засідань 

Київського облвиконкому. Рішення облвиконкому. Комплекси документів 

щодо виборів до Київської обласної ради народних депутатів по виборчих 

округах (1990 р.). Протоколи сесій обласної ради, засідань облвиконкому та 

постійних комісій обласної ради за 1990-1991 роки. Розпорядження і рішення 

облвиконкому та голови обласної ради з основної діяльності за 1991 рік. 

Фінансові документи облвиконкому. 

Протоколи сесій Київської обласної ради, засідань її колегії і постійних 

комісій (1992-1994 рр.). Протоколи засідань дільничних виборчих комісій та 

результатів голосування щодо виборів Президента України 1994 року. 

Розпорядження голови Київської обласної ради (1994 р.).  

5. Опис 17 

6. 261 спр., 1980, 1984-1986, 1989-1991, 1994 рр. 

7. Протоколи засідань Київської окружної та дільничних виборчих 

комісій з виборів до Верховних Рад УРСР та СРСР. Протоколи окружних 
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передвиборчих нарад. Протоколи дільничних комісій з проведення 

референдуму щодо питання збереження СРСР (1991 р.) по містах і районах 

Київської області. Зведені відомості про результати голосування населення. 

Протоколи засідань дільничних комісій щодо Всеукраїнського 

референдуму та виборів Президента України 1991 р. у районах Київської 

області. Протоколи засідань дільничних виборчкомів та результати 

голосування щодо парламентських виборів 1994 року. 

5. Опис 18 

6. 413 спр., 1992-2004 рр. 

7. Комплекси документів відділів Київської обласної державної 

адміністрації: загального, з обліку та звітності, нагород, листування та 

прийому громадян (1992-1994 рр.). Протоколи засідань комісій та профкому. 

Фінансові документи. Укази Президента України, що стосуються Київської 

області, та розпорядження голови Київської ОДА. Протоколи засідань 

консультативно-дорадчих органів; документи про роботу комісій. Плани і 

звіти адміністрації, фінансові та профспілкові документи (1994-2004 рр.).  

8. Російська, українська 

9. Обмежений 

10. Картки тематичного (10638 од.), географічного (2992 од.) та 

іменного (967 од.) каталогів 

11. Справи опису 12 на таємному зберіганні 

 

1. 470 

2. ф. Р-881 

3. Київська філія акціонерного товариства з підготовки робочої та 

організаційної сили і здійснення робіт на підприємствах за методом 

Центрального інституту праці «Установка – ЦІП», м. Київ  

4. 1 оп., 85 спр., 1928-1931 рр. 

5. Опис 1 

6. 85 спр., 1928-1931 рр. 



546 

7. Директиви, циркуляри, розпорядження, інструкції правління 

акціонерного товариства з підготовки робочої та організаційної сили 

«Установка - ЦІП» щодо підготовки кадрів. Бюлетені Центрального 

інституту праці СРСР. Накази Київської філії товариства. Протоколи 

загальних зборів співробітників; засідань місцевої РКК, Навчальної ради, 

інструкторів Київської філії та окружного відділу профспілки будівельників. 

Листування з правлінням акціонерного товариства «Установка – ЦІП» в 

Москві, учбовими пунктами і базами в Шепетівці, Брусилові Кам’янці-

Подільському та ін. містах щодо організації роботи. Плани і звіти щодо 

підготовки кваліфікованих фахівців. Кошториси на організацію навчального 

процесу, забезпечення курсантів. Колективні договори Київської філії з 

окружним відділом і райкомом профспілки будівельників, будівельними 

організаціями щодо занять із слухачами курсів. Списки курсантів та 

співробітників навчальних пунктів Київської філії товариства «Установка – 

ЦІП». Відомості про кількість, рух та нарахування стипендій курсантам. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 471 

2. ф. Р-882 

3. Київське відділення акціонерного товариства по облаштуванню, 

переобладнанню та ремонту теплових і силових установок «Тепло і 

сила», м. Київ 

4. 1 оп., 113 спр., 1925-1929 рр. 

5. Опис 1 

6. 113 спр., 1925-1929 рр. 

7. Статут Всесоюзного Державного акціонерного товариства «Тепло і 

сила». Директиви, розпорядження правління Всесоюзного товариства та 
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його Всеукраїнського відділення. Циркуляри та протоколи наради комісії з 

реорганізації установ товариства в УСРР. Розпорядження і протоколи 

виробничих нарад Київського відділення товариства. Листування з 

профільними організаціями та підприємствами, будівельними конторами, 

цукровими та ін. заводами, німецькими фірмами з організаційних і поточних 

справ, питань використання німецького обладнанняя у торф’яній 

промисловості. Договори з заводами, фабриками, електростанціями щодо 

встановлення та ремонту обладнання, систем отоплення і вентиляції. Акти 

обстеження устаткування заводів. Проекти обладнання для підприємств, 

пояснювальні записки і кошториси до них. Відомості про фахівців 

Київського відділення товариства «Тепло і сила». Списки та особові справи 

співробітників.  

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 472 

2. ф. Р-883 

3. Київська міжрайонна контора періодичного сектору Державного 

видавництва УСРР «Укрперіодика», м. Київ 

4. 1 оп., 11 спр., 1931 р. 

5. Опис 1 

6. 11 спр., 1931 р. 

7. Циркуляри, накази, розпорядження, інструкції Київкнигоцентру та 

періодичного сектору видавництва «Укрперіодика». Витяг з протоколу 

засідань РКК профспілкового бюро спілки друкарів щодо змін оплати праці. 

Плани, звіти та оперативні зведення про роботу сектору. Особові справи 

співробітників.  

8. Українська, російська 
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9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 473 

2. ф. Р-886 

3. Київське відділення акціонерного товариства з виробництва 

обладнання для млинів «Млинбуд», м. Київ 

4. 1 оп., 88 спр., 1922-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 88 спр., 1922-1930 рр. 

7. Циркуляри, бюлетені та протоколи засідань правління акціонерного 

товариства «Млинбуд». Статут товариства (1928 р.). Інструкції щодо 

укладання фінансових угод підприємствами. Бюлетені Київського відділення 

товариства. Протоколи засідань місцевої РКК та правила внутрішнього 

розпорядку на підприємствах, підзвітних Київському відділенню Млинбуду. 

Листування з Головним управлінням та філіями акціонерного товариства 

«Млинбуд», Українським махорочним трестом, Київськими заводами 

(машинобудівним і «Арсенал») щодо виготовлення, встановлення чи купівлі 

обладнання. Договори з районними кооперативними сільськогосподарськими 

спілками, споживчими товариствами, Українським махорочним трестом, 

акціонерним товариством хлібопекарства та ін. установами з організаційних 

питань і продажу обладнання. Звіти та відомості Київського відділення про 

роботу і товарообіг; рівень знання української мови серед особового складу. 

Відомості про виробничо-торгівельну програму та промислово-фінансовий 

план на 1925 р.; наявність обладнання на складах, його надходження на 

підприємства. Акти та кошториси щодо забезпечення обладнанням 

хлібзаводів. Акти приймання-передавання верстатів від Київського 

машинобудівного заводу та заводу «Ленінська Кузня». Колективні договори 

з Київським відділенням профспілки робітників харчової промисловості. 
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Головні книги та книга розрахунків Київського відділення. Особові рахунки 

співробітників. Прейскуранти цін на технічне обладнання. Списки 

устаткування для млинів. Описи обладнання на складах Млинбуду. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 474 

2. ф. Р-887 

3. Київська міжобласна контора з міжміських закупівель 

Московської обласної спілки споживчих товариств, м. Київ 

4. 1 оп., 43 спр., 1931-1936 рр. 

5. Опис 1 

6. 43 спр., 1931-1936 рр. 

7. Постанова Ради праці і оборони СРСР про заходи здешевлення 

продукції підприємств громадського харчування і сприяння розвитку 

приміських господарств (1935 р.). Накази, розпорядження Київської 

міжобласної контори із закупівель. Протоколи нарад членів міжобласного і 

районних конвенційних бюро щодо цін на продукціїю городництва, 

виконання планів із заготівель. Листування з відповідальними 

постачальниками, уповноваженими заготівельних пунктів і баз про заготівлі 

та відвантаження продовольства. Плани заготівель продукції по окремих 

районах Київської області. Договори з колгоспами Київської та Вінницької 

областей щодо закупівель сільськогосподарських продуктів. Колективний 

договір Київської контори з профспілкою робітників кооперації та державної 

торгівлі. Списки, посвідчення співробітників та уповноважених контори. 

Фінансові документи (кошториси, баланси, штатні розклади, відомості 

виплати заробітної плати тощо). 

8. Російська 
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9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 475 

2. ф. Р-888 

3. Київська міжобласна контора Ленінградської спілки споживчих 

товариств, м. Київ 

4. 1 оп., 262 спр., 1932-1934 рр. 

5. Опис 1 

6. 262 спр., 1932-1934 рр. 

7. Постанови Комітету із заготівель сільськогосподарських продуктів 

при Раді праці і оборони СРСР, Уповноваженого комітету в УСРР, Малої 

президії правління Ленінградської спілки споживчих товариств щодо цін на 

продукцію городництва і садівництва, організації закупівельної роботи. 

Циркуляри, накази, інструкції Ленінградської спілки, Київської міжобласної 

контори, районних заготівельних контор та агентств. Інструкції щодо 

ведення діловодства, звітності, фінансування контор. Протоколи нарад 

співробітників Харківської обласної та Київської міжобласної контор, 

об’єднань Київської контори, районних агентств. Протоколи засідань 

районних конвенційних бюро при відділах заготівель. Листування з 

обласними і районними заготівельними конторами та агентствами, 

відповідним управлінням Ленінградської спілки, об’єднаннями Київської 

контори з основної діяльності. Зведені плани і звіти щодо контракції посівів 

різних культур у Харківській, Київській та Одеській областях; заготівель, 

зберігання, відвантаження та транспортування сільськогосподарської 

продукції. Звіти та доповідні записки управляючих районних контор. 

Договори і листування з колгоспами, районними конторами та ін 

організаціями щодо закупівель і постачання продовольчих товарів, городини, 

фруктів. Угоди з селянами-одноосібниками. Списки, посвідчення, анкети, 
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особові рахунки співробітників Київської міжобласної і районних контор, 

агентств, майстерень. Фінансові документи міжобласної та районних контор 

(баланси, касові книги, відомості виплати заробітної плати тощо). 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 476 

2. ф. Р-889 

3. Іванківське лісництво Київського окружного земельного відділу, 

с. Іванків Іванківського району Київського округу 

4. 1 оп., 25 спр., 1926-1929 рр. 

5. Опис 1 

6. 25 спр., 1926-1929 рр. 

7. Обіжники, накази Наркомату земельних справ УСРР щодо роботи з 

насадження і меліорації лісів. Протоколи засідань Малої президії ВУЦВК 

УСРР, Київського окрвиконкому, окружної та районних комісій з розподілу 

лісового фонду. Протоколи технічних нарад Іванківського райвиконкому та 

лісництва. Звіти про роботу лісництва. Акти приймання-передавання 

лісових господарств та ділянок лісу для розроблень. Списки, анкети, заяви 

робітників лісництва та лісових ділянок. Видатковий кошторис ВУПЛ на 

1927-1928 роки.  

8. Українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 
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1. 477 

2. ф. Р-891 

3. Дударівський сільський комітет незаможних селян, с. Дударі 

Ржищівського району Київського округу 

4. 1 оп., 3 спр., 1929-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 3 спр., 1929-1930 рр. 

7. Протоколи засідань президії та загальних зборів членів сільського 

КНС. Піврічний звіт про роботу. Акт приймання-передавання справ. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. Картки географічного каталогу (5 од.) 

11. – 

 

1. 478 

2. ф. Р-892 

3. Жуківський сільський комітет незаможних селян, с. Жуківка 

Переяславського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 1 спр., 1922 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1922 р. 

7. Протоколи загальних зборів членів сільського КНС. Списки членів 

та відповідачів КНС. Заяви громадян про прийняття до КНС.  

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. – 
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1. 479 

2. ф. Р-896 

3. Київська окружна спілка споживчих товариств, м. Київ 

4. 2 оп., 92 спр., 1922-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 90 спр., 1922-1930 рр. 

7. Обіжники та протоколи засідань правління ВУКООПСПІЛКИ, її 

комісій. Статути, протоколи засідань правлінь та загальних зборів членів 

районних і сільських споживчих товариств Київського округу. Звіти про 

роботу Київської окружної спілки. Річні звіти сільських споживчих 

товариств. Протоколи загальних зборів та звіти пайовиків окремих 

товариств. Акти обстеження діяльності сільських товариств. Анкети, 

посвідчення співробітників Київської окружної спілки. Фінансові документи. 

5. Опис 2 

6. 2 спр., 1927-1928 рр. 

7. Листування з Харківською окружною спілкою кооперативних 

споживчих товариств. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 480 

2. ф. Р-897 

3. Переяславський районний комітет сільських товариств взаємної 

допомоги, м. Переяслав Київського округу 

4. 1 оп., 59 спр., 1923-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 59 спр., 1923-1930 рр. 
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7. Обіжники, директиви, розпорядження, протоколи засідань 

Переяславського райкому взаємодопомоги з основної діяльності. Листування 

з різними організаціями щодо поточних справ. Протоколи засідань окремих 

секцій та комісій райкому; зборів сільських товариств взаємодопомоги. Звіти 

сільських комітетів і товариств взаємодопомоги про роботу; документи про 

їх переобрання Відомості про соціальне забезпечення Переяславського 

комітету. Заяви громадян, які зазнали збитків за 1924 рік. Анкети про 

майновий стан жителів району (1927 р.). Фінансові документи районного 

комітету та сільських товариств взаємодопомоги (кошториси, рахунки тощо).  

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 481 

2. ф. Р-898 

3. Київський окружний сільськогосподарський кредитно-

кооперативний союз «Кредитсоюз», м. Київ 

4. 2 оп., 372 спр., 1924-1930 рр.  

5. Опис 1 

6. 367 спр., 1924-1930 рр. 

7. Циркуляри Центрального сільськогосподарського банку СРСР, 

Наркомату земельних справ УСРР, Українського Сільбанку, Всеукраїнського 

союзу «Сільський господар». Статут Київського «Кредитсоюзу». Статути 

та протоколи загальних зборів членів сільськогосподарських кредитних 

товариств Київського округу. Плани роботи Київського «Кредитсоюзу», 

підсобних господарств Київського сільськогосподарського інституту та 

краєвої сільськогосподарської дослідної станції. Звіти і статистичні 

відомості про організаційно-фінансове становище «Кредитсоюзу» та 

сільськогосподарських кредитних товариств. Річні звіти товариств і 
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Київського Сільбанку. Відомості обліку видавання та використання кредитів 

для сільськогосподарських товариств. Акти обстеження їх роботи. Списки, 

особові справи та рахунки співробітників Київського «Кредитсоюзу». 

5. Опис 2 

6. 5 спр., 1925-1930 рр. 

7. Постанови президії Київського окрКК-РСІ про результати перевірки 

виконання урядових і партійних директив щодо колективізації та 

хлібозаготівель. Протоколи і витяги з протоколів засідань окружних комісій 

з чистки радянського апарату районних парткомів, перевірки низових 

кооперативних апаратів, хлібозаготівель. Доповідь про підсумки надання 

допомоги селянам-біднякам Київського округу за 1925-1927 роки. Акти 

приймання-передавання таємного діловодства ліквідаційної комісії 

«Кредитсоюзу». 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 482 

2. ф. Р-899 

3. Сосновське сільське кооперативно-виробниче товариство, 

с. Соснова Переяславського району 

4. 1 оп., 11 спр., 1930-1931 рр. 

5. Опис 1 

6. 11 спр., 1930-1931 рр. 

7. Обіжники, розпорядження, інструкції кооперативного товариства. 

Акти та листування з виробничих питань. Квартальні звіти. Відомості 

щодо посівної кампанії в селі, площ цукрового буряка, заготіль шкіри та 

утильсировини. Списки щодо контракції посівів сільськогосподарських 

культур. 
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8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 483 

2. ф. Р-900 

3. Переяславський міський комітет взаємодопомоги, м. Переяслав 

Переяславського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 17 спр., 1923-1925 рр. 

5. Опис 1 

6. 17 спр., 1923-1925 рр. 

7. Листування Переяславського міського комітету взємодопомоги з 

міськими відділами наросвіти та охорони здоров’я, ін. організаціями та 

установами з основної діяльності. Анкети про соціальний і майновий стан 

громадян. Заяви громадян щодо отримання довідок про соціальний стан. 

Фінансові документи міського комітету взаємодопомоги. Документи про 

його ліквідацію. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 484 

2. ф. Р-903 

3. Доманівський сільський комітет незаможних селян, с. Доманівка 

Іванківського району Київського округу 

4. 1 оп., 2 спр., 1924-1925 рр. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1924-1925 рр. 
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7. Листування з Іванківським районним КНС щодо участі 

Доманівського КНС у збиранні продподатку. Списки членів сільського КНС. 

Щомісячні звіти про становище та особовий склад. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (2 од.) 

11. – 

 

1. 485 

2. ф. Р-906 

3. Гостомельський районний комітет професійної спілки 

сільськогосподарських та лісових працівників, м-ко Гостомель 

Київського округу 

4. 1 оп., 11 спр., 1925-1927 рр. 

5. Опис 1 

6. 11 спр., 1925-1927 рр. 

7. Протоколи засідань Київської окружної профради, сільських і 

селищних робітничих комітетів Гостомельського райкому профспілки. 

Протоколи загальних зборів членів профспілки, працівників лісництв та 

тваринницьких господарств. Плани роботи та фінансові звіти окремих 

робітничих комітетів. Касова книга районного секретаріату профспілки. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 
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1. 486 

2. ф. Р-907 

3. Архівний відділ виконавчого комітету Київської обласної Ради 

народних депутатів, м. Київ 

4. 7 оп., 1684 спр., 1926-1927, 1932-1989 рр. 

5. Опис 1 

6. 201 спр., 1926-1927, 1932-1941 рр. 

7. Витяг з постанови ВЦВК і РНК УСРР про Центральне архівне 

управління УСРР та його місцеві установи. Накази, розпорядження 

Київського обласного архівного управління та правління Архівного відділу 

управління НКВС УРСР по Київській області. Інструкції, положеня щодо 

основної діяльності архівів підприємств. Протоколи нарад співробітників 

архівного управління та державних архівів. Протоколи засідань оргкомітету 

облвиконкому, ЕПК обласного архівного управління. Листування з 

Київським центральним історичним архівом (1926 р.); архівним відділом 

НКВС УРСР (1941 р.). П’ятирічні плани Центрального та обласного архівних 

управлінь і державних історичних архівів (1933-1937 рр.). Річні плани роботи 

та звіти державних історичних архівів. Відомості і звіти про роботу 

районних і міських архівів. Звіти про роботу Київського, Уманського, 

Білоцерківського, Черкаського військово-історичних архівів. Реєстраційні 

картки обліку архівних установ, сільрад та МТС Київської області. Списки 

фондів Київського центрального історичного архіву на 1926 рік. Відбіркові 

списки та акти архівів. Списки співробітників державних, районних і 

міських архівів, обласного та окружних архівних управлінь. Особова справа 

наукового співробітника Білоцерківського державного архіву 

П.І. Наводнюка.  

Акти про передавання архівного управління та районних архівних 

установ у відання управління НКВС УРСР по Київській області. Акти 

перевірок роботи районних архівів, архівів підприємств м. Києва, окремих 

відділів Київського обласного та міського архівів. Фінансові документи 
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архівного управління та історичних архівів Київської області (штатні 

розклади, кошториси, річні звіти, відомості виплати заробітної плати тощо).  

5. Опис 2 

6. 36 спр., 1938-1940 рр.  

7. Книга наказів Київського обласного архівного управління за 

1938 рік. Плани роботи і звіти Центрального та Державного архівних 

управлінь УРСР, Київського обласного архівного управління. Протоколи та 

резолюції виробничих нарад співробітників архівів Київської області. 

Листування з Головним архівним управлінням НКВС СРСР, Архівним 

управлінням НКВС УРСР, Київським облвиконкомом, державними 

історичними і районними архівами, ін. установами щодо кадрових, 

господарських, фінансових питань. Комплекс документів з питань підготовки 

і перепідготовки фахівців архівної справи. Фінансові звіти державних 

архівів. Кошториси і касові розрахунки на оплату курсів підвищення 

кваліфікації завідувачів архівів різних установ, утримання штатів Київського 

обласного і державного архівів, Центрального фотокіноархіву та ін. 

фінансові документи. 

5. Опис 2 к 

6. 22 спр., 1971-1988 рр.  

7. Накази Архівного віділу Київського облвиконкому щодо особового 

складу. Особові рахунки по заробітній платі співробітників Архівного відділу 

Київського облвиконкому, Державного архіву, відділу РАЦС, Держарбітражу 

Київської області.  

5. Опис 3 

6. 509 спр., 1947-1963 рр. 

7. Відбіркові списки до протоколів ЕПК архівного відділу Управління 

МВС УРСР по Київській області щодо документів, які підлягають знищенню 

(1947-1955 рр.). Протоколи засідань ЕПК архівного відділу з відбірковими 

списками на знищення документів за 1956-1961 роки. Копії протоколів 

комісії з матеріалами до них за 1962-1963 роки. 
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5. Опис 4 

6. 10 спр., 1939-1941 рр. 

7. Листування з Управлінням НКВС УРСР по Київській області та 

державними архівами щодо особового складу. Копії наказів, план роботи і 

звіт Київського державного архіву. Списки співробітників архівного відділу, 

Київського державного історичного архіву. Акти обстеження роботи 

Білоцерківського, Уманського, Черкаського державних архівів. Список 

фондів Житомирського державного історичного архіву (1939 р.). 

5. Опис 5 

6. 103 спр., 1948-1978 рр. 

7. Циркуляри, розпорядження Головного архівного управління МВС 

СРСР та Архівного управління МВС УРСР (1955-1956 рр.). Протоколи 

засідань ЕПК архівних відділів Управління МВС УРСР по Київській області, 

Управління внутрішніх справ виконкому Київської обласної Ради депутатів 

трудящих та Київського облвиконкому. Відбіркові списки архівних 

документів до протоколів. Листування з Управлінням МВС УРСР щодо 

особового складу Київського обласного державного архіву. Списки 

співробітників архіву. Акти, доповідні записки щодо обстеження роботи 

архівного відділу Управління МВС Київської області та районних державних 

архівів. Номенклатура справ за 1956-1960 роки. Список установ Київської 

області, які здають документи постійного зберігання до обласного архіву 

(грудень 1977 р.). 

5. Опис 6 

6. 803 спр., 1943-1989 рр.  

7. Постанова міського комітету КП(б)У про створення комісії зі 

збирання документів періоду Другої світової війни та наказ Управління 

НКВС УРСР щодо розміщення реевакуйованого архіву спецвідділу (1944 р.). 

Постанови, директиви, накази Київського облвиконкому, Управління НКВС 

УРСР та обласного архівного відділу щодо збереження та впорядкування 

архівних документів (1945 р.). Доповідні записки про становище державних 
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архівів області та рівень збереженості документів. Листування з Радою 

Міністрів УРСР, органами МВС УРСР, Архівним управлінням НКВС УРСР, 

державними архівами щодо надання приміщення Київському обласному 

архіву та налагодження організаційно-методичної роботи (1945 р.).  

Рішення виконкомів обласної та районних рад щодо діяльності 

районних архівів; накази і директиви архівного відділу (1949-1980-і рр.). 

Циркуляри, накази, розпорядження, листи Головного архівного управління 

МВС СРСР та Архівного управління МВС УРСР щодо роботи архів 

Київської області.  

Протоколи засідань ЕПК; плани роботи і звіти архівного відділу та 

Київського обласного державного архіву. Листування з Київським обласним 

державним архівом, його Черкаською філією. Плани та звіти про роботу 

архівних органів і державних архівів Київської області. Звіти міських і 

районних архівів. П’ятирічний план наукової роботи відділів Київського 

обласного архіву, його Черкаської філії (1946-1950 рр.). Перспективні та 

п’ятирічні плани розвитку архівної справи Київської області. (1976-1980 рр.). 

Статистичні звіти державних архівів з основних напрямів діяльності. 

Матеріали перевірок роботи архівного відділу та Київського обласного 

державного архіву. Списки: відомчих архівних установ, підзвітних 

обласному архівному відділу; співробітників архівних установ Київської 

області (1977 р.). 

Акти перевірок роботи міських і районних державних архівів. 

Спостережні справи щодо роботи районних архівів за 1957-1958 роки. Акти 

передавання державних архівів у відання виконкомів, міських виконкомів та 

районних Рад депутатів трудящих (1959 р.). Паспорти міських і районних 

державних архівів області (1960-1963 рр.). Річні фінансові звіти, картотека 

особових рахунків робітників і службовців та ін. фінансові документи 

обласного архівного відділу і державних архівів. 

8. Російська 

9. Обмежений  
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10. – 

11. 16 справ опису 5 на таємному зберіганні 

 

1. 487 

2. ф. Р-908 

3. Білоцерківське окружне архівне управління при окружному 

виконавчому комітеті Ради робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, м. Біла Церква 

4. 1 оп., 7 спр., 1926, 1928, 1930-1931 рр. 

5. Опис 1 

6. 7 спр., 1926, 1928, 1930-1931 рр. 

7. Інструкції НКВС УСРР щодо складання евакуаційного плану 

окружних архівних управлінь, фінансування заходів з евакуації. Положення 

ВУЦВК про таємні відділи окружних архівів. Листування з 

адміністративним відділом Київського окрвиконкому, Центральним архівним 

управлінням УСРР щодо евакуаційних планів та приміщень для збереження 

документів. Евакуаційні плани Білоцерківського окружного архівного 

управління на 1926, 1928 і 1931 роки. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 488 

2. ф. Р-909 

3. Київське окружне архівне управління при окружному 

виконавчому комітеті Ради робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, м. Київ 

4. 2 оп., 8 спр., 1919-1930 рр. 
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5. Опис 1 

6. 7 спр., 1926-1928, 1930 рр. 

7. Циркуляри, інструкції НКВС УСРР щодо складання евакуаційного 

плану окружних архівних управлінь. Листування з Центральним архівним 

управлінням УСРР, Київським окружним парткомом та окрвиконкомом щодо 

планів евакуації архівних документів, перевірок роботи окружного архіву та 

архіву парткому. Протоколи наради співробітників окружної комісії з 

впорядкування архівів партійних органів та листування з Київським 

окрвиконкомом з цього питання. План та звіт про роботу таємного відділу 

Київського окружного державного архіву (1930 р.). Акти приймання-

передавання справ таємного відділу Київського окружного архіву та 

окружного відділу охорони здоров’я. Акти знищення архівних документів 

Київських товариств «Сільбанк» та «Кредитсоюз».  

5. Опис 2 

6. 1 спр., 1919-1929 рр. 

7. Справа про прийняття на зберігання справ архіву Київського 

поштово-телеграфного округу. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 489 

2. ф. Р-910 сч 

3. Державний архів Київської області, м. Київ 

4. 14 оп., 2152 спр., 1925-2015 рр. 

5. Опис 1 

6. 107 спр., 1925-1937, 1939-1941 рр. 

7. Накази керівництва Київського центального та обласного 

історичного архівів. Протоколи засідань місцевкому і загальних зборів 
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співробітників установи. Листування з Центральним архівним управлінням 

СРСР щодо створення в м. Києві окремого єврейського архіву; з іноземним 

бюро Київських міськради та облвиконкому, приватними особами щодо 

надання архівних довідок. Плани роботи і звіти відділів Київського архіву. 

Доповіді та звіти завідувача єврейського відділу щодо наявності документів 

у фондах, необхідності приміщення для їх збереження. Звіт про становище 

архіву Центральної єврейської бібліотеки ім. М. Вінчевського. Акт про 

результати перевірки роботи та план будівлі Київського архіву 1934 р. по 

вулиці Короленка, 22. Списки співробітників установи за 1940-1941 роки. 

Трудові книжки. Фінансові документи архіву. 

5. Опис 2 

6. 1296 спр., 1944-2012 рр. 

7. Накази керівника Архівного відділу Управління НКВС та МВС 

УРСР по Київській області, Головного архівного управління при Раді 

Міністрів УРСР, директора Київського обласного державного архіву. 

Протоколи науково-методичних і виробничих нарад співробітників. 

Протоколи засідань дирекції, комісій, науково-методичної ради, колегії та 

профкому архіву. Листування з Архівним управлінням при Раді Міністрів 

УРСР щодо виконання запитів окремих дослідників та представників 

іноземних держав. Листування з Архівним відділом Київського 

облвиконкому з основної діяльності. Листування з Київською ОДА, 

Головним архівним управлінням, центральними державними архівами 

України, головами районих держадміністрацій з поточних справ (1990-і рр.). 

Положення про ДАКО та його відділи (1997-2000-і рр.). Посадові інструкції 

працівників архіву (2000-і рр.). 

П’ятирічні плани розвитку архівної справи. Річні і перспективні плани 

науково-методичної роботи архіву. Паспорти та переліки фондів архіву. 

Плани щодо реставрації документів. Плани розвитку архівної справи та звіти 

архівних відділів райдержадміністрацій про їх виконання за 1990-2000-і роки. 

Звіти про роботу архіву. Статистичні, кадрові, фінансові звіти. Довідки про 
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склад фондів архіву (1949 р.), наявність документів з історії Київщини 

(1953 р.), м. Черкаси, про адміністративно-територіальний устрій Київської 

губернії тощо. Відомості про видання та статті, підготовані співробітниками 

архіву, документи щодо наукових конференцій. Запити громадян та 

організацій щодо архівних довідок. Списки та особові рахунки 

співробітників установи. Акти перевірки роботи архіву; приймання-

передавання справ при зміні керівництва. Фінансові документи. Особові 

справи дослідників (2000-і рр.). 

5. Опис 2 ос 

6. 79 спр., 1976-2010 рр. 

7. Накази директора ДАКО щодо особового складу. Особові рахунки з 

нарахування заробітної плати та контрольні списки співробітників установи. 

Особові картки звільнених працівників. 

5. Опис 2 к (продовження) 

6. 19 спр., 2008-2012 рр. 

7. Накази директора ДАКО з кадрових питань, надання нещорічних 

відпусток. Документи про нагородженя працівників. Протоколи засідань 

конкурсної комісії на заміщення вакантних посад державних службовців. 

Особові рахунки працівників ДАКО. 

5. Опис 3 ос. 

6. 44 спр., 1960-2010 рр. 

7. Книга алфавітного обліку співробітників ДАКО за 1960-1992 роки. 

Особові справи звільнених службовців і робітників, працівників-сумісників. 

Журнал та книга обліку особових справ і трудових книжок (1981-1985 рр.). 

Списки співробітників ДАКО та архівних установ Київської області (1997-

2002 рр.). Контрольні списки працівників ДАКО та архівних відділів 

райдержадміністрацій і міських рад; особові справи звільнених (1997-

2010 рр.). 

5. Опис 3 к (продовження) 

6. 8 спр., 2011-2012 рр. 
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7. Особові справи звільнених працівників ДАКО. Контрольні списки 

працівників ДАКО та архівних установ Київської області. 

5. Опис 5 

6. 1 спр., 1960 р. 

7. Директиви, розпорядження Головного архівного управління СРСР, 

Архівного управління МВС УРСР та Архівного відділу Управління 

внутрішніх справ Київської області за січень 1960 року.  

5. Опис 6 св 

6. 14 спр., 1977-1980, 1984-1987, 1989, 1998-2001 рр. 

7. Накази, вказівки Головного архівного управління УРСР. Листування 

з Штабом цивільної оборони м. Києва, Головним архівним управлінням при 

Раді Міністрів УРСР. План цивільної оборони архіву на 1986 рік. Відомості 

щодо обліку військовозобов’язаних. Листування з питань мобілізаційної 

роботи за 1998-2001 роки.  

5. Опис 9 

6. 246 спр., 1944-1991 рр. 

7. Лист керівника Управління державними архівами НКВС УРСР від 

1.07.1944 р. про результати перевірки комісією Головного архівного 

управління НКВС СРСР роботи архівних органів та архівів Київської, 

Житомирської, Одеської, Харківської областей. Директиви, накази, 

циркуляри, інструкції Головного архівного управління МВС СРСР, 

Архівного управління МВС УРСР. Постанови, рішення державних органів і 

партійних організацій. Накази, розпорядження директора Київського 

обласного державного архіву. Протоколи засідань комісій архіву. 

Листування з МВС УРСР про виявлення документів про діяльність 

рейхскомісара України Е. Коха. Листування з Архівним управлінням УРСР з 

основної діяльності. Відомості про місця зберігання архівних документів 

органів та війск ВЧК, ОДПУ, НКВС та МВС УРСР (1956 р.). Довідки про 

документи щодо діяльності ноземних фірм і установ у фондах архіву. Плани 

роботи та комплектування, паспорти Київського обласного архіву. Звіти про 
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роботу архіву та окремих відділів. Історичні довідки про архів. Акти 

перевірок архіву, його структурних підрозділів. Номенклатура справ 

таємного діловодства. 

5. Опис 9 сч 

6. 64 спр., 1994-2003 рр. 

7. Плани роботи і звіти ДАКО. Протоколи засідань звуженого складу 

ЕПК та комісії з визначення рівня таємності документів. Номенклатура 

таємних справ. Документи про перевірку архіву. 

5. Опис 10 

6. 5 спр., 1947-1997 рр. 

7. Особові справи окремих користувачів, які працювали в читальному 

залі архіву у 1987, 1990, 1993 і 1997 роках. Недіючий опис (1947-1997 рр.). 

5. Опис 11 т 

6.173 спр., 2003-2012 рр. 

7. Особові справи користувачів, які закінчили роботу в читальному залі 

архіву.  

5. Опис 12 ДСК 

6. 73 спр., 2004-2015 рр. 

7. Накази директора ДАКО. Протоколи засідань комісії з 

розсекречування документів та звуженого складу ЕПК. Річні плани роботи 

та звіти режимно-секретного органу архіву. Документи про його перевірку. 

Номенклатура таємних справ. 

5. Опис 13 т ДСК 

6. 23 спр., 2009-2015 рр. 

7. Супровідні листи установ, організацій щодо погодження 

номенклатур справ, схвалення описів. Листування з Управлінням СБУ в 

Київській області, установами, організаціями щодо забезпечення режиму 

таємності, комплектування та впорядкування документів. 

8. Українська, російська 

9. Обмежений 
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10. Картки тематичного каталогу (14 од.) 

11. 156 справ мають різні ступені таємності  

 

1. 490 

2. ф. Р-911 

3. Київський інститут підвищення кваліфікації інженерно-

технічних працівників Народного комісаріату важкої промисловості 

СРСР, м. Київ 

4. 2 оп., 182 спр., 1932-1940 рр. 

5. Опис 1 

6. 122 спр., 1932-1939 рр. 

7. Постанови, циркуляри, розпорядження Головного управління 

навчальними закладами СРСР. Копії наказів, розпорядження керівництва 

Київського інституту. Положення про державну кваліфікаційну комісїю при 

ВНЗ. Протоколи засідань методичних секцій, кафедр, завідувачів філій, 

комісій інституту з організаційних питань. Листування з Наркоматом важкої 

промисловості УСРР щодо зарахування слухачів на курси. Навчальні 

програми та плани. Методичні посібники з окремих дисциплін. Річні звіти 

про роботу. Списки слухачів. Відомості та журнали успішності груп. Акти 

перевірок діяльності закладу. Особові справи слухачів. 

5. Опис 2 

6. 60 спр., 1932-1940 рр. 

7. Накази керівництва інституту Протоколи засідань кафедр і секцій 

факультету особливого призначення, нарад викладачів та слухачів. Програми 

для вступу на курси та навчальні програми з окремих дисциплін. Річні звіти 

про роботу інституту. Опитувальні листи для абітурієнтів. Списки та 

відомості про склад слухачів. Особові справи. Фінансові документи 

інституту (кошториси, штатні розклади, відомості нарахування зарплати). 

8. Російська, українська 

9. Відкриий 
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10. – 

11. – 

 

1. 491 

2. ф. Р-912 

3. Транспортно-споживче товариство Дніпровського басейну, 

м. Київ 

4. 1 оп., 12 спр., 1922 р. 

5. Опис 1 

6. 12 спр., 1922 р. 

7. Розпорядження правління транспортно-споживчого товариства щодо 

особового складу. Списки та особові справи співробітників. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 492 

2. ф. Р-913 

3. Київське відділення інституту з проектування нових і 

реконструкції існуючих заводів, тягових і депових механізмів та 

майстерень залізничного транспорту (Гіпротранс) Народного 

комісаріату шляхів сполучення СРСР, м. Київ  

4. 1 оп., 36 спр., 1931-1933 рр. 

5. Опис 1 

6. 36 спр., 1931-1933 рр. 

7. Постанова Наркомату праці УСРР шодо нормування заробітної 

плати в проектних організаціях. Накази, розпорядження, інструкції наркома 

шляхів сполучення СРСР, Гіпротрансу щодо основної діяльності, планової та 

фінансової дисципліни. Протоколи засідань і нарад при дирекції інституту 
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щодо роботи його відділень та виробничих питань. Листування з відділами 

Гіпротрансу, паровозоремонтними заводами. Плани та графіки проектування 

і реконструкції заводів. Списки, особові справи та рахунки співробітників 

Київського відділення інституту. Колективний договір ЦК профспілки 

працівників залізничного транспорту з Всесоюзним об’єднанням ремонтних 

заводів. Фінансові документи. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 493 

2. ф. Р-914 

3. Виборчі комісії з виборів до Верховної Ради УРСР по м. Києву та 

Київській області 

4. 2 оп., 373 спр., 1947-1948, 1951-1952, 1955, 1963 рр. 

5. Опис 1 

6. 341 спр., 1947-1948, 1951-1952, 1955, 1963 рр. 

7. Протоколи зборів громадських організацій і трудових колективів 

щодо обрання кандидатів у депутати Верховної Ради УРСР по виборчих 

округах у районах Київської області. Протоколи окружних виборчкомів 

щодо реєстрації кандидатів в депутати. Плакати-біографії кандидатів від 

Київської області. Заяви кандидатів про згоду балотуватися. Протоколи 

голосування окружних та дільничних виборчкомів у виборчих округах 

м. Києва, міст і районів області. Статистичні відомості щодо складу 

виборчкомів та результатів голосувань. 

5. Опис 2 

6. 32 спр., 1947, 1951 рр. 
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7. Протоколи зборів громадських організацій і трудових колективів 

щодо обрання кандидатів в депутати Верховної Ради УРСР по виборчих 

округах окремих районів та міст області. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 494 

2. ф. Р-915 

3. Книжково-газетне видавництво Київського обласного 

управління культури, м. Київ 

4. 2 оп., 417 спр., 1934, 1943-1964 рр. 

5. Опис 1 

6. 191 спр., 1934, 1943-1964 рр. 

7. Постанови Ради Міністрів УРСР, колегії Міністерства культури 

УРСР. Накази Державного комітету Ради Міністрів УРСР з друку, 

Київського обкому КПУ щодо роботи обласного видавництва (1960-і рр.). 

Накази, директивні вказівки, розпорядження Міністерства культури УРСР, 

Київського обласного управління культури та видавництва, Головного 

видавництва при Раді Міністрів УРСР. Розпорядження по видавництвам 

«Пролетарська правда» та «Київська правда». Листування з вказаними 

вищими державними органами та установами щодо виконання 

розпоряджень. Листування з Київським облвиконкомом щодо будівництва 

підприємств поліграфічної галузі. Тематичний план друку літератури за 

1962 рік. Річні звіти обласного видавництва та районних редакцій про 

фінансово-господарську діяльність, випуск продукції, надходження 

обладнання, заходи з охорони праці. Книга реєстрації та картки 

проходження рукописів за 1964 рік. Рукописи брошур, зокрема І.І. Бражника 

«Про свято весільне». Фінансові плани, штатні розклади, кошториси 
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видавництва. Акти фінансових ревізій. Ліквідаційні баланси районних 

редакцій. 

5. Опис 2 

6. 226 спр., 1959-1963 рр.  

7. Рукописи творів і праць, надіслані до редакції Київського книжково-

газетного видавництва за 1959-1963 роки. Серед них «Визначні місця 

Чернігівщини» (путівник), «Київ-герой» та «Киевщина в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг» (багатотомники документів), брошура 

І. Кавалерідзе «Вековые камни» та ін. Картки проходження рукописів. 

Технічні документи видавництва. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 495 

2. ф. Р-916 

3. Київське спеціалізоване управління №423 тресту 

«Електромонтаж-1» Міністерства будівництва УРСР, м. Київ 

4. 1 оп., 185 спр., 1944-1961 рр. 

5. Опис 1 

6. 185 спр., 1944-1961 рр. 

7. Наказ Наркомату мінометного озброєння СРСР про відновлення 

діяльності Київської контори «Електрочасофікація» (1944 р.). Накази вищих 

державних органів щодо роботи Київської контори та Київського 

спеціалізованого управління № 423 тресту «Електромонтаж-1». Положення 

про Київську контору «Електрочасофікація» та Київське спеціалізоване 

управління № 423. Картки про державну реєстрацію Київської контори. 

Накази, розпорядження Київської контори (1944-1956 рр.) та Київського 

спеціалізованого управління № 423 (1956-1961 рр.). Протоколи виробничих 
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нарад співробітників установ. Листування з вищими державними органами, 

Міністерством будівництва СРСР, трестом «Електромонтаж-1», підзвітними 

підприємствами. Виробничі плани. Плани і звіти щодо виконання будівельно-

монтажних робіт. Річні звіти контори та управління з основної діяльності. 

Статистичні звіти про чисельність і рух фахівців. Фінансові документи 

(штатні розклади кошториси тощо). Акти документальних ревізій діяльності, 

перевірок архіву установи, фіксування нещасних випадків на виробництві. 

Колективні договори Київського спеціалізованого управління № 423. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 496 

2. ф. Р-917 

3. Управління водних ресурсів у м. Києві та Київській області 

4. 4 оп., 971 спр., 1948-1999 рр. 

5. Опис 1 

6. 306 спр., 1948-1963 рр. 

7. Постанови, директиви, накази, розпорядження Ради Міністрів 

УРСР, Головного управління водного господарства при Раді Міністрів УРСР, 

Міністерства сільського господарства СРСР, Київського обкому КПУ та ін. 

керівних органів щодо основної діяльності Відділу водного господарства 

Київського обласного сільськогосподарського управління та Управління 

водного господарства Київського облвиконкому. Документи про 

реорганізацію відділу водного господарства в управління (1954 р.). 

Комплекси документів щодо осушення і використання заплав рік Київської 

області (Ірпінь, Трубіж, Карань, Недра та ін.). Документи щодо паспортизації 

осушувальних систем в Бориспільському та Бородянському районах. 

Відомості про економічний потенціал заплавних земель. Виробничі плани і 
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плани водно-господарского будівництва та експлуатації об’єктів. Доповіді і 

звіти Відділу та Управління водного господарства з основної діяльності. 

Звіти експлуатаційних управлінь та підзвітних організацій про виконання 

виробничих планів. Статистичні звіти щодо наявності земель зі 

зрошувальною системою в області, та необхідної кількості фахівців у цій 

сфері. Акти приймання-передавання осушувальних систем в заплавах рік. 

Фінансові плани, звіти та ін. документи щодо капіталовкладень на 

виконання робіт з водно-господарського будівництва. Кошториси витрат на 

утримання Управління, підзвітних організацій та водно-господарське 

будівництво. 

5. Опис 2 

6. 501 спр., 1959-1984, 1986-1991 рр. 

7. Директиви, накази, розпорядження Міністерства меліорації та 

водного господарства УРСР, ін. вищих державних органів щодо роботи 

Управління водного господарства Київського облвиконкому. Накази та 

протоколи нарад Київського обласного управління водного господарства. 

Листування з вищими державними органами та установами з основної 

діяльності. Листування з підвідомчими установами, експлуатаційними 

управліннями щодо зрошування та освоєння земель, осушення і 

використання торф’яних боліт та заплав річок, будівництва водойм, ставків, 

скважин та вітродвигунів, налагодження водопостачання Київської ГЕС 

тощо. Матеріали щодо перспективного розвитку водно-господарського 

будівництва Київської області за 1961-1963 роки. Плани: будівництва 

об’єктів централізованого водопостачання у районах; посівів і врожайності 

сільськогосподарських культур на осушених та зрошених землях. Звіти про 

будівництво і прийняття в експлуатацію об’єктів водного господарства. Річні 

звіти експлуатаційних управлінь, агрохімічної лабораторії Бортницької 

зрошувальної системи про роботу. Зведені річні кадрові звіти обласного 

управління. Річні технічні звіти та паливно-енергетичні баланси 

експлуатаційних управлінь. Документи про виконання кошторисів на 
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функціонування осушувально-зрошувальних систем. Зведені фінансові звіти, 

кошториси витрат, штатні розклади обласного та експлуатаційних 

управлінь. Акти: перевірок підвідомчих організацій; приймання-передавання 

в експлуатацію закінчених об’єктів будівництва. 

5. Опис 3 

6. 128 спр., 1992-1999 рр. 

7. Накази керівника Управління водних ресурсів в м. Києві та 

Київській області. Протоколи засідань Ради керівників водно-господарських 

організацій області, колегії Управління. Річні звіти Управління з основної та 

госпрозрахункової діяльності, праці, виконання бюджету. Звіти щодо 

технічної експлуатації водно-господарських об’єктів Київської області, 

використання води у районах, здійснення природоохоронних заходів. 

5. Опис 4 

6. 36 спр., 1963-1967, 1971, 1973-1974, 1976, 1980, 1984, 1986 рр. 

7. Акти приймання в експлуатацію закінчених об’єктів будівництва. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 497 

2. ф. Р-918 

3. Київська обласна контора Головного управління у справах 

кустарної та дрібної промисловості промислової кооперації 

«Кустпромторг», м. Київ 

4. 1 оп., 18 спр., 1922-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 18 спр., 1922-1923 рр. 
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7. Накази та протоколи нарад Київської обласної контори Головного 

управління Кустпромторгу. Листування щодо особового складу. Особові 

справи співробітників (за прізвищами).  

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. –  

 

1. 498 

2. ф. Р-919 

3. Контрольно-аналітична лабораторія Київського обласного 

аптечного управління, м. Київ 

4. 1 оп., 102 спр., 1931-1940, 1943-1961 рр. 

5. Опис 1 

6. 102 спр., 1931-1940, 1943-1961 рр. 

7. Накази Київського обласного аптечного управління та контрольно-

аналітичної лабораторії. Протоколи президій Київського обкому та міського 

комітету профспілок працівників медичних установ та аптек. Тематичні 

плани науково-дослідних робіт (1931-1940 рр.). Виробничі і виробничо-

фінансові плани.  Звіти з основної діяльності. Статистичні відомості про 

показники роботи лабораторії за 1944-1949 роки. Аналіз трофейних 

медпрепаратів за 1945-1948 роки. Доповідь про якість аптечної продукції по 

м. Києву та Київській області за 1950-1951 роки. Науково-дослідні та 

науково-практичні праці співробітників лабораторії. Статистичні кадрові 

звіти. Акти фармацевтичних обстежень, документальних і фінансових 

перевірок роботи лабораторії. Книга обліку отрут, спирту, реактивів. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. – 



577 

1. 499 

2. ф. Р-920 

3. Контрольно-аналітична лабораторія Київського куща 

Київського обласного аптекоуправління, м. Київ 

4. 1 оп., 19 спр., 1951-1956 рр. 

5. Опис 1 

6. 19 спр., 1951-1956 рр. 

7. Накази Київського обласного аптечного управління та контрольно-

аналітичної лабораторії. Виробничо-фінансові плани лабораторії. Звіти щодо 

основної діяльності та кадрів. Акти документальних і фінансових ревізій. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10 – 

11. – 

 

1. 500 

2. ф. Р-921 

3. Київський обласний комітет професійної спілки робітників 

лісової, паперової та деревообробної промисловості, м. Київ 

4. 1 оп., 427 спр., 1949-1995 рр. 

5. Опис 1 

6. 427 спр., 1949-1995 рр. 

7. Постанови Київського обкому та господарських органів профспілки. 

Матеріали і стенограми пленумів обкому та обласних профспілкових 

конференцій. Протоколи засідань оргбюро та президії Київського обеому 

профспілки. Документи нарад активу. Стенограми пленумів та протоколи 

засідань президії обкому, облпрофради за 1992-1995 рр; документи 

ХХ Київської обласної конференції профспілки 1995 року. 

Матеріали приймання-передавання фабрично-заводських місцевкомів 

профспілки на профобслуговування. Документи та матеріали про 
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переведення працівників лісової, паперової та деревообробної промисловості 

на 5-денний робочий тиждень, роботу товариських судів, присвоєння та 

підтвердження звань ударників комуністичної праці (1967-1968 рр.). 

Відомості про Героїв Радянського Союзу та Героїв соціалістичної праці, які 

працюють на підприємствах профспілки. Зведені статистичні звіти про 

чисельність членів профспілки, діяльність профспілкових організацій. Звіти 

про роботу технічного інспектора з охорони праці. Профспілкові бюджети 

та річні фінансові звіти обкому профспілки. Акти фінансово-господарських 

ревізій. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 501 

2. ф. Р-922 

3. Державна фінансова інспекція в Київській області, м. Київ 

4. 7 оп., 2707 спр. 1945-2017 рр. 

5. Опис 1 

6. 1289 спр., 1945-1979 рр. 

7. Накази керівника КРУ Міністерства фінансів УРСР в Київській 

області з основної діяльності та особового складу. Плани роботи та звіти 

апарату КРУ. Протоколи виробничих і службових нарад працівників. 

Документи ревізій щодо виконання бюджетів міст і районів області. 

Документи фінансових перевірок обласних і районних відділів та управлінь, 

підзвітних установ, організацій, промислових і сільськогосподарських 

підприємств, навчальних закладів, наукових установ. Звіти апарату та 

окремих відділів КРУ про результати перевірок роботи сільрад, підсумки 

ревізій в області. Звіти та доповіді районних і міських контролерів-ревізорів 

про роботу; документи перевірок їх діяльності. Матеріали перевірок роботи 
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Головного контролера-ревізора області. Доповідні записки та ін. документи 

про фінансові порушення установ. Документи про результати ревізій 

надіслані обкому КПУ, Київському облвиконкому та ін партійним органам. 

5. Опис 2 ос 

6. 653 спр., 1986-2017 рр. 

7. Накази Головного контролера-ревізора КРУ з особового складу. 

Особові справи звільнених працівників за 1991 рік. 

Накази керівника КРУ з особового складу. Книги реєстрації наказів.  

Особові рахунки нарахування заробітної плати працівників обласного і 

районних КРУ. Особові справи звільнених співробітників (1992-2017 рр.). 

5. Опис 3 

6. 527 спр., 1980-2017 рр. 

7. Накази Головного контролера-ревізора КРУ з основної діяльності. 

Протоколи виробничих, службових нарад та загальних зборів співробітників 

апарату КРУ. Зведені піврічні та річні звіти про роботу КРУ у містах і 

районах Київської області. Зведені піврічні звіти про результати перевірок 

роботи сільських, селищних та міських рад з питань виконання бюджету, 

стягнення податків і зборів з населення. Доповіді, інформації, проекти 

рішень за результатами ревізій, надіслані до Київського облвиконкому, 

обкому КПУ та ін. партійних і керівних органів. 

Накази Головного контролера ревізора, керівника КРУ в Київській 

області та поточна документація відділів установи за 1992-2017 роки. 

5. Опис 4 к 

6. 47 спр., 1994-2009, 2011 рр. 

7. Накази керівника КРУ про надання матеріальної допомоги; 

відпусток без збереження заробітної плати та по догляду за дитиною. Книга 

реєстрації наказів з кадрових питань. Особові картки звільнених 

працівників. Індивідуальні відомості про застрахованих осіб. Протоколи 

засідань конкурсної комісії КРУ. Звіти про суми нарахованої заробітної 
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плати застрахованих осіб та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України за 2011 рік. 

5. Опис 5 

6. 19 спр., 1998-1999, 2001-2012 рр. 

7. Положення про структурні підрозділи КРУ та колективний договір 

за 2005 рік. Протоколи засідань експертної комісії КРУ в Київській області. 

Річні статистичні звіти з праці та про використання робочого часу. Звіти 

про нарахування і перерахування страхових внесків. Зведені звіти про склад 

працівників Штатні розклади КРУ. Документи перевірок стану роботи 

структурних підрозділів управління, районних і міських відділів Київської 

області. 

5. Опис 6 ДСК 

6. 90 спр., 1997-2016 рр. 

7. Накази, розпорядження інструкції керівника КРУ та Державної 

фінансової інспекції в Київській області. Документи засідань експертної 

комісії. Річні звіти про охорону державної таємниці. Акти: щодо: діяльності 

КРУ, пов’язаної з державною таємницею; перевірки, приймання-передавання 

та знищення документів режимно-секретного органу. Номенклатура таємних 

та цілком таємних справ. 

5. Опис 7 к 

6. 82 спр., 1993-2005 рр. 

7. Особові рахунки по заробітній платі працівників КРВ окремих селищ 

міського типу, міст та районів Київської області. Накази з особового складу 

керівника КРВ в м. Бориспіль та Бориспільському районі за 2003-2005 роки. 

8. Українська, російська 

9. Обмежений 

10. – 

11. Справи опису 6 мають ступінь таємності ДСК 
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1. 502 

2. ф. Р-923 

3. Київський обласний комітет професійної спілки робітників 

машинобудування, м. Київ 

4. 1 оп., 210 спр., 1958-1974 рр. 

5. Опис 1 

6. 210 спр., 1958-1974 рр. 

7. Протоколи засідань президії Київського обкому профспілки 

робітників машинобудування; документи пленумів його оргбюро. Матеріали 

обласних профспілкових конференцій. Стенограми: семінарів голів 

фабрично-заводських місцевкомів і завкомів; зборів профспілкового активу 

підприємств; нарад громадських інструкторів з обміну досвідом та ударників 

праці. Стенограми засідань секції машинобудування та раціоналізаторів-

винахідників. Зведені статистичні звіти про чисельність членів профспілки, 

роботу підзвітних громадських установ. Річні звіти з охорони праці та 

техніки безпеки. Фінансові документи обкому профспілки (бюджети 

державного соціального страхування, звіти по бюджету, кошториси, штатні 

розклади тощо). Акти фінансових ревізій діяльності. Акти приймання-

передавання профспілкових організацій на профобслуговування.  

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. –  

 

1. 503 

2. ф. Р-924 

3. Київський обласний комітет профспілки робітників текстильної 

та легкої промисловості, м. Київ 

4. 2 оп., 462 спр., 1954-1988, 1991-2011 рр. 

5. Опис 1 
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6. 409 спр., 1954-1988 рр. 

7. Протоколи засідань президії та пленумів Київського обкому 

профспілки робітників текстильної та легкої промисловості. Стенограми, 

інші документи пленумів обкому профспілки та управління науково-

технічного обслуговування підприємств. Матеріали обласних профспілкових 

конференцій; галузевих зльотів трудових колективів та ударників 

комуністичної праці; об’єднаних пленумів обкомів профспілок і обласного 

управління науково-технічного обслуговування. Протоколи звітно-виборчих 

конференцій профспілки. Листування з обласною профрадою з поточних 

справ. Статистичні звіти обкому профспілки з різних напрямів діяльності. 

Звіти технічного інспектора з охорони праці. Зведені профспілкові бюджети, 

штатні розклади. Фінансові звіти та кошториси державного соціального 

страхування. Документи про виконання колективних договорів. Акти 

приймання-передавання профспілкових організацій на профобслуговування. 

Акти ревізій фінансово-господарської діяльності обкому профспілки. 

5. Опис 3 

6. 53 спр., 1991-2011 рр. 

7. Протоколи засідань галузевої ради та обласної організації 

профспілки робітників текстильної та легкої промисловості і постанови до 

них. Бюджети фондів соціального страхування, звіти про їх виконання. 

Зведені фінансові звіти щодо профспілкового бюджету, внесків до різних 

фондів. Статистичні звіти про профспілкове членство, склад 

профспілкових органів галузевої ради та первинних профспілкових 

організацій. Комплекси документів звітно-виборчих конференцій галузевої 

ради, обкому профспілки та Київської обласної профспілкової організації. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (40 од.) 

11. – 
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1. 504 

2. ф. Р-925 

3. Проектно-конструкторсько-технологічний інститут Київського 

раднаргоспу, м. Київ 

4. 1 оп., 179 спр., 1942-1961 рр. 

5. Опис 1 

6. 179 спр., 1942-1961 рр. 

7. Накази, директивні вказівки вищих державних установ та 

керівництва проектно-конструкторського бюро Наркомату суднобудівної 

промисловості СРСР. Постанови і розпорядження Київського раднаргоспу. 

Положення про проектно-конструкторське бюро Наркомату суднобудівної 

промисловості СРСР (1942 р.) та проектно-конструкторсько-технологічний 

інститут Київського раднаргоспу (1958, 1960 рр.). Статути бюро 1944, 1947, 

1948 років. Протоколи технічних нарад співробітників, документи технічної 

ради. Листування з вищими державними установами, Київським 

раднаргоспом та його управліннями, заводами з питань проектування і 

реконструкції цехів, устаткування, запровадження нових методів 

виробництва, автоматизації та механізації підприємств. Титульні списки і 

плани проектних робіт бюро та інституту. Виробничі плани і звіти з основної 

діяльності. Статистичні звіти про чисельність і розподіл робітників, 

виконання плану з праці. Звіти та ін. документи про виконання планів 

науково-дослідних робіт. Річні фінансові звіти, штатні розклади, 

кошториси витрат. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 
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1. 505 

2. ф. Р-926 

3. Управління хімічної промисловості Київського раднаргоспу, 

м. Київ 

4. 7 оп., 1196 спр., 1957-1970 рр. 

5. Опис 1 

6. 228 спр., 1957-1961 рр. 

7. Постанови Ради Міністрів УРСР з питань будівництва підприємств. 

Накази, розпорядження, постанови Київського раднаргоспу, його 

Міжобласного тресту та Управління хімічної промисловості. Протоколи 

виробничих і технічних нарад співробітників Управління та секції хімічної 

промисловості Київського раднаргоспу. Листування з Київським 

раднаргоспом, проектними організаціями з питань будівництва заводів та 

основної діяльності. Річні звіти щодо результатів капітального будівництва, 

запровадження винаходів і раціоналізаторських пропозицій, основної 

діяльності заводів і фабрик. Акти прийняття в експлуатацію збудованих 

об’єктів. Річні виробничі плани Управління хімічної промисловості щодо 

обсягів валової та товарної продукції. Річні плани та звіти з кадрів, праці, 

капіталовкладень та виконання робіт. Плани, звіти та супровідні документи 

щодо науково-дослідної роботи Управління. Технічні та промислово-

фінансові плани підприємств. Книги раціоналізаторських пропозицій і 

розрахунків. Фінансові документи Управління (плани, штатні розклади, 

кошториси витрат тощо). 

5. Опис 1 ос 

6. 30 спр., 1958-1964 рр. 

7. Накази Управління хімічної промисловості щодо особового складу. 

Протоколи, рішення атестаційної комісії та атестаційні листки ІТП. Картки 

особових рахунків співробітників Управління. Відомості нарахування 

зарплати. Особові справи звільнених робітників і службовців.  
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5. Опис 2 

6. 755 спр., 1958-1964 рр. 

7. Накази Управління хімічної промисловості Київського раднаргоспу 

за 1962-1964 роки. Протоколи технічних нарад співробітників Управління. 

Листування з Київським раднаргоспом, підприємствами з виробничих 

питань. Проектні завдання щодо розширення існуючих та будівництва нових 

промислових потужностей галузі. Виробничі плани Управління. Технологічні 

регламенти виробництва заводів і фабрик. Описання технологічних процесів 

виготовлення продукції масового вжитку. Технічні звіти  щодо виробництва 

різних хімічних сполук та синтетичних волокон. Звіти про науково-дослідну 

роботу підприємств (за темами); результати закордонних відряджень 

фахівців-хіміків. Плани перебування іноземних делегацій на підприємствах 

Управління хімічної промисловості; підготовки та підвищення кваліфікації 

працівників. Стенограми наукових семінарів та звіти щодо модернізації 

виробництва. Документи про запровадження у виробництво 

раціоналізаторських пропозицій і винаходів працівників. Матеріали 

конкурсів і конференцій раціоналізаторів підприємств Управління. 

Затверджені норми та технічні умови використання сировини на заводах. 

Технічні паспорти на окремі вироби Київського заводу «Пластмас» та ін. 

підприємств (настільні, статуетки, сувенірна тара, господарські товари тощо). 

Технічні умови на виробництво окремих категорій продукції заводів 

побутової хімії. Акти про прийняття окремих підприємств УРСР у відання 

Управління хімічної промисловості Київського раднаргоспу (1963 р.). Річні 

звіти про фінансово-господарську діяльність заводів та фабрик. 

5. Опис 2 т 

6. 1 спр., 1964 р. 

7. Відомості підприємств про роботу громадського бюро економічного 

аналізу. 
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5. Опис 3 

6. 132 спр., 1962-1970 рр. 

7. Плани Управління хімічної промисловості з виробництва валової та 

товарної продукції, доведені до підприємств галузі. Плани і звіти Управління 

про виконання номенклатурних заходів з охорони праці та техніки безпеки. 

Звіти про науково-дослідну роботу; технічні звіти. Плани та звіти 

підприємств щодо впровадження нового обладнання і раціоналізаторських 

пропозицій працівників, удосконалення техніки безпеки та охорони праці на 

виробництві. Звіти про якість продукції, роботу з кадрами, склад фахівців з 

вищою та середньою спеціальною освітою. Доповіді керівника управління 

про будівництво підприємств. Відомості обліку виробничих потужностей 

окремих заводів. Розрахунки та звіти підприємств щодо використання 

виробничих потужностей. Документи щодо визначення технічного рівня 

продукції, розрахунки її собівартості. Акти розслідувань причин аварій та 

нещасних випадків на виробництві. Тематичні плани та перелік експонатів 

для міжнародних виставок досягнень хімічної промисловості (1965-1966 рр.). 

Титульні списки та структура капіталовкладень за 1966-1970 роки.  

5. Опис 3 т 

6. 17 спр., 1965-1970 рр. 

7. Листування Управління з питань експорту продукції. Проектні 

плани щодо науково-дослідних робіт, впровадження нового обладнання, 

використання промислових потужностей підприємств, необхідності кадрів. 

Проект п’ятирічного плану з виробництва та праці. Проекти планів заводів 

щодо нової техніки на 1966-1970 роки. Замовлення-наряди на експорт 

продукції окремих підприємств. Довідки та матеріали про роботу 

Управління, громадських комісій на заводах. 

5. Опис 4 

6. 33 спр., 1958-1965 рр. 

7. Постанови та розпорядження Київського раднаргоспу. Накази 

Управління хімічної промисловості. Семирічні плани розвитку організації. 
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Плани виробництва основних видів продукції; ліміти фінансування та 

паливно-енергетичні баланси. Довідки Київському обкому КПУ та обласному 

статистичному управлінню про стан будівництва підприємств хімічної 

промисловості. Зведені звіти про нещасні випадки на виробництві. Акти та 

відбіркові списки на знищення таємних документів. Номенклатура справ. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного (310 од.) та географічного (86 од.) каталогів  

11. – 

 

1. 506 

2. ф. Р-927 

3. Київська взуттєва фабрика № 20 Управління легкої 

промисловості Київської ради народного господарства, м. Київ 

4. 1 оп., 132 спр., 1952-1961 рр. 

5. Опис 1 

6. 132 спр., 1952-1961 рр. 

7. Накази Головного управління культтоварів Міністерства місцевої і 

паливної промисловості УРСР, Управління легкої промисловості Київського 

раднаргоспу. Накази, розпорядження Київської взуттєвої фабрики з основної 

діяльності. Протоколи виробничих нарад співробітників, засідань ради 

винахідників і раціоналізаторів. Листування з Управлінням легкої 

промисловості Київського раднаргоспу, галузевими установами з 

виробничих питань. Технічні та промислово-фінансові плани. Річні звіти 

щодо фінансово-господарської діяльності, раціоналізаторства і 

винахідницьва. Звіти про техніко-економічні показники, запровадження 

раціоналізаторських пропозицій, використання коштів (1960-1961 рр.). 

Норми виробітку, використання сировини та робочого часу цехів; розцінки 

на виконання робіт і продукцію підприємства. Книги реєстрації винаходів та 

раціоналізаторських пропозицій (1955-1961 рр.). Фінансові документи 
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(штатний розклад, кошториси витрат, ліміти коштів). Акти документальних і 

фінансових ревізій, реєстрації нещасних випадків на виробництві. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 507 

2. ф. Р-928 

3. Київська взуттєва фабрика Головного управління культтоварів 

Міністерства місцевої і паливної промисловості УРСР, м. Київ 

4. 1 оп., 7 спр., 1949-1953 рр. 

5. Опис 1 

6. 7 спр., 1949-1953 рр. 

7. Накази керівництва фабрики з основної діяльності. Річні звіти щодо 

фінансово-господарської діяльності. Технічні норми використання сировини. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 508 

2. ф. Р-929 

3. Київська швейна фабрика Головного управління культтоварів 

Міністерства місцевої і паливної промисловості УРСР, м. Київ  

4. 1 оп., 9 спр., 1948-1954 рр. 

5. Опис 1 

6. 9 спр., 1948-1954 рр. 
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7. Річні звіти щодо фінансово-господарської діяльності. Фінансовий 

план за 1954 рік. Відомості про норми часу та розцінки на роботи ремонтно-

механічного цеху за 1953 рік. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 509 

2. ф. Р-930 

3. Управління з питань спорту та туризму Київської обласної 

державної адміністрації, м. Київ 

4. 1 оп., 231 спр., 1944-1959, 1969-1975, 1982-2000 рр. 

5. Опис 1 

6. 231 спр., 1944-1959, 1969-1975, 1982-2000 рр. 

7. Накази керівництва і голови Комітету у справах фізичної культури і 

спорту Київського облвиконкому (1952, 1954-1959, 1969-1974, 1983-1990, 

1992-1995 рр.). Положення про Управління з питань спорту та туризму 

Київської ОДА за 1996-1997, 1999-2000 роки. Накази Управління з основної 

діяльності (1996-2000 рр.). Протоколи засідань Комітету (1955-1958, 1969-

1974 рр.), його колегії (1984-1985, 1988, 1991 рр.). Матеріали обласних нарад 

фізкультурного активу (1969, 1971 рр.). Протоколи засідань колегії (1996-

2000 рр.) та конкурсних комісій (1998-1999 рр.) Управління. 

Плани роботи та розвитку фізичної культури і спорту в Київській 

області (1969-1974, 1986-1987 рр.). П’ятирічний план на 1971-1975 роки. 

Річні звіти Комітету з основної діяльності та фінаносові за 1944-1958, 1969-

1974, 1987 роки. Річні звіти підвідомчих установ (1954-1958, 1969-1974 рр.). 

Штатні розклади та кошториси витрат. 

Зведені статистичні звіти Комітету щодо виконання планів з 

розвитку фізкультури і спорту в області (1982-1984, 1986-1987, 1995 рр.). 
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Зведені статистичні звіти ДЮСШ, 8-річних і середніх шкіл (1985-1988 рр.). 

Довідки та інформаційні зведення щодо фізкультурної та спортивно-масової 

роботи в області (1985, 1987-1994 рр.). Зведені статистичні звіти 

Управління з питань спорту та туризму (1996-2000 рр.). 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (103 од.) 

11. – 

 

1. 510 

2. ф. Р-931 

3. Київська обласна рада союзу спортивних товариств і організацій, 

м. Київ 

4. 1 оп., 94 спр., 1959-1968 рр. 

5. Опис 1 

6. 94 спр., 1959-1968 рр. 

7. Постанови, розпорядження Всеукраїнської та Київської обласної 

рад союзу спортивних товариств і організацій. Рішення Київського 

облвиконкому. Протоколи засідань президії і пленуму Київського 

облспортсоюзу. Матеріали обласних, районних та міських конференцій. 

Квартальні плани роботи. Плани розвитку фізкультури і спорту Київської 

області на 1965-1970 роки. Річні звіти облспортсоюзу та підвідомчих 

організацій з основної діяльності (1959-1960, 1964-1968 рр.). Річні фінансові 

звіти, штатні розклади, кошториси витрат Київського облспортсоюзу. 

Документи щодо проведення І-ї обласної спартакіади (1965 р.), участі в 

організації IV-ї Спартакіади народів СРСР (1967 р.). 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 
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1. 511 

2. ф. Р-932 

3. Київське обласне управління з будівництва в колгоспах 

виконавчого комітету Київської обласної Ради депутатів трудящих, 

м. Київ 

4. 2 оп., 217 спр., 1945-1958 рр. 

5. Опис 1 

6. 118 спр., 1945-1958 рр. 

7. Постанови, рішення Рад Міністрів СРСР і УРСР, Міністерства 

міського і сільського будівництва УРСР, Київського облвиконкому та обкому 

КПУ Директиви керівних органів і листування з ними з основної діяльності. 

Накази Київських обласних управлінь у справах сільського і колгоспного 

будівництва та з будівництва в колгоспах. Протоколи нарад співробітників 

управління. Листування з Міністерством будівництва УРСР, Київським 

облвиконкомом, обласними та районними установами з основної діяльності. 

Річні плани колгоспного будівництва у Київській області. П’ятирічні плани 

Міністерства міського і сільського будівництва УРСР, районних будівельних 

відділів, щодо робіт в колгоспах. Звіти, довідки, інформації Київських 

обласних управління, проектного відділу та тресту з сільського будівництва. 

Відомості районних відділів про виконання виробничих планів. Документи 

щодо знесення бараків, надання квартир їх мешканцям (1957 р.). Фінансові 

документи управління, підвідомчих установ, районних відділів (штатні 

розклади, кошториси, звіти). 

5. Опис 2 

6. 99 спр., 1945, 1956-1958 рр. 

7. Доповідна записка Київського обласного управління від 7.05.1945 р. 

про будівництво житлових будинків та ін. споруд в селах і колгоспах УРСР. 

Директиви вищих керівних органів та листування з ними з основної 

діяльності за 1958 рік. Документи про створення міжколгоспних будівельних 

організацій (1956 р.). Протоколи зборів уповноважених колгоспів районів 
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області з цього питання (1956-1958 рр.). Постанова Ради Міністрів УРСР 

«Про роботу міжколгоспних будівельних організацій Київської області» 

(1957 р.). Основні показники будівельно-фінансовових планів міжколгоспних 

організацій. Будівельно-фінансові плани та звіти районних і підвідомчих 

міжколгоспних організацій (1957-1958 рр.). Відомості про штати та посадові 

оклади працівників Київського обласного тресту з будівництва в колгоспах. 

Акти перевірок роботи підвідомчих та окремих районних міжколгоспних 

будівельних організацій. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 512 

2. ф. Р-933 

3. Київське обласне управління ремонтних підприємств Головного 

управління ремонтних підприємств Міністерства сільського 

господарства УРСР, м. Київ 

4. 1 оп., 148 спр., 1940, 1944-1958 рр. 

5. Опис 1 

6. 148 спр., 1940, 1944-1958 рр. 

7. Директивні вказівки Міністерства сільського господарства УРСР, ін. 

керівних органів та установ з основної діяльності. Статути і накази 

Київського обласного тресту МТМ та Київського обласного управління 

ремонтних підприємств. Довідка про уставний фонд і список підприємств 

тресту (1946-1947 рр.). Положення про міжрайонні майстерні капітального 

ремонту (ММКР). Листування з Міністерством сільського господарства 

УРСР та ін. установами, підзвітними підприємствами, організаціями ММКР з 

основної діяльності. Технічні і промислово-фінансові плани МТМ за 1940 рік. 

Технічні, промислово-фінансові плани та річні звіти тресту, підзвітних МТМ 
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і ММКР області (1944-1958 рр.). Виробничі програми та титульні списки 

управління з капітального будівництва за 1955, 1957-1958 роки. Штатні 

розклади і кошториси витрат на утримання тресту, управління, підзвітних 

підприємств. Акти та матеріали ревізій діяльності управління та підзвітних 

підприємств. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 513 

2. ф. Р-934 

3. Київський державний міжобласний спеціалізований трест 

лісозаготівельної та лісохімічної промисловості Київської ради 

народного господарства (Київспецлісзаг), м. Київ 

4. 1 оп., 269 спр., 1955-1958 рр. 

5. Опис 1 

6. 269 спр., 1955-1958 рр. 

7. Постанови, розпорядження Ради Міністрів УРСР, Київського 

раднаргоспу, Київського обкому КПУ та облвиконкому. Накази, 

розпорядження Міністерств лісової промисловості СРСР і УРСР. Київського 

міжобласного тресту «Київспецлісзаг». Положеня про виробничо-технічний 

відділ тресту. Протоколи виробничо-технічних нарад тресту, засідань бюро 

робітничого винахідництва. Стенограми конференцій членів наукового 

інженерно-технічного товариства лісової промисловості. Листування з 

Міністерством лісової промисловості УРСР і підзвітними організаціями з 

поточних справ, кадрової роботи, проблем зон затоплення територій 

Каховського та Кременчуцького водосховищ під час будівництва ГЕС. 

Технічні промислово-фінансові плани і звіти лісових, лісохімічних та 

лісопромислових господарств тресту, Київських центрального ремонтного 



594 

заводу і сплавної контори. Плани заготівель та збуту лісоматеріалів, ДСТ 

лісопродукції. Плани і звіти щодо експлуатації обладнання, механізації 

виробничих процесів. Плани щодо роботи з кадрами. Навчальні плани, 

програми курсів підвищення кваліфікації працівників. Звіти, довідки, 

інформації тресту з основної діяльності, підготовки та підвищення 

кваліфікації кадрів, впровадження нової техніки та раціоналізаторських 

пропозицій. Технічні звіти і доповідні записки про фінансово-господарську 

діяльність. Акти приймання-передавання Київспецлісзагом існуючих і 

ліквідованих трестів. Титульні списки з капітального будівництва та акти 

введення в експлуатацію нових об’єктів. Фінансові документи тресту 

(кошториси витрат, штатні розклади). 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 514 

2. ф. Р-935 

3. Київське обласне виробниче об’єднання з виробничо-технічного 

забезпечення сільського господарства «Облсільгосптехніка», м. Київ 

4. 4 оп., 2030 спр., 1944-1984 рр. 

5. Опис 1 

6. 227 спр., 1944-1960 рр. 

7. Директиви вищих керівних органів УРСР щодо роботи Київської 

обласної контори сільськогосподарського постачання Наркомату земельних 

справ УРСР і Міністерств технічних культур та сільського господарства 

УРСР. Постанови Ради Міністрів СРСР та накази Міністерства сільського 

господарства УРСР щодо будівництва (1958-1959 рр.). Постанови 

Київського облвиконкому та обкому КПУ. Накази, директиви Київського 

обласного управління та контори матеріально-технічного постачання. 
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Положення про Всеукраїнське та обласне управління матеріально-технічного 

забезпечення Міністерства сільського господарства і заготівель УРСР 

(1954 р.). Листування з вищими керівними органами, Головним управлінням 

сільськогосподарського постачання та Міністерствами сільського 

господарства УРСР і СРСР, підзвітними організаціями, РТС з основної 

діяльності та будівництва. 

Плани централізованого фінансування контори, капітального 

будівництва міжрайонних баз, капіталовкладень галузі, запровадження нової 

техніки тощо. Плани Київського обласного управління щодо забезпечення, 

фінансування МТС, надання ссуд колгоспам. Виробничі плани управління 

1958 р.; виробничо-фінансові плани РТС, міжрайонних баз постачання 

(1960 р.). Титульні списки та плани капітального будівництва РТС, ліміти 

фінансування на виконання робіт. Плани матеріально-технічного-

забезпечення РТС (1959 р.). Звіти щодо фінансово-господарської діяльності, 

штатні розклади, кошториси торгівельних витрат обласної контори та 

міжрайонних баз постачання, обласного управління та підзвітних 

організацій. Звіти МТС і РТС з питань будівництва та фінансів. Акти: 

приймання в експлуатацію новоздудованих об’єктів; перевірок роботи 

управління, МТС, РТС.  

5. Опис 2 

6. 1514 спр., 1955-1981 рр. 

7. Директиви вищих керівних органів УРСР щодо основної діяльності 

Київського обласного управління матеріально-технічного забезпечення та 

Київського обласного об’єднання «Сільгосптехніка». Накази, розпорядження 

Київського обласного управління, обласних об’єднання «Сілгосптехніка» та 

виробничого об’єднання із виробничо-технічного забезпечення сільського 

господарства. Листування з вищими керівними органами з основної 

діяльності. Протоколи засідань технічно-економічної ради та місцевкому 

профспілки Київського обласного виробничого об’єднання (1970-1980-і рр.). 
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Річні звіти Київського обласного управління, МТС і баз 

сільськогосподарського постачання з основної діяльності. Звіти про 

виробничо-господарську діяльність РТС. Виробничо-фінансові, промислово-

торгівельні, торгівельно-фінансові плани та річні звіти районних відділів 

об’єднання «Сільгосптехніка»; звіти Київської обласної бази 

«Сілгосптехніка». Річні звіти про роботу автотранспорту і спеціалізованих 

магазинів обласного виробничого об’єднання.  

Плани матеріально-технічного забезпечення районних відділів 

Сільгосптехніки. Зведені річні звіти щодо продажу товарів для виробництва, 

наявності тракторів та сільгоспмашин в організаціях управління. Річні звіти 

районних об’єднань та відділів (1966-1970 рр.). Звіти Київського 

виробничого об’єднання щодо роботи з кадрами, чисельності і розподілу 

працівників (1971-1981 рр.), заходів з охорони та наукової організації праці, 

модернізації виробництва, виконання виробничих норм. Акти ревізій та 

перевірок роботи підзвітних організацій управління, обласної та 

міжрайонних баз, районних відділень об’єднання «Сілгосптехніка». Акти 

приймання-передавання РТС. Колективні договори районних відділень та 

об’єднань, акти їх перевірок. Фінансові документи обласного управління, 

районних відділень, спецмагазинів. Акти документальних ревізій.  

5. Опис 2 (додатковий) 

6. 72 спр., 1966-1970 рр. 

7. Протоколи засідань технічної ради Київського обласного об’єднання 

«Сільгосптехніка». Зведені виробничі і торгівельно-фінансові плани. Плани 

заходів з покращення культурно-побутових умов працівників системи 

об’єднання. Звіти об’єднання «Сільгосптехніка» з основної діяльності, 

підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, прийняття на роботу молоді. 

Зведені річні звіти апарату, об’єднання, тресту «Київспецсільгоспмонтаж», 

районних об’єднань та відділень, міжрайонних баз, спецмагазинів за 

1970 рік. 

  



597 

5. Опис 3 

6. 217 спр., 1982-1984 рр. 

7. Накази, вказівки Київського обласного виробничого об’єднання з 

виробничо-технічного забезпечення сільського господарства. Протоколи 

засідань технічно-економічної ради та профкому. Зведені виробничо-

фінансові плани. Зведені і річні звіти апарату, бухгалтерії, відділу кадрів 

об’єднання. Річні звіти районних об’єднань та відділень, тресту 

«Київспецсільгоспмонтаж», автогосподарств, баз і спецмагазинів за 1982-

1984 роки. Комплекс документів групи народного контролю. Фінансові 

документи (штатні розклади, кошториси витрат). 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 515 

2. ф. Р-936 

3. Гребенівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Гребені Ржищівського району 

Київського округу 

4. 1 оп., 1 спр., 1925-1926 рр. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1925-1926 рр. 

7. Протоколи засідань Ржищівського райвиконкому і районного 

виборчкому 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 
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1. 516 

2. ф. Р-938 

3. Рогозівський сільський комітет незаможних селян, с. Рогозів 

Переяславського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 5 спр., 1921 р. 

5. Опис 1 

6. 5 спр., 1921 р. 

7. Накази, розпорядження, інструкції Переяславського 

повітвиконкому, Рогозівського волвиконкому та КНС про зменшення обсягів 

продрозкладки, залучення до радянського будівництва колишніх отаманів і 

засуджених за бандитизм. Листуванння сільського КНС з особливим 

народним слідчим Київського губернського революційного трибуналу, 

волосними і повітовими установами щодо вилучення надлишків землі у 

заможних селян та їх розподіл серед бідноти, поточних справ. Заяви 

громадян про зменшення продрозкладки або звільнення від неї, повернення 

частини конфіскованого майна.  

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 517 

2. ф. Р-939 

3. Чорнобильське повітове бюро професійних спілок, 

смт. Чорнобиль Київської губернії 

4. 1 оп., 4 спр., 1922-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 4 спр., 1922-1923 рр. 

7. Обіжники, розпорядження Київської губпрофради. Протоколи 

засідань президії Чорнобильського повітового бюро профспілок. Листування 
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з райкомводом з організаційних питань та охорони праці членів профспілки 

працівників водного транспорту. Списки і відомості про склад членів 

профспілки водників. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 518 

2. ф. Р-940 

3. Київська міжрайонна база Українського тресту із заготівлі коней 

«Укрзаготкінь», м. Київ 

4. 1 оп., 9 спр., 1930-1933 рр. 

5. Опис 1 

6. 9 спр., 1930-1933 рр. 

7. Інформаційні бюлетені Українського тресту «Укрзаготкінь». Накази 

керівництва Київської міжрайонної бази. Картки особових рахунків, довідки, 

посвідчення співробітників. Відомості виплати заробітної плати за 1932 рік. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 519 

2. ф. Р-941 

3. Київське обласне управління конярства при Київському 

обласному земельному управлінні, м. Київ 

4. 1 оп., 1 спр., 1935-1936 рр. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1935-1936 рр. 
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7. Листування з Київським обласним земельним управлінням. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 520 

2. ф. Р-943 

3. 5-а районна комісія з націоналізації земель на Правобережжі 

Правобережного бюро Всеукраїнської центральної комісії 

з націоналізації земель, м. Київ 

4. 1 оп., 8 спр., 1923-1926 рр. 

5. Опис 1 

6. 8 спр., 1923-1926 рр. 

7. Обіжники, розпорядження Правобережного бюро Всеукраїнської 

центральної комісії з націоналізації земель. Накази голови 5-ї районної 

комісії. Листування з управлінням Всеукраїнської центральної комісії (з 

копіями довідок і посвідчень). Документи про націоналізацію Деміївського, 

Дубечанського, Маньківського лісництв, будівництво ГЕС «Десенбуд». Акти 

з поточних справ районної комісії. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 
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1. 521 

2. ф. Р-945 

3. Мигалківське лісопромислове господарство Українського 

державного лісохімічного тресту, с. Мигалки Бородянського району 

Київської області 

4. 1 оп., 22 спр., 1933 р. 

5. Опис 1 

6. 22 спр., 1933 р. 

7. Постанови РНК СРСР, Української економічної наради, Наркомату 

земельних справ УСРР щодо угод з колгоспниками і селянами-

односібниками про заготівлі, сплав лісу та ін. поточних справ. Накази, 

інструкції Наркомату лісової промисловості СРСР з організаційних питань, 

обліку та перевірки звернень працівників. Циркуляри, розпорядження 

Українського державного лісохімічного тресту («Укрхімліс»), Київського 

облвиконкому. Правила використання сільськогосподарських земель 

лісопромислової зони. Положення про оплату праці майстрів терпентинових 

промислів. Протоколи технічних нарад співробітників, засідань РКК та ін. 

комісій лісохімічного господарства. Статистичні відомості про 

виробництво живиці, інструкції її приймання на каніфольно-скипидарних 

заводах. Відомості про заготівлю та вивезення деревини, збирання живиці, 

насіння. Звітна калькуляція собівартості живиці та витяг із генерального 

договору «Укрхімлісу» та Всесоюзного державного каніфольно-

скипидарного тресту на її постачання. Анкети, списки співробітників 

лісохімічного господарства. Відомості на виплату їм заробітної плати, 

надання продовольчих пайків і промислових товарів. Генеральний 

колективний договір Всеукраїнського комітету профспілки працівників 

лісової та деревообробної промисловості з адміністрацією тресту 

«Укрхімліс».  

8. Російська, українська 

9. Відкритий 
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10. – 

11. – 

  

1. 522 

2. ф. Р-950 

3. Семиполківський сільський комітет незаможних селян, 

с. Семиполки Броварського району Київського округу 

4. 1 оп., 1 спр., 1927-1928 рр. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1927-1928 рр. 

7. Звіти Семиполківського сільського КНС про роботу. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. – 

 

1. 523 

2. ф. Р-951 

3. 1-а районна комісія з націоналізації земель на Правобережжі 

Правобережного бюро Всеукраїнської центральної комісії 

з націоналізації земель, м. Київ 

4. 1 оп., 9 спр., 1923-1926 рр. 

5. Опис 1 

6. 9 спр., 1923-1926 рр. 

7. Інструкції, розпорядження Правобережного бюро Всеукраїнської 

центральної комісії з націоналізації земель. Накази голови 1-ї районної 

комісії. Листування з різними установами з поточних справ. Відомості про 

націоналізацію земель та лісів. Документи про націоналізацію 

Яроповицького лісництва, надання землі Глуховецькому заводу. Списки, 

посвідчення, довідки про відрядження співробітників комісії. 
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8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 524 

2. ф. Р-959 

3. Македонське поштово-телеграфне відділення Київського 

губернського відділу народного зв’язку, с. Македони Богуславського 

повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 14 спр., 1919-1922 рр. 

5. Опис 1 

6. 14 спр., 1919-1922 рр. 

7. Циркуляри, розпорядження, таємні циркуляри Київського 

губернського управління пошт і телеграфів. Виробнича програма роботи 

Македонського поштово-телеграфного відділення на вересень 1920 року. 

Посвідчення співробітників за 1919 рік. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 525 

2. ф. Р-968 

3. Київське обласне управління Уповноваженого Народного 

комісаріату зовнішньої торгівлі СРСР в Україні, м. Київ 

4. 1 оп., 242 спр., 1932-1935 рр. 

5. Опис 1 

6. 242 спр., 1932-1935 рр. 
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7. Постанови РНК СРСР, Наркомату зовнішньої торгівлі СРСР, 

Української економічної наради щодо організації заготівель і роботи трестів, 

інших адміністративних питань Директиви, накази Київського обласного 

управління Уповноваженого Наркомату зовнішньої торгівлі СРСР щодо 

виконання планів виробництва сировини та продукції на експорт. Накази 

Наркомату постачання УСРР. Постанови обласних еспортних нарад за 1934-

1935 роки. Статут Всесоюзної торгівельної палати (1932 р.). Протоколи 

засідань Управління Уповноваженого про створення Всеукраїнської контори 

із заготівель продукції на експорт і виробничих питань; оргкомітету та 

секретаріату Київського облвиконкому. Протоколи обласних і районних 

експортних та конвенційних нарад з адміністративних питань, погодження 

діяльності державних, кооперативних і громадських організацій. Плани 

роботи (з протоколами) районних експортних нарад та обласної комісії 

сприяння експорту. Плани щодо забезпечення підприємств сировиною; 

виконання виробничих завдань. Листування з республіканськими трестами, 

обласною конторою Союззаготекспорту, виробничими об’єднаннями, 

районними відділами із заготівлі продукції та ін. установами щодо виконання 

виробничих завдань, особового складу, відрядження співробітників 

обласного управління уповноваженого в райони. Листування з наркомом 

зовнішньої торгівлі, Київською міською конторою «Торгсін» та ін. 

установами щодо перевезень продукції. Листування з обласними 

заготівельними конторами, районними віділами про заготівлю окремих видів 

продукції та сировини.  

Плани заготівель сільськогосподарської продукції, хутра та ін. 

сировини на підприємствах та у районах Київської області на 1932 рік. 

Список підприємств області що заготовляють продукцію на експорт (1933 р.). 

Статистичні відомості підприємств, трестів, районних відділів, 

райвиконкомів про виконання експортних планів. Звіти та відомості 

Київської обласної контори «Союззаготекспорт». Комплекс документів про 

преміювання ударників виробництва, співробітників центральних та 
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обласних заготівельних організацій. Кон’юнктурний огляд про виконання 

плану із заготівлі сировини в Київській області (1933 р.). Плани та 

квартальні відомості райвиконкомів про виконання експортних заготівель, 

зокрема по районах (1933 р.). Договори з організаціями на заготівлю 

продукції; акти перевірок її якості. Фінансові документи обласного 

управління Уповноваженого (звіти, касові книги, відомості виплати 

заробітної плати тощо). 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. –  

 

1. 526 

2. ф. Р-969 

3. Місцевий комітет професійної спілки працівників державної 

торгівлі при Київській конторі Ленінградської спілки споживчих 

товариств, м. Київ 

4. 1 оп., 2 спр., 1933 р. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1933 р. 

7. Обіжники, розпорядження Київського обкому профспілки 

працівників державної торгівлі. План роботи місцевкому Київської контори 

Ленінградської спілки споживчих товариств. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 
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1. 527 

2. ф. Р-970 

3. Рубежівська сільськогосподарська артіль (колгосп) 

«Більшовик», с. Михайлівська Рубежівка Київської приміської зони 

4. 2 оп., 30 спр., 1932-1933 рр. 

5. Опис 1 

6. 13 спр., 1932-1933 рр. 

7. Обіжники, розпорядження Київської окружної колгоспспілки. 

Протоколи засідань бюро праці артілі. Робочі плани весняної посівної 

кампанії 1932 року. Двотижневі звіти та відомості про організаційно-

господарське становище артілі, виконання виробничих завдань. Плани 

ремонту та будівництва приміщень. Креслення стайні. Список членів 

колгоспу (1932 р.), їх особові рахунки (1932-1933 рр.).  

5. Опис 2 

6. 17 спр., 1932-1933 рр. 

7. Обіжники, інструкції, бюлетені розпоряджень Київської районної 

колгоспспілки про розвиток тваринництва та з ін. питань. Протоколи 

засідань правління і загальних зборів членів колгоспу. Протоколи нарад 

щодо сільськогосподарських кампаній; план та зведення колгоспу з цього 

питання. Виробничі плани колгоспу, товарної і м’ясомолочної ферм на 

1932 рік. Відомості про контракції картоплі, облік трудоднів, розподіл 

прибутків між колгоспниками. Особові рахунки колгоспників. Договір про 

соціалістичне змагання з колгоспом «Єднання». Акти обстеження стану 

будівель та охорони майна колгоспу. Акти колгоспної ревізійної комісії. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 
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1. 528 

2. ф. Р-972 

3. Македонський районний виконавчий комітет Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, с. Македони Київського 

округу Київської губернії 

4. 1 оп., 1 спр., 1924 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1924 р. 

7. Відомості про ринкові ціни на продукти. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 529 

2. ф. Р-976 

3. Броварський районний комітет незаможних селян, сел. Бровари 

Київського округу 

4. 1 оп., 3 спр., 1925-1927, 1929 рр. 

5. Опис 1 

6. 3 спр., 1926-1927, 1929 рр. 

7. Обіжники, розпорядження Київського окружного КНС про заходи 

боротьби з заможним селянством. Списки членів Броварського районного 

КНС на 1927 рік. Відомості про облік членів КНС, які навчаються у 

професійно-технічних школах і ВНЗ. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 
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1. 530 

2. ф. Р-977 

3. Київське окружне відділення Державного видавництва РСФРР, 

м. Київ 

4. 1 оп., 15 спр., 1923-1928 рр. 

5. Опис 1 

6. 15 спр., 1923-1928 рр. 

7. Постанова Наркомату зовнішньої і внутрішньої торгівлі СРСР та 

комітету у справах друку при ньому щодо регулювання торгівлі книгами. 

Циркуляри, розпорядження торгівельного сектору та Київського відділення 

Державного видавництва РСФРР, його іногороднього відділу, керівника 

Київського окружного віддіду ДПУ та парткому, керівника спецвідділу 

ОДПУ. Інструкції щодо ведення та зберігання таємного листування в 

установах, підзвітних державному видавництву. Документи щодо таємних 

питань Державного видавництва та підзвітних установ. Протоколи засідань 

президії Центрального бюро Радпартвидату при відділі з питань друку ЦК 

РКП(б). Лист завідувача торгівельного сектору щодо розвитку ринку збуту 

книг, оптових торгівельних операцій. Листування з Київським губернським 

відділом ДПУ, Одеським вілліленням Державного видавництва з кадрових 

питань та щодо навчальних посібників для шкіл. Огляди діяльності 

провінційних відділень та філій торгівельного сектору. Місячні фінансові і 

торгівельні зведення окружних відділень видавництва. Порівняльні таблиці 

роботи провінційних відділень торгівельного сектору. Доповідні записки про 

роботу відділу військової книги за 1927 рік. Список співробітників Київської 

окружної контори періодичного сектору, окружного відділення, 

Конотопської філії. Списки видавництв і торгівельних підприємств 

Київського окружного відділення. Договір з Центросоюзом про поширення 

видань. Договори з Конотопським окружним відділом ОДПУ та філією щодо 

перевезень таємно-термінової кореспонденції. Акти перевірок стану 
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таємного діловодства Київського окружного відділення Державного 

видавництва. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 531 

2. ф. Р-978 

3. Маковищенський сільський виконавчий комітет Ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Маковище 

Макарівського району Київського округу 

4. 1 оп., 2 спр., 1926 р. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1926 р 

7. Листування з сільрадою про збір сільськогосподарського податку. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 532 

2. ф. Р-980 

3. Обухівське лісництво Київського окружного земельного відділу, 

с. Обухів Обухівського району Київського округу Київської губернії 

4. 1 оп., 1 спр., 1922-1924 рр. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1922-1924 рр. 

7. Накази Київського окружного земвідділу. 

8. Російська, українська 
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9. Відкритий 

10. – 

11. – 

  

1. 533 

2. ф. Р-981 

3. Місцевий комітет професійної спілки працівників земельних 

органів при Київській земельно-технічній конторі, м. Київ 

4. 1 оп., 36 спр., 1931 р. 

5. Опис 1 

6. 36 спр., 1931 р. 

7. Протоколи засідань РКК при місцевкомі Київської земельно-

технічної контори. Справи про соціалістичні змагання та ударництво 

працівників земельних кущових об’єднань. Матеріали перевірки договорів 

про змагання між Київською та Волинською земельними конторами.  

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 534 

2. ф. Р-982 

3. Загальцівська амбулаторія Бородянської районної інспектури 

охорони здоров’я, с. Загальці Бородянського району Київського округу 

4. 1 оп., 5 спр., 1925, 1927-1929 рр. 

5. Опис 1 

6. 5 спр., 1925, 1927-1929 рр. 

7. Положення, інструкції та плани роботи Бородянського районного 

відділу охорони здоров’я. Протоколи і витяги з протоколів районних нарад 
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лікарів. Плани роботи сільської амбулаторії щодо боротьби з малярією, 

охорони материнства й дитинства. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 535 

2. ф. Р-983 

3. Науково-технічна комісія при Київському обласному 

виконавчому комітеті Ради депутатів трудящих, м. Київ 

4. 1 оп., 2 спр., 1936-1937 рр. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1936-1937 рр. 

7. Матераіли геологічних та геодезичних пошукових робіт Київського 

обласного відділу проектування на будівельному майданчику дитячого садка 

в м. Біла Церква. Кошториси витрат на санітарно-технічні роботи при 

будівництві приміщень дитячих садків на 100 осіб в містах Біла Церква і 

Черкаси. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 536 

2. ф. Р-989 

3. Київська районна спілка кооперативів «Споживач», м. Київ 

4. 1 оп., 101 спр., 1919-1920 рр. 

5. Опис 1 

6. 101 спр., 1919-1920 рр. 



612 

7. Накази Київського опродкомгубу. Циркуляри, інструкції правління 

Київської районної спілки кооперативів «Споживач». Відомості про її 

структуру, штат співробітників Протоколи засідань бюро об’єднаних 

кооперативних спілок, комітету робітників і службовців та ревізійної комісії 

товариства «Міський споживач». Інструкції спілки «Міський споживач» та 

звіти про роботу його відділів за 1919 рік. Протоколи засідань ліквідаційної 

комісії; листування з нею про передання справ спілки «Міський споживач» 

Київській центральній спілці робітничих кооперативів. Листування з 

особливою комісією спілки «Споживач» про створення Київських 

Центральних робітничого та загальногромадського об’єднання кооперативів. 

Протоколи засідань правління, ради та комісій спілки «Споживач». 

Плани роботи і звіти її відділів. Листування з відділами, комісаром з 

продовольства м. Києва, агентством в Катеринославській губернії з 

виробничих та фінансових питань. Доповідна записка про роль кооперативів 

в продовольчому забезпеченні м. Києва. Бюлетені, інформації про ціни на 

товари. Щоденні відомості про виробництво продукції, зокрема на Київській 

кондитерській фабриці (1919 р.). Списки, посвідчення, анкети співробітників 

підприємств спілки, її агентів.  

8. Російська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 

 

1. 537 

2. ф. Р-995 

3. Богуславський повітовий виконавчий комітет Ради робітничих 

селянських і червоноармійських депутатів, м. Богуслав Київської 

губернії 

4. 2 оп., 64 спр., 1922-1923 рр. 

5. Опис 1 
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6. 61 спр., 1922 р. 

7. Особисті посвідчення щодо права власності на приватні будинки 

жителів Богуславського повіту. 

5. Опис 2 

6. 3 спр., 1922-1923 рр. 

7. Протоколи волосних з’їздів Рад та КНС; загальнимх зборів членів 

сільських КНС Ходорівської волості  

8. Російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного та географічного каталогів (8 од.) 

11. – 

 

1. 538 

2. ф. Р-996 

3. Луб’янське тваринницьке молочно-кооперативне товариство, 

с. Луб’янка Бородянського району 

4. 1 оп., 8 спр., 1927-1931 рр. 

5. Опис 1 

6. 8 спр., 1927-1931 рр. 

7. Обіжники Молочарсоюзу за 1927-1928 роки. Протоколи засідань 

правління Луб’янського молочно-кооперативного товариства, його ревізійної 

комісії. Плани роботи та звіти. Список членів товариства за 1929 рік. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. – 
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1. 539 

2. ф. Р-997 

3. Совський сільський комітет незаможних селян, с. Совки 

Київської приміської зони 

4. 1 оп., 6 спр., 1922, 1926, 1931 рр. 

5. Опис 1 

6. 6 спр., 1922, 1926, 1931 рр. 

7. Розпорядження, обіжники Київського районного КНС з 

організаційних питань. Протоколи засідань президії та пленуму районного 

КНС; виїздних засідань місцевого КНС київської приміської зони в окремих 

селах. Списки членів Совського сільського КНС. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (6 од.) 

11. – 

 

1. 540 

2. ф. Р-999 

3. Карпилівський сільський комітет незаможних селян, 

с. Карпилівка Іванківського району Київського округу 

4. 1 оп., 4 спр., 1923, 1927-1929 рр. 

5. Опис 1 

6. 4 спр., 1923, 1927-1929 рр. 

7. Обіжники, розпорядження та протоколи засідань Іванківського 

районного КНС за 1927 рік. Протоколи засідань президії та загальних зборів 

членів сільського КНС  

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (4 од.) 

11. –  
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ПОКАЖЧИК ФОНДІВ ЗА ГАЛУЗЕВОЮ ОЗНАКОЮ 

  

МІСЦЕВІ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ 

Місцеві державні адміністрації 

ф. Р-880  Київська обласна державна адміністрація, м. Київ 537 

Революційні комітети 
 

Губернські  
 

ф. Р-1   Київський губернський революційний комітет, м. Київ 41 

Повітові 

ф. Р-3   Київський повітовий революційний комітет, м. Київ 47 

ф. Р-4  Переяславський повітовий революційний комітет, 

м. Переяслав Полтавської губернії 51 

ф. Р-6   Сквирський повітовий революційний комітет, м. Сквира 

Київської губернії 51 
ф. Р-7   Чорнобильський повітовий революційний комітет,  

смт. Чорнобиль Київської губернії 52 

Волосні 

ф. Р-19   Будаївський волосний революційний комітет, с. Будаївка 

Київського повіту Київської губернії 65 

ф. Р-10   Трипільський волосний революційний комітет,  

м-ко Трипілля Київського повіту Київської губернії 55 

Ради 

Селищні  

ф. Р-13   Бородянська селищна Рада депутатів трудящих, 

смт. Бородянка Бородянського району Київської області 57 

ф. Р-34  Ірпінська селищна рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, сел. Ірпінь Київської 

приміської зони 77 

Сільські 

ф. Р-11   Абрамівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Абрамівка Димерського 

району Київського округу 56 

ф. Р-12  Андріївська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Андріївка Макарівського 

району Київського округу 57 

ф. Р-18  Бірківська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Бірки Димерського 

району Київського округу 64 

ф. Р-17  Блиставицька сільська Рада депутатів трудящих, 

с. Блиставиця Бородянського району Київської області 62 
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ф. Р-15  Богданівська сільська Рада депутатів трудящих, 

с. Богданівка Бориспільського району Київської області 60 

ф. Р-16  Бузівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Бузова Макарівського 

району Київського округу 61 

ф. Р-29  Великодимерська сільська Рада депутатів трудящих, 

с. Велика Димерка Броварського району Київської області  73 

ф. Р-22  Великокорогодська сільська рада робітничих, селянських 

і червоноармійських депутатів, с. Великий Корогод 

Чорнобильського району Київського округу 68 

ф. Р-277  Воздвиженська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Воздвиженка 

Чорнобильського повіту Київської губернії 244 

ф. Р-21  Воскресенська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Воскресенське 

Переяславського району Київської області 67 

ф. Р-24  Горбовицька сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Горбовичі Київського 

району Київського округу 69 

ф. Р-936  Гребенівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Гребені Ржищівського 

району Київського округу 597 

ф. Р-25  Гуто-Катюжанська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Гуто-Катюжанка 

Димерського району Київського округу 70 

ф. Р-27  Діброво-Ленінська сільська Рада депутатів трудящих, 

с. Діброво-Ленінське Бородянського району Київської 

області 71 

ф. Р-30  Дружнянська сільська Рада депутатів трудящих, 

с. Дружня Бородянського району Київської області 74 

ф. Р-32  Дударківська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Дударків Гоголівської 

волості Остерського повіту Чернігівської губернії 75 

ф. Р-33  Загальцівська сільська Рада депутатів трудящих, 

с. Загальці Бородянського району Київської області 76 

ф. Р-38  Каранська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Карань Переяславського 

району Київського округу 80 

ф. Р-41  Качалівська сільська Рада депутатів трудящих, с. Качали 

Бородянського району Київської області 82 

ф. Р-37  Козаровицька сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Козаровичі Димерського 

району Київського округу 79 
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ф. Р-43  Колонщинська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Колонщина 

Макарівського району Київського округу 84 

ф. Р-45  Литвинівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Литвинівка Димерського 

району Київського округу 84 

ф. Р-46  Луб’янська сільська Рада депутатів трудящих, с. Луб’янка 

Бородянського району Київської області 85 

ф. Р-47  Майданівська сільська Рада депутатів трудящих, 

с. Майданівка Бородянського району Київської області 86 

ф. Р-50  Мануїльська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Мануїльське 

Димерського району Київського округу 90 

ф. Р-52  Микулицька сільська Рада депутатів трудящих, 

с. Микуличі Бородянського району Київської області 92 

ф. Р-49  Мирчанська сільська Рада депутатів трудящих, с. Мирча 

Бородянського району Київської області 89 

ф. Р-53  Новогребельська сільська Рада депутатів трудящих, 

с. Нова Гребля Бородянського району Київської області 93 

ф. Р-55  Новомирівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Новомирівка 

Макарівського району Київського округу 94 

ф. Р-60  Обуховицька сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Обуховичі Іванківського 

району Київського округу 97 

ф. Р-64  Пилипчанська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Пилипчич 

Переяславського повіту Київської губернії 100 

ф. Р-65  Підгірцівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Підгірці Київського 

повіту Київської губернії 100 

ф. Р-63  Пісківська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Пісківка Бородянського 

району Київського округу 99 

ф. Р-67  Рожівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Рожів Макарівського 

району Київського округу 102 

ф. Р-70  Теремцівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Теремці 

Чорнобильського району Київського округу 104 

ф. Р-73  Товстоліський районний комітет незаможних селян, с. 

Товстий Ліс Малинського округу Київської губернії 106 
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ф. Р-75  Філіціалівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Філіціалівка 

Бородянського району Київського округу 107 

ф. Р-39  Червонослобідська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Червона Слобода 

Макарівського району Київського округу 81 

ф. Р-76  Шибенська сільська Рада депутатів трудящих, с. Шибене 

Бородянського району Київської області  109 

ф. Р-77  Юрівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Юрівка Київського 

району Київської області 110 

ф. Р-287  Яблунська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Яблунька Київської 

приміської зони Київської області 246 

ф. Р-78  Ясногородська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Ясногородка 

Димерського району Київського округу 111 

Виконавчі комітети рад 

Губернські 

ф. Р-111  Київський губернський виконавчий комітет Ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

м. Київ  145 

Повітові 

ф. Р-644  Білоцерківський повітовий виконавчий комітет Ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

м. Біла Церква Білоцерківського повіту Київської губернії  446 

ф. Р-995  Богуславський повітовий виконавчий комітет Ради 

робітничих селянських і червоноармійських депутатів, 

м. Богуслав Київської губернії 612 

ф. Р-102  Київський повітовий виконавчий комітет Ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

м. Київ 136 

ф. Р-103  Липовецький повітовий виконавчий комітет Ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

м. Липовець Київської губернії 139 

ф. Р-106  Переяславський повітовий виконавчий комітет Ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

м. Переяслав Київської губернії 140 

ф. Р-108  Сквирський повітовий виконавчий комітет Ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

м. Сквира Київської губернії 141 
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ф. Р-659  Таращанський повітовий виконавчий комітет Ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

м. Тараща Таращанського повіту Київської губернії 449 

ф. Р-109  Чорнобильський повітовий виконавчий комітет Ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

смт. Чорнобиль Київської губернії 142 

Волосні 

ф. Р-81  Березанський волосний виконавчий комітет Ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Березань Переяславського повіту Київської губернії 114 

ф. Р-80  Броварський волосний виконавчий комітет Ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

сел. Бровари Київського повіту Київської губернії 112 

ф. Р-85  Войтовський волосний виконавчий комітет Ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Войтово Переяславського повіту Київської губернії 118 

ф. Р-84  Ворзельський волосний виконавчий комітет Ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

сел. Ворзель Київського повіту Київської губернії 116 

ф. Р-86  Гоголівський волосний виконавчий комітет Ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Гоголів Київського повіту Київської губернії 119 

ф. Р-87  Горностайпільський волосний виконавчий комітет Ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Горностайпіль Чорнобильського району Київського 

округу Київської губернії 120 

ф. Р-88  Димерський волосний виконавчий комітет Ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Димер Київського повіту Київської губернії 123 

ф. Р-91  Іванківський волосний виконавчий комітет Ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Іванків, Радомисльського повіту Київської губернії 125 

ф. Р-92  Лехнівський волосний виконавчий комітет Ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Лехнівка Переяславського повіту Київської губернії 126 

ф. Р-93  Макарівський волосний виконавчий комітет Ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

сел. Макарів Київського повіту Київської губернії 127 

ф. Р-94  Микільсько-Борщагівський волосний виконавчий комітет 

Ради робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с. Микільська Борщагівка Київського повіту 

Київської губернії 128 
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ф. Р-95  Обухівський волосний виконавчий комітет Ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Обухів Київського повіту Київської губернії 130 

ф. Р-96  Розважівський волосний виконавчий комітет Ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Розважів Радомисльського повіту Київської губернії 132 

ф. Р-97  Ставищенський волосний виконавчий комітет Ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Ставище Таращанського повіту Київської губернії 132 

ф. Р-99  Хабнівський волосний виконавчий комітет Ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів,  

м-ко Хабне Чорнобильського повіту Київської губернії 134 

ф. Р-643  Хотівський волосний виконавчий комітет Ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Хотів Київського повіту Київської губернії 446 

ф. Р-100  Шепелицький волосний виконавчий комітет Ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Нові Шепеличі Чорнобильського повіту Київської 

губернії 135 

Окружні 

ф. Р-112  Київський окружний виконавчий комітет Ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

м. Київ 150 

Районні 

ф. Р-601  Баришівський районний виконавчий комітет Ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Баришівка Баришівського району Київської області 428 

ф. Р-127  Березанський районний виконавчий комітет Ради 

депутатів трудящих, смт. Березань Березанського району 

Київської області 175 

ф. Р-120  Бородянський районний виконавчий комітет Ради 

депутатів трудящих, смт. Бородянка Бородянського 

району Київської області 158 

ф. Р-121  Броварський районний виконавчий комітет Ради 

депутатів трудящих, м. Бровари Київської області 162 

ф. Р-119  Будаївський районний виконавчий комітет Ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Боярка-Будаївка, Київського району Київського округу  157 

ф. Р-118  Великодимерський районний виконавчий комітет Ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Велика Димерка, Київської області 156 



621 

  

ф. Р-138  Виконавчий комітет Новошепелицької районної Ради 

депутатів трудящих, с. Нові Шепеличі Новошепелицького 

району Київської області 186 

ф. Р-123  Гоголівський районний виконавчий комітет Ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Гоголів Гоголівського району Київського округу 

Київської губернії 165 

ф. Р-124  Димерський районний виконавчий комітет Ради депутатів 

трудящих, смт. Димер Димерського району Київської 

області 166 

ф. Р-125  Іванківський районний виконавчий комітет Ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Іванків Іванківського району 170 

ф. Р-606  Кагарлицький районний виконавчий комітет Ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Кагарлик Кагарлицького району Київського округу 

Київської губернії 430 

ф. Р-126  Київський районний виконавчий комітет Ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

м. Київ 173 

ф. Р-128  Макарівський районний виконавчий комітет Ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

сел. Макарів Київського округу 176 

ф. Р-972  Македонський районний виконавчий комітет Ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Македони Київського округу Київської губернії 607 

ф. Р-130  Переяславський районний виконавчий комітет Ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

м. Переяслав Київського округу 179 

ф. Р-133  Ставищенський районний виконавчий комітет Ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Ставище Малинського округу Київської губернії 182 

ф. Р-134  Товстоліський районний виконавчий комітет Ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Товстий Ліс Малинського округу Київської губернії 183 

ф. Р-137  Хотівський районний виконавчий комітет Ради 

робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, 

с. Хотів Київського округу 186 

ф. Р-136  Чорнобильський районний виконавчий комітет Ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

смт. Чорнобиль Київського округу 184 
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Сільські 

ф. Р-305  Виконавчий комітет Рожівської сільської Ради депутатів 

трудящих, с. Рожівка Броварського району Київської 

області 262 

ф. Р-268  Виконавчий комітет Рожнівської сільської Ради депутатів 

трудящих, с. Рожни Броварського району Київської 

області 241 

ф. Р-978  Маковищенський сільський виконавчий комітет Ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Маковище Макарівського району Київського округу 609 

Комітети незаможних селян 

Повітові 

ф. Р-878  Київський повітовий комітет незаможних селян, м. Київ 536 

Волосні 

ф. Р-856  Будаївський волосний комітет незаможних селян, 

с. Будаївка Київського повіту Київської губернії 527 

ф. Р-859  Старопетрівський волосний комітет незаможних селян, 

с. Старі Петрівці Київського повіту Київської губернії 529 

Районні 

ф. Р-976  Броварський районний комітет незаможних селян, 

сел. Бровари Київського округу 607 

ф. Р-858  Чорнобильський районний комітет незаможних селян, 

смт. Чорнобиль Чорнобильського району Київської 

області 528 

Сільські 

ф. Р-494  Борівський сільський комітет незаможних селян, 

с. Борівка Ставищенського району Малинського округу 

Київської губернії 376 

ф. Р-372  Борщагівський сільський комітет незаможних селян, 

с. Борщагівка Будаївського району Київського округу 

Київської губернії 303 

ф. Р-903  Доманівський сільський комітет незаможних селян, 

с. Доманівка Іванківського району Київського округу 556 

ф. Р-891  Дударівський сільський комітет незаможних селян, 

с. Дударі Ржищівського району Київського округу 552 

ф. Р-892  Жуківський сільський комітет незаможних селян, 

с. Жуківка Переяславського повіту Київської губернії 552 

ф. Р-855  Загальцівський сільський комітет незаможних селян, 

с. Загальці Бородянського району Київського округу 526 

ф. Р-999  Карпилівський сільський комітет незаможних селян, 

с. Карпилівка Іванківського району Київського округу 614 
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ф. Р-245  Коленцівський сільський комітет незаможних селян, 

с. Коленці Іванківського району Київського округу 237 

ф. Р-572  Корніївський сільський комітет незаможних селян, 

с. Корніївка Лехнівського району Київського округу 411 

ф. Р-536  Лісниківський сільський комітет незаможних селян, 

с. Лісники Київського повіту Київської губернії 393 

ф. Р-281  Лучанський сільський комітет незаможних селян, с. Лука 

Будаївського району Київського округу 244 

ф. Р-563  Лучанський сільський комітет незаможних селян, с. Лука 

Київського району Київського округу 408 

ф. Р-512  Македонський сільський комітет незаможних селян, 

с. Македони Ржищівського району Київського округу 386 

ф. Р-567  Мостищенський сільський комітет незаможних селян, 

с. Мостище Гостомельського району Київського округу 410 

ф. Р-338  Обуховицький сільський комітет незаможних селян, 

с. Обуховичі Іванківського району 274 

ф. Р-569  Оранський сільський комітет незаможних селян, с. Оране 

Іванківського району Київського округу 410 

ф. Р-389  Пирогівський сільський комітет незаможних селян, 

с. Пирогів Будаївського району Київського округу 317 

ф. Р-854  Пісківський сільський комітет незаможних селян, 

с. Пісківка Бородянського району Київського округу  526 

ф. Р-938  Рогозівський сільський комітет незаможних селян, 

с. Рогозів Переяславського повіту Київської губернії 598 

ф. Р-950  Семиполківський сільський комітет незаможних селян, 

с. Семиполки Броварського району Київського округу 602 

ф. Р-997  Совський сільський комітет незаможних селян, с. Совки 

Київської приміської зони 614 

ф. Р-399  Сукачівський сільський комітет незаможних селян, 

с. Сукачі Іванківського району Київського округу 317 

ф. Р-90  Товстоліський районний комітет незаможних селян, 

с. Товстий Ліс Малинського округу Київської губернії 125 

ф. Р-116  Хочевський сільський комітет незаможних селян, 

с. Хочева Іванківського району Київського округу 155 

ф. Р-122  Шпилівський сільський комітет незаможних селян, 

с. Шпилі Іванківського району Київського округу 165 

ф. Р-339  Юшківський сільський комітет незаможних селян, 

с. Юшки Ржищівського району Київського округу 274 

Виборчі комісії 

Обласні та по м. Києву 

ф. Р-633  Виборчі комісії з виборів до Верховної Ради СРСР по 

м. Києву та Київській області 442 
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ф. Р-914  Виборчі комісії з виборів до Верховної Ради УРСР по 

м. Києву та Київській області 570 

Окружні 

ф. Р-674 

сч 

Київська окружна виборча комісія при Київському 

окружному виконавчому комітеті Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, м. Київ 453 

Районні 

ф. Р-676  Броварська районна виборча комісія при Броварському 

районному виконавчому комітеті Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, сел. Бровари 

Броварського району Київського округу 454 

ф. Р-361  Димерська районна виборча комісія при Димерському 

виконавчому комітеті Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Димер Димерського 

району Київського округу 298 

ф. Р-661  Іванківська районна виборча комісія при районному 

виконавчому комітеті Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Іванків Іванківського 

району Київського округу 450 

ф. Р-657  Рогозівська районна виборча комісія при районному 

виконавчому комітеті Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Рогозів Рогозівського 

району Київського округу Київської губернії 449 

ф. Р-670  Розважівська районна виборча комісія при 

Розважівському районному виконавчому комітеті Ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Розважів Розважівського району Малинського округу 

Київської губернії 452 

ф. Р-666  Ставищенська районна виборча комісія при 

Ставищенському районному виконавчому комітеті Ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Ставище Білоцерківського округу Київської губернії 451 

Адміністративно-територіальні комісії 

ф. Р-857  Ліквідаційна комісія з розформування Шевченківського 

округу, м. Корсунь Шевченківського округу Київської 

губернії 527 

ОРГАНИ ТА УСТАНОВИ ДЕРЖАВНОГО І НАРОДНОГО 

КОНТРОЛЮ 

ф. Р-293  Уповноважений Комісії радянського контролю при РНК 

СРСР по Київській області, м. Київ 255 
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Робітничо-селянська інспекція 

ф. Р-132  Відділ робітничо-селянської інспекції Київського 

повітового виконавчого комітету Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, м. Київ 181 

ф. Р-289  Київська губернська контрольна комісія Київського 

губернського відділу робітничо-селянської інспекції 

губернського виконавчого комітету Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, м. Київ 248 

ф. Р-292  Київська обласна контрольна комісія КП(б)У – відділ 

робітничо-селянської інспекції (облКК-РСІ) обласного 

виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Київ 254 

ф. Р-290  Київська окружна контрольна комісія КП(б)У – відділ 

робітничо-селянської інспекції (окрКК-РСІ) Київського 

окружного виконавчого комітету Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, м. Київ 252 

ф. Р-149  Робітничо-селянська інспекція Управління Південно-

Західної залізниці і Дніпровсько-Бузьського водного 

транспорту, м. Київ 198 

ф. Р-89  Управління Уповноваженого Народного комісаріату 

робітничо-селянської інспекції УСРР на Правобережжі, 

м. Київ 124 

ф. Р-98  Чорнобильський повітовий відділ Наркомату робітничо-

селянської інспекції УСРР, смт. Чорнобиль 

Чорнобильського повіту Київської губернії 133 

Галузеві державні контрольні установи 

ф. Р-860  Державна гірничо-технічна інспекція по Київській області 

Народного комісаріату важкої промисловості СРСР, 

м. Київ 529 

ф. Р-922  Державна фінансова інспекція в Київській області, 

м. Київ 578 

ф. Р-608  Київська митниця Народного комісаріату зовнішньої 

торгівлі СРСР, м. Київ 431 

ф. Р-371  Старший районний інспектор праці Дніпровського 

басейну, м. Київ 302 

Державні контрольні установи, лабораторії 

ф. Р-517  Київське обласне управління державної експертизи при 

Київському обласному бюро стандартизації, м. Київ 389 

ф. Р-920  Контрольно-аналітична лабораторія Київського куща 

Київського обласного аптекоуправління, м. Київ 577 

ф. Р-919  Контрольно-аналітична лабораторія Київського обласного 

аптечного управління, м. Київ 576 
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ВІЙСЬКОВО-АДМІНІСТРАТИВНІ УСТАНОВИ 

Установи управління та постачання, штаби 

ф. Р-213  Уповноважений Українського військового округу із 

заготівлі та постачання палива Червоній Армії по 

Черкаському району, м. Черкаси Київської губернії 215 

ф. Р-473  Управління уповноваженого Київського губернського 

управління військово-продовольчого постачання у 

Богуславському повіті, м. Богуслав Київської губернії 369 

ф. Р-295  Київська губернська особлива військово-продовольча 

комісія, м. Київ 258 

ф. Р-324  Повітові та районні особливі військово-продовольчі 

комітети Київської губернії 264 

ф. Р-611  Штаб гарнізону м. Києва 435 

Військові комісаріати 

Волосні 

ф. Р-620   Васильківський волосний військовий комісаріат, 

м. Васильків Білоцерківського повіту Київської губернії 436 

ф. Р-621  Микільсько-Борщагівський волосний військовий 

комісаріат, с. Микільська Борщагівка Київського повіту 

Київської губернії 436 

ф. Р-450  Трипільський волосний військовий комісаріат,  

м-ко Трипілля Київського повіту Київської губернії 355 

Районні 

ф. Р-326  Бородянський районний військовий комісаріат, 

с. Бородянка Київського повіту Київської губернії 266 

Спеціалізовані навчальні заклади 

ф. Р-582  Київська гарнізонна учбова кузня, м. Київ 418 

ф. Р-697  1-й Київський військово-учбовий пункт середньої мережі 

Київського військового округу, м. Київ 460 

ОРГАНИ ЮСТИЦІЇ, СУДУ, ПРОКУРАТУРИ 

Юстиція 

ф. Р-636  Київська губернська колегія захисників, м. Київ 443 

ф. Р-163  Київська окружна колегія захисників Народного 

комісаріату юстиції УСРР, м. Київ 203 

ф. Р-775  Президія Київської обласної колегії адвокатів, м. Київ 509 

Органи суду 

Суди 

ф. Р-640  Київський губернський суд, м. Київ 445 
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Судово-земельні комісії при районних виконавчих комітетах рад 

ф. Р-381  Київська районна земельно-судова комісія при 

Київському районному виконавчому комітеті Ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

м. Київ 310 

ф. Р-382  Макарівська районна судово-земельна комісія при 

Макарівському районному виконавчому комітеті Ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

сел. Макарів Макарівського району Київського округу 311 

ф. Р-383  Переяславська районна судово-земельна комісія при 

районному виконавчому комітеті Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, м. Переяслав 

Київського округу 312 

ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО 

ПОРЯДКУ 

ф. Р-777  Київська губернська надзвичайна комісія по боротьбі з 

контрреволюцією, спекуляцією та посадовими злочинами, 

м. Київ 510 

ф. Р-796  Київське комендантське управління, м. Київ 522 

ф. Р-285  Київське районне управління залізничної робітничо-

селянської міліції, м. Київ 245 

ф. Р-869  Політичний відділ Київського району Південно-Західних 

залізниць, м. Київ 532 

ОРГАНИ ТА УСТАНОВИ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВІСТЮ, 

ПРОМИСЛОВІ ПІДПРИЄМСТВА 

Управління промисловістю 

ф. Р-448  Відділ місцевої промисловості Київського обласного 

виконавчого комітету Ради депутатів трудящих, м. Київ 354 

ф. Р-447  Відділ місцевої промисловості Київського окружного 

виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Київ 352 

ф. Р-233  Київська губернська рада народного господарства, 

м. Київ 220 

ф. Р-918  Київська обласна контора Головного управління у 

справах кустарної та дрібної промисловості промислової 

кооперації «Кустпромторг», м. Київ 575 

ф. Р-400  Сортонасіннєве управління державного об’єднання 

цукрової промисловості УСРР, м. Київ 318 

ф. Р-703  Уповноважений Українського управління з палива по 

Київській губернії, м. Київ 462 
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ф. Р-238  Управління Уповноваженого Київської губернської ради 

народного господарства по Чорнобильському повіту, 

смт. Чорнобиль Київської губернії 235 

ф. Р-926  Управління хімічної промисловості Київського 

раднаргоспу, м. Київ 584 

Промислові об’єднання та їх контори 

ф. Р-401  Господарська асоціація «Київцукор», м. Київ 319 

ф. Р-113  Господарське об’єднання Київського обласного 

виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Київ 155 

ф. Р-482  Київська контора державного текстильного 

Дунаєвецького тресту «Дунсукно», м. Київ 372 

ф. Р-484  Київська контора державного тресту дубильно-

екстрактової промисловості «Дубитель», м. Київ 373 

ф. Р-477  Київська контора тресту Державних Мальцовських 

заводів, м. Київ 371 

ф. Р-635  Київська правобережна контора тресту жирової та 

кісткообробної промисловості «ТЕЖЕ», м. Київ 443 

ф. Р-340  Київське виробниче об’єднання м’ясної промисловості 

Міністерства м’ясної та молочної промисловості СРСР, 

м. Київ 275 

ф. Р-886  Київське відділення акціонерного товариства з 

виробництва обладнання для млинів «Млинбуд», м. Київ 548 

ф. Р-882  Київське відділення акціонерного товариства по 

облаштуванню, переобладнанню та ремонту теплових і 

силових установок «Тепло і сила», м. Київ 546 

ф. Р-516  Київське відділення Всесоюзного синдикату силікатної 

промисловості «Продсилікат», м. Київ 388 

ф. Р-538  Київське відділення Всесоюзного текстильного 

синдикату, м. Київ 394 

ф. Р-475  Київське відділення Державного об’єднання синдикату 

рибної промисловості, м. Київ 370 

ф. Р-524  Київське об’єднання державних харчових підприємств 

ВРНГ СРСР, м. Київ 392 

ф. Р-935  Київське обласне виробниче об’єднання з виробничо-

технічного забезпечення сільського господарства 

«Облсільгосптехніка», м. Київ 594 

ф. Р-934  Київський державний міжобласний спеціалізований трест 

лісозаготівельної та лісохімічної промисловості Київської 

ради народного господарства (Київспецлісзаг), м. Київ 593 

ф. Р-599  Київський обласний трест будівельних матеріалів 

Народного комісаріату місцевої промисловості УРСР, 

м. Київ 426 
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ф. Р-469  Київський обласний трест меблевої та деревообробної 

промисловості «Київ-меблі» Київського обласного 

управління місцевої промисловості, м. Київ 367 

ф. Р-481  Київський районний шкіряний трест Вищої ради 

народного господарства УСРР, м. Київ 371 

ф. Р-488  Київський трест бродильно-дріжджевої, безалкогольної та 

оцтової промисловості Народного комісаріату харчової 

промисловості СРСР, м. Київ 374 

Промислові підприємства 

ф. Р-258  Васильківський об’єднаний шкіряно-екстрактовий завод 

Київського районного шкіряного тресту, м. Васильків 

Київського округу Київської губернії 238 

ф. Р-248  Васильківський 4-й шкіряний завод Київського районного 

шкіряного тресту, м. Васильків Білоцерківського повіту 

Київської губернії  237 

ф. Р-240  Вишгородський цегельний завод № 9 Київського 

обласного тресту будівельних матеріалів, с. Вишгород 

Київського (Святошинського) району Київської області 235 

ф. Р-273  3-й державний шкіряний завод Українського шкіряного 

тресту, м. Васильків Білоцерківського округу Київської 

губернії 243 

ф. Р-928  Київська взуттєва фабрика Головного управління 

культтоварів Міністерства місцевої і паливної 

промисловості УРСР, м. Київ 588 

ф. Р-927  Київська взуттєва фабрика № 20 Управління легкої 

промисловості Київської ради народного господарства, 

м. Київ 587 

ф. Р-929  Київська швейна фабрика Головного управління 

культтоварів Міністерства місцевої і паливної 

промисловості УРСР, м. Київ 588 

ф. Р-388  Київський торгівельно-промисловий комбінат № 6 

Київської обласної ради промислової кооперації, м. Київ 316 

ф. Р-645  Рудницькі вапняні розробки об’єднання підприємств 

цукрової промисловості, с. Рудницьке Баришівського 

району Київського округу 447 

ф. Р-269  Синявський цукровий завод Київського районного 

управління цукрової промисловості с. Синява 

Білоцерківського повіту Київської губернії 242 

ф. Р-402  Торф’яне бюро державного об’єднання цукрової 

промисловості УСРР, м. Київ 325 

ф. Р-110  Фастівський машинобудівний завод «Червоний Жовтень» 

Київської губернської ради народного господарства, 

м. Фастів Київської губернії 145 
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ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА УСТАНОВИ ЛІСОВОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ, ЛІСНИЦТВА 

Органи управління лісами 

ф. Р-456  Київська районна контора виробничої частини 

Всеукраїнського управління лісами, м. Київ 359 

ф. Р-458  Київське губернське лісове управління при губернському 

земельному відділі, м. Київ 361 

ф. Р-457  Київський губернський лісовий і паливний комітет, 

м. Київ 360 

ф. Р-465  Уповноважений Головного лісового комітету зі сплаву в 

районі Дніпровського басейну (Уподніпросплав), м. Київ 366 

Лісові господарства, лісництва 

ф. Р-210  Бородянське державне лісове господарство Народного 

комісаріату лісової промисловості УСРР, с. Бородянка 

Бородянського району Київської області 213 

ф. Р-453  Горностайпільське лісництво Чорнобильського 

повітового земельного відділу, с. Гороностайпіль 

Чорнобильського повіту Київської губернії 357 

ф. Р-454  Державне об’єднання лісової промисловості 

Дніпровського басейну (Дніпроліс), м. Київ 357 

ф. Р-452  Димерське лісництво Київського повітового земельного 

відділу, с. Димер Київського повіту Київської губернії 356 

ф. Р-889  Іванківське лісництво Київського окружного земельного 

відділу, с. Іванків Іванківського району Київського округу  551 

ф. Р-451  Коленцівське лісництво Київського окружного 

земельного відділу, с. Коленці Іванківського району 

Малинського округу 355 

ф. Р-945  Мигалківське лісопромислове господарство Українського 

державного лісохімічного тресту, с. Мигалки 

Бородянського району Київської області 601 

ф. Р-980  Обухівське лісництво Київського окружного земельного 

відділу, с. Обухів Обухівського району Київського округу 

Київської губернії 609 

ф. Р-449  Прибірське лісництво Чорнобильського повітового 

земельного відділу, с. Прибірськ Чорнобильського повіту 

Київської губернії 354 

ф. Р-461  Рожівське лісництво Радомисльського повітового 

земельного відділу, с. Рожів Радомисльського району 

Малинського округу Київської губернії  363 

ф. Р-462  Тетерівське лісництво Київського окружного земельного 

відділу, с. Пісківка Бородянського району 364 
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ф. Р-321  Тетерівське радянське лісове господарстьво 

Бородянського районного лісництва, с. Пісківка 

Бородянського району 264 

 УСТАНОВИ КООПЕРАЦІЇ  

Кооперативні комітети 

ф. Р-546  Київський губернський кооперативний комітет 

Київського губернського виконавчого комітету Ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

м. Київ 398 

ф. Р-550  Київський окружний кооперативний комітет, м. Київ 400 

Спілки споживчих товариств, їх контори, відділення 

ф. Р-887  Київська міжобласна контора з міжміських закупівель 

Московської обласної спілки споживчих товариств, 

м. Київ 549 

ф. Р-888 Київська міжобласна контора Ленінградської спілки 

споживчих товариств, м. Київ 550 

ф. Р-896  Київська окружна спілка споживчих товариств, м. Київ 553 

ф. Р-989  Київська районна спілка кооперативів «Споживач», 

м. Київ 611 

Промислові кооперативи (артілі, комбінати, обєднання) 

ф. Р-641  Бородянське кооперативне господарство «Харчосмак», 

с. Бородянка Бородянського району Київської області 445 

ф. Р-455  Київська контора Всеукраїнського кооперативного 

лісозаготівельного галузевого об’єднання 

«Вукоопліссплав», м. Київ 359 

ф. Р-552  Київська міжрайонна багатокваліфікаційна промислова 

спілка, м. Київ 403 

ф. Р-443  Київська міжрайонна спілка промислових кооперативів 

лісохімічних промислів (Лісохімпромсоюз), м. Київ 350 

ф. Р-441  Київська обласна спілка промислово-художньої 

кооперації, м. Київ 349 

ф. Р-554  Київська районна спілка промислово-кредитних і 

промислових кооперативів, м. Київ 404 

ф. Р-547  Київське губернське товариство кустарів і ремісників-

одинаків, м. Київ 399 

ф. Р-549  Київське окружне товариство кустарів, м. Київ 400 

Кооперативні об’єднання інвалідів 

ф. Р-557  Київська обласна спілка кооперативних об’єднань 

інвалідів, м. Київ 405 

ф. Р-551  Київська районна спілка кооперативних об’єднань 

інвалідів, м. Київ 401 
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ф. Р-853  Переяславська кооперативно-виробнича артіль інвалідів-

булочників «Робітник», м. Переяслав Переяславського 

району Київського округу 525 

Сільськогосподарські кооперативи та об’єднання 

ф. Р-514  Київська філія Центральної Української 

сільськогосподарської кооперативної спілки «Централ», 

м. Київ 386 

ф. Р-505  Київське відділення Всеукраїнської спілки 

сільськогосподарських кооперацій «Сільський господар», 

м. Київ 381 

ф. Р-335  Київський молочарно-тваринницький кооперативний 

союз, м. Київ 272 

ф. Р-898  Київський окружний сільськогосподарський кредитно-

кооперативний союз «Кредитсоюз», м. Київ 554 

ф. Р-996  Луб’янське тваринницьке молочно-кооперативне 

товариство, с. Луб’янка Бородянського району 613 

ф. Р-899  Сосновське сільське кооперативно-виробниче товариство, 

с. Соснова Переяславського району 555 

Робітничі кооперативи та їх контори 

ф. Р-537  Київський міжрайонний риболовецький робітничий 

кооператив (Рибробкооп), м. Київ 393 

ф. Р-542  Робітничий кооператив при київському обласному 

управлінні шляхового безрейкового будівництва, м. Київ 395 

Транспортні і транспортно-споживчі кооперативи 

ф. Р-555  Київська міжрайонна спілка транспортно-грабарської 

кооперації, м. Київ 405 

ф. Р-912  Транспортно-споживче товариство Дніпровського 

басейну, м. Київ 569 

ф. Р-545  Транспортно-споживче товариство Південно-Західної 

залізниці, м. Київ 397 

ОРГАНИ, УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ТА ЛІСОВОГО 

ГОСПОДАРСТВА 

Органи управління сільського господарства 

ф. Р-376  Київське губернське управління з переробки продуктів 

сільського господарства, м. Київ 307 

ф. Р-330  Київське обласне управління колгоспних тваринницьких 

товарних ферм, м. Київ 269 

ф. Р-941  Київське обласне управління конярства при Київському 

обласному земельному управлінні, м. Київ 599 
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ф. Р-519  Київське обласне управління 

Льоноконоплетрактороцентру (Облконоплетрактор), 

м. Київ 389 

ф. Р-933  Київське обласне управління ремонтних підприємств 

Головного управління ремонтних підприємств 

Міністерства сільського господарства УРСР, м. Київ 592 

ф. Р-169  Київський обласний сільськогосподарський виставковий 

комітет при Київському обласному виконавчому комітеті 

Ради депутатів трудящих, м. Київ 205 

ф. Р-354  Управління сільського господарства і продовольства 

Київської обласної державної адміністрації, м. Київ 290 

Агропромислові об’єднання, трести, асоціації, контори 

ф. Р-236  Київська контора Українського державного хлібного 

бюро, м. Київ 234 

ф. Р-333  Київська обласна контора бджільництва Міністерства 

виробництва та заготівлі сільськогосподарських 

продуктів УРСР, м. Київ 270 

ф. Р-369  Київська філія Всеукраїнського тресту по боротьбі зі 

шкідниками сільського та лісового господарства, м. Київ 301 

ф. Р-580  Київський трест свинарських ферм «Свинар» Народного 

комісаріату зернових і тваринницьких радгоспів СРСР, 

м. Київ 415 

Об’єднання сільськогосподарських колективів та їх контори 

Обласні 

ф. Р-327  Київська обласна колгоспна спілка м’ясних і молочних 

товарних ферм «М’ясомолококолгоспспілка», м. Київ 267 

ф. Р-325  Київська обласна колгоспна спілка свинарських товарних 

ферм, м. Київ 265 

ф. Р-328  Київська обласна контора Всеукраїнського центру 

сільськогосподарських колективів технічних культур, 

м. Київ 267 

Окружні 

ф. Р-510  Київська окружна спілка сільськогосподарських 

колективів, м. Київ 384 

ф. Р-590  Київське окружне товариство сільськогосподарського 

кредиту, м. Київ 423 

Районні 

ф. Р-508  Бородянська районна спілка сільськогосподарських 

колективів, с. Бородянка Бородянського району Київської 

області 382 
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ф. Р-69  Броварське кущове об’єднання сільськогосподарських 

колективів «Злиття», сел. Бровари Броварського району  103 

ф. Р-509  Київська районна спілка сільськогосподарських 

колективів, м. Київ 383 

ф. Р-511  Київська спілка риболовецьких колгоспів, м. Київ  385 

Сільськогосподарські підприємства 

ф. Р-334  Київська обласна інкубаторна станція Київського 

обласного земельного управління, м. Київ 271 

ф. Р-183  Київська обласна сільськогосподарська станція, м. Київ 209 

ф. Р-379  Київський обласний машинно-тракторний центр 

Народного комісаріату земельних справ УСРР, м. Київ 309 

Радгоспи 

ф. Р-435  Київський пункт Всесоюзного державного об’єднання 

радянських м’ясних господарств «Скотар», м. Київ 347 

ф. Р-815  Радянське господарство «Березне» Всеукраїнської 

торгівельної контори постачання курортів 

«Укркурортпостачторг», с. Березна Володарського району 

Київської області 523 

ф. Р-839  Радянське господарство закритого робітничого 

кооперативу «Київкомунбуд», сел. Ворзель Київської 

приміської зони  524 

ф. Р-706  Ржищівське культурне радянське господарство 

Київського повітового земельного відділу, сел. Ржищів 

Київського повіту Київської губернії 462 

Колективні господарства (колгоспи, комуни, артілі) 

ф. Р-370  Блиставицька сільськогосподарська артіль (колгосп) 

«Шлях до правди», с. Блиставиця Бородянського району 

Київської області 301 

ф. Р-74  Вишенська сільськогосподарська комуна «Вишня», 

с. Вишеньки Бориспільського району Київського округу 107 

ф. Р-62  Горностайпільська сільськогосподарська артіль (колгосп) 

ім. Петровського, с. Горностайпіль Чорнобильського 

району Київської області 98 

ф. Р-40  Грушківська сільськогосподарська артіль 

(колгосп) ім. Ворошилова, х. Грушки Київської 

приміської зони 81 

ф. Р-373  Діброво-Ленінська сільськогосподарська артіль (колгосп) 

«Жовтнева Нива», с. Діброво-Ленінське Бородянського 

району Київської області 304 

ф. Р-61  Дмитрівська сільськогосподарська артіль (колгосп) 

«Радянське село», с. Дмитрівка Київського району 

Київської області 98 
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ф. Р-58  Єрковецька сільськогосподарська артіль (колгосп) 

«Незаможник», с. Єрківці Переяславського району 

Київської області 96 

ф. Р-66  Заворицька сільськогосподарська артіль (колгосп), 

с. Заворичі Київської приміської зони 101 

ф. Р-72  Загальцівська сільськогосподарська артіль (колгосп)  

ім. 2-ї п’ятирічки, с. Загальці Бородянського району 

Київської області 105 

ф. Р-14  Ірпінська сільськогосподарська артіль «Незаможник», 

сел. Ірпінь Гостомельського району Київського округу 59 

ф. Р-378  Колгосп «Більшовик», с. Шибене Бородянського району 

Київської області 308 

ф. Р-56  Красилівська сільськогосподарська артіль (колгосп) 

«Квітневий», с. Красилівка Київського району Київської 

області 95 

ф. Р-23  Круглицька сільськогосподарська комуна 

ім. Т.Г. Шевченка, с. Круглик, Київського району 

Київського округу 68 

ф. Р-374  Луб’янська сільськогосподарська артіль (колгосп) «Серп і 

молот», с. Луб’янка Бородянського району Київської 

області 305 

ф. Р-648  Мануїльська сільськогосподарська артіль «Червоний 

господар», с. Мануїльське Димерського району 

Київського округу 448 

ф. Р-71  Мирчанська сільськогосподарська артіль (колгосп) 

«Більшовик», с. Мирча Бородянського району Київської 

області 104 

ф. Р-28  Музичанська сільськогосподарська артіль «Працівник», 

с. Музичі Київського району Київського округу 73 

ф. Р-35  Музичанська сільськогосподарська артіль «Сівач», 

с. Музичі Київського району Київського округу 78 

ф. Р-668  Приорсько-Куренівська трудова сільськогосподарська 

артіль (колгосп) «Огорпром», м. Київ 451 

ф. Р-970  Рубежівська сільськогосподарська артіль (колгосп) 

«Більшовик», с. Михайлівська Рубежівка Київської 

приміської зони 606 

ф. Р-54  Руднянська сільськогосподарська артіль «Більшовик», 

с. Рудня Великодимерського району 94 

ф. Р-377  Свиноїдівська сільськогосподарська артіль (колгосп) 

«Новий шлях», с. Свиноїди Вищедубечанського району 

Київської області 307 

ф. Р-161  Світильнянська сільськогосподарська артіль (колгосп) 

ім. Шевченка, с. Світильня Броварського району 

Київської області 202 
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ф. Р-42  Сошниківська сільськогосподарська артіль (колгосп) 

«Перебудова», с. Сошників Бориспільського району 

Київської області 83 

ф. Р-36  Хотівська сільськогосподарська артіль (колгосп) 

«Червоний городник», с. Хотів Київського району 

Київського округу 79 

ф. Р-26  1-а Шпитьківська сільськогосподарська артіль, 

с. Шпитьки Київського району Київського округу 70 

Ветеринарні установи 

ф. Р-496  Іванківська ветеринарна амбулаторія районного 

земельного відділу, с. Іванків Іванківського району 

Київського округу 378 

ОРГАНИ, УСТАНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ЗЕМЛЕУСТРОЮ І 

ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 

Земельні відділи виконавчих комітетів рад 

Губернського і окружного 

ф. Р-349  Земельний відділ Київського губернського виконавчого 

комітету Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Київ 280 

ф. Р-353  Земельний відділ Київського окружного виконавчого 

комітету Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Київ 286 

ф. Р-344  Окружний земельний відділ Білоцерківського окружного 

комітету Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Біла Церква 

Білоцерківського округу 278 

Повітових 

ф. Р-350  Земельний відділ Київського повітового виконавчого 

комітету Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Київ 284 

ф. Р-359  Земельний відділ Переяславського повітового 

виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Переяслав Київської 

губернії 297 

ф. Р-363  Земельний відділ Таращанського повітового виконавчого 

комітету Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Тараща Таращанського 

повіту Київської губернії 299 

ф. Р-364  Земельний відділ Чорнобильського повітового 

виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, смт. Чорнобиль Київської 

губернії 299 
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ф. Р-348  Київське міжрайонне землевпорядкувально-технічне 

бюро Народного комісаріату земельних справ УСРР, 

м. Київ 279 

Повітові земельні комітети 

ф. Р-221  Київський повітовий земельний комітет, м. Київ 218 

Районні комісії з націоналізації земель на Правобережжі 

ф. Р-951  1-а районна комісія з націоналізації земель на 

Правобережжі Правобережного бюро Всеукраїнської 

центральної комісії з націоналізації земель, м. Київ 602 

ф. Р-943  5-а районна комісія з націоналізації земель на 

Правобережжі Правобережного бюро Всеукраїнської 

центральної комісії з націоналізації земель, м. Київ 600 

 ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОРГАНИ ВОДНОГО 

ГОСПОДАРСТВА І ГІДРОТЕХНІЧНОЇ МЕЛІОРАЦІЇ 

ЗЕМЕЛЬ 

 

ф. Р-917  Управління водних ресурсів у м. Києві та Київській 

області 573 

УСТАНОВИ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ 

ф. Р-470  Київська контора Всесоюзного державного тресту 

проектування та будівництва радіостанції «Радіобуд», 

м. Київ 368 

ф. Р-794  Київська обласна контора з будівництва сільських 

електростанцій при обласному виконавчому комітеті, 

м. Київ 521 

ф. Р-329  Київська обласна контора капітального будівництва в 

колгоспах, м. Київ 268 

ф. Р-932  Київське обласне управління з будівництва в колгоспах 

виконавчого комітету Київської обласної Ради депутатів 

трудящих, м. Київ 591 

ф. Р-916  Київське спеціалізоване управління №423 тресту 

«Електромонтаж-1» Міністерства будівництва УРСР, 

м. Київ 572 

ф. Р-600  Київський обласний будівельний трест при обласному 

виконавчому комітеті Ради депутатів трудящих, м. Київ 427 

ф. Р-598  Київський обласний трест промислового будівництва 

Народного комісаріату місцевої промисловості УРСР, 

м. Київ 425 

ф. Р-490  8-а контора тресту по будівництву підприємств важкої 

промисловості Донбасу «Донбасважбуд» Народного 

комісаріату важкої промисловості СРСР, м. Київ 375 
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ф. Р-793  Монтажне управління «Південенергомонтаж» 

Державного союзного будівельно-монтажного тресту 

«Південенергобуд», м. Київ 519 

ф. Р-602  Переяславський повітовий комітет державного 

будівництва при Переяславському повітовому 

виконавчому комітеті Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Переяслав 

Переяславського повіту Київської губернії 429 

ф. Р-140  Уповноважений управління будівельних та ремонтних 

робіт при правлінні Північнокавказької залізниці по 

Київському району, м. Київ 189 

ф. Р-342  Управління будівництва Київської парової електростанції 

при окружному виконавчому комітеті Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, м. Київ 277 

ф. Р-792  Чимкентська монтажна контора Українського управління 

комунальних електричних підприємств (евакуйована 

Київська монтажна ділянка), м. Чимкент Південно-

Казахстанської області Казахської РСР 518 

УСТАНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ, ПОСТАЧАННЯ, ЗБУТУ 

Управління торгівлі 

ф. Р-968  Київське обласне управління уповноваженого Народного 

комісаріату зовнішньої торгівлі СРСР в Україні, м. Київ 603 

Торгівельні організації, контори, відділення, товариства 

ф. Р-681  Баришівське відділення Київської обласної контори 

Всесоюзного об’єднання по торгівлі з іноземцями 

«Торгсін», с. Баришівка Баришівського району Київської 

області 454 

ф. Р-495  Відділ внутрішньої торгівлі Київського окружного 

виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Київ 376 

ф. Р-375  Київська контора акціонерного товариства з торгівлі 

машинами, знаряддями виробництва та технічним 

приладдям для сільських господарств в Україні «Село-

техніка», м. Київ 306 

ф. Р-515  Київська контора правління Російського нафтового 

торгівельного синдикату, м. Київ 387 

ф. Р-875  Київська крайова філія Українського пайового 

торгівельного товариства «Ларьок», м. Київ 534 

ф. Р-610  Київська обласна контора Всесоюзного об’єднання по 

торгівлі з іноземцями «Торгсін», м. Київ 434 

ф. Р-609  Київська товарна біржа Київського окружного 

торгівельного відділу, м. Київ 432 
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ф. Р-498  Київська філія Всеукраїнської державної торгівельної 

контори з експорту та імпорту, м. Київ 379 

ф. Р-876  Київське відділення Всеросійського акціонерного 

товариства виробництва та торгівлі хімічно-

фармацевтичним майном, м. Київ 535 

ф. Р-872  Київське відділення Всеукраїнського акціонерного 

товариства торгівлі, м. Київ 533 

ф. Р-877  Київське відділення Центрального торгівельного 

акціонерного товариства, м. Київ 535 

ф. Р-336  Київське обласне галузеве торгівельне об’єднання 

кооперації інвалідів «Облінторгсоюз», м. Київ 273 

ф. Р-607  Київське торгівельне відділення Південного хімічного 

тресту «Хімвугілля», м. Київ 430 

ф. Р-504  Периферійна контора Київського державного об’єднання 

роздрібної торгівлі «Київторг», м. Київ 380 

ф. Р-630  Транспортний відділ Київської обласної контори 

Всесоюзного об’єднання по торгівлі з іноземцями 

«Торгсін», м. Київ 437 

Організації реалізації і збуту 

ф. Р-332  Київська обласна контора Головного управління 

реалізації і збуту Міністерства м’ясомолочної 

промисловості СРСР, м. Київ 270 

ф. Р-497  Київська філія Всеукраїнської оптово-закупівельно-

збутової контори «Укрзакупторг», м. Київ (288) 379 

ф. Р-468  Київське оптово-роздрібне відділення Молдавського 

тресту винно-переробної промисловості 

(Молдвинтресту), м. Київ 367 

Заготівельні організації та установи постачання 

ф. Р-296  Державні заготівельні контори Київської губернської 

особливої військово-продовольчої комісії 261 

ф. Р-459  Залізничний лісозаготівельний комітет Південно-

Західних залізниць, м. Київ 362 

ф. Р-562  Київська обласна контора заготівельно-постачального і 

виробничого підприємства товариств сприяння обороні, 

авіаційному та хімічному будівництву 

(Постачосоавіахім), м. Київ 408 

ф. Р-264  Київська обласна контрактаційно-заготівельна контора 

Головного управління рослинного каучуку 

«Головрослкаучук» Міністерства хімічної промисловості 

СРСР, м. Київ 239 

ф. Р-520  Київське відділення Головного управління постачання 

автомобільного транспорту, м. Київ 390 
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ф. Р-729  Київське міжрайонне відділення Українського об’єднання 

по заготівлі сировини для тютюнової промисловості, 

м. Київ 483 

ф. Р-699  Переяславський пункт радянсько-польського 

акціонерного торгівельного товариства, м. Переяслав 

Переяславського району Київського округу 461 

ф. Р-543  Управління робітничого забезпечення Дніпровського 

промислово-сплавного тресту, м. Київ 396 

Магазини, склади, бази 

ф. Р-444  Богуславський повітовий військовий продовольчий 

магазин повітового управління військово-продовольчого 

постачання, м. Богуслав Канівського повіту Київської 

губернії 351 

ф. Р-940  Київська міжрайонна база Українського тресту із 

заготівлі коней «Укрзаготкінь», м. Київ 599 

ф. Р-693  Київська обласна швейна торгівельна база Головного 

управління зі збуту продукції легкої промисловості УРСР, 

м. Київ 459 

ОРГАНИ І УСТАНОВИ ПЛАНУВАННЯ І СТАТИСТИКИ 

ф. Р-235  Головне управління статистики Київської області, м. Київ 222 

ф. Р-386  Київська губернська державна планова комісія при 

Київському губернському виконавчому комітеті Ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів 

м. Київ 315 

ф. Р-387  Київська обласна міжвідомча рада тарифного нормування 

будівельних робіт при обласній плановій комісії, м. Київ 316 

ф. Р-385  Планова комісія при Київському окружному виконавчому 

комітеті Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Київ 312 

ФІНАНСОВІ ОРГАНИ, БАНКИ, 

Фінансові відділи виконавчих комітетів рад 

ф. Р-631  Фінансовий відділ Київського губернського виконавчого 

комітету Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Київ 437 

ф. Р-632  Фінансовий відділ Київського окружного виконавчого 

комітету Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Київ 440 

Комісії 

ф. Р-466  Центральна ліквідаційна комісія у справах товариств 

взаємного кредиту, м. Київ 366 
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Банки та їх відділення 

ф. Р-589  Київська філія Всеукраїнського кооперативного банку 

«Українбанк», м. Київ 421 

ОРГАНИ, УСТАНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ДЕРЖАВНОГО І СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 

Органи та установи праці 

Губернські, окружні, обласні 

ф. Р-428  Відділ праці Київського губернського виконавчого 

комітету Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Київ 338 

ф. Р-429  Відділ праці Київського обласного виконавчого комітету 

Ради робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, м. Київ 341 

ф. Р-427  Інспектура праці Київського окружного виконавчого 

комітету Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Київ 337 

ф. Р-592  Київська біржа праці Київського губернського відділу 

праці, м. Київ 424 

ф. Р-463  Київський обласний комітет Всеукраїнського товариства 

охорони праці і побуту, м. Київ 365 

Повітові 

ф. Р-426  Відділ праці Київського повітового виконавчого комітету 

Ради робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, м. Київ 336 

ф. Р-749  Київський повітовий комітет із трудової повинності, 

м. Київ  497 

Органи та установи соціального забезпечення і соціального захисту 

Відділи соціального забезпечення та їх структурні підрозділи 

Губернські 

ф. Р-405  Відділ соціального забезпечення Київського губернського 

виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Київ 327 

ф. Р-862  Підвідділ з ліквідації майна релігійних установ при 

Київському губернському відділі соціального 

забезпечення, м. Київ 530 

Обласні 

ф. Р-151  Київська обласна комісія з покращення життя дітей при 

Київському обласному виконавчому комітеті Ради 

депутатів трудящих, м. Київ 200 
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Окружні 

ф. Р-565  Київський окружний комітет по боротьбі з безробіттям, 

м. Київ 409 

Повітові 

ф. Р-404  Відділ соціального забезпечення Київського повітового 

виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Київ 326 

ф. Р-409  Відділ соціального забезпечення Чорнобильського 

повітового виконавчого комітету Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, 

смт. Чорнобиль Київської губернії 328 

Комітети і товариства взаємодопомоги 

ф. Р-900  Переяславський міський комітет взаємодопомоги, 

м. Переяслав Переяславського повіту Київської губернії 556 

ф. Р-897  Переяславський районний комітет сільських товариств 

взаємної допомоги, м. Переяслав Київського округу 553 

Органи і установи державного і соціального страхування 

Губернські, обласні, окружні, районні контори і каси 

ф. Р-586   

 

Київська губернська контора державного страхування, 

м. Київ 419 

ф. Р-588  Київська обласна каса соціального страхування, м. Київ 421 

ф. Р-587  Київська окружна каса соціального страхування, м. Київ 420 

ф. Р-584  Київська окружна контора державного страхування, 

м. Київ 418 

ф. Р-423  Чорнобильська районна каса соціального страхування, 

смт. Чорнобиль Київського округу 336 

УСТАНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА 

Відділи комунального господарства виконавчих комітетів рад 

Губернського і окружного 

ф. Р-432  Відділ комунального господарства Київського 

губернського виконавчого комітету Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, м. Київ 342 

ф. Р-433  Відділ комунального господарства Київського окружного 

виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Київ 345 
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Повітових 

ф. Р-638  Відділ комунального господарства Переяславського 

районного виконавчого комітету Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, м. Переяслав 

Київського округу 444 

ф. Р-439  Відділ комунального господарства Чорнобильського 

повітового виконавчого комітету Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, 

смт. Чорнобиль Київської губернії 348 

Житлові кооперативи 

ф. Р-523  Житловий кооператив Південно-Західної залізниці 

«Январка», м. Київ 391 

УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ТРАНСПОРТУ, 

ЗВЯЗКУ І ШЛЯХІВ СПОЛУЧЕННЯ 

Органи управління транспорту і шляхів сполучення 

ф. Р-578  Головне управління Дніпровського річкового 

пароплавства 413 

ф. Р-581  Дніпровське управління водного транспорту, м. Київ 416 

ф. Р-345  Київське відділення управління Південно-Східної 

транспортно-експедиційної контори акціонерного 

товариства «Південсхідтранс», м. Київ 279 

ф. Р-577  Управління Верхньо-Дніпровського лінійного відділу 

Південного округу шляхів сполучення, м. Київ 412 

ф. Р-164  Управління коменданта станції «Київ-II» Московської 

Києво-Воронезької залізниці, м. Київ 203 

ф. Р-579  Управління охорони водних шляхів Дніпровського 

басейну, м. Київ 414 

Комітети, контори установ залізничного і водного транспорту 

ф. Р-294  Головний продовольчий комітет Південно-Західних 

залізниць, м. Київ 256 

ф. Р-446  Дніпровсько-Бузька контора Головного управління 

залізничних та водних буфетів, м. Київ 351 

ф. Р-576  Київська транспортна контора добровільного флоту 

(Доброфлот), м. Київ 411 

Транспортні об’єднання і товариства, їх відділення, ради 

ф. Р-686  Київська обласна рада товариства друзів автомобіля, 

трактора і поліпшення доріг «Автодор», м. Київ 455 

ф. Р-766  Київське відділення союзного автотранспортного тресту з 

перевезення сільськогосподарських вантажів, м. Київ 504 
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Органи та установи зв’язку 

Поштово-телеграфні відділення і контори 

ф. Р-486  Великополовецьке поштово-телеграфне відділення 

Київського губернського відділу народного зв’язку, 

с. Великополовецьке Білоцерківського повіту Київської 

губернії 374 

ф. Р-689  Київська залізнична поштово-телеграфна контора, м. Київ  457 

ф. Р-662  Київська контора Всеукраїнського бюро Російського 

телеграфного агентства «УкРОСТА», м. Київ 450 

ф. Р-959  Македонське поштово-телеграфне відділення Київського 

губернського відділу народного зв’язку, с. Македони 

Богуславського повіту Київської губернії 603 

ф. Р-702  Переяславська районна контора Південно-Західного 

округу зв’язку, м. Переяслав Переяславського району 461 

ф. Р-243  Поштово-телеграфні відділення Київської губернії 236 

УСТАНОВИ КУЛЬТУРИ 

Охорона пам’яток, музеї 

ф. Р-212  Київська крайова інспектура охорони пам’яток культури і 

мистецтва Народного комісаріату освіти УРСР, м. Київ 214 

ф. Р-251  Київський історичний музей Комітету у справах 

культурно-освітніх установ при РНК УРСР, м. Київ 
238 

 

ф. Р-168  Київський обласний музей революції Народного 

комісаріату освіти УРСР, м. Київ 204 

ф. Р-201  Київський центральний кооперативний музей 

Всеукраїнського союзу споживчої кооперації, м. Київ 210 

АРХІВНІ УСТАНОВИ 

ф. Р-907  Архівний відділ виконавчого комітету Київської обласної 

Ради народних депутатів, м. Київ 558 

ф. Р-908  Білоцерківське окружне архівне управління при 

окружному виконавчому комітеті Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, м. Біла Церква 562 

ф. Р-910 

сч  

Державний архів Київської області, м. Київ 

563 

ф. Р-909  Київське окружне архівне управління при окружному 

виконавчому комітеті Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Київ 562 

ф. Р-687  Київський військово-історичний архів Управління 

Народного комісаріату внутрішніх справ УРСР по 

Київській області, м. Київ 456 
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УСТАНОВИ ОСВІТИ, НАЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ, 

Відділи освіти виконавчих комітетів рад 

Губернського та обласного 

ф. Р-142  Відділ народної освіти Київського губернського 

виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Київ 190 

ф. Р-144  Відділ народної освіти Київської обласної Ради народних 

депутатів, м. Київ 193 

Повітових 

ф. Р-646  Відділ народної освіти Богуславського повітового 

виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Богуслав Богуславського 

повіту Київської губернії 447 

ф. Р-139  Відділ народної освіти Київського повітового 

виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Київ 188 

ф. Р-150  Відділ народної освіти Чорнобильського повітового 

виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, смт. Чорнобиль Київської 

губернії 199 

Навчальні заклади та інші установи фахового підвищення кваліфікації 

ф. Р-173  Інститут підвищення кваліфікації керівних та 

господарських кадрів Народного комісаріату харчової 

промисловості УРСР, м. Київ 207 

ф. Р-881  Київська філія акціонерного товариства з підготовки 

робочої та організаційної сили і здійснення робіт на 

підприємствах за методом Центрального інституту праці 

«Установка – ЦІП», м. Київ 545 

ф. Р-911  Київський інститут підвищення кваліфікації інженерно-

технічних працівників Народного комісаріату важкої 

промисловості СРСР, м. Київ 568 

Технікуми 

ф. Р-672  Кагарлицький технікум цукрової промисловості 

Київського повітового управління цукрової 

промисловості, с. Кагарлик Київського повіту Київської 

губернії 452 

Школи 

ф. Р-204  Гланишівська чотирьохрічна трудова школа Київського 

окружного відділу народної освіти, с. Гланишів 

Переяславського району Київського округу 212 
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ф. Р-205  Загальцівська єдина трудова школа Бородянського 

районного відділу народної освіти, с. Загальці 

Бородянського району Київської області 213 

Позашкільні освітні установи 

ф. Р-160  Київська обласна дитяча технічна станція, м. Київ 202 

НАУКОВІ, НАУКОВО-ДОСЛІДНІ І ПРОКТНІ УСТАНОВИ, 

ВИНАХІДНИЦТВО 

Наукові установи, підрозділи, комісії 

ф. Р-683  Київський обласний сектор Українського управління у 

справах науки, м. Київ 455 

ф. Р-983  Науково-технічна комісія при Київському обласному 

виконавчому комітеті Ради депутатів трудящих, м. Київ 611 

Науково-дослідні інститути 

ф. Р-184  Київський науково-дослідний інститут водного 

господарства України Вищої ради народного 

господарства УСРР, м. Київ 209 

ф. Р-179  Київський науково-дослідний інститут споживчої 

кооперації Київської філії Всеукраїнської спілки 

споживчих кооперативних організацій 

(ВУКООПСПІЛКИ), м. Київ 208 

Проектні інститути 

ф. Р-913  Київське відділення інституту з проектування нових і 

реконструкції існуючих заводів, тягових і депових 

механізмів та майстерень залізничного транспорту 

(Гіпротранс) Народного комісаріату шляхів сполучення 

СРСР, м. Київ 569 

ф. Р-718  Київське відділення науково-дослідного інституту 

променергетики, м. Київ 477 

ф. Р-172  Київський державний інститут проектування 

сільськогосподарського будівництва Народного 

комісаріату земельних справ УСРР, м. Київ  206 

ф. Р-925  Проектно-конструкторсько-технологічний інститут 

Київського раднаргоспу, м. Київ 583 

ф. Р-171  Українська філія Державного інституту проектування 

підприємств целюлозно-паперової промисловості 

Народного комісаріату лісової промисловості УРСР, 

м. Київ 206 

Винахідництво 

ф. Р-20  Київська обласна галузева рада товариства винахідників 

промислової кооперації, м. Київ 66 
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ф. Р-288  Київська обласна рада товариства винахідників, м. Київ 246 

ф. Р-8  Київське окружне відділення української асоціації 

робітників-винахідників, м. Київ 54 

ЦЕРКОВНО-РЕЛІГІЙНІ УСТАНОВИ 

ф. Р-861  Київська губернська церковна рада Українського 

православного братства «Діяльно-християнська церква», 

м. Київ 530 

УСТАНОВИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

Відділи охорони здоров’я виконавчих комітетів рад 

Губернських та окружних 

ф. Р-411  Відділ охорони здоров’я Київського губернського 

виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Київ 330 

ф. Р-412  Інспектура охорони здоров’я Київського окружного 

виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Київ 331 

Повітових 

ф. Р-410  Відділ охорони здоров’я Київського повітового 

виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Київ 328 

ф. Р-415  Відділ охорони здоров’я Переяславського повітового 

виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Переяслав Київської 

губернії 333 

ф. Р-417  Відділ охорони здоров’я Чорнобильського повітового 

виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, смт. Чорнобиль Київської 

губернії 334 

Медичні установи 

ф. Р-420  Бородянська районна дитяча консультація Бородянської 

районної інспектури охорони здоров’я, с. Бородянка 

Бородянського району Київського округу 335 

ф. Р-982  Загальцівська амбулаторія Бородянської районної 

інспектури охорони здоров’я, с. Загальці Бородянського 

району Київського округу 610 

ф. Р-230 Київський інститут охорони материнства та дитинства 

Народного комісаріату охорони здоров’я УРСР, м. Київ 219 

ф. Р-419  Тетерівська медична амбулаторія Бородянської районної 

інспектури охорони здоров’я, с. Пісківка Бородянського 

району Київського округу 335 
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ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА УСТАНОВИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І 

СПОРТУ 

ф. Р-931  Київська обласна рада союзу спортивних товариств і 

організацій, м. Київ 590 

ф. Р-559  Київська окружна рада у справах фізичної культури і 

спорту при окружному виконавчому комітеті Ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

м. Київ 407 

ф. Р-930  Управління з питань спорту та туризму Київської 

обласної державної адміністрації, м. Київ 589 

ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ф. Р-691  Київський губернський комітет допомоги жертвам 

інтервенції при губернському виконавчому комітеті Ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

м. Київ 458 

ПРОФСПІЛКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

Губернські, окружні, обласні ради професійних спілок 

ф. Р-708  Київська губернська рада професійних спілок, м. Київ 463 

ф. Р-710  Київська обласна рада професійних спілок, м. Київ 466 

ф. Р-709  Київська окружна рада професійних спілок, м. Київ 464 

ф. Р-791  Київське обласне міжсекційне бюро інженерів і техніків 

при обласній раді професійних спілок, м. Київ 518 

Губернські відділи і комітети професійних спілок 

ф. Р-170  Київський губернський відділ Всеросійського комітету 

професійної спілки робітників транспорту, м. Київ 205 

ф. Р-712  Київський губернський відділ Всеросійської професійної 

спілки робітників землі та лісу, м. Київ 471 

ф. Р-767  Київський губернський відділ професійної спілки 

робітників мистецтв, м. Київ 505 

ф. Р-734  Київський губернський комітет Всеросійської 

професійної спілки працівників народного харчування 

«Нархарч», м. Київ 486 

ф. Р-735  Київський губернський комітет Всеросійської 

професійної спілки працівників харчосмакової 

промисловості, м. Київ 487 

ф. Р-746  Київський губернський комітет Всеросійської 

професійної спілки робітників і службовців швейної 

промисловості, м. Київ 495 

ф. Р-789  Київський губернський комітет професійної спілки 

робітників медично-санітарної праці, м. Київ 515 

ф. Р-51  Київський губернський комітет професійної спілки 

робітників освіти «Робітпрос», м. Київ 91 
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Обласні комітети професійних спілок 

ф. Р-744  Київський комітет професійної спілки працівників 

дошкільних закладів і дитячих будинків, м. Київ 493 

ф. Р-742  Київський обласний комітет професійної спілки 

працівників вищих шкіл і науково-дослідних установ, 

м. Київ 492 

ф. Р-779  Київський обласний комітет професійної спілки 

робітників будівництва паливних підприємств, м. Київ 510 

ф. Р-921  Київський обласний комітет професійної спілки 

робітників лісової, паперової та деревообробної 

промисловості, м. Київ 577 

ф. Р-765  Київський обласний комітет професійної спілки 

робітників машинобудівної промисловості, м. Київ 503 

ф. Р-923  Київський обласний комітет професійної спілки 

робітників машинобудування, м. Київ 581 

ф. Р-924  Київський обласний комітет профспілки робітників 

текстильної та легкої промисловості, м. Київ 581 

Окружні відділи і комітети професійних спілок 

ф. Р-713  Київський окружний відділ Всесоюзної професійної 

спілки робітників землі та лісу, м. Київ 473 

ф. Р-768  Київський окружний відділ професійної спілки робітників 

мистецтв, м. Київ 506 

ф. Р-747  Київський окружний комітет Всесоюзної професійної 

спілки робітників і службовців швейної промисловості, 

м. Київ 496 

ф. Р-790  Київський окружний комітет Всесоюзної професійної 

спілки робітників медично-санітарної праці, м. Київ 516 

ф. Р-741  Київський окружний комітет професійної спілки 

працівників освіти, м. Київ 490 

ф. Р-736  Київський окружний комітет професійної спілки 

працівників харчосмакової промисловості, м. Київ 488 

ф. Р-48  Київський окружний комітет професійної спілки 

робітників цукрової промисловості, м. Київ 87 

Повітові комітети професійних спілок 

ф. Р-733  Богуславський повітовий комітет професійної спілки 

працівників харчової промисловості, м. Богуслав 

Київської губернії 485 

ф. Р-939  Чорнобильське повітове бюро професійних спілок, 

смт. Чорнобиль Київської губернії 598 

Районні комітети професійних спілок 

Металістів 

ф. Р-774  Київський районний комітет професійної спілки 

металістів, м. Київ 508 
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Працівників водного транспорту 

ф. Р-786  Київський районний комітет професійної спілки 

працівників водного транспорту, м. Київ 513 

Робітників землі та лісу 

ф. Р-726  Бориспільський районний комітет Всесоюзної 

професійної спілки робітників землі та лісу, 

смт. Бориспіль Бориспільського району Київського 

округу 482 

ф. Р-341  Бородянський районний комітет Всесоюзної професійної 

спілки робітників землі та лісу, с. Бородянка 

Бородянського району Київського округу 277 

ф. Р-715  Броварський районний комітет Всесоюзної професійної 

спілки робітників землі та лісу, сел. Бровари 

Броварського району Київського округу 475 

ф. Р-717  Будаївський районний комітет Всесоюзної професійної 

спілки робітників землі та лісу, с. Боярка-Будаївка 

Будаївського району Київського округу 476 

ф. Р-723  Великодимерський районний комітет Всесоюзної 

професійної спілки робітників землі та лісу, с. Велика 

Димерка Київського округу 480 

ф. Р-716  Германівський районний комітет Всесоюзної професійної 

спілки робітників землі та лісу, с. Германівка 

Германівського району Київського округу 475 

ф. Р-906  Гостомельський районний комітет професійної спілки 

сільськогосподарських та лісових працівників,  

м-ко Гостомель Київського округу 557 

ф. Р-719  Іванківський районний комітет Всесоюзної професійної 

спілки робітників землі та лісу, с. Іванків Іванківського 

району Київського округу 477 

ф. Р-722  Кагарлицький районний комітет Всесоюзної професійної 

спілки робітників землі та лісу, с. Кагарлик 

Кагарлицького району Київського округу 479 

ф. Р-720  Київський районний комітет Всесоюзної професійної 

спілки робітників землі та лісу, м. Київ 478 

ф. Р-732  Лехнівський районний комітет Всеросійської професійної 

спілки робітників землі та лісу, с. Лехнівка Лехнівського 

району Київського округу 485 

ф. Р-782  Новошепелицький районний комітет Всесоюзної 

професійної спілки робітників землі та лісу, с. Нові 

Шепеличі Новошепелицького району Київського округу 512 

ф. Р-727  Рогозівський районний комітет Всесоюзної професійної 

спілки робітників землі та лісу, с. Рогозів Рогозівського 

району Київського округу 482 
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ф. Р-725  Розважівський районний комітет Всесоюзної професійної 

спілки робітників землі та лісу, с. Розважів 

Розважівського району Київського округу 481 

ф. Р-730  Хабнівський районний комітет Всесоюзної професійної 

спілки робітників землі та лісу, м-ко Хабне Хабнівського 

району Київського округу 483 

ф. Р-731  Чорнобильський і Димерський районний комітет 

Всесоюзної професійної спілки робітників землі та лісу, 

смт. Чорнобиль Київського округу 484 

Районні секретаріати професійних спілок 

ф. Р-787  Бородянський районний секретаріат професійних спілок, 

с. Бородянка Бородянського району Київського округу 514 

ф. Р-783  Будаївський районний секретаріат професійних спілок, 

с. Будаївка Будаївського району Київського округу 513 

ф. Р-781  Васильківський районний секретаріат професійних 

спілок, м. Васильків Васильківського району Київського 

округу 511 

ф. Р-770  Великодимерський районний секретаріат професійних 

спілок, с. Велика Димерка Великодимерського району 507 

ф. Р-772  Чорнобильський районний секретаріат професійних 

спілок, смт. Чорнобиль Чорнобильського району 

Київського округу 508 

Місцеві комітети професійних спілок 

ф. Р-437  Місцевий комітет професійної спілки працівників вищих 

шкіл та наукових закладів при Київській обласній філії 

Українського науково-дослідного інституту фізичної 

культури, м. Київ 348 

ф. Р-969  Місцевий комітет професійної спілки працівників 

державної торгівлі при Київській конторі Ленінградської 

спілки споживчих товариств, м. Київ 605 

ф. Р-981  Місцевий комітет професійної спілки працівників 

земельних органів при Київській земельно-технічній 

конторі, м. Київ 610 

ф. Р-714  Місцевий комітет професійної спілки робітників 

земельних органів при Київському обласному управлінні 

«Льоноконоплетрактороцентру», м. Київ 474 

Дільничні та інші комітети професійних спілок 

ф. Р-759  Дорожній комітет професійної спілки робітників і 

службовців залізничного та водного транспорту 

Південно-Західних залізниць, м. Київ 498 

ф. Р-761  Київський дільничний комітет професійної спілки 

робітників і службовців залізничного та водного 

транспорту, м. Київ 501 
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Робітничі комітети професійних спілок 

Робітників землі та лісу 

ф. Р-740  Великокорогодський сільський робітничий комітет 

Всесоюзної професійної спілки робітників землі та лісу, 

с. Великий Корогод Чорнобильського району Київського 

округу 490 

ф. Р-724  Ірпінський робітничий комітет Всесоюзної професійної 

спілки робітників землі та лісу, сел. Ірпінь 

Гостомельського району Київського округу 481 

ф. Р-750  Козаровицький сільський робітничий комітет Всесоюзної 

професійної спілки робітників землі та лісу, с. Козаровичі 

Димерського району Київського округу 498 

ф. Р-748  Майданівський сільський робітничий комітет Всесоюзної 

професійної спілки робітників землі та лісу, 

с. Майданівка Бородянського району Київського округу 497 

ф. Р-721  Підварський сільський робітничий комітет Всесоюзної 

професійної спілки робітників землі та лісу, с. Підварки 

Переяславського району Київського округу 478 

ВИДАВНИЧА ДІЛЬНІСТЬ. ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

ф. Р-217  Головна контора газети «Известия» Київського 

губернського революційного комітету, м. Київ 216 

ф. Р-220  Київська контора видавництва журналу 

«Профессиональная жизнь» Всеросійської центральної 

ради професійних спілок, м. Київ 217 

ф. Р-883  Київська міжрайонна контора періодичного сектору 

Державного видавництва УСРР «Укрперіодика», м. Київ 547 

ф. Р-696  Київське обласне управління у справах літератури і 

видавництв, м. Київ 460 

ф. Р-977  Київське окружне відділення Державного видавництва 

РСФРР, м. Київ 608 

ф. Р-218  Київське окружне управління у справах літератури і 

видавництв, м. Київ 216 

ф. Р-915  Книжково-газетне видавництво Київського обласного 

управління культури, м. Київ 571 

ф. Р-215  Редакція газети «Экономический вестник» – органу 

Київської окружної планової комісії, м. Київ 215 

ф. Р-223  Редакція газети «Плуг і молот» – органу Білоцерківського 

окружного комітету КП(б)У, м. Біла Церква 218 

ф. Р-226  Редакція польської газети «Серп», орган ЦК КП(б)У та 

Київського обласного комітету КП(б)У, м. Київ 219 
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РЕЄСТР ПЕРЕДАНИХ, ОБ’ЄДНАНИХ, ПРИЄДНАНИХ ТА 

УТИЛІЗОВАНИХ АРХІВНИХ ФОНДІВ 

 

№ 

п/п 

Номери 

фондів 
Назва фонду 

До яких архівів 

передано, 

приєднано, 

об’єднано; 

рік, № та дата акту 

1 2 3 4 

1 Р-2 

Звенигородський повітовий 

революційний комітет, 

м. Звенигородка Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

 

2 Р-5 

Радомисльський повітовий 

революційний комітет, 

м. Радомисль Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 

 

3 Р-9 
Київська міська рада товариства 

винахідників, м. Київ 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

Акт №35 (дата не 

вказана) 

4 Р-31 

Дудківська сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських 

депутатів, с. Дудки Київського повіту 

Київської губернії 

 

Приєднаний 

до фонду Р-11 

5 Р-44 

Личанська сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських 

депутатів, с. Личанка 

Будаївського району 

Київського округу 

 

Приєднаний до 

фонду Р-3655 

6 Р-57 

Управління київського окружного 

артилерійського військово-

інженерного складу, м. Київ 

Переданий до 

Центрального 

державного архіву 

Радянської армії
1
 

 
 

  

                                                 
1
 З 1992 р. – Російський державний воєнний архів, м. Москва  
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7 Р-59 

Дільничні виборчі комісії з виборів до 

Верховної Ради УРСР (скликання 

1947 р.) по Броварському сільському 

виборчому округу № 13, сел. Бровари 

Київської області 

 

Приєднаний до 

фонду Р-914 

8 Р-68 

2-й Київський медичний інститут 

Народного комісаріату охорони 

здоров’я УСРР, м. Київ 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

9 Р-79 

Центральна українська рада 

товариства друзів автомобіля, 

трактора і поліпшення дороги 

Переданий до 

Центрального 

державного архіву 

Жовтневої 

революції
2
 

 

10 Р-83 

Київська міська контрольна комісія 

КП(б)У – міський відділ робітничо-

селянської інспекції міської 

Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

11 Р-101 

Звенигородський повітовий 

виконавчий комітет Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських 

депутатів, м. Звенигородка 

Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

12 Р-104 

Толокунський сільский комітет 

незаможних селян, с. Толокунь 

Димерського району 

Київського округу 

 

Приєднаний до 

фонду Р-1191 

                                                 
2
 З 1992 р. – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України 

(ЦДАВО України, м. Київ) 
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13 Р-105 

Бердичівська повітова робітничо-

селянська інспекція повітового 

виконавчого комітету 

Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, 

м. Бердичів Київської губернії 

 

Переданий до філії 

Державного архіву 

Житомирської 

області в 

м. Бердичів 

14 Р-107сч 

Радомисльський повітовий 

виконавчий комітет Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських 

депутатів, м. Радомисль 

Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 

15 Р-114 
Виконавчий комітет Київської міської 

ради депутатів трудящих, м. Київ 

Передано до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

16 Р-115 

Техніко-експортна та архітектурна 

рада при виконавчому комітеті 

Київської міської ради депутатів 

трудящих, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

17 Р-117 

Київська міська виборча комісія при 

Київський міській раді робітничих, 

селянських і червоноармійських 

депутатів, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

18 Р-129 

Потіївський районний виконавчий 

комітет Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, 

с. Потіївка Малинського округу 

Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 

19 Р-131 

Радомисльський повітовий відділ 

робітничо-селянської інспекції 

повітового виконавчого комітету 

Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, 

м. Радомисль Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 
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20 Р-135 

Печерський районний виконавчий 

комітет Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

21 Р-141 

Відділ народної освіти 

Радомисльського повітового 

виконавчого комітету 

Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, 

м. Радомисль Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 

22 Р-143 

Відділ народної освіти Київської 

міської ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

23 Р-145 
Київська міська рада професійних 

спілок, м. Київ 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

24 Р-148 
575-й польовий запасний шпиталь 

кавалерійської дивізії України 

Переданий до 

Центрального 

державного архіву 

Радянської армії
3
 

 

25 Р-152 

Дитячий будинок № 12 

Київського міського відділу 

народної освіти, м. Київ 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

26 Р-153 

Дитячий будинок № 5 

Київської окружної інспектури 

народної освіти, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

27 Р-154 

Дитячий будинок № 63 

Київської окружної інспектури 

народної освіти, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 
  

                                                 
3
 З 1992 р. – Російський державний воєнний архів, м. Москва 
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28 Р-155 

Дитячий будинок № 64-25 

Київського міського відділу 

народної освіти, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

29 Р-156 

Дитячий будинок «Дитяче містечко 

Ленінськ» Київського міського 

відділу народної освіти, м. Київ 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

30 Р-157 

Дільничні виборчі комісії з виборів до 

Верховної Ради УРСР (скликання 

1951 р.) Дарницького виборчого 

округу № 8, м. Київ 

 

Приєднаний до 

фонду Р-914 

31 Р-158 

Дім народів Сходу Київського 

міського відділу народної освіти, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

32 Р-159 

Київська трудова школа народів 

Сходу Київського міського відділу 

народної освіти, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

33 Р-162 

Дім «Мати-пролетарка» Народного 

комісаріату освіти УСРР, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

34 Р-165 

Київський державний театр 

російської драми, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

35 Р-166 

Київський державний єврейський 

театр, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

36 Р-167 

Всеукраїнський державний польський 

театр, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

37 Р-174 

Київський інститут народної освіти 

Народного комісаріату освіти УСРР, 

м. Київ 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 
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38 Р-175 
246-й польовий запасний шпиталь 

Південно-Західного фронту 

Переданий до 

Центрального 

державного архіву 

Радянської армії4 

 

39 Р-176 

Київський політехнічний інститут 

Вищої ради народного господарства 

(КПІ), м. Київ 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

40 Р-177 

Київський медичний інститут 

Народного комісаріату охорони 

здоров’я УРСР, м. Київ 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

41 Р-180 

Київський авіаційний інститут 

ім. Ворошилова Управління 

цивільного повітряного флоту СРСР, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

42 Р-181 

Київський інститут 

народногосподарського обліку 

Народного комісаріату освіти УСРР, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

43 Р-182 

Київський гідромеліоративний 

інститут Народного комісаріату 

землеробства УСРР, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

44 Р-185 

Чеповицька районна виборча комісія 

при Чеповицькому районному 

виконавчому комітеті 

Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, 

с. Чеповичі Радомисльського повіту 

Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 

45 Р-186 

Київський технікум музичної 

промисловості Народного комісаріату 

легкої промисловості СРСР, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

  

                                                 
4
 З 1992 р. – Російський державний воєнний архів, м. Москва 
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46 Р-187 

Київський Російський педагогічний 

технікум Народного комісаріату 

освіти УСРР, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

47 Р-188 

Київський художній технікум 

Народного комісаріату освіти УСРР, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

48 Р-189 

5-а механічна професійна школа. 

Головного управління комунального 

господарства УСРР, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

49 Р-190 

Київський технікум 

сільськогосподарського будівництва 

Народного комісаріату земельних 

справ УСРР, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

50 Р-191 

Київський вечірній індустріальний 

технікум Народного комісаріату 

важкої промисловості СРСР, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

51 Р-192 

Київський технікум комунального 

будівництва Головного управління 

комунального господарства УРСР, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

52 Р-193 

Київський вечірній робітничій 

університет Народного комісаріату 

освіти УРСР, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

53 Р-194 

Київський інститут обміну та 

розподілу Вищої ради народного 

господарства УРСР, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

54 Р-195 

Київський енергетичний технікум 

ім. Ілліча Головного управління 

енергетичного господарства СРСР, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 
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55 Р-196 

Київський педагогічний технікум 

інструкторів політехнічної праці 

Народного комісаріату освіти УРСР, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

56 Р-197 

Київський кооперативний технікум 

Всеукраїнського союзу споживчих 

товариств, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

57 Р-198 

Дільничні виборчі комісії з виборів до 

Верховної Ради УРСР (скликання 

1951 р.) Київського сільського 

виборчого округу, сел Бровари 

Київської області 

 

Приєднаний до 

фонду Р-914 

58 Р-199 

Технікум м’ясної промисловості 

Вищої ради народного господарства 

УРСР, м. Київ 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

59 Р-202 

Київська окружна військово-

господарська комісія при штабі 

Київського військового округу, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Центрального 

державного архіву 

Радянської армії
5
 

 

60 Р-203 

Київська 67-ма трудова школа 

Київського губернського відділу 

народної освіти, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

61 Р-206 

3-я робітнича поліклініка 

Київського міського відділу 

охорони здоров’я, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

62 Р-207 Київська 78-а середня школа, м. Київ 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

63 Р-208 

Київське міське товариство 

«Допомога», м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

                                                 
5
 З 1992 р. – Російський державний воєнний архів, м. Москва 
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64 Р-209 Евакогоспіталь 2676 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Подольськ
6
 

 

65 Р-211 

Київський міський архів 

Народного комісаріату внутрішніх 

справ УРСР, м. Київ 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

66 Р-214 

Правобережне відділення видавництв 

«Правда» і «Біднота», м. Київ 

 

Переданий до 

Партійного архіву
7
 

 

Акт № 518 

від 20.10.1960 

67 Р-216 

Редакція польської газети «Будь 

готовий» – орган центрального бюро 

дитячої комуністичної організації при 

ЦК ЛКСМУ і Народному комісаріаті 

освіти УСРР, м. Київ 

 

Переданий до 

ЦДАЖР УРСР
8
 

68 Р-219 

Черкаський повітовий відділ 

військово-продовольчого постачання 

Київського губернського відділу 

військово-продовольчого постачання, 

м. Черкаси Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

69 Р-222 

Видавництво газети «Пролетарська 

правда». Орган Київського 

губернського комітету КП(б)У та 

губернської профспілкової ради, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Партійного архіву 

 

Акт без номера 

від 16.09.1960 

70 Р-224 

Редакція журналу «Радянський Київ» 

Київської міської ради робітничих, 

селянських і червоноармійських 

депутатів, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

  

                                                 
6
 З 1992 р. – Центральний архів Міністерства оборони Російської Федерації (ЦАМО РФ, 

м. Подольськ Московської області) 
7
 Архів ЦК КПУ. З 1991 р. – Центральний державний архів громадських об’єднань 

України (ЦДАГО України, м. Київ) 
8
 З 1992 р. – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України 

(ЦДАВО України, м. Київ) 
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71 Р-225 

Редакція газети «Шлях революції» 

Черкаського повітового комітету 

КП(б)У, повітового виконавчого 

комітету Ради робітничих, селянських 

і червоноармійських депутатів та 

повітового бюро професійної спілки, 

м. Черкаси Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

72 Р-227 

Редакція газети «Серп і молот», орган 

Радомисльського окружного 

партійного комітету та окружного 

виконавчого комітету 

Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, 

м. Радомисль Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву  

Житомирської 

області 

73 Р-228 

Редакція газети «Український вісник» 

державного видавництва при 

РНК УСРР, м. Київ 

 

Переданий до 

ЦДАЖР УРСР
9
 

74 Р-229 

Видавництво каси взаємодопомоги 

студентів Київського політехнічного 

інституту, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

75 Р-231 

Державні курси стенографії, 

машинопису та бухгалтерії 

Київського міського відділу 

народної освіти, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

76 Р-232 

Київські вищі державні курси 

з раціоналізації Вищої ради 

народного господарства УРСР 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

77 Р-234 

Солом’янська районна виборча 

комісія при районному виборчому 

комітеті Ради робітничих, селянських 

і червоноармійських депутатів, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

  

                                                 
9
 З 1992 р. – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України 

(ЦДАВО України, м. Київ) 
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78 Р-237 

Управління Уповноваженого 

Київської губернської ради народного 

господарства по Радомисльському 

повіту, м. Радомисль Київської 

губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 

79 Р-239 

Балакліївський цукровий завод 

об’єднання державної промисловості 

УСРР, сел. Балаклія 

Черкаського округу 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

80 Р-241 

Левківське поштово-телеграфне 

відділення Київського губернського 

відділу народного зв’язку, с. Левківка 

Уманського повіту Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

81 Р-242 

Київський завод точних приладів 

«Фізико-хімік» Київського окружного 

відділу місцевої промисловості, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

82 Р-244 

7-й державний шкіряний завод 

Українського тресту шкіряної 

промисловості, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

83 Р-246 

Київський державний скляний завод 

«Червона Гута» Київського 

окружного відділу місцевої 

промисловості. У 1928-1930 рр. 

Київський скляний завод «Червона 

Гута» Київського окружного комітету 

по боротьбі з безробіттям, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

84 Р-247 

Прибірський волосний військовий 

комісаріат, с. Прибірськ 

Чорнобильського повіту 

Київської губернії 

 

Переданий до 

Галузевого 

державного архіву 

Міністерства 

оборони України, 

м. Київ, Ф. 3920 

 

Акт № 30 

від 24.12.1999 
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85 Р-249 

Київський державний 

машинобудівний завод «Більшовик» 

Народного комісаріату важкої 

промисловості СРСР, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

86 Р-250 

Державний суднобудівний завод 

«Ленінська Кузня» Народного 

комісаріату шляхів сполучення СРСР, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

87 Р-252 

Київський цвяховий завод 

ім. Письменного Державного 

республіканського об’єднання 

металообробної промисловості 

України, м. Київ 

 

Переданий до 

державного архіву 

м. Києва 

88 Р-253 

Київський Червонопрапорний завод 

«Арсенал» Головного управління 

військової промисловості СРСР, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

89 Р-254 

Київський державний кабельний 

завод Вищої ради народного 

господарства УРСР, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

90 Р-255 Санітарна летючка № 574 12-ї Армії 

Переданий до 

Центрального 

державного архіву 

Радянської армії
10

 

 

91 Р-256 

Київський техніко-механічний завод 

мастил «Океан» Київської 

губернської ради народного 

господарства, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

92 Р-257 

1-й державний завод дубових 

екстрактів Українського шкіряного 

тресту, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

  

                                                 
10

 З 1992 р. – Російський державний воєнний архів, м. Москва 
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93 Р-259 

Київський крохмально-патоковий 

завод Київського тресту із заготівлі та 

переробки плодоовочів, сел. Буча 

Київського округу 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

94 Р-260 

Смілянський державний цукровий 

завод Народного комісаріату харчової 

промисловості СРСР, м. Сміла 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

95 Р-261 

Київський кишковий завод 

Київського губернського відділення 

Кишпромторгу, м. Київ 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

96 Р-262 

Київський завод електронагрівальних 

приладів Київського обласного тресту 

з виробництва металевих виробів 

широкого вжитку, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

97 Р-263 

Київський електромеханічний завод 

Київської губернської ради народного 

господарства, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

98 Р-265 

1-й Державний штампувальний завод 

АУТО Київського тресту з 

виробництва металевих виробів, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м Києва 

99 Р-266 

Київський державний 

спиртогорілчаний завод 

Центрального управління державної 

спиртової монополії, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

100 Р-267 

Київський завод електроарматури 

Київського тресту з виробництва 

металевих виробів, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

101 Р-270 

Київський завод контрольно-

вимірювальних приладів «КВП» 

Київського цукрового тресту 

Народного комісаріату харчової 

промисловості СРСР, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 
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102 Р-271 

Київський експериментальний завод 

№ 8 Головного управління 

машинодеталебудування 

Народного комісаріату текстильної 

промисловості СРСР, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

103 Р-272 

Головні трамвайні майстерні 

Київського міського відділу 

комунального господарства, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

104 Р-274 

Київський механічний завод 

бензороздавальної апаратури 

ремісничого управління № 2 

Київського обласного управління 

трудових резервів, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

105 Р-275 

Київський 4-й будівельний завод 

Державного республіканського тресту 

з виготовлення стандартних деталей 

споруд, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

106 Р-276 

Жукинський волосний військовий 

комісаріат, с. Жукин Остерського 

повіту Чернігівської губернії 

 

Переданий до 

Галузевого 

державного архіву 

Міністерства 

оборони України, 

м. Київ, Ф. 3919 

 

Акт від 24.12.1999 

107 Р-278 

Київський завод «Медобладнання» 

Народного комісаріату охорони 

здоров'я УРСР, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

108 Р-279 Київський діловий клуб, м. Київ 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 
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109 Р-282 

Трипільський волосний військовий 

комісаріат, м-ко Трипілля Київського 

повіту Київської губернії 

 

Переданий до 

Галузевого 

державного архіву 

Міністерства 

оборони України, 

м. Київ, Ф. 3918 

 

Акт № 28 від 

24.12.1999 

 

110 Р-283 
Корсунськая волосна земська управа, 

м. Корсунь Київської губернії 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

 

111 Р-284 

Кам’янський спиртогорілчаний завод 

Київського обласного об’єднання 

підприємств спиртогорілчаної 

промисловості, с. Кам’янка 

Кам’янського району 

Київської області 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

112 Р-286 

Бюро робітничого винахідництва при 

промисловій секції Київської міської 

ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

113 Р-291 
Штаб місцевої протиповітряної 

оборони (МППО), м. Київ 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

114 Р-297 

Бориспільська державна заготівельна 

контора Київської губернської 

особливої військово-продовольчої 

комісії, смт. Бориспіль Київської 

губернії 

 

Приєднаний до 

фонду Р-296, оп. 1 

  



668 

115 Р-298 

Бердичівська державна заготівельна 

контора Київської губернської 

особливої військово-продовольчої 

комісії , м. Бердичів Київської 

губернії 

 

Переданий до філії 

Державного архіву 

Житомирської 

області в 

м. Бердичів 

 

116 Р-299 

Білоцерківська державна заготівельна 

контора Київської губернської 

особливої військово-продовольчої 

комісії, м. Біла Церква 

Київської губернії 

 

У складі 

об’єднаного 

архівного фонду 

Р-296 

117 Р-300 

Богуславська державна заготівельна 

контора Київської губернської 

військово-продовольчої комісії, 

м. Богуслав Київської губернії 

 

У складі 

об’єднаного 

архівного фонду 

Р-296 

118 Р-301 

Городищенська державна 

заготівельна контора 

Київської губернської особливої 

військово-продовольчої комісії, 

м. Городище Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

119 Р-302 

Звенигородська державна 

заготівельна контора 

Київської губернської особливої 

військово-продовольчої комісії, 

м. Звенигородка Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

120 Р-303 

Київська державна заготівельна 

контора Київської губернської 

особливої військово-продовольчої 

комісії, м. Київ 

 

У складі 

об’єднаного 

архівного фонду 

Р-296 

121 Р-304 Козятинська заготконтора 

Переданий до 

Державного архіву 

Вінницької області 

 

122 Р-306 

Корсунська державна заготівельна 

контора Київської губернської 

особливої військово-продовольчої 

комісії, м. Корсунь Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 
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123 Р-307 

Липовецька державна заготівельна 

контора Київської губернської 

особливої військово-продовольчої 

комісії, м. Липовець Київської 

губернії 

 

У складі 

об’єднаного 

архівного фонду 

Р-296 

124 Р-308 

Малинська державна заготівельна 

контора Київської губернської 

особливої військово-продовольчої 

комісії, м. Малин Київської губернії 

 

Переданий до 

державного архіву 

Житомирської 

області 

125 Р-309 

Погребищенська державна 

заготівельна контора Київської 

губернської особливої військово-

продовольчої комісії, 

сел. Погребище Київської губернії 

 

У складі 

об’єднаного 

архівного фонду 

Р-296 

126 Р-310 

Радомисльська державна заготівельна 

контора Київської губернської 

особливої військово-продовольчої 

комісії, м. Радомисль 

Київської губернії 

 

У складі 

об’єднаного 

архівного фонду 

Р-296 

127 Р-311 

Ржищівська державна заготівельна 

контора Київської губернської 

особливої військово-продовольчої 

комісії, сел. Ржищів 

Київської губернії 

 

У складі 

об’єднаного 

архівного фонду 

Р-296 

128 Р-312 

Сквирська державна заготівельна 

контора Київської губернської 

особливої військово-продовольчої 

комісії, м. Сквира Київської губернії 

 

У складі 

об’єднаного 

архівного фонду 

Р-296 

129 Р-313 

Смілянська державна заготівельна 

контора Київської губернської 

особливої військово-продовольчої 

комісії, м. Сміла Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

130 Р-314 

Тальнівська державна заготівельна 

контора Київської губернської 

особливої військово-продовольчої 

комісії, с. Тальне Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 
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131 Р-315 

Таращанська державна заготівельна 

контора Київської губернської 

особливої військово-продовольчої 

комісії, м. Тараща Київської губернії 

 

У складі 

об’єднаного 

архівного фонду 

Р-296 

132 Р-316 

Черкаська державна заготівельна 

контора Київської губернської 

особливої військово-продовольчої 

комісії, м. Черкаси Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

133 Р-317 

Уманська державна заготівельна 

контора Київської губернської 

особливої військово-продовольчої 

комісії, м. Умань Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

134 Р-318 

Фастівська державна заготівельна 

контора Київської губернської 

особливої військово-продовольчої 

комісії, м. Фастів Київської губернії 

 

У складі 

об’єднаного 

архівного фонду 

Р-296 

135 Р-319 

Шполянська державна заготівельна 

контора Київської губернської 

особової військово-продовольчої 

комісії, м. Шпола Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

136 Р-320 

Васильківський волосний військовий 

комісаріат, м. Васильків 

Білоцерківського повіту 

Київської губернії 

Переданий до 

Галузевого 

державного архіву 

Міністерства 

оборони України, 

м. Київ, Ф-3917 

 

Акт № 27 

від 24.12.1999 

137 Р-322 

Радомисльська повітова особлива 

військово-продовольча комісія, 

м. Радомисль Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 

 

138 Р-323 
Малинська окружна економічна 

нарада, м. Малин Київської губернії 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 
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139 
Р-326 

сч 

Бородянський районний військовий 

комісаріат, с. Бородянка Київського 

повіту Київської губернії 

Переданий до 

Галузевого 

державного архіву 

Міністерства 

оборони України, 

м. Київ 

 

Акти: № 10 від 

24.12.1999; № 6 від 

24.04.2000 

140 Р-331 

Київська макаронна фабрика 

«Прогрес» Українського об’єднання 

кондитерської промисловості, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

141 Р-337 
Ринковий комітет Деміївського 

ринку, м. Київ 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

142 Р-343 

Окружний земельний відділ 

Бердичівського окружного 

виконавчого комітету 

Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, 

м. Бердичів 

 

Переданий до філії 

Державного архіву 

Житомирської 

області в 

м. Бердичів 

 

143 Р-346 
Черкаська повітова продовольча 

управа, м. Черкаси Київської губернії 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

 

144 Р-347 

Черкаська повітова земельна управа, 

м. Черкаси Київської губернії 

 

Приєднаний 

до фонду Ф-1736 

145 Р-351 

Уманська повітова продовольча 

управа, м. Умань Київської губернії 

 

Приєднаний до 

фонду Ф-1771 

146 Р-352 

Земельний відділ Київської міської 

ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 
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147 Р-355 

Земельне управління Малинського 

окружного виконавчого комітету 

Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, 

м. Малин 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 

148 Р-356 
Чигиринська повітова продовольча 

управа, м. Чигирин Київської губернії 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

 

149 Р-358 

Обухівський волосний військовий 

комісаріат, с. Обухів Київського 

повіту Київської губернії 

 

Переданий до 

Галузевого 

державного архіву 

Міністерства 

оборони України, 

м. Київ, Ф.3921 

 

Акт № 26 від 

24.12.1999 

150 Р-360 

Земельний відділ Радомисльського 

повітового виконавчого комітету 

Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, 

м. Радомисль Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 

151 Р-362 

Ржищівський волосний військовий 

комісаріат, сел. Ржищів Київського 

повіту Київської губернії 

 

Переданий до 

Галузевого 

державного архіву 

Міністерства 

оборони України, 

м. Київ, Ф. 3922 

 

Акт № 25 

від 24.12.1999 

152 Р-365 
Канівська повітова продовольча 

управа, м. Канів Київської губернії 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 
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153 Р-366 

Земельний відділ Шевченківського 

окружного виконавчого комітету 

Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, 

м. Корсунь Шевченківського округу 

Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

154 Р-367 
Київська повітова продовольча 

управа, м. Київ 

Приєднаний до 

фонду Ф-1772 

 

155 Р-368 

Польова робітничо-селянська 

інспекція 58-ї стрілецької дивізії 

 

Переданий до 

Центрального 

державного архіву 

Радянської армії11 

 

156 Р-380 

Управління військово-продовольчого 

постачання 1-ї Київської бригади 

особливого призначення 

 

Переданий до 

Центрального 

державного архіву 

Радянської армії 

 

157 Р-384 

Планова комісія при Київській 

міській раді робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

158 Р-390 

Київська кондитерська фабрика 

«Червоний кондитер» Українського 

об’єднання кондитерської 

промисловості, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

159 Р-391 

Київська державна цукеркова 

фабрика ім. Карла Маркса 

Українського державного об’єднання 

кондитерської промисловості, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

160 Р-392 

Фабрика навчального та 

лабораторного приладдя «Київ-

Отшу» Київського державного 

обласного тресту шкільного та 

лабораторного устаткування, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

  

                                                 
11

 З 1992 р. – Російський державний воєнний архів, м. Москва 
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161 Р-393 

Сірникова фабрика «Блискавка» 

Київської філії Всеукраїнської спілки 

кооперативних товариств, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

162 Р-394 

1-а Київська трикотажна фабрика 

губернського відділу текстильної 

промисловості, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

163 Р-395 

2-а взуттєва фабрика Українського 

державного об’єднання шкіряної 

промисловості, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

164 Р-396 

Київське відділення 

Дніпропетровського інституту 

інженерів шляхів сполучення, м. Київ 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

165 Р-397 
5-а державна махорочна фабрика 

Українського махоркового тресту 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

166 Р-398 
Ринковий комітет Галицького ринку, 

м. Київ 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

167 Р-403 

Васильківський районний військовий 

комісаріат, м. Васильків 

Білоцерківського повіту 

Київської губернії 

 

Переданий до 

Галузевого 

державного архіву 

Міністерства 

оборони України, 

м. Київ, Ф. 3743 

 

Акт № 33 від 

11.03.1999 

168 Р-406 

Березанський волосний військовий 

комісаріат, с. Березань 

Переяславського повіту 

Київської губернії 

 

Переданий до 

Галузевого 

державного архіву 

Міністерства 

оборони України, 

м. Київ, Ф. 3923 

 

Акт № 24 від 

24.12.1999 
  



675 

169 Р-407 

Відділ соціального забезпечення 

Радомисльського повітового 

виконавчого комітету 

Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, 

м. Радомисль Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 

170 Р-408 

Шепелицька волосна військова 

нарада, с. Нові Шепеличі 

Чорнобильського повіту 

Київської губернії 

 

Переданий до 

Галузевого 

державного архіву 

Міністерства 

оборони України, 

м. Київ, Ф. 3924 

 

Акт № 11 від 

24.12.1999 

171 Р-413 

Відділ охорони здоров’я Київського 

виконавчого комітету 

Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

172 Р-414 

Черняхівський волосний військовий 

комісаріат, с. Черняхів 

Київського повіту Київської губернії 

 

Переданий до 

Галузевого 

державного архіву 

Міністерства 

оборони України, 

м. Київ, Ф. 3925 

 

Акт № 23 від 

24.12.1999 

173 Р-416 

Відділ охорони здоров’я 

Радомисльського повітового 

виконавчого комітету 

Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, 

м. Радомисль Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 

174 Р-418 

1-а робітнича поліклініка ім. Леніна 

Київського міського відділу охорони 

здоров’я, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

  



676 

175 Р-421 

1-а лікарня Червоного Хреста УРСР 

ім. академіка Ф.Г. Яновського, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

176 Р-422 

Київська міська клінічна лікарня 

ім. Жовтневої революції Київського 

міського відділу охорони здоров’я, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

177 Р-424 

Будаївський районний військовий 

комісаріат, с. Будаївка Київського 

повіту Київської губернії 

 

Переданий до 

Галузевого 

державного архіву 

Міністерства 

оборони України, 

м. Київ, Ф. 3926 

 

Акт № 22 від 

24.12.1999 

178 Р-430 

Відділ праці Радимисльського 

виконавчого комітету 

Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, 

м. Радомисль Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 

179 Р-431 

Верхівнянський волосний виконавчий 

комітет Ради робітничих, селянських 

і червоноармійських депутатів, 

с. Верхівня Сквирського повіту 

Київської губернії 

 

Переданий до філії 

Державного архіву 

Житомирської 

області в 

м. Бердичів 

180 Р-434 

Відділ комунального господарства 

Київського міського виконавчого 

комітету Ради робітничих, селянських 

і червоноармійських депутатів, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

181 Р-436 

Товариство «Харчоб’єднання» 

з випікання хліба, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 
  



677 

182 Р-438 

Адресний стіл при Малинському 

окружному адміністративному 

відділі, м. Малин Київської губернії 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 

 

183 Р-440 

Київське міське правління 

Всесоюзної професійної спілки 

текстильників, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

184 Р-442 

Шепелицький волосний військовий 

комісаріат, с. Нові Шепеличі 

Чорнобильського повіту 

Київської губернії 

Переданий до 

Галузевого 

державного архіву 

Міністерства 

оборони України, 

м. Київ, Ф. 3927 

 

Акт № 21 від 

24.1.1999 

185 Р-460 

Деміївське лісництво Київського 

окружного земельного відділу, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

186 Р-464 

Київський державний паливний торг 

«Київ-паливо» Київського міського 

торгівельного відділу, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

187 Р-467 

Київський комунальний трест 

«Дніпроводбуд» міського відділу 

комунального господарства, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

188 Р-471 

Київське відділення Московського 

тресту швейної промисловості 

«Московшвей», м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

189 Р-472 

Музичне підприємство Київського 

тресту музичної промисловості, 

м. Київ 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

190 Р-474 

Київський державний трест 

поліграфічної промисловості 

(Київдрук) Вищої ради народного 

господарства УРСР, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

  



678 

191 Р-476 

Пилявський сільський комітет 

незаможних селян, с. Пилява 

Димерського району 

Київського округу 

 

Приєднаний до 

фонду Р-1191 

 

Довідка від 

14.08.1991 

192 Р-479 

Паришівський сільський комітет 

незаможних селян, с. Паришів 

Чорнобильського району 

Київського округу 

 

Приєднаний до 

фонду Р-858 

 

Довідка від 

14.08.1990 

193 Р-480 

Київська міська каса соціального 

страхування, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

194 Р-483 

Київське торгівельне відділення 

державного тресту гумової 

промисловості, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

195 Р-485 

Київський трест водопровідного та 

каналізаційного будівництва 

(Водоканалбуд) Київського міського 

відділу комунального господарства, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

196 Р-487 

Київський готельний трест міського 

відділу комунального господарства, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

197 Р-489 

Київське міське управління 

трестованими підприємствами 

металообробної промисловості 

(Металотрест), м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

198 Р-491 

Богданівський сільський комітет 

незаможних селян, 

с. Богданівка Димерського району 

Київського округу 

 

Приєднаний до 

фонду Р-1191 

199 Р-492 

Димерський сільський комітет 

незаможних селян, 

с. Димер Димерського району 

Київського округу 

 

Приєднаний до 

фонду Р-1191 

 

Довідка від 

14.08.1991 
  



679 

200 Р-493 

Київська міська контора Всесоюзного 

об’єднання по торгівлі з іноземцями 

«Торгсін», м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

201 Р-499 
Київський ярмарковий комітет, 

м. Київ 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

202 Р-500 

Макарівський волосний військовий 

комісаріат, сел. Макарів 

Київського повіту Київської губернії 

 

Переданий до 

Галузевого 

державного архіву 

Міністерства 

оборони України, 

м. Київ, Ф. 3929 

 

Акт № 19 від 

24.12.1999 

203 Р-501 
Штаб Київського військового району 

 

Переданий до 

Центрального 

державного архіву 

Радянської армії12 

 

204 Р-502 

Святошинська поштово-телеграфна 

контора Київського губернського 

відділу народного зв'язку, 

сел. Святошин Київської приміської 

зони 

 

У складі 

об’єднаного 

архівного фонду 

Р-243 

205 Р-503 

Гуто-Катюжанський сільський 

комітет незаможних селян с. Гуто-

Катюжанка Димерського району 

Київського округу 

 

Приєднаний до 

фонду Р-1191 

 

Довідка від 

14.08.1991 

206 Р-506 

Тарасовицький сільський комітет 

незаможнх селян, с. Тарасовичі 

Димерського району 

Київського округу 

 

Приєднаний до 

фонду Р-1191 

 

Довідка від 

14.08.1991 
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207 Р-513 

Містечковий сільський комітет 

незаможних селян, с. Містечко 

Радомисльського повіту 

Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 

208 Р-518 Київська міська продовольча управа 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

209 Р-521 

Київське управління будинками 

пролетарського студентства Комітету 

з покращення побуту учнів, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

210 Р-522 

Етаповий комітет при 27-му тиловому 

етапі Південно-Західного фронту 

 

Утилізовано 

 

Акт № 1 

від 22.08.1963 

211 Р-525 

Закритий робітничий кооператив 

Академії наук УСРР, м. Київ 

 

Переданий до 

державного архіву 

м. Києва 

 

212 Р-526 

Закритий робітничий кооператив 

Дарницького м’ясокомбінату, 

сел. Дарниця Київської приміської 

зони 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

213 Р-527 

Литвінівський сільській комітет 

незаможних селян с. Литвинівка 

Димерського району 

Київського округу 

 

Приєднаний до 

фонду Р-1191 

 

Довідка від 

14.08.1991 

214 Р-528 

Закритий робітничий кооператив 

тресту хлібопекарства, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

215 Р-529 

Закритий робітничий кооператив 

швейної фабрики ім. Смирнова-

Ласточкина, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

216 Р-530 

Закритий робітничий кооператив 

шкіряного комбінату, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 
  



681 

217 Р-531 
Закритий робітничий кооператив 

трикотажної фабрики, м. Київ 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

218 Р-532 

Закритий студентський кооператив 

інститутів Народного комісаріату 

землеробства УСРР, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

219 Р-533 

Закритий студентський кооператив 

Київського індустріального 

інституту, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

220 Р-534 

Закритий робітничий кооператив 

швейної фабрики ім. Горького, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

221 Р-535 
Закритий робітничий кооператив 

будівельників, м. Київ 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

222 Р-539 

Київське державне підприємство 

роздрібної торгівлі (Київторг) 

міського відділу торгівлі, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

223 Р-540 
Олександрівський ринковий комітет 

(Ринком), м. Київ 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

224 Р-541 

Київський міський робітничий 

кооператив, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

225 Р-544 
Київський центральний робітничий 

кооператив (Соробкооп), м. Київ 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

226 Р-553 

Уповноважений Київського 

губернського управління військово-

продовольчого постачання по 

Липовецькому повіту, м. Липовець 

Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Вінницької області 

  



682 

227 Р-558 

Робітничо-селянська інспекція 

Київського військового округу 

(РСІ КВО), м. Київ 

 

Переданий до 

Центрального 

державного архіву 

Радянської армії13 

 

228 Р-561 

Мануїльский сільський комітет 

незаможних селян, с. Мануїльське 

Димерського району, 

Київського округу 

 

Приєднаний до 

фонду Р-1191 

 

Довідка від 

14.08.1991 

229 Р-564 

Верхівнянський волосний 

революційний комітет, с. Верхівня 

Сквирського повіту 

Київської губернії 

Переданий до філії 

Державного архіву 

Житомирської 

області в 

м. Бердичів 

 

230 Р-566 

5-й Київський державний іподром 

Головного управління конярства, 

м. Київ 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

231 Р-568 

Жовтневий районний союз житлової 

кооперації, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

232 Р-570 

Пилявське сільске скотарсько-

виробниче кооперативне товариство, 

с Пилява Канівського району 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

233 Р-571 

Київський міський союз житлових 

кооперативів (Міськжилсоюз), 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

234 Р-573 

Петровський районний союз житлової 

кооперації (Райжилсоюз), м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

235 Р-574 

Сталінський районний союз житлової 

кооперації (Райжилсоюз), м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 
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236 Р-575 

Ленінський районний союз житлових 

кооперативів (Райжилсоюз), м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

237 Р-583 

Погребищенський сільський комітет 

незаможних селян, с. Погребище 

Погребищенського району 

Бердичівського округу 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Вінницької області 

 

238 Р-585 

Фінансовий відділ Радомисльського 

повітового виконавчого комітету 

Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, 

м. Радомисль Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 

239 Р-591 

Таганчанське лісництво 

Богуславського повітового 

земельного відділу, с. Таганча 

Богуславського повіту 

Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

 

240 Р-593 

Редакція газети «Коммунист», орган 

Київського губернського комітету 

КП(б)У, м. Київ 

Переданий до 

Партійного архіву14 

 

Акт № 520 від 

20.10.1960 

241 Р-594 

Ринковий комітет Володимирського 

ринку (Ринком), м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

242 Р-595 

Уповноважений Київського 

губернського управління військово-

продовольчого постачання по 

Радомисльському повіту, 

м. Радомисль Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 

  

                                                 
14
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України (ЦДАГО України, м. Київ) 
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243 Р-596 

Київський трест комунального 

будівництва (Київкомунбуд) міського 

відділу комунального господарства, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

244 Р-597 

Другий Київський державний 

житлово-будівельний трест при 

міській раді робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

245 Р-603 

Будівельна ділянка музею В.І. Леніна 

будівельного тресту № 2 Управління 

державних резервів при РНК УРСР, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

246 Р-604 

Будівельне управління Київської 

міської ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

247 Р-605 

Фабрично-заводське училище № 9 

при Київській центральній 

електростанції, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

248 Р-612 

Опачицький сільський комітет 

незаможних селян, с. Опачичі 

Чорнобильського району 

Київського округу 

 

Приєднаний до 

фонду Р-858 

 

Довідка від 

14.08.1990 

249 Р-613 

1-а типографія Державного 

об’єднання підприємств 

поліграфічної промисловості, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

250 Р-614 

2-а типографія Державного 

об’єднання підприємств 

поліграфічної промисловості, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

251 Р-615 

3-я типографія Державного 

об’єднання підприємств 

поліграфічної промисловості, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

252 Р-616 

4-а типографія Державного 

об’єднання підприємств 

поліграфічної промисловості, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 
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253 Р-617 

5-а типографія Державного 

об’єднання підприємств 

поліграфічної промисловості, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

254 Р-618 

6-а типографія Державного 

об’єднання підприємств 

поліграфічної промисловості, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

255 Р-619 

7-а типографія Державного 

об’єднання підприємств 

поліграфічної промисловості, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

256 Р-623 

Шпитьківський волосний військовий 

комісаріат, с. Шпитьки Київського 

повіту Київської губернії 

Переданий до 

Галузевого 

центрального архіву 

Міністерства 

оборони України, 

м. Київ, Ф. 3930 

 

Акт № 18 від 

24.12.1999 

257 Р-625 

Радомисльська районна виборча 

комісія при районному виконавчому 

комітеті Ради робітничих, селянських 

і червоноармійських депутатів, 

м. Радомисль Малинського округу 

Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 

258 Р-626 

5-й комбінат Київської обласної 

контори Всесоюзного об’єднання по 

торгівлі з іноземцями «Торгсін», 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

259 Р-627 

7-й комбінат Київської обласної 

контори Всесоюзного об’єднання по 

торгівлі з іноземцями «Торгсін», 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

260 Р-628 

Радомисльський районний 

виконавчий комітет Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських 

депутатів, м. Радомисль 

Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 
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261 Р-629 

Фотофабрика № 7 «Союзфото» 

Всесоюзного фототресту, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

262 Р-634 

Магазин № 8 Київської обласної 

контори Всесоюзного об’єднання по 

торгівлі з іноземцями «Торгсін», 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

263 Р-637 

Радомисльський окружний комітет 

професійної спілки робітників 

харчосмакової промисловості, 

м. Радомисль Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 

264 Р-639 

Комісійний магазин Київської 

обласної контори Всесоюзного 

об’єднання по торгівлі з іноземцями 

«Торгсін», м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

265 Р-642 

Ярославський волосний виконавчий 

комітет Ради робітничих, селянських 

і червоноармійських депутатів, 

с. Ярославка Звенигородського повіту 

Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

266 Р-647 Народний суд 2-ї дільниці м. Києва 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

267 Р-650 

Радомисльський повітовий комітет 

незаможних селян, м. Радомисль 

Київської губернії 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 

 

268 Р-651 

Корсунський повітовий комітет 

професійної спілки робітників 

харчосмакової промисловості, 

м. Корсунь Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

  



687 

269 Р-652 

Потіївська районна виборча комісія 

при районному виконавчому комітеті 

Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, 

с. Потіївка Малинського округу 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 

270 Р-653 Народний суд 4-ї дільниці м. Києва 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

271 Р-654 

Бородянська сільськогосподарська 

артіль «Червоний млинар», 

смт. Бородянка Бородянського району 

Київської області 

 

Приєднаний до 

фонду Р-4944 

272 Р-655 

Чигиринський повітовий виконавчий 

комітет Ради робітничих, селянських 

і червоноармійських депутатів, 

м. Чигирин Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

273 Р-656 

Малинська окружна виборча комісія 

при окружному виборчому комітеті 

Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, 

м. Малин Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 

274 Р-658 Народний суд 5-ї дільниці м. Києва 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

275 Р-660 Народний суд 6-ї дільниці м. Києва 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

276 Р-663 

Радомисльська повітова виборча 

комісія при районному виконавчому 

комітеті Ради робітничих, селянських 

і червоноармійських депутатів, 

м. Радомисль Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 

  



688 

277 Р-664 

Магазин № 9 Київської обласної 

контори Всесоюзного об’єднання по 

торгівлі з іноземцями «Торгсін», 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

278 Р-665 
Громадський житлово-будівельний 

кооператив «Буддім», м. Київ 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

279 Р-667 

Магазин № 1 Київської обласної 

контори Всесоюзного об’єднання по 

торгівлі з іноземцями «Торгсін», 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

280 Р-669 

Малинська районна виборча комісія 

при районному виконавчому комітеті 

Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, 

м. Малин Малинського округу 

Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 

281 Р-671 

Бородянська державна заготівельна 

контора Київської губернської 

особливої військово-продовольчої 

комісії, с. Бородянка Київського 

повіту Київської губернії 

 

У складі 

об’єднаного 

архівного фонду 

Р-296 

282 Р-673 Народний суд 10-ї дільниці м. Києва 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

283 Р-675 Народний суд 13-ї дільниці м. Києва 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

284 Р-677 

Народний суд Ленінського району 

м. Києва 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

285 Р-678 
Народний суд Сталінського району 

м. Києва 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 
  



689 

286 Р-679 

Комбінат № 6 Київської обласної 

контори Всесоюзного об’єднання по 

торгівлі з іноземцями «Торгсін», 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

287 Р-680 

4-й комбінат Київської обласної 

контори Всесоюзного об’єднання по 

торгівлі з іноземцями «Торгсін», 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

288 Р-682 

3-й магазин Київської обласної 

контори Всесоюзного об’єднання по 

торгівлі з іноземцями «Торгсін», 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

289 Р-684 

Інспектура охорони здоров’я 

Малинського окружного виконавчого 

комітету Ради робітничих, селянських 

і червоноармійських депутатів, 

м. Малин Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 

290 Р-685 

Керівник залізничної міліції 

1-ї дільниці Південно-Західної 

залізниці, станція Дарниця 

 

Утилізовано 

291 Р-690 

Київська губернська особлива 

претензійна комісія губернської 

особливої військово-продовольчої 

комісії , м. Київ 

 

Приєднаний до 

фонду Р-295 

292 Р-692 

Київська центральна телеграфна 

контора (Центральний телеграф) 

Губернського відділу народного 

зв’язку, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

293 Р-694 

Кам’янський пункт радянсько-

польського акціонерно-торгівельного 

товариства, с. Кам’янка 

Кам’янського району 

 

Переданий до 

Державному архіву 

Черкаської області 

294 Р-695 

Київський міський поштамт 

Народного комісаріату зв’язку СРСР, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 
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295 Р-700 

Київська філія Московського 

заочного геологорозвідувального 

інституту, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

296 Р-701 

Макарівська поштово-телеграфна 

контора Київського губернського 

відділу народного зв’язку, 

сел. Макарів Київського повіту 

Київської губернії 

 

У складі 

об’єднаного 

архівного фонду 

Р-243 

297 Р-705 

Шевченківський окружний комітет 

допомоги жертвам інтервенції при 

окружному виконавчому комітеті 

Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, 

м. Корсунь Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

298 Р-707 

Черкаське поштово-телеграфне 

відділення Київського губернського 

відділу народного зв’язку, м. Черкаси 

Черкаського повіту Київської губернії 

 

Утилізовано 

299 Р-711 

Київська міська рада професійних 

спілок, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

300 Р-728 

Подільська районна виборча комісія 

при районному виконавчому комітеті 

Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

301 Р-737 

Черкаський окружний комітет 

професійної спілки робітників 

харчосмакової промисловості, 

м. Черкаси Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

302 Р-738 
Житлово-будівельний кооператив 

ім. 2-ї п’ятирічки, м. Київ 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 
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303 Р-739 

Шевченківський окружний комітет 

професійної спілки робітників 

харчосмакової промисловості, 

м. Корсунь Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

304 Р-743 

Київський державний трест 

металовиробів «Київметал» міського 

відділу місцевої промисловості, 

м. Київ 

 

Приєднаний до 

фонду Р-489 

305 Р-745 

Місцевий комітет № 18 професійної 

спілки робітників освіти при 

Київському міському відділі народної 

освіти, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

306 Р-751 

Бобринський дільничний комітет 

професійної спілки робітників і 

службовців залізничного та водного 

транспорту Південно-Західних 

залізниць, станція Бобринська 

Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

307 Р-752 

Бирзульский дільничний комітет 

професійної спілки робітників і 

службовців залізничного та водного 

транспорту Південно-Західних 

залізниць, станція Бирзула Одеської 

губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Одеської області 

308 Р-753 

Вознесенський дільничний комітет 

професійної спілки робітників і 

службовців залізничного та водного 

транспорту Південно-Західних 

залізниць, станція Вознесенськ 

Миколаївської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Миколаївської 

області 

309 Р-754 

Гречанівський дільничний комітет 

професійної спілки робітників і 

службовців залізничного та водного 

транспорту Південно-Західних 

залізниць, станція Гречанівка 

Полтавської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Полтавської області 
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310 Р-755 

Голтинський дільничний комітет 

професійної спілки робітників і 

службовців залізничного та водного 

транспорту Південно-Західних 

залізниць, станція Голта 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Одеської області 

311 Р-756 

Гайворонський дільничний комітет 

професійної спілки робітників і 

службовців залізничного та водного 

транспорту Південно-Західних 

залізниць, станція Гайворон Одеської 

області 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Одеської області 

312 Р-757 

Коростенський дільничний комітет 

професійної спілки робітників і 

службовців залізничного та водного 

транспорту Південно-Західних 

залізниць, станція Коростень 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 

313 Р-758 

Козятинський дільничний комітет 

професійної спілки робітників і 

службовців залізничного та водного 

транспорту Південно-Західних 

залізниць, станція Козятин 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Вінницької області 

314 Р-760 

Жмеринський дільничний комітет 

професійної спілки робітників і 

службовців залізничного та водного 

транспорту Південно-Західних 

залізниць, станція Жмеринка 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Вінницької області 

315 Р-762 

Одеський дільничний комітет 

професійної спілки робітників і 

службовців залізничного та водного 

транспорту Південно-Західних 

залізниць, м. Одеса 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Одеської області 

316 Р-763 

Христинівський дільничний комітет 

професійної спілки робітників і 

службовців залізничного та водного 

транспорту Південно-Західних 

залізниць, станція Христинівка 

Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 
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317 
Р-764 

сч 

Малинський окружний виконавчий 

комітет Ради робітничих, селянських 

і червоноармійських депутатів, 

м. Малин Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 

318 Р-769 

Звенигородський повітовий комітет 

Всеросійської професійної спілки 

робітників землі та лісу, 

м. Звенигородка Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

319 Р-771 

Уманський окружний комітет 

професійної спілки 

сільськогосподарських і лісових 

робітників, м. Умань 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

320 Р-773 

Київське сільськогосподарське 

кредитно-кооперативне товариство 

«Спільна праця», м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

321 Р-776 
Київська міська лікарняна каса, 

м. Київ 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

322 Р-778 

Робітничий комітет Всеросійської 

професійної спілки робітників землі 

та лісу при Радомисльському 

лісництві, м. Радомисль 

Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 

323 Р-780 

Робітничий комітет Всеросійської 

професійної спілки робітників землі 

та лісу при Таганчанському лісництві, 

с. Таганча Канівського повіту 

Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

324 Р-784 

Шевченківський окружний відділ 

професійної спілки робітників 

народного харчування, м. Корсунь 

Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 
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325 Р-785 

Радомисльське повітове відділення 

професійної спілки працівників 

комунального господарства, 

м. Радомисль Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 

326 Р-788 

Радомисльський районний 

профспілковий секретаріат 

професійних спілок, м. Радомисль 

Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 

327 Р-795 

Київська центральна електростанція 

окружного відділу комунального 

господарства, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

328 Р-797 Евакогоспіталь № 2686 

У 1987 р. переданий 

до військово-

медичного 

архіву-музею 

Міністерства 

оборони СРСР15 

 

329 Р-798 Евакогоспіталь № 1035 

У 1987 р. переданий 

до військово-

медичного 

архіву-музею 

Міністерства 

оборони СРСР 

 

330 Р-799 

Виробничо-кооперативна артіль 

з пошиття спеціального одягу 

«Спецодяг» Київського окружного 

товариства кустарів і 

ремісників-одинаків, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

331 Р-800 

4-а виробничо-кооперативна артіль 

кустарів-інвалідів ковбасного 

промислу Київського окружного 

виробничо-промислового об’єднання 

інвалідів, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 
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332 Р-801 

Виробничо-кооперативна артіль 

«Хіможир» Київської спілки 

кооперативно-промислових товариств 

і трудових артілей, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

333 Р-802 

Виробничо-кооперативна артіль 

інвалідів з виготовлення книжок із 

цигаркового паперу «Праця» 

Київської спілки кооперативних 

товариств і трудових артілей, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

334 Р-803 

Виробнича кооперативна артіль 

інвалідів-кустарів ниткового 

виробництва «Особиста праця 

інваліда» Київського районного 

союзу кооперативних об’єднань 

інвалідів, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

335 Р-804 

Виробничо-кооперативна артіль 

тютюнових виробів «Алжир» 

Київської міської ради промислової 

кооперації, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

336 Р-805 

Виробничо-кооперативна артіль 

слюсарно-арматурних робіт 

«Арматурник» Київської міської ради 

промислової кооперації, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

337 Р-806 

Виробничо-кооперативна артіль 

з пошиття білизни «Білизняр» 

Київської міської ради промислової 

кооперації, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

338 Р-807 

Виробничо-кооперативна артіль 

граверно-штампувальних і 

механічних робіт «Главмеханпром» 

Київської міської ради промислової 

кооперації, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

339 Р-808 

Виробничо-кооперативна артіль з 

виготовлення цукерок «Галицький 

цукерник» Київської міської ради 

промислової кооперації, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 
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340 Р-809 

Виробничо-кооперативна артіль 

з виготовлення дитячого взуття 

«Дитячий чобіток» Київської міської 

ради промислової кооперації, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

341 Р-810 

Виробничо-кооперативна артіль 

чинбарів «Кожум’яка» Київської 

міської ради промислової кооперації, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

342 Р-811 

Кооперативно-будівельна артіль 

«Коопбуд» Київської міської ради 

промислової кооперації, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

343 Р-812 

Кооперативно-трудова артіль візників 

«Кінсила» Київської міської ради 

промислової кооперації, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

344 Р-813 

Виробничо-кооперативна артіль 

чоботарів і заготовників 

«Коопвзуття» Київської міської ради 

промислової кооперації, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

345 Р-814 

Київська виробничо-кооперативна 

артіль з виготовлення цукерок 

«Кооператор» міської ради 

промислової кооперації, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

346 Р-816 

Виробничо-кооперативна артіль 

з виготовлення лаків і фарб 

«Коопрхімія» Київської міської ради 

промислової кооперації, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

347 Р-817 

Виробничо-кооперативна артіль 

з виготовлення галет комбінованого 

харчування «Корсила» 

Київської міської ради промислової 

кооперації, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

348 Р-819 

Виробничо-кооперативна артіль 

шевців «Чоботар» Київської міської 

ради промислової кооперації, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 
  



697 

349 Р-820 

Кооперативно-трудова артіль 

інвалідів-музикантів «Музика» 

Київського міського союзу 

кооперативних об’єднань інвалідів, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

350 Р-821 

Виробничо-кооперативна артіль 

з прокладання прокатних труб і 

різних механічних робіт «Механік» 

Київської міської ради промислової 

кооперації, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

351 Р-822 

Виробничо-кооперативна артіль з 

виготовлення гнутих меблів та ліжок 

«Металодерево» Київської міської 

ради промислової кооперації, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

352 Р-823 

Виробничо-кооперативна артіль 

із здійснення нікелювальних робіт 

«Нікель» Київської міської ради 

промислової кооперації, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

353 Р-824 

Кооперативно-трудова артіль 

з виробництва вогнегасників, зарядів 

та книг протипожежних сигналізацій 

«Вогнетехнік» Київської міської ради 

кооперативних об’єднань інвалідів, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

354 Р-825 

Виробниче товариство з виготовлення 

взуття «Виробвзуття» 

Київської міської ради промислової 

кооперації, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

355 Р-826 

Виробничо-кооперативна артіль 

виноробів «Русвино» 

Київської міської ради промислової 

кооперації, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 
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356 Р-827 

Виробничо-кооперативна артіль з 

переробки лісоматеріалів 

«Розпилювальник» Київської міської 

ради промислової кооперації, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

357 Р-828 

Виробничо-кооперативна артіль 

з виготовлення солоду «Солод» 

Київської міської ради промислової 

кооперації, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

358 Р-829 

Виробничо-кооперативна артіль 

гнутих меблів «Стілець» 

Київської міської ради промислової 

кооперації, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

359 Р-830 

Виробничо-кооперативна артіль 

з виготовлення взуття «Своя праця» 

Київської міської ради промислової 

кооперації, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

360 Р-831 

Міжвузівська 

виробничо-кооперативна артіль 

з виготовлення техніко-хімічних 

фабрикатів «Студент-хімік» 

Київської міської ради промислової 

кооперації, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

361 Р-832 

Виробничо-кооперативна артіль 

з виготовлення глиняних виробів 

«Теракот» Київської міської ради 

промислової кооперації, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

362 Р-833 

Виробничо-кооперативна артіль 

з виготовлення халви «Тахін-халва» 

Київської міської ради промислової 

кооперації, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

363 Р-834 

Виробничо-кооперативна артіль з 

виготовлення залізо-пічних приладів 

«Трудар» Київської міської ради 

промислової кооперації, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 
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364 Р-835 

Виробничо-кооперативна артіль 

з виготовлення хімічних продуктів 

«Хімпродукт» Київської міської ради 

промислової кооперації, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

365 Р-837 

Виробнича артіль інвалідів з 

виготовлення хімічно-господарських 

виробів «Хімгосп» Київської міської 

ради кооперативних об’єднань 

інвалідів, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

366 Р-837 

Виробничо-кооперативна артіль 

інвалідів-пекарів і кондитерів 

«Україна» Київської міської ради 

кооперативних об’єднань інвалідів, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

367 Р-838 

Виробничо-кооперативна артіль 

з виготовлення металевих виробів 

«Універсал» Київської міської ради 

промислової кооперації, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

368 Р-840 

Виробничо-кооперативна артіль 

кравців «Швейпром» 

Київської міської ради промислової 

кооперації, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

369 Р-841 

Виробничо-кооперативна артіль 

з пошиття ковдр і вишивання 

«Швейпром» Київської міської ради 

промислової кооперації, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

370 Р-842 

Виробничо-кооперативна артіль 

з виготовлення ящиків «Ящик» 

Київської міської ради промислової 

кооперації, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

371 Р-843 

Виробничо-кооперативна артіль 

з виготовлення коробок «Червона 

коробка» Київської міської ради 

промислової кооперації, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

  



700 

372 Р-844 

Кустарно-промислове кооперативне 

товариство з виготовлення оцту 

«Оцеткущ» Київської міської ради 

промислової кооперації, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

373 Р-845 

Кооперативно-трудова артіль 

інвалідів зі збору брухту 

«Утилізатор» Київської міської ради 

кооперативних об’єднань інвалідів, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

374 Р-846 

Виробничо-кооперативна артіль 

іграшкового промислу 

«Самодопомога» Київської міської 

ради промислової кооперації, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

375 Р-847 

Виробничо-кооперативна артіль 

чоботарів «Економ-взуття» 

Київської міської ради промислової 

кооперації, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

376 Р-848 

Механічний завод «Гном» 

Управління Південно-Західних 

шосейних доріг, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

377 Р-849 

1-я виробничо-трудова артіль 

інвалідів-водників із заготівлі та 

сплаву пилолісоматеріалів «Лісовод» 

Київської міської ради кооперативних 

об’єднань інвалідів, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

378 Р-850 

Виробничо-кооперативна артіль 

кустарів-склодувів «Точний прилад» 

Київської міської ради промислової 

кооперації, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

379 Р-851 

Виробничо-трудова артіль 

з виготовлення глиняних виробів 

«Глина» Київської міської ради 

промислової кооперації, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

  



701 

380 Р-852 

Виробничо-кооперативна артіль 

з виготовлення ялинкових прикрас 

«Гермос» Київської міської ради 

промислової кооперації, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

381 Р-863 

Миронівський дільничний 

політичний відділ Південно-Західних 

залізниць, станція Миронівка 

Шевченківського повіту Київської 

губернії 

 

Переданий до 

Партійного архіву16 

382 Р-867 

Дорожній політичний відділ 

Південно-Західних залізниць, м. Київ 

 

Переданий до 

обласного 

партійного архіву 

м. Києва17 

 

383 Р-868 

Бобринський районний політичний 

відділ Південно-Західних залізниць, 

станція Бобринська Черкаського 

повіту Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

384 Р-870 

Політичний відділ Київської дільниці 

Південно-Західних залізниць, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

385 Р-871 

Київська контора 

Українського автотранспортного 

торгівельно-промислового 

акціонерного товариства 

«Укравтопромторг», м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

386 Р-873 

Хомутецька сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських 

депутатів, с. Хомутець 

Радомисльсьського повіту 

Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 

  

                                                 
16

 Архів ЦК КПУ. З 1991 р. – Центральний державний архів громадських об’єднань 

України (ЦДАГО України, м. Київ) 
17

 Партійний архів Київського обкому КП(б)У. Майже повністю знищений в роки 

нацистської окупації. Відновив роботу у 1955-1956 роках. З 1991 р. фонди архіву увійшли 

до складу Державного архіву Київської області 



702 

387 Р-874 

Київське відділення Українського 

акціонерного товариства торгівлі 

медикаментами «Укрмедторг», 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

388 Р-879 

Київське приватне 

торгівельно-промислове акціонерне 

товариство «Прогрес» з виробництва 

та продажу металевих виробів і 

будівельних матеріалів, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

389 Р-890 

Київське єдине споживче товариство, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

390 Р-893 

Королівський сільський комітет 

незаможних селян, с. Королівка 

Макарівського району 

Київського округу 

 

Приєднаний до 

фонду Р-1202 

391 Р-894 

Київський союз робітничих 

кооперативів, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

392 
Р-895 

сч 

Київське міське управління 

робітничо-селянської міліції, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

393 Р-901 

Ровиський сільський комітет 

незаможних селян, с. Рови 

Димерського району 

Київського округу 

 

Приєднаний до 

фонду Р-1191 

 

Довідка від 

14.08.1991 

394 Р-902 

Бірківський сільський комітет 

незаможних селян, с. Бірки 

Димерського району 

Київського округу 

Приєднаний до 

фонду Р-1191 

 

Довідка від 

14.08.1991 

395 Р-904 

Катюжанський сільський комітет 

незаможних селян, с. Катюжанка 

Димерського району 

Київського округу 

Приєднаний до 

фонду Р-1191 

 

Довідка від 

14.08.1991 
  



703 

396 Р-905 
Київський дім інженерно-технічних 

працівників, м. Київ 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

397 Р-937 

Рихтянський сільський комітет 

незаможних селян, с. Рихта 

Димерського району 

Київського округу 

Приєднаний до 

фонду Р-1191 

 

Довідка від 

14.08.1991 

398 Р-942 

Комісійний магазин № 314 

Київського союзу робітничих 

кооперативів, м. Київ 

Переданий до 

Державного архіву 

м Києва 

 

399 Р-944 

Київська база матеріально-технічного 

забезпечення Української 

республіканської контори 

Всесоюзного державного об’єднання 

по заготівлі худоби «Заготскот», 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м Києва 

 

400 Р-946 

Семиполківський районний 

виконавчий комітет Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських 

депутатів, с. Семиполки Київського 

округу 

 

Приєднаний до 

фонду Р-118 

401 Р-947 

Сичівський сільський комітет 

незаможних селян, с. Сичівка 

Димерського району Київського 

округу 

Приєднаний до 

фонду Р-1191 

 

Довідка від 

14.08.1991 

402 Р-948 

Комісійний магазин № 21 Київської 

спілки споживчої кооперації, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

403 Р-949 

Виробничо-кооперативна артіль з 

виготовлення дротів та цвяхів 

«Електрозварник» Київської міської 

ради промислової кооперації, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

404 Р-952 

Виробничо-кооперативна артіль 

«Древоткань» Київської міської ради 

промислової кооперації, м. Київ 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 



704 

405 Р-953 

Кооперативно-трудова артіль кравців 

«Стандарт» Київської міської ради 

промислової кооперації, м. Київ 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

406 Р-954 

Виробничо-кооперативна артіль 

інвалідів-кулінарів «Інвалід-кулінар» 

Київського міського союзу 

кооперативних об’єднань інвалідів, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

407 Р-955 

Перша артіль інвалідів з 

виготовлення мінеральних вод і 

кондитерських виробів «Мінвод» 

Київського міського союзу 

кооперативних об’єднань інвалідів, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

408 Р-956 

Виробничо-кооперативна артіль 

інвалідів булочно-кондитерського 

промислу «Вільна праця інваліда» 

Київського міського союзу 

кооперативних об’єднань інвалідів, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

409 Р-957 

Виробничо-кооперативна артіль 

«Червоний бляхар» Київської міської 

ради промислової кооперації м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

410 Р-958 

Виробничо-кооперативна артіль 

з переробки технічних 

сільськогосподарських культур 

«Техсільпром» Київської міської ради 

промислової кооперації, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

411 Р-960 

Виробничо-кооперативна артіль з 

виготовлення цукерок «Цукерник» 

Київського міського союзу 

кооперативних об’єднань інвалідів, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

  



705 

412 Р-961 

Виробничо-кооперативна артіль 

інвалідів-пекарів «Праця інваліда-

пекаря» Київського міського союзу 

кооперативних об’єднань інвалідів, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

413 Р-962 

Виробничо-кооперативна артіль з 

виготовлення ковальських знарядь, 

вагонеток, блоків «Промкузня» 

Київської міської ради промислової 

кооперації, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

414 Р-963 

Виробничо-кооперативна артіль 

пекарів «Коопхліб» Київської міської 

ради промислової кооперації м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

415 Р-964 

Виробничо-кооперативна артіль 

з виготовлення гастрономічної 

продукції «Гастроном» Київського 

міського союзу кооперативних 

об’єднань інвалідів, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

416 Р-965 

Виробничо-кооперативна артіль 

інвалідів-поліграфістів «Інвалід-

поліграфіст» Київського міського 

союзу кооперативних об’єднань 

інвалідів, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

417 Р-966 

Виробничо-кооперативна артіль 

слюсарного виробництва 

«Металопраця» Київського міського 

союзу кооперативних об’єднань 

інвалідів, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

418 Р-967 

Виробничо-кооперативна артіль з 

виробництва рам «Трудрама» 

Київської міської ради промислової 

кооперації, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

419 Р-971 

Шулявська районна виборча комісія 

при районному виконавчому комітеті 

Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 
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420 Р-973 

Київська кооперативна виробничо-

будівельна контора, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

421 Р-975 

5-а державна махорочна фабрика 

об’єднання махорочних фабрик 

України «Укрмахортрест», м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

422 Р-984 

Київська міська телефонна мережа 

міського відділу зв’язку, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

423 Р-985 

Київське міське добровільне пожежне 

товариство, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

424 Р-986 

Київське сільськогосподарське 

бджільницьке товариство «Пасічник», 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

425 Р-987 

Київська державна санітарна 

інспекція при міській 

Раді робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

426 Р-988 

Клуб робітників народного 

господарства ім. Дзержинського, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

427 Р-990 
Київське товариство захисту тварин 

та зелених насаджень, м. Київ 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

428 Р-991 

Київський міський відділ місцевої 

промисловості міської 

Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

429 Р-992 

Художньо-декоративна майстерня 

Київської міської Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських 

депутатів, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

  



707 

430 Р-994 

Стечанський сільський комітет 

незаможних селян, с. Стечанка 

Новошепелицького району 

Київського округу 

 

Приєднаний до 

фонду Р-1190 

 

Довідка від 

22.04.1991 

431 Р-998 

Закритий студентський кооператив 

заводу «Медвертикалі», м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 
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ПОКАЖЧИК ІМЕН 

 

А 

Антипова Л.І., 192 

Артем, 325 

 

Б 

Баняцька Г.А., 192 

Баранов Л., 510 

Бєлая О.М., 2 

Бойко Г.В., 2 

Бражник І.І., 571 

 

В 

Вироцький І.І., 193 

Вівелінська Б.І., 200 

Вінчевський М., 564 

Вітте Н.К., 219 

Ворошилов [К.], 4, 81, 634, 658 

Вошкулат М.П., 500 

 

Г 

Головчанський, 211 

Гончаров О.А., 154 

Горький [М.], 681 

Гриценко Г.П., 194 

 

Ґ 

Ґалаґан Павло, 190 

 

 

Д 

Дзержинський [Ф.], 668 

Довгалевський В.С., 148 

Д’яченко І.Ф., 248 

 

І 

Ілліч (див. Ульянов В.І), 659 

 

К 

Кабанник Т.Д., 148 

Кавалерідзе І., 572 

Каменєва С.А., 2 

Косенко С.О., 453 

Котельников, 191 

Кох Е., 566 

 

Л 

Леонтович М., 505 

Ленін (див. Ульянов В.І.), 675, 684 

Ломоносов М., 535 

Любченко П.П., 152 

 

М 

Маркс К., 673 

Маркшан В.П., 192 

Молоков-Журський, 460 

Моргулев, 191 

Мочаліна О.П., 2 
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Н 

Наводнюк П.І., 558 

Назаренко Т.С., 131 

 

О 

Орлик, 148 

Осовський М.М., 280 

Очеретяний, 191 

 

П 

Паін-Фаєн С.Г., 148 

Палиг В.І., 91 

Петровський Г.І., 5, 43, 98 

Петлюра С., 32 

Письменний, 664 

Познанський С.С., 219 

Полтавець К.В., 148 

Полуянський В.П., 192 

 

Р 

Рудова Є.К., 154 

 

С 

Саричев А.К., 536 

Сегал І.Д., 491 

Скоргубський І.Г., 91 

Скоморох Г.М., 200 

Скоропадський П., 133 

Скрипник М.О., 147 

Скрипник М.Ф., 49 

 

Т 

Тихий М.Й., 215 

 

У 

Українка Леся, 200 

Ульянов В.І., 143, 659, 675, 684 

Устьянцев В.П., 281 

 

Ф 

Федоренко С.К., 362 

Франко І., 152 

Фудель-Осипова С.М., 219 

 

Ч 

Чубар В., 208 

Чурков Ю.Т., 192 

 

Ш 

Шевелева А.Є., 215 

Шевченко Т.Г., 3, 9, 68, 129, 152, 153, 

202, 469, 635 

Шкляр П.В., 131 

 

Я 

Якобчук С.О., 2 

Яновський Ф.Г., 676 
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ПОКАЖЧИК ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ 

 

А 

Абрамівка, с., Димерського р-ну, 56, 615 

Австрія, 146, 150 

Андріївка, с., Макарівського р-ну, 57, 615 

Антоново, с., Іванківського р-ну, 97 

 

Б 

Балаклія, сел., Черкаського окр., 663 

Баришівка, с., 240, 428, 454, 620, 638 

Баришівський р-н, 428, 447, 454, 620, 629, 638 

Бердичів, м., 655, 668, 671, 676, 682 

Бердичівський окр., 683 

Бердичівський пов., 146, 531  

Березанська вол., 115, 140 

Березанський р-н, 175, 620 

Березань, с., Переяславського пов., 114, 115, 619, 674 

Березань, смт., Київської обл., 175, 620 

Березна, с., Володарського р-ну, 523, 634 

Биківня, с., Київського пов., 113 

Бирзула (залізнична станція), 691 

Бишівська вол., 49,  

Бишівський р-н, 541 

Біла Церква, м., 218, 278, 446, 534, 562, 611, 618, 636, 644, 652, 668 

Білоруська СРР, 255, 357 

Білоцерківський окр., 243, 273, 278, 402, 451, 624, 636 

Білоцерківський пов., 237, 242, 374, 436, 446, 531, 532, 618, 626, 629, 644, 670, 

674 

Білоцерківщина, 273 
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Бірки, с., Димерського р-ну, 64, 616, 702 

Біробіджан, м., 153 

Блиставиця, с., Бородянського р-ну, 62, 301, 615, 634 

Блиставиця, с., Київського пов., 117 

Бобрик, с., Броварського р-ну, 163 

Бобринська (залізнична станція), 691, 701 

Богданівка, с., Бориспільського р-ну, 60, 616 

Богданівка, с., Димерського р-ну, 640 

Богуслав, м., 351, 369, 447, 485, 612, 618, 626, 640, 645, 649, 668 

Богуславський пов., 17, 369, 447, 603, 613, 626, 644, 645, 683 

Богуславський р-н, 280, 541 

Бориспіль, м., 580 

Бориспіль, смт., 482, 483, 629, 650 

Бориспільський р-н, 60, 83, 107, 482, 541, 573, 580, 616, 634, 636, 650 

Борівка, с., Ставищенського р-ну, 376, 622 

Бородянка с., 58, 213, 266, 277, 335, 382, 445, 514, 626, 630, 631, 633, 647, 651, 

671, 688 

Бородянка, смт., Київської обл., 57, 158, 615, 620, 687 

Бородянський р-н, 57, 62, 71, 74, 76, 82, 85, 86, 89, 92, 93, 99, 104, 105, 107, 

109, 110, 158, 213, 264, 277, 301, 304, 305, 308, 335, 364, 382, 445, 497, 514, 

526, 573, 601, 610, 613, 615, 616, 617, 618, 620, 622, 623, 630, 631, 632, 633, 

634, 635, 646, 647, 650, 651, 652, 687 

Бортничі, с., Броварського р-ну, 163 

Борщагівка, с., Будаївського р-ну, 303, 622 

Боярка-Будаївка с., 157, 476, 620, 650 

Бровари, м., 162, 620 

Бровари, сел., 103, 112, 113, 454, 475, 607, 619, 622, 624, 634, 650, 

616, 622 

Броварська вол., 113, 137, 153 
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Броварський р-н, 73, 103, 163, 164, 202, 241, 262, 265, 454, 475, 602, 616, 622, 

623, 624, 634, 635, 650 

Бровківська вол., 51 

Брусилів, м-ко, 546 

Будаївка, с., Будаївського р-ну, 513, 651 

Будаївка, с., Київського пов., 65, 527, 615, 622, 676 

Будаївська вол., 45, 66, 153 

Будаївський р-н, 153, 173, 244, 303, 317, 476, 513, 622, 623, 650, 651, 653 

Бузова, с., Макарівського р-ну, 61, 62, 616 

Буча, сел., Київського окр., 665 

Буча Лісова, сел., Київського пов., 116 

Буча Польова, сел., Київського пов., 116, 117 

 

В 

Васильків, м., 237, 238, 240, 243, 399, 436, 511, 626, 629, 651, 670, 674 

Васильківський пов., 238 

Васильківський р-н, 511, 651 

Велика Димерка, с. Броварського р-ну, 73, 616 

Велика Димерка, с., Великодимерського р-ну, 156, 480, 507, 620, 650, 651 

Великий Корогод, с., Чорнобильського р-ну, 68, 490, 616, 652 

Великодимерський р-н, 94, 157, 507, 635, 651 

Великополовецьке, с., Білоцерківського пов., 374, 644 

Верхівня, с., Сквирського пов., 676, 682 

Верхнє Дніпро, 418 

Вишгород, с., Київського (Святошинського) р-ну, 235, 629 

Вишеньки, с., Бориспільського р-ну, 107, 634 

Вищедубечанський р-н, 307, 635 

Вінницька обл., 389, 549, 668, 681, 683, 692 

Воздвиженка, с., Чорнобильського пов., 53, 244, 616 

Вознесенськ (залізнична станція), 691 
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Войтово, с., Переяславського пов., 118, 619 

Волга, р., 416 

Волинська губ., 147, 372 

Волинь, 387, 388 

Володарський р-н, 523, 634 

Ворзель, сел., Київського пов., 116, 117, 137, 329, 619 

Ворзель, сел., Київської приміської зони, 524, 634 

Ворзельська вол., 117 

Воронезька обл., 206 

Воскресенське, с., Переяславського р-ну, 67, 616 

 

Г 

Гайворон (залізнична станція), 692 

Германівка, с., 399, 475, 650 

Германівська вол., 537 

Германівський р-н, 475, 476, 650 

Гланишів, с., Переяславського р-ну, 212, 645 

Глухів, м., 534 

Гоголів, с., Гоголівського р-ну, 165, 621 

Гоголів, с., Київського пов., 119, 619 

Гоголівська вол., 75, 120, 616 

Гоголівський р-н, 165, 621 

Голосіївська пустинь, 531 

Голта (залізнична станція), 692 

Гомельський р-н Дніпровського басейну, 414 

Гончарівка, с., Переяславського пов., 115 

Горбова, х., 108 

Горбовичі, с., Київського р-ну, 69, 616 

Гореничі, с., Київського р-ну, 173 

Горностайпіль, с., Чорнобильського пов., 121, 357, 630 
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Горностайпіль, с., Чорнобильського р-ну, 98, 120, 184, 619, 634 

Горностайпільська вол., 52, 53 

Городище, м., 668 

Гостомель, м-ко, 116, 557, 650 

Гостомельська вол., 50, 123, 153, 286 

Гостомельський р-н, 59, 173, 410, 481, 623, 635, 652 

Гребені, с., Ржищівського р-ну, 597, 616 

Гречанівка (залізнична станція), 691 

Грушки, х., Київської приміської зони, 81, 634 

Гуто-Катюжанка, с., Димерського р-ну, 70, 616, 679 

 

Д 

Далекий Схід, 102 

«Дарниця», о., 287 

Дарниця, сел., 680 

Дарниця (залізнична станція), 689 

Деміївка, с., 344 

Десна, р., 287, 366, 416 

Димер, с., Димерського р-ну, 298, 621, 624, 678 

Димер, с., Київського пов., 123, 356, 619, 630 

Димер, смт., 166, 168 

Димер-Глібовка (залізниця), 358 

Димерка с., Броварського р-ну, 74 

Димерська вол., 49, 50, 123, 537 

Димерський р-н., 56, 64, 70, 79, 84, 90, 106, 111, 166, 169, 298, 448, 498, 615, 

616, 617, 618, 621, 624, 635, 652, 654, 678, 679, 680, 682, 702, 703 

Діброво-Ленінське, с., Бородянського р-ну, 71, 304, 616, 634 

Дмитрівка, с., Київського р-ну, 98, 634 

Дніпро, р., 44, 287, 314, 358, 366, 414, 416, 417, 513  
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Дніпровський басейн, 13, 16, 17, 20, 28, 251, 278, 302, 303, 357, 366, 414, 415, 

416, 514, 569, 625, 630, 632, 643 

Дніпропетровський окр., 313 

Доманівка, с., Іванківського р-ну, 556, 622 

Донбас, 17, 44, 375, 637 

Донецька губ., 382 

Дружня, с., Бородянського р-ну, 74, 616 

Дударі, с., Ржищівського р-ну, 552, 622 

Дударків, с., Остерського пов., 75, 616 

Дудки, с., Київського пов., 615 

 

Є 

Єврейська автономна обл., 538 

Єрківці, с., Переяславського р-ну, 96, 635 

 

Ж 

Житомир, м., 192, 503, 534 

Житомирська обл., 566, 653, 655, 656, 658, 662, 663, 668, 669, 670, 671, 672, 

675, 676, 677, 680, 682, 683, 685, 686, 687, 688, 689, 692, 693, 694, 701 

Житомирщина, 67 

Жмеринка (залізнична станція), 692 

Жукин, с., Остерського пов., 666 

Жукинська вол., 285, 287 

Жуківка, с., Переяславського пов., 552, 622 

Жуляни (залізнична станція), 513 

Жуляни, сел., Київського пов., 130 

 

З 

Заворичі, с., Київської приміської зони, 101, 635 

Загальці, с., Бородянського р-ну, 76, 105, 213, 526, 610, 616, 622, 635, 646, 647 
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Запорізька обл., 538 

Запорізький річковий порт, 414 

Звенигородка, м., 653, 654, 668, 693 

Звенигородський пов., 46, 686 

Золотоніський окр., 181 

ЗУНР, 33, 35 

 

І 

Іванків, с., Радомисльського пов., 125, 619 

Іванків, с., Іванківського р-ну, 170, 378, 450, 477, 551, 621, 624, 630, 636, 650 

Іванківська вол., 300 

Іванківський р-н, 97, 155, 165, 170, 172, 237, 274, 317, 355, 378, 410, 450, 477, 

551, 556, 614, 617, 621, 622, 623, 624, 630, 636, 650, 655 

Іваньків, с., Липовецького р-ну, 484 

Ізмаїльська обл., 538 

Ірпінь, р., 573 

Ірпінь, сел., Гостомельського р-ну, 59, 481, 635, 652 

Ірпінь, сел., Київського пов., 47, 117 

Ірпінь сел., Київської приміської зони, 77, 615 

Італія, 149 

 

К 

Кагарлик, с., Кагарлицького р-ну, 430, 479, 621, 650 

Кагарлик, с., Київського пов., 452, 645 

Кагарлицький р-н, 430, 479, 621, 650 

Казахська РСР, 518, 638 

Кам’янець-Подільський, м., 546 

Кам’янка, с., Кам’янського р-ну, 667, 689 

Кам’янський р-н, 667, 689 

Канів, м., 672 
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Канівський пов., 351, 531, 640, 693 

Канівський р-н, 682 

Карань, р., 573 

Карань, с. Переяславського р-ну, 80, 616 

Карпилівка, с., Іванківського р-ну, 614, 622 

Катеринославська губ, 191, 211, 382, 612 

Катеринославський р-н Дніпровського басейну, 414 

Катюжанка, с., Димерського р-ну, 702 

Каховське водосховище, 593 

Качали, с., Бородянського р-ну, 82, 616 

Київ, м., 2, 21, 28, 32, 33 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 54, 66, 87, 91, 124, 131, 136, 

137, 138, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 159, 173, 181, 

188, 189, 190, 191, 192, 193, 198, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 

210, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 230, 234, 238, 239, 245, 246, 

247, 248, 249, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 258, 259, 261, 265, 267, 268, 269, 

270, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 279, 280, 282, 284, 286, 290, 301, 302, 306, 

307, 309, 310, 312, 314, 315, 316, 318, 319, 325, 326, 327, 328, 330, 331, 332, 

336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 

352, 353, 354, 357, 359, 360, 361, 362, 365, 366, 367, 368, 370, 371, 372, 373, 

374, 375, 376, 379, 380, 381, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 

393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 403, 404, 405, 407, 408, 409, 411, 

412, 414, 415, 416, 418, 419, 420, 421, 423, 424, 425, 426, 427, 430, 431, 432, 

434, 435, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 445, 450, 451, 453, 455, 456, 457, 

458, 459, 460, 462, 463, 464, 466, 468, 470, 471, 473, 474, 477, 478, 483, 486, 

487, 488, 490, 491, 492, 493, 495, 496, 497, 498, 501, 503, 504, 505, 506, 508, 

509, 510, 513, 515, 516, 517, 518, 519, 521, 522, 523, 529, 530, 531, 532, 533, 

534, 535, 536, 537, 538, 541, 543, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 553, 554, 558, 

562, 563, 564, 566, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 575, 576, 577, 578, 581, 583, 

584, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 599, 600, 602, 603, 605, 608, 610, 

611, 612, 615, 618, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 
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632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 

648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 

664, 665, 666, 667, 668, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 

681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 693, 694, 695, 696, 697, 

698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707 

Київ-ІІ (залізнична станція), 9, 203, 204, 643 

Київська губ., 10, 11, 23, 32, 42, 46, 47, 51, 52, 55, 65, 91, 100, 112, 113, 114, 

116, 118, 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 130, 132, 133, 134, 135, 139, 140, 

141, 142, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 165, 182, 183, 191, 193, 199, 211, 212 

215, 221, 234, 235, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 260, 261, 264, 266, 281, 282, 

283, 288, 297, 299, 303, 306, 325, 327, 328, 330, 333, 334, 339, 340, 345, 348, 

351, 354, 355, 356, 357, 361, 363, 369, 371, 374, 376, 377, 388, 393, 429, 430, 

436, 438, 440, 444, 446, 447, 449, 451, 452, 462, 485, 516, 527, 529, 531, 534, 

552, 556, 565, 598, 603, 607, 609, 612, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 

623, 624, 625, 626, 628, 629, 630, 634, 636, 638, 640, 642, 643, 644, 645, 647, 

649, 653, 654, 655, 656, 658, 661, 662, 663, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 

674, 675, 676, 677, 679, 680, 681, 682, 683, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 

692, 693, 694, 701 

Київська обл., 2, 10, 11, 21, 22, 26, 28, 33, 35, 57, 60, 62, 67, 71, 73, 74, 76, 82, 

83, 85, 86, 89, 92, 93, 95, 96, 98, 104, 105, 109, 110, 156, 158, 162, 166, 175, 186, 

194, 196, 201, 202, 213, 222, 223, 224, 228, 235, 241, 246, 247, 254, 255, 256, 

262, 271, 276, 289, 291, 292, 296, 301, 304, 305, 307, 308, 323, 341, 374, 382, 

389, 396, 421, 428, 442, 443, 445, 454, 456, 466, 467, 468, 504, 509, 521, 522, 

523, 528, 529, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 549, 550, 558, 559, 

560, 561, 564, 565, 566, 567, 570, 573, 574, 575, 576, 578, 579, 580, 589, 590, 

591, 592, 601, 604, 605, 615, 616, 617, 618, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 629, 

630, 631, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640, 644, 646, 654, 660, 667, 687, 701 

Київська приміська зона, 77, 81, 101, 153, 246, 314, 383, 524, 606, 614, 615, 

618, 623, 634, 635, 679, 680 

Київський залізничний вузол, 152, 257, 502, 503, 532 
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Київський окр., 56, 57, 59, 61, 64, 68, 69, 70, 73, 78, 79, 80, 81, 84, 90, 94, 97, 

99, 102, 104, 106, 107, 111, 120, 148, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 165, 173, 

176, 179, 184, 186, 212, 237, 238, 244, 252, 253, 273, 274, 277, 282, 287, 288, 

289, 298, 303, 311, 312, 313, 315, 317, 321, 332, 335, 336, 338, 345, 378, 383, 

386, 387, 401, 402, 404, 406, 408, 410, 411, 422, 423, 430, 433, 440, 441, 442, 

444, 447, 448, 449, 450, 454, 461, 463, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 

483, 484, 485, 488, 490, 491, 497, 498, 506, 508, 511, 512, 513, 514, 517, 525, 

526, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 597, 602, 607, 609, 610, 614, 615, 616, 

617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 627, 629, 630, 632, 634, 635, 636, 640, 

642, 643, 645, 647, 650, 651, 652, 653, 654, 665, 678, 679, 680, 682, 684, 702, 

703, 707 

Київський пов., 46, 50, 55, 65, 91, 100, 112, 113, 116, 119, 123, 127, 128, 130, 

137, 138, 139, 147, 191, 259, 266, 281, 285, 286, 320, 329, 330, 332, 355, 356, 

393, 436, 446, 452, 462, 527, 529, 531, 536, 615, 617, 619, 620, 622, 623, 626, 

630, 634, 645, 653, 667, 671, 672, 675, 676, 679, 685, 688, 690 

Київський р-н, 8, 68, 69, 70, 73, 78, 79, 88, 95, 98, 110, 157, 173, 174, 189, 408, 

464, 538, 618, 620, 623, 634, 635, 636, 638, 654 

Київський р-н Дніпровського басейну, 414 

Київський р-н Південно-Західної залізниці, 26, 245, 257, 464, 532, 627 

Київський (Святошинський) р-н, 235, 629 

Київський річковий порт, 414 

Київщина, 2, 32, 34, 42, 153, 273, 295, 315, 464, 565, 572 

Киселівка, с., Київського пов., 117 

Китаєво, х., 214 

Китаївська пустинь, 531 

Кіровоградська обл., 194 

Козаровичі, с., Димерського р-ну, 79, 399, 498, 616, 652 

Козятин (залізнична станція), 692 

Козятинський залізничний вузол, 517 

Коленці, с., Іванківського р-ну, 237, 355, 623, 630 
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Колонщина, с., Макарівського р-ну, 84, 617 

Конотоп, м., 534 

Корніївка, с., Лехнівського р-ну, 411, 623 

Королівка, с., Макарівського р-ну, 702 

Коростень (залізнична станція), 692 

Коростенський окр., 148 

Корсунь, м., 527, 624, 667, 668, 673, 686, 690, 691, 693 

Красилівка, с., Київського р-ну, 95, 635 

Красятицька вол., 133, 300 

Кременчуцьке водосховище, 593 

Крим, 153, 501 

Кримська обл., 538 

Круглик, с., Київського р-ну, 68, 635 

Курська губ., 211 

 

Л 

Латвія, 150 

Левківка, с., Уманського пов., 663 

Ленінський р-н, м. Києва, 688 

Лехнівка, с., Лехнівського р-ну, 485, 650 

Лехнівка, с., Переяславського пов., 126, 619 

Лехнівський р-н, 411, 485, 623, 650 

Липовець, м., 139, 618, 669, 681 

Липовецький пов., 681 

Литвинівка, с., Димерського р-ну, 84, 617, 680 

Литвинівська вол., 49  

Личанка, с., Будаївського р-ну, 653 

Лісники, с., Київського пов., 393, 623 

Луб’янка, с., Бородянського р-ну, 85, 305, 613, 617, 632, 635 

Лука, с., Будаївського р-ну, 244, 623 
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Лука, с., Київського р-ну, 408, 623 

Людвинівка, х., Макарівського р-ну, 95 

 

М 

Майданівка, с., Бородянського р-ну, 86, 497, 617, 652 

Макарів, сел., Київського пов., 127, 619, 679, 690 

Макарів, сел., Макарівського р-ну 176, 311, 621, 627 

Макарівський р-н, 57, 61, 81, 84, 94, 102, 177, 311, 609, 615, 616, 617, 618, 622, 

627, 702 

Македони, с., 386, 603, 607, 621, 623, 644 

Маковище, с., Макарівського р-ну, 609, 622 

Максимовицька вол., 53 

Малин, м., 631, 632, 634, 639, 649, 650, 651, 655 

Малинський окр., 125, 151, 182, 183, 284, 355, 363, 376, 452, 617, 621, 622, 

623, 624, 630, 655, 685, 687, 688 

Мануїльське, с., Димерського р-ну, 90, 448, 617, 635, 682 

Мартиновицька вол., 52 

Мелітополь, м., 153 

Мигалки, с., Бородянського р-ну, 601, 630 

Микільська Борщагівка, с., Київського пов., 128, 436, 619, 626 

Микільська Слобідка сел., 343 

Микільсько-Борщагівська вол., 49 

Миколаївська губ., 691 

Миколаївська обл., 691 

Микуличі, с., Бородянського р-ну, 92, 617 

Микуличі, с., Київського пов., 117 

Миронівка (залізнична станція), 701 

Миронівський р-н, 280 

Мирча, с., Бородянського р-ну, 89, 104, 617, 635 

Михайлівська Рубежівка, с., Київської приміської зони, 606, 635 
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Мінська губ., 124 

Містечко, с., Радомисльського пов., 680 

Могилівський р-н Дніпровського басейну, 414 

Мозирський р-н Дніпровського басейну, 414 

Москва, м., 357, 546, 653, 656, 658, 660, 664, 673, 679, 682 

Московська обл., 661 

Московська Києво-Воронезька залізниця, 9, 203, 643 

Мостище, с., Гостомельського р-ну, 410, 623 

Музичі, с., Київського р-ну, 73, 78, 635 

 

Н 

Недра, р., 573 

Німеччина, 64, 110, 150, 154, 164, 176, 188, 537, 538, 539 

Нова Гребля, с., Бородянського р-ну, 93, 617 

Нові Шепеличі, с., Чорнобильського пов., 135, 620, 675, 677 

Нові Шепеличі, с., Новошепелицького р-ну, 186, 512, 621, 650 

Новомирівка, с., Макарівського р-ну, 94, 95, 617 

Новошепелицький р-н, 186, 188, 512, 621, 650, 707 

Нью-Йорк, м., 435 

 

О 

Обухів, с., Київського пов., 130, 131, 620, 672 

Обухів, с., Обухівського р-ну, 609, 630 

Обухівський р-н, 475, 476, 609, 630 

Обуховичі, с., Іванківського р-ну, 97, 274, 617, 623 

Одеса, м., 692 

Одеська губ., 691 

Одеська обл., 201, 538, 550, 566, 691, 692 

Одеський окр., 313 

Олександрівський р-н Дніпровського басейну, 414 
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Опачичі, с., Чорнобильського р-ну, 684 

Оране, с., Іванківського р-ну, 410, 623 

Остер, м., 119 

Остерський пов., 75, 119, 285, 616, 666 

 

П 

Паришів, с., Чорнобильського р-ну, 678 

Передмістна Слобідка сел., 344 

Переяслав, м., 51, 118, 140, 147, 179, 180, 297, 312, 333, 429, 444, 461, 525, 

553, 556, 615, 618, 621, 627, 632, 636, 638, 640, 642, 643, 644, 647 

Переяслав-Хмельницький р-н, 241 

Переяславський р-н, 67, 80, 96, 212, 461, 478, 525, 555, 616, 632, 635, 640, 644, 

645, 652 

Переяславський пов., 100, 114, 118, 126, 147, 329, 333, 429, 552, 556, 598, 617, 

619, 622, 623, 638, 642, 674 

Персія, 434 

Пилипче, с., Березанського р-ну, 176 

Пилипчич, с., Переяславського пов., 100, 617 

Пилява, с., Димерського р-ну, 678 

Пилява, с., Канівського р-ну, 682 

Пирогів, с., Будаївського р-ну, 317, 623 

Південно-Казахстанська обл., 518, 638 

Південь України, 123 

Південно-Західна залізниця, 8,18,19, 43, 139, 198, 199, 245, 257, 320, 391, 397, 

398, 412, 422, 464, 501, 503, 515, 516, 632, 689 

Південно-Західні залізниці, 11, 16, 25, 26, 152, 256, 257, 258, 320, 362, 363, 

439, 498, 499, 500, 643, 651, 691, 692, 701 

Північний Кавказ, 124 

Північно-Західна залізниця, 147, 643 

Підварки, с., Переяславського р-ну, 478, 652 
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Підгірці, с., Київського пов., 100, 617 

Пісківка, с., Бородянського р-ну, 99, 100, 264, 335, 364, 526, 617, 623, 630, 

631, 647 

Поволжя, 121, 123 

Погреби, с., Київського пов., 113 

Погребище, с., Бердичівського окр., 683  

Погребище, сел., 669 

Погребищенський р-н, Бердичівського окр., 683 

Подільська губ, 147, 191, 372 

Подольськ, м., Московської обл., 661 

Полісся, 390 

Полтавська губ., 51, 147, 191, 211, 691 

Полтавська обл., 691 

Польща, 146, 150, 154, 192, 412, 539 

Потіївка, с., Малинського окр., 655, 687 

Правобережжя, 6, 29, 30, 124, 125, 412, 600, 602, 625, 637 

Правобережна Україна, 339 

Преображенська пустинь, 531 

Приамур’я, 102 

Прибірськ, с., Чорнобильського пов., 354, 630, 663 

Прибірська вол., 52, 143, 300 

Приморський край, 538 

Прип’ять, м., 198 

Прип’ять, р., 366, 416, 417 

Пуща-Водиця, сел., 154 

 

Р 

Радомисль, м., 399, 615, 617, 618, 624, 625, 631, 632, 634, 637, 638, 645, 647, 

686, 687, 693, 694 

Радомисльський пов., 125, 132, 619, 620, 658, 680, 683, 701 
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Радомисльський р-н, 363, 630 

Радянський Союз (див. СРСР), 36 

Раска, с., Бородянського р-ну, 100 

Ржищів, сел., Київського пов., 462, 631, 634 

Ржищівська вол., 537 

Ржищівський р-н, 274, 386, 552, 597, 616, 622, 623 

Рибальський острів, 278 

Рихта, с., Димерського р-ну, 703 

Рови, с., Димерського р-ну, 702 

Рогозів, с., Переяславського пов., 598, 623 

Рогозів, с., Рогозівського р-ну, 449, 482, 624, 650 

Рогозівський р-н, 449, 482, 624, 650 

Рожів, с., Макарівського р-ну, 102, 617 

Рожів, с., Радомисльского р-ну, 363, 630 

Рожівка, с., Броварського р-ну, 262, 622 

Рожівка, с., Київського пов., 113 

Рожни, с., Броварського р-ну, 241, 622 

Розважів, с., Радомисльського пов, 132, 620 

Розважів, с. Розважівського р-ну, 452, 481, 624, 651 

Розважівський р-н, 452, 481, 624, 651 

Рокитнянський р-н, 541 

РСФРР, 30, 35, 36, 41, 43, 44, 52, 65, 120, 124, 135, 136, 143, 145, 146, 149, 190, 

192, 208, 220, 221, 257, 258, 259, 260, 319, 320, 338, 339, 380, 412, 419, 431, 

439, 463, 608, 652 

Російська Федерація, 661, 694 

Рубежівка, с., Київського пов., 117 

Руда, р., 282 

Рудницьке, с., Баришівського р-ну, 447, 629 

Рудня, с., Великодимерського р-ну, 94, 635 

Рудня-Шибенська, х., 108 
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С 

Санкт-Петербург, м., 694 

Свиноїди, с., Вищедубечанського р-ну, 307, 635 

Світильня, с., Броварського р-ну, 202, 635 

Святошин, сел., 45, 679 

Северинівка, с., Макарівського р-ну, 62, 

Семенівка, с., Переяславського пов., 115, 140 

Семиполки, с., Броварського р-ну, 602, 623 

Семиполки, с. Семиполківського р-ну, 703 

Середнє Дніпро, 358, 418 

Сибір, 282 

Синява, с., Білоцерківського пов., 242, 629 

Сичівка, с. Димерського р-ну, 665 

Сквира, м., 51, 141, 615, 618, 669 

Сквирський пов., 141, 676, 682 

Скибин, х., 74 

Славутич, м., 543 

Сміла, м., 195, 289, 538, 665, 669 

Совки, с., Київської приміської зони, 614, 623 

Сож, р., 416 

Соснова, с., Переяславського р-ну, 555, 632  

Софіївська Борщагівка, с., Київського пов., 129 

Сошників, с., Бориспільського р-ну, 83, 636 

СРСР, 10, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 35, 36, 37, 38, 40, 88, 143, 145, 146, 

148, 149, 150, 152, 159, 164, 166, 174, 176, 177, 184, 193, 199, 210, 222, 226, 

227, 229, 233, 239, 240, 246, 250, 252, 254, 255, 270, 275, 277, 290, 310, 313, 

314, 318, 319, 321, 328, 337, 338, 339, 341, 342, 347, 353, 358, 363, 366, 368, 

369, 372, 374, 375, 377, 378, 380, 385, 390, 391, 392, 393, 400, 401, 402, 403, 

404, 409, 412, 413, 415, 416, 421, 423, 424, 427, 431, 432, 433, 434, 437, 438, 

439, 440, 441, 442, 443, 455, 456, 459, 468, 470, 477, 480, 503, 519, 520, 529, 
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530, 536, 537, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 549, 550, 554, 559, 560, 

561, 564, 566, 568, 569, 572, 573, 583, 590, 591, 593, 594, 595, 601, 603, 604, 

608, 623, 624, 625, 628, 629, 633, 637, 638, 639, 645, 646, 658, 659, 664, 665, 

666, 689, 694 

Спиченці, с., Сквирського пов., 51 

Ставище, с., Білоцерківського окр., 451, 624 

Ставище, с., Малинського окр., 182, 621 

Ставище, с., Таращанського пов., 132, 620 

Ставищенський р-н, Малинського окр., 182, 376, 622 

Ставівська вол., 49 

Сталінська обл., 538 

Сталінський р-н, м. Києва, 688 

Стара Дарниця, сел., 343 

Старе Село, х., 92 

Старі Петрівці, с., Димерського р-ну, 167 

Старі Петрівці, с., Київського пов, 529, 622 

Старопетрівська вол., 50  

Стечанка, с., Новошепелицького р-ну, 707 

Стечанська вол., 53 

Сукачі, с., Іванківського р-ну, 317, 623 

Схід, 657 

 

Т 

Таврійська губ., 191  

Таганча, с., Богуславського пов., 683 

Таганча, с., Канівського пов., 693 

Тальне, с., Тальнівського р-ну, 669 

Тальнівський р-н, 289 

Тарасовичі, с., Димерського р-ну, 679 

Тарасово, сел. Київського пов., 117 
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Тараща, м., 240, 299, 449, 619, 636, 670 

Таращанський пов., 42, 132, 299, 449, 620, 636, 657 

Таращанський р-н, 280,  

Теремці, с., Чорнобильського р-ну, 104, 617 

Тетерів, р., 358 

Товстий Ліс, с., Товстоліського р-ну, 125, 183, 617, 621, 623 

Толокунь, с., Димерського р-ну, 106, 654 

Требухів, с., Броварського р-ну, 454 

Трипілля, м-ко, Київського пов., 55, 355, 615, 626, 667 

Трипільська вол., 55, 537,  

Трубіж, р., 573 

 

У 

Узбецька РСР, 206 

Україна, 2, 13, 30, 35, 36, 37, 191, 207, 209, 210, 211, 234, 306, 319, 380, 387, 

544, 545, 564, 566, 580, 603, 638, 654, 656, 661, 662, 664, 666, 667, 670, 671, 

672, 674, 675, 676, 677, 679, 683, 685, 701, 706 

Українська Держава, 234 

УНР, 32, 33, 36, 46, 133, 193, 234, 523 

УРСР, 9, 10, 12, 20, 22, 23, 28, 29, 35, 36, 37, 67, 93, 110, 164, 176, 193, 196, 

197, 198, 201, 204, 206, 207, 214, 219, 222, 224, 225, 226, 227, 236, 238, 270, 

271, 292, 294, 295, 296, 321, 323, 324, 374, 425, 426, 427, 456, 459, 468, 470, 

494, 518, 521, 522, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 558, 559, 560, 561, 

564, 566, 570, 571, 572, 573, 574, 578, 584, 585, 587, 588, 591, 592, 593, 594, 

595, 624, 628, 629, 633, 637, 640, 644, 645, 646, 647, 654, 657, 658, 659, 660, 

661, 662, 664, 666, 676, 677, 684 

УСРР, 6, 9, 12, 14, 17, 27, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 

55, 65, 66, 77, 85, 89, 112, 113, 114, 116, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 

127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 142, 143, 144, 

145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 166, 
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167, 169, 172, 173, 174, 175, 177, 179, 182, 183, 184, 187, 190, 192, 193, 199, 

203, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 217, 220, 222, 242, 248, 249, 250, 

251, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 269, 270, 272, 

275, 279, 280, 281, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 299, 300, 301, 303, 

304, 305, 306, 307, 309, 313, 314, 316, 318, 319, 320, 325, 326, 327, 328, 329, 

330, 331, 333, 334, 337, 338, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 351, 

352, 353, 355, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 371, 372, 373, 375, 376, 

377, 378, 380, 381, 382, 384, 385, 388, 389, 392, 393, 396, 397, 398, 404, 407, 

408, 409, 410, 412, 414, 415, 416, 417, 419, 420, 421, 423, 424, 430, 431, 432, 

433, 434, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 457, 461, 462, 463, 467, 471, 472, 

473, 476, 479, 489, 492, 493, 496, 499, 500, 501, 506, 508, 515, 516, 524, 533, 

534, 536, 547, 550, 551, 554, 558, 562, 563, 568, 569, 601, 604, 625, 626, 627, 

629, 630, 634, 637, 646, 652, 654, 657, 658, 659, 661, 662, 663, 680, 681 

Умань, м., 195, 670, 671, 693 

Уманський пов., 663 

 

Ф 

Фастів, м., 145, 221, 629, 670 

Фастівський залізничний вузол, 517 

Ферганська долина, 206 

Філіціалівка, с., Бородянського р-ну, 107, 108, 618 

 

Х 

Хабаровський край, 538 

Хабне, м-ко, Хабнівського р-ну, 483, 651 

Хабне, м-ко, Чорнобильського пов., 134, 620 

Хабнівська вол., 133 

Хабнівський р-н, 289, 483, 651 

Харків, м., 147 

Харківська губ., 191 
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Харківська обл., 201, 550, 566 

Херсонська губ., 163, 191, 211 

Ходорівська вол., 613 

Хомутець, с., Радомисльського пов., 701 

Хотів, с., Київського пов., 446, 620 

Хотів, с., Київського р-ну, 79, 636 

Хотів, с., Хотівського р-ну, 186, 621 

Хотівська вол., 153, 536 

Хотівський р-н, 186 

Хочева, с., Іванківського р-ну, 155, 623  

Христинівка (залізнична станція), 692 

 

Ч 

Чеповичі, с., Радомисльського пов., 658 

Червона Слобода, с., Макарівського р-ну, 81, 618 

Черкаси, м., 215, 240, 282, 565, 611, 626, 661, 662, 670, 671, 690 

Черкаська обл., 653, 654, 661, 662, 663, 665, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 

682, 683, 686, 687, 689, 690, 691, 692, 693, 701 

Черкаський окр., 663 

Черкаський пов., 234, 690, 701 

Черкаський р-н, 10, 215, 241, 664 

Чернігів, м., 214 

Чернігівська губ., 75, 147, 191, 211, 372, 666 

Чернігівська обл., 323, 389 

Чернігівський окр., 402 

Чернігівський р-н Південно-Західної залізниці, 415 

Чернігівщина, 572 

Черняхів, с., Київського пов., 675 

Чехословаччина, 150 

Чигирин, м., 672, 687 
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Чигиринський пов., 234 

Чимкент, м., Казахської РСР, 518, 638 

Чоколівка, сел., Київського пов., 129, 130 

Чорнобиль, смт., 52, 53, 133, 142, 184, 185, 199, 200, 235, 299, 328, 334, 336, 

348, 484, 508, 528, 598, 615, 619, 621, 622, 625, 628, 636, 642, 643, 645, 647, 

649, 651 

Чорнобильський пов., 10, 133, 134, 135, 200, 235, 244, 300, 328, 354, 357, 616, 

620, 625, 628, 630, 663, 675, 677 

Чорнобильський р-н, 68, 98, 104, 120, 154, 185, 490, 508, 528, 616, 617, 619, 

622, 634, 651, 652, 678, 684 

 

Ш 

Швеція, 148 

Шевченківський окр., 26, 288, 527, 624, 673 

Шевченківський пов., 701 

Шевченково сел., Бородянського р-ну, 92 

Шепелицька вол., 52, 

Шепетівка, м., 546 

Шепетівський окр., 215 

Шибене, с., Бородянського р-ну, 109, 308, 618, 635 

Шпилі, с., Іванківського р-ну, 165, 623 

Шпитьки, с., Київського пов., 647 

Шпитьки, с., Київського р-ну, 70, 636 

Шпола, м., 670 

Шполянський р-н, 289 

 

Ю 

Югославія, 150 

Юрівка, с., Київського р-ну, 110, 618 

Юшки, с., Ржищівського р-ну, 274, 623 
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Я 

Яблунька, с., Київської приміської зони, 246, 618 

Ярославка, с., Звенигородського пов., 686 

Ясногородка, с., Димерського р-ну, 111, 618 

 

 

 


