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Народного комісаріату освіти УСРР     178 

129. ф. Р-1188 сч Головне фінансове управління Київської обласної 

державної адміністрації       179 

130. ф. Р-1190 Новошепелицький районний комітет незаможних  

селян           185 

131. ф. Р-1191 Димерський районний комітет незаможних селян 186 

132. ф. Р-1192 Будаївський районний комітет незаможних селян 186 

133. ф. Р-1193 Бородянський районний комітет незаможних селян 187 

134. ф. Р-1194 Галинківське тваринницьке радянське господарство 

«Більшовик Полісся»        188 

135. ф. Р-1195 Київський районний комітет незаможних селян  189 

136. ф. Р-1196 Бородянський радгосп тваринницької бази 

Міністерства хімічної промисловості СРСР    190 

137. ф. Р-1197 Гоголівський районний комітет незаможних селян 191 

138. ф. Р-1199 Ржищівський районний комітет незаможних селян 191 

139. ф. Р-1200 Іванківський районний комітет незаможних селян 192 

140. ф. Р-1201 Переяславський районний комітет незаможних 

селян           192 

141. ф. Р-1202 Макарівський районний комітет незаможних селян 193 

142. ф. Р-1204 Зернофуражне радянське господарство 

транспортної контори Всеукраїнської кооперативної спілки 194 

143. ф. Р-1205 Бабинецьке тваринницьке радянське господарство 

при Всеукраїнській і Київській радах професійних спілок  195 

144. ф. Р-1206 Ульянівське городницьке радянське господарство 

Київської трикотажної фабрики      196 

145. ф. Р-1208 Загальцівське тваринницьке радянське 

господарство ім. «Другої п’ятирічки» Народного комісаріату 

радгоспів УСРР         196 

146. ф. Р-1209 Козинцівське тваринницьке радянське господарство 

«Нове життя» Народного комісаріату радгоспів УСРР  197 
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147. ф. Р-1212 Гатненська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       197 

148. ф. Р-1213 Бобрицьке тваринницьке радянське господарство 

при Київській міській спілці споживчих товариств   199 

149. ф. Р-1214 Броварське зернове радянське господарство 

при Київському закритому військовому кооперативі   199 

150. ф. Р-1215 Броварське тваринницьке радянське господарство 

Головного управління комбікормової промисловості 

Народного комісаріату харчової промисловості СРСР  200 

151. ф. Р-1216 Феліціалівське зернове радянське господарство 

ім. Шевченка Народного комісаріату радгоспів СРСР  200 

152. ф. Р-1217 Розважівський волосний комітет незаможних селян 201 

153. ф. Р-1218 Чорнобильський волосний комітет незаможних  

селян           201 

154. ф. Р-1219 Ташанський волосний комітет незаможних селян 202 

155. ф. Р-1220 Васильківський волосний комітет незаможних селян 203 

156. ф. Р-1221 Красятицький волосний комітет незаможних селян 203 

157. ф. Р-1222 Горностайпільський волосний комітет незаможних  

селян           204 

158. ф. Р-1223 Ворзельський волосний комітет незаможних селян 204 

159. ф. Р-1224 Бориспільський волосний комітет незаможних селян 205 

160. ф. Р-1225 Стечанський волосний комітет незаможних селян 206 

161. ф. Р-1226 Макарівський волосний комітет незаможних селян 207 

162. ф. Р-1227 Гостомельський волосний комітет незаможних селян 208 

163. ф. Р-1228 Литвинівський волосний комітет незаможних селян 208 

164. ф. Р-1229 Броварський волосний комітет незаможних селян 209 

165. ф. Р-1231 Переяславський волосний комітет незаможних селян 209 

166. ф. Р-1232 Березанський волосний комітет незаможних селян 210 

167. ф. Р-1233 Лехнівський волосний комітет незаможних селян 211 

168. ф. Р-1234 Бородянський волосний комітет незаможних селян 211 

169. ф. Р-1235 Димерський волосний комітет незаможних селян 212 

170. ф. Р-1237 Помоклівський волосний комітет незаможних селян 212 

171. ф. Р-1238 Германівський волосний комітет незаможних селян 213 

172. ф. Р-1239 Трипільський волосний комітет незаможних селян 213 

173. ф. Р-1240 Хоцьківський волосний комітет незаможних селян 214 

174. ф. Р-1241 Корнилівський волосний комітет незаможних селян 214 

175. ф. Р-1243 Максимовицький волосний комітет незаможних  

селян           215 
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176. ф. Р-1244 Мартиновицький волосний комітет незаможних  

селян           215 

177. ф. Р-1247 Черняхівський волосний комітет незаможних селян 216 

178. ф. Р-1248 Войтовський волосний комітет незаможних селян 216 

179. ф. Р-1249 Дем’янецький волосний комітет незаможних селян 217 

180. ф. Р-1250 Скопецький волосний комітет незаможних селян 217 

181. ф. Р-1251 Хотівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       218 

182. ф. Р-1252 Великоприцьківський волосний комітет незаможних 

селян           219 

183. ф. Р-1253 Ставівський волосний комітет незаможних селян 219 

184. ф. Р-1255 Ржищівський волосний комітет незаможних селян 220 

185. ф. Р-1256 Шепелицький волосний комітет незаможних селян 220 

186. ф. Р-1257 Будаївська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       221 

187. ф. Р-1259 Український інститут підвищення кваліфікації 

господарників та інженерно-технічних працівників 

Народного комісаріату місцевої промисловості УРСР  223 

188. ф. Р-1261 Переяславська повітова рада народного господарства 224 

189. ф. Р-1262 Сквирська повітова рада народного господарства 225 

190. ф. Р-1264 Бучанська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       225 

191. ф. Р-1266 Гостомельський районний виконавчий комітет 

Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів 227 

192. ф. Р-1268 Хабнівський районний виконавчий комітет 

Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів 229 

193. ф. Р-1269 Виконавчий комітет Бишівської районної 

Ради депутатів трудящих       229 

194. ф. Р-1270 Виконавчий комітет Ржищівської районної 

Ради депутатів трудящих       231 

195. ф. Р-1272 Бориспільський районний виконавчий комітет 

Ради депутатів трудящих       232 

196. ф. Р-1274 Доманівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       233 

197. ф. Р-1275 Виконавчий комітет Семиполківської сільської 

Ради депутатів трудящих       234 

198. ф. Р-1276 Лучанська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       236 
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199. ф. Р-1277 Виконавчий комітет Княжицької сільської 

Ради депутатів трудящих       237 

200. ф. Р-1279 Шпилівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       239 

201. ф. Р-1280 Ходосівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       240 

202. ф. Р-1281 Виконавчий комітет Плосківської сільської 

Ради депутатів трудящих       241 

203. ф. Р-1282 Феневицька сільська рада робітничих селянських і 

червоноармійських депутатів       242 

204. ф. Р-1283 Виконавчий комітет Озерської сільської 

Ради депутатів трудящих       244 

205. ф. Р-1284 Виконавчий комітет Требухівської сільської 

Ради депутатів трудящих       245 

206. ф. Р-1285 Ворзельська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       247 

207. ф. Р-1286 Свиноїдівська сільська рада робітничих, селянських 

і червоноармійських депутатів      248 

208. ф. Р-1287 Новопетрівцівська сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів    249 

209. ф. Р-1288 Макарівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       250 

210. ф. Р-1289 Блідчанська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       251 

211. ф. Р-1290 Виконавчий комітет Небратської сільської 

Ради депутатів трудящих       251 

212. ф. Р-1291 Михайлівська сільська рада робітничих, селянських 

і червоноармійських депутатів      253 

213. ф. Р-1292 Вишгородська сільська рада робітничих селянських 

і червоноармійських депутатів      254 

214. ф. Р-1293 Михайлівсько-Рубежівська сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів    255 

215. ф. Р-1294 Синяківська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       256 

216. ф. Р-1295 Совківська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       257 

217. ф. Р-1296 Виконавчий комітет Зазим’янської сільської 

Ради депутатів трудящих       258 
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218. ф. Р-1297 Виконавчий комітет Літківської сільської 

Ради депутатів трудящих       260 

219. ф. Р-1298 Новомакалевицька сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів    261 

220. ф. Р-1299 Опанасівська сільська Рада депутатів трудящих  262 

221. ф. Р-1300 Виконавчий комітет Бобрицької сільської 

Ради депутатів трудящих       263 

222. ф. Р-1301 Микільсько-Слобідська сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів    265 

223. ф. Р-1302 Пухівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       265 

224. ф. Р-1303 Білицька сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       266 

225. ф. Р-1304 Віто-Литовська сільська рада робітничих, селянських 

і червоноармійських депутатів      267 

226. ф. Р-1305 Кулажинська сільська рада робітничих, селянських 

і червоноармійських депутатів      268 

227. ф. Р-1306 Виконавчий комітет Красилівської сільської 

Ради депутатів трудящих       269 

228. ф. Р-1307 Воропаївська сільська рада робітничих селянських і 

червоноармійських депутатів       271 

229. ф. Р-1308 Шпитьківська сільська рада робітничих, селянських 

і червоноармійських депутатів      272 

230. ф. Р-1309 Запрудська сільска рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       273 

231. ф. Р-1310 Станишівська сільська рада робітничих, селянських 

і червоноармійських депутатів      274 

232. ф. Р-1311 Виконавчий комітет Жердівської сільської 

Ради депутатів трудящих       275 

233. ф. Р-1312 Кухмістерсько-Слобідська сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів    276 

234. ф. Р-1313 Всесоюзні агрономічні курси при Київському 

об’єднанні цукрової промисловості УСРР    277 

235. ф. Р-1314 Виконавчий комітет Заворицької сільської 

Ради депутатів трудящих       277 

236. ф. Р-1315 Жулянська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       278 

237. ф. Р-1316 Малоберезанська сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів    279 
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238. ф. Р-1317 Романівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       280 

239. ф. Р-1318 Коленцівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       281 

240. ф. Р-1319 Виконавчий комітет Калитянської сільської 

Ради депутатів трудящих       282 

241. ф. Р-1320 Хочевська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       283 

242. ф. Р-1321 Оранська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       284 

243. ф. Р-1322 Потоківська сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів    285 

244. ф. Р-1323 В’юнищенська сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів    285 

245. ф. Р-1325 Бородянська районна судово-земельна комісія 

при районному земельному відділі      286 

246. ф. Р-1326 Іванківська районна судово-земельна комісія 

при районному земельному відділі      287 

247. ф. Р-1327 Димерська районна судово-земельна комісія 

при районному земельному відділі      288 

248. ф. Р-1328 Рогозівська районна судово-земельна комісія 

при районному земельному відділі      288 

249. ф. Р-1329 Гостомельська районна судово-земельна комісія 

при районному земельному відділі      289 

250. ф. Р-1330 Київська окружна судово-земельна комісія  289 

251. ф. Р-1332 Будаївська районна судово-земельна комісія 

при районному земельному відділі      290 

252. ф. Р-1333 Великодимерська районна судово-земельна комісія 

при районному земельному відділі      291 

253. ф. Р-1335 Виконавчий комітет Берестянської сільської 

Ради депутатів трудящих       291 

254. ф. Р-1337 Харківецька сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       292 

255. ф. Р-1338 Гаврилівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       293 

256. ф. Р-1339 Пироговицька сільська рада робітничих, селянських 

і червоноармійських депутатів      294 

257. ф. Р-1340 Виконавчий комітет Світильнянської сільської 

Ради депутатів трудящих       295 



14 

258. ф. Р-1341 Студениківська сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів    296 

259. ф. Р-1342 Циблівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       297 

260. ф. Р-1343 Пилявська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       298 

261. ф. Р-1344 Вінинська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       298 

262. ф. Р-1345 Новосоколівська сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів    299 

263. ф. Р-1346 Білобережанська сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів    300 

264. ф. Р-1347 Денисівська сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів    301 

265. ф. Р-1348 Ровівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       302 

266. ф. Р-1349 Руднянська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       303 

267. ф. Р-1350 Великокрупільська сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів    304 

268. ф. Р-1351 Положаївська сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів    304 

269. ф. Р-1352 Софіївсько-Борщагівська сільська рада 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів  305 

270. ф. Р-1353 Виконавчий комітет Погребівської сільської 

Ради депутатів трудящих       306 

271. ф. Р-1354 Карпилівська сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів    307 

272. ф. Р-1355 Микільсько-Борщагівська сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів    308 

273. ф. Р-1357 Тарасівщинська сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів    308 

274. ф. Р-1358 Ташанська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       309 

275. ф. Р-1359 Сукачівська сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів    310 

276. ф. Р-1360 Стайківська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       310 
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277. ф. Р-1362 Гудимівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       311 

278. ф. Р-1363 Перегудівська сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів    312 

279. ф. Р-1364 Усівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       312 

280. ф. Р-1365 Паришківська сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів    313 

281. ф. Р-1366 Мотижинська сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів    314 

282. ф. Р-1367 Броварська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       315 

283. ф. Р-1368 Виконавчий комітет Мироцької сільської 

Ради депутатів трудящих       315 

284. ф. Р-1369 Вахівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       316 

285. ф. Р-1370 Рокитянська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       317 

286. ф. Р-1371 Вишеньківська сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів    318 

287. ф. Р-1372 Язвинківська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       318 

288. ф. Р-1373 Черевківська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       319 

289. ф. Р-1374 Лукашівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       319 

290. ф. Р-1375 Виконавчий комітет Руднянської сільської 

Ради депутатів трудящих       320 

291. ф. Р-1376 Сомково-Долинська сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів    321 

292. ф. Р-1377 Жуківська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       322 

293. ф. Р-1378 Малокрупільська сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів    323 

294. ф. Р-1379 Виконавчий комітет Новобудської сільської 

Ради депутатів трудящих       323 

295. ф. Р-1380 Кожухівська сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів    325 
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296. ф. Р-1381 Великовільшанська сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів    325 

297. ф. Р-1382 Семенівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       326 

298. ф. Р-1383 Демидівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       327 

299. ф. Р-1384 Виконавчий комітет Гоголівської сільської 

Ради депутатів трудящих       327 

300. ф. Р-1385 Копилівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       329 

301. ф. Р-1386 Дернівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       329 

302. ф. Р-1387 Миколаївська сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів    330 

303. ф. Р-1388 Сичівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       330 

304. ф. Р-1389 Бортницька сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       331 

305. ф. Р-1390 Рихтянська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       331 

306. ф. Р-1391 Небелицька сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       332 

307. ф. Р-1392 Троєщинська сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів    332 

308. ф. Р-1393 Київська губернська комісія незаможних селян 

при губернському виконавчому комітеті Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів    333 

309. ф. Р-1394 Ярешківська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       334 

310. ф. Р-1395 Осокорківська сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів    334 

311. ф. Р-1396 Міхлівщинсько-Алферівська сільська рада 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів  335 

312. ф. Р-1397 Прибірська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       335 

313. ф. Р-1398 Мощунська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       336 

314. ф. Р-1399 Крюківщинська сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів    336 
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315. ф. Р-1400 Ковалівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       337 

316. ф. Р-1401 Дитятківська сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів    337 

317. ф. Р-1402 Малокаратульська сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів    338 

318. ф. Р-1403 Вороньківська сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів    338 

319. ф. Р-1404 Мишолівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       339 

320. ф. Р-1405 Сніжно-Блідчанська сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів    339 

321. ф. Р-1406 Машівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       340 

322. ф. Р-1407 Руднє-Димерська сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів    340 

323. ф. Р-1408 Великокарашинська сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів    341 

324. ф. Р-1409 Биківнянська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       341 

325. ф. Р-1410 Сухолуцька сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатівё      342 

326. ф. Р-1411 Наливайківська сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів    343 

327. ф. Р-1412 Фасівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       343 

328. ф. Р-1413 Копачівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       344 

329. ф. Р-1414 Янковицька сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       344 

330. ф. Р-1415 Виповзька сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       345 

331. ф. Р-1416 Новопозняківська сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів    345 

332. ф. Р-1417 Гнідинська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       346 

333. ф. Р-1419 Старопозняківська сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів    346 
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334. ф. Р-1420 Лучанська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       347 

335. ф. Р-1421 Липівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       347 

336. ф. Р-1422 Гутянська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       348 

337. ф. Р-1423 Вільшанська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       348 

338. ф. Р-1424 Пеньожківська сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів    349 

339. ф. Р-1425 Димерське лісопромислове господарство 

тресту «Укрбудліс» Міністерства житлово-цивільного 

будівництва УРСР        349 

340. ф. Р-1426 Гостомельська сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів    351 

341. ф. Р-1427 Лехнівська районна судово-земельна комісія 

при районному виконавчому комітеті Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів    351 

342. ф. Р-1428 Березанська районна судово-земельна комісія 

при виконавчому комітеті Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       352 

343. ф. Р-1436 Мироцький державний винокурний завод № 9 

Управління об’єднання державних винокурних заводів  352 

344. ф. Р-1438 Великодимерська районна спілка 

сільськогосподарських колективів      353 

345. ф. Р-1439 Вишеньківська сільськогосподарська артіль 

(колгосп) ім. Петровського       355 

346. ф. Р-1440 Гатненська сільськогосподарська артіль  

(колгосп) «Колос»        356 

347. ф. Р-1441 Козинцівська сільськогосподарська артіль 

(колгосп) «Нове життя»       357 

348. ф. Р-1442 Требухівська сільськогосподарська артіль 

(колгосп) «Жовтень»        358 

349. ф. Р-1443 Голенська сільськогосподарська артіль 

(колгосп) «Незаможник»       359 

350. ф. Р-1444 Здвижівська сільськогосподарська артіль  

(колгосп) ім. Кірова        360 

351. ф. Р-1445 Небратська сільськогосподарська артіль 

(колгосп) ім. Сталіна        361 
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352. ф. Р-1446 Горбовицька сільськогосподарська артіль  

(колгосп) «Іскра»         362 

353. ф. Р-1447 Жереб’ятинська сільськогосподарська артіль 

(колгосп) ім. Ворошилова       363 

354. ф. Р-1448 Калитянська сільськогосподарська артіль 

(колгосп) «Переможець»       363 

355. ф. Р-1449 Білогородське кущове об’єднання 

сільськогосподарських колективів «З’єднання»   364 

356. ф. Р-1450 Хотівсько-Пирогівське кущове об’єднання 

сільськогосподарських колективі      365 

357. ф. Р-1451 Київське відділення Українського державного 

об’єднання з будівництва меліоративних будівель  

(Укрдержмеліобуд)        365 

358. ф. Р-1452 Бориспільське радянське господарство  

ім. М.І. Калініна         367 

359. ф. Р-1453 Бобрицька сільськогосподарська артіль 

(колгосп) «Нове життя»       367 

360. ф. Р-1454 Семенівська сільськогосподарська артіль 

(колгосп) «В єдності сила»       368 

361. ф. Р-1455 Обухівська трудова землеробська артіль «Спілка» 368 

362. ф. Р-1456 Баланівська сільськогосподарська  

комуна ім. Петровського       369 

363. ф. Р-1457 Боярська трудова землеробська артіль «Іскра»  369 

364. ф. Р-1458 Петропавлівсько-Борщагівська сільськогосподарська 

артіль (колгосп) «Червоний незаможник»    370 

365. ф. Р-1459 Гоголівська сільськогосподарська артіль 

(колгосп) ім. Красіна        370 

366. ф. Р-1460 Семиполківська сільськогосподарська  

артіль ім. 1-го Травня        371 

367. ф. Р-1462 Княжицьке кооперативне господарство   371 

368. ф. Р-1463 Підписи трудящих Київської області під відозвою 

Всесвітньої ради миру        372 

369. ф. Р-1464 Бородянська районна контрольна комісія КП(б)У – 

районний відділ робітничо-селянської інспекції (райКК-РСІ) 373 

370. ф. Р-1466 Київський губернський революційний трибунал  374 

371. ф. Р-1467 Відділ робітничо-селянської інспекції при 

Київському губернському відділі комунального господарства 375 

372. ф. Р-1468 Відділ робітничо-селянської інспекції при 

Київському губернському продовольчому комітеті   376 
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373. ф. Р-1469 Відділ робітничо-селянської інспекції при 

Київській губернській раді народного господарства   376 

374. ф. Р-1470 Відділ робітничо-селянської інспекції при 

Київському губернському лісовому комітеті    377 

375. ф. Р-1472 Управління Південно-Західних залізниць   377 

376. ф. Р-1474 Головний відновлювальний поїзд № 38 

Народного комісаріату шляхів сполучення УСРР   381 

377. ф. Р-1475 Головний відновлювально-ремонтний поїзд № 29 

Народного комісаріату шляхів сполучення УСРР   382 

378. ф. Р-1476 50-й головний ремонтно-відновлювальний поїзд  

Ризько-Орловської залізниці Народного комісаріату шляхів 

сполучення РСФРР        383 

379. ф. Р-1477 2-й головний ремонтний поїзд 

Народного комісаріату шляхів сполучення УСРР   384 

380. ф. Р-1478 Головний комітет професійної спілки службовців, 

майстрів, робітників Південно-Західної залізниці   385 

381. ф. Р-1479 Пилипівська (Пилиповицька) сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів    386 

382. ф. Р-1480 Місцевий комітет № 4 професійної спілки 

робітників і службовців водного транспорту    386 

383. ф. Р-1481 Рейдовий комітет при місцевому комітеті 

№ 4 професійної спілки робітників і службовців  

водного транспорту        388 

384. ф. Р-1482 Місцевий комітет № 1 професійної спілки 

робітників і службовців водного транспорту    389 

385. ф. Р-1483 Місцевий комітет № 2 професійної спілки 

робітників і службовців водного транспорту    390 

386. ф. Р-1484 Місцевий комітет № 3 професійної спілки 

робітників і службовців водного транспорту    391 

387. ф. Р-1485 Місцевий комітет № 5 професійної спілки 

робітників і службовців водного транспорту    392 

388. ф. Р-1486 Місцевий комітет № 6 професійної спілки 

робітників і службовців водного транспорту    392 

389. ф. Р-1487 Місцевий комітет № 7 професійної спілки 

робітників і службовців водного транспорту    393 

390. ф. Р-1488 Місцевий комітет № 8 професійної спілки 

робітників і службовців водного транспорту    394 

391. ф. Р-1489 Чорнобильський місцевий комітет професійної 

спілки робітників і службовців водного транспорту   395 
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392. ф. Р-1490 Київська контора Всеукраїнської спілки 

споживчої кооперації «ВУКООПСПІЛКА»    396 

393. ф. Р-1491 Київське посередницьке бюро для найму 

працівників мистецтв        401 

394. ф. Р-1494 Чорнобильський дільничний комітет професійної 

спілки робітників і службовців водного транспорту   401 

395. ф. Р-1497 Бобровицький районний комітет професійної спілки 

працівників харчової і смакової промисловості    402 

396. ф. Р-1499 Рогозівський районний комітет професійної спілки 

працівників освіти        403 

397. ф. Р-1500 Великодимерський районний комітет професійної 

спілки працівників освіти       404 

398. ф. Р-1501 Гостомельський районний комітет професійної 

спілки працівників освіти       404 

399. ф. Р-1502 Ставищенський районний комітет професійної 

спілки працівників освіти       405 

400. ф. Р-1503 Германівський районний комітет професійної 

спілки працівників освіти       405 

401. ф. Р-1504 Бобровицький районний комітет професійної 

спілки працівників освіти       406 

402. ф. Р-1505 Будаївський районний комітет професійної спілки 

працівників освіти        406 

403. ф. Р-1507 Богуславський повітовий комітет професійної 

спілки працівників освіти       407 

404. ф. Р-1513 Губернське управління сільбудами при 

губернському відділі народної освіти     407 

405. ф. Р-1515 Київська філія Українського науково-дослідного 

інституту вугільної промисловості Донбасу Вищої ради 

народного господарства УСРР      408 

406. ф. Р-1516 Управління особоуповноваженого 

Міністерства продовольства по Київській губернії   409 

407. ф. Р-1517 Київський науково-дослідний санітарно-бактеріологічний 

інститут Народного комісаріату охорони здоров’я УРСР  410 

408. ф. Р-1519 Київський окружний комітет професійної спілки 

працівників народного харчування      411 

409. ф. Р-1533 Переяславське дитяче містечко Київської окружної 

інспектури народної освіти       412 

410. ф. Р-1534 Київський науково-дослідний інститут цукрової 

промисловості ВРНГ УСРР       412 
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411. ф. Р-1535 Київська філія Всеукраїнського науково-дослідного 

інституту зерна Народного комісаріату земельних справ УСРР 413 

412. ф. Р-1536 Київський науково-дослідний інститут шкіряної 

промисловості ВРНГ УСРР       413 

413. ф. Р-1537 Київський науково-дослідний інститут паливної 

промисловості Народного комісаріату місцевої  

промисловості УРСР        414 

414. ф. Р-1540 Уповноважений Київської районної комісії 

єврейського громадського комітет з надання допомоги 

постраждалим від погромів по Чорнобильському повіту  414 

415. ф. Р-1542 Український науково-дослідний геолого-розвідувальний 

інститут Академії наук УСРР      415 

416. ф. Р-1544 Уповноважений державного будівництва меліорації 

по Білоцерківському округу       415 

417. ф. Р-1550 Місцевий комітет професійної спілки робітників і 

службовців водного транспорту при Київському річковому  

порту           416 

418. ф. Р-1551 Лінійний комітет професійної спілки робітників і 

службовців водного транспорту      417 

419. ф. Р-1552 Уповноважений Київської губернської ради 

професійних спілок по Чорнобильському повіту   418 

420. ф. Р-1554 Українське відділення Всесоюзного науково-

дослідного інституту мінеральної сировини    418 

421. ф. Р-1555 Бюро постачання системи промислової кооперації 

при Київській обласній раді промислової кооперації   421 

422. ф. Р-1560 Київська філія науково-дослідного інституту 

будівельних матеріалів мінерального походження 

Народного комісаріату важкої промисловості СРСР   422 

423. ф. Р-1562 Уповноважений головного лісового комітету 

при штабі трудової армії на Правобережній Україні   422 

424. ф. Р-1564 Уповноважений відділу водного транспорту 

Української ради народного господарства    424 

425. ф. Р-1568 Переяславський повітовий лісовий комітет  424 

426. ф. Р-1573 Товстоліське лісництво Чорнобильського повітового 

земельного відділу        425 

427. ф. Р-1574 Катюжанське лісництво Київського повітового 

земельного відділу        426 

428. ф. Р-1578 Київська окружна школа з підготовки молодшого 

командного складу робітничо-селянської міліції   427 
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429. ф. Р-1592 Київський окружний продовольчий комітет  428 

430. ф. Р-1595 Київське окружне управління робітничо-селянської  

міліції          429 

431. ф. Р-1596 Мироцький сільськогосподарський технікум 

Народного комісаріату землеробства УСРР    431 

432. ф. Р-1597 Український науково-дослідний інститут каучуку та 

каучуконосів         431 

433. ф. Р-1604 Київське відділення Всесоюзного науково-дослідного 

інституту плодово-овочевої промисловості Народного комісаріату 

землеробства СРСР        432 

434. ф. Р-1605 Київська товарна база Всеукраїнської кооперативної  

спілки          432 

435. ф. Р-1607 Заворицька трудова школа     433 

436. ф. Р-1611 Київське відділення Всесоюзних агрономічних курсів 

об’єднання цукрової промисловості УСРР    434 

437. ф. Р-1618 Броварська районна контора Українського 

лісопромислового товариства на паях «Українліс»   434 

438. ф. Р-1619 Гостомельська районна контора Українського 

лісопромислового товариства на паях «Українліс»   435 

439. ф. Р-1622 Київська районна контора Українського 

лісопромислового товариства на паях «Українліс»   436 

440. ф. Р-1629 Феневицька неповна середня школа    437 

441. ф. Р-1632 Уповноважений Київської районної комісії 

єврейського громадського комітету з надання допомоги 

постраждалим від погромів по Таращанському району  437 

442. ф. Р-1633 Обухівська волосна військова нарада   438 

443. ф. Р-1635 Сквирська повітова народна рада    438 

444. ф. Р-1639 Радомисльський повітовий комендант   439 

445. ф. Р-1640 Особливий кінний загін Київського повітового  

старости          439 

446. ф. Р-1647 Переяславський повітовий будинок громадських 

примусових робіт        440 

447. ф. Р-1649 Сквирський повітовий будинок громадських 

примусових робіт        440 

448. ф. Р-1650 Таращанський повітовий будинок громадських 

примусових робіт        441 

449. ф. Р-1651 Чорнобильський повітовий будинок громадських 

примусових робіт        442 

450. ф. Р-1656 Бабинецька неповна середня школа    442 
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451. ф. Р-1657 Вінинська неповна середня школа    443 

452. ф. Р-1658 Дружнянська неповна середня школа   443 

453. ф. Р-1664 Клавдієвська трудова школа     444 

454. ф. Р-1665 Мироцька трудова школа     444 

455. ф. Р-1669 Запрудська неповна середня школа    445 

456. ф. Р-1670 Пісківська неповна середня школа    446 

457. ф. Р-1671 Блиставицька неповна середня школа   446 

458. ф. Р-1674 Виконавчий комітет Розважівської районної ради 

депутатів трудящих        447 

459. ф. Р-1686 Місцевий комітет професійної спілки 

працівників державних установ при групі контролерів 

Міністерства державного контролю СРСР по 

Київському територіальному управлінню    448 

460. ф. Р-1698 Білоцерківські загальноосвітні курси 

(вечірня гімназія) доктора Менделя Мітліна    449 

461. ф. Р-1702 Київська контора постачання Головного управління 

цукрової промисловості Народного комісаріату харчової 

промисловості СРСР (Головцукор)      449 

462. ф. Р-1705 Бородянська неповна середня школа    450 

463. ф. Р-1717 Майданівська неповна середня школа   451 

464. ф. Р-1724 І-а дитяча сільськогосподарська колонія 

Київської окружної інспектури народної освіти   451 

465. ф. Р-1725 Бабинецька третя сільськогосподарська дитяча 

виправна трудова колонія Київської окружної інспектури 

народної освіти         452 

466. ф. Р-1727 Управління Богуславської групи радянських 

господарств Київського районного тресту радгоспів   452 

467. ф. Р-1731 Київська обласна дитяча технічна і сільськогосподарська 

станція обласного відділу народної освіти    453 

468. ф. Р-1740 Київський губернський комітет із загальної трудової 

повинності          453 

469. ф. Р-1741 Перше кущове управління об’єднання цукрової 

промисловості УСРР        455 

470. ф. Р-1742 Друге кущове управління об’єднання цукрової 

промисловості УСРР        456 

471. ф. Р-1751 Колекція особових справ співробітників фінансових 

відділів при виконавчих комітетах Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів Київської губернії   457 
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472. ф. Р-1755 Лісоторфозаготівельна контора об’єднання цукрової 

промисловості УСРР «Сахтоп»      457 

473. ф. Р-1770 Ковалівська трудова школа     458 

474. ф. Р-1771 Українська ремонтна комісія Київського району  459 

475. ф. Р-1773 Галенська 4-річна трудова школа    460 

476. ф. Р-1780 Розважівське районне відділення робітничо-

селянської міліції        460 

477. ф. Р-1801 Київське губернське управління карного розшуку 461 

478. ф. Р-1803 Горностайпільське районне відділення робітничо-

селянської міліції        462 

479. ф. Р-1804 Іванківське районне відділення робітничо-селянської  

міліції          463 

480. ф. Р-1805 Красятицьке районне відділення робітничо-селянської  

міліції          463 

481. ф. Р-1806 Хабнівське районне відділення робітничо-селянської  

міліції          464 

482. ф. Р-1807 Шепелицьке районне відділення робітничо-селянської  

міліції          464 

483. ф. Р-1808 Чорнобильське повітове управління робітничо-

селянської міліції        465 

484. ф. Р-1809 Київське окружне управління карного розшуку  465 

485. ф. Р-1813 Правобережна вантажно-розвантажувальна контора 

Українського управління місцевого транспорту   466 

486. ф. Р-1814 Сквирське повітове управління робітничо-селянської  

міліції          467 

487. ф. Р-1815 Київське повітове управління робітничо-селянської  

міліції          468 

488. ф. Р-1822 Канцелярія Київського повітового комісара 

Тимчасового уряду        468 

489. ф. Р-1823 Романівське районне відділення робітничо-селянської  

міліції          469 

490. ф. Р-1826 Качалівська чотирирічна трудова школа   470 

491. ф. Р-1827 Київські губернські місця позбавлення волі  470 

492. ф. Р-1847 Закритий робітничий кооператив обласної спілки 

споживчої кооперації        472 

493. ф. Р-1865 Янівська сільська управа      473 

494. ф. Р-1871 Канцелярія Київського повітового комісара 

Української Народної Республіки      473 
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495. ф. Р-1874 Київська губернська комісія з внутрішньої торгівлі 

при губернському виконавчому комітеті Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів    475 

496. ф. Р-1878 Київська губернська спілка споживчої кооперації 476 

497. ф. Р-1882 Київське представництво об’єднання 

Донецької державної кам’яновугільної промисловості  478 

498. ф. Р-1883 Приватне українське акціонерне товариство торгівлі 

і промисловості «Стар»       479 

499. ф. Р-1889 Київська окружна прокуратура    480 

500. ф. Р-1891 Лінійне управління міліції Південно-Західної  

залізниці          481 

501. ф. Р-1892 Управління Київської районної річкової міліції  483 

502. ф. Р-1893 Київське губернське управління робітничо селянської  

міліції          483 

503. ф. Р-1896 Київський губернський робітничий кооператив  485 

504. ф. Р-1897 Київська районна спілка кооперативних товариств 486 

505. ф. Р-1899 Київський центральний робітничий кооператив  487 

506. ф. Р-1907 Київське повітове управління зразкових радянських 

господарств         488 

507. ф. Р-1908 Подільський річковий вантажно-розвантажувальний 

пункт Київської губернської вантажно-розвантажувальної  

контори          489 

508. ф. Р-1911 Мирівське поштово-телеграфне відділення 

Київського губернського поштово-телеграфного управління 490 

509. ф. Р-1912 Таращанське повітове управління зразкових 

радянських господарств       490 

510. ф. Р-1914 Бородянська районна вантажно-розвантажувальна 

контора Українського управління місцевого транспорту  491 

511. ф. Р-1915 Старший технічний інспектор з палива  

Піденно-Західних залізниць       492 

512. ф. Р-1916 Мотижинське поштово-телеграфне відділення 

Київського губернського відділення народного зв’язку  492 

513. ф. Р-1919 Київське середнє сільськогосподарське гідротехнічне 

училище губернського відділу народної освіти    493 

514. ф. Р-1920 Київська філія центральної лабораторії тресту 

промисловості вогнетривів «Укрвогнетрив»    493 

515. ф. Р-1921 Будаївське сільськогосподарське кредитно-кооперативне 

товариство          494 
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516. ф. Р-1923 Київське агентство Всесоюзного хімічного  

синдикату          495 

517. ф. Р-1924 Димерська районна спілка сільськогосподарських 

виробничих і кооперативних товариств     496 

518. ф. Р-1925 Бориспільське ощадно-позичкове кредитно-кооперативне 

товариство          497 

519. ф. Р-1926 Шпитьківське сільськогосподарське кредитно-

кооперативне товариство       497 

520. ф. Р-1927 Деміївське сільськогосподарське кредитно-кооперативне 

товариство «Сільгоспкредит»      498 

521. ф. Р-1928 Володарське промислове кредитно-кооперативне  

товариство          499 

522. ф. Р-1929 Броварське товариство взаємного кредиту  

«Допомога»         499 

523. ф. Р-1930 Хотівське сільське товариство взаємодопомоги  500 

524. ф. Р-1931 Новопетрівське сільськогосподарське кредитне 

товариство «Господар»        500 

525. ф. Р-1933 Мирчанське кредитно-кооперативне товариство 

«Відродження»         501 

526. ф. Р-1934 Макарівське районне товариство взаємодопомоги 502 

527. ф. Р-1935 Димерське районне товариство взаємодопомоги  502 

528. ф. Р-1936 Переяславське районне товариство взаємодопомоги 503 

529. ф. Р-1938 Хотівське сільськогосподарське кредитно-кооперативне 

товариство          504 

530. ф. Р-1939 Блиставицьке сільське товариство взаємодопомоги 504 

531. ф. Р-1940 Ташанське сільське товариство взаємодопомоги  505 

532. ф. Р-1941 Рожівське сільське товариство взаємодопомоги  505 

533. ф. Р-1942 Єрковецьке сільське товариство взаємодопомоги 506 

534. ф. Р-1944 Гостомельське сільськогосподарське кредитно-

кооперативне товариство       506 

535. ф. Р-1945 Мануїльське кредитне товариство    507 

536. ф. Р-1949 Перше українське пайове товариство вантажників 

«Навантаження»         507 

537. ф. Р-1959 Сомково-Долинське сільське виробниче товариство 508 

538. ф. Р-1960 Начальник міліції 3-ї ділянки Київського району  

Південно-Західних залізниць       508 

539. ф. Р-1961 Київське кооперативне товариство фотографів 

«Фототехпром»         509 

540. ф. Р-1962 Хабнівське єдине споживче товариство   509 
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541. ф. Р-1963 Київська губернська фінансова комісія з обкладання 

одночасним надзвичайним податком при губернському 

виконавчому комітеті Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів       510 

542. ф. Р-1964 Уповноважений Української державної меліоративно-

будівельної контори по Київському району    511 

543. ф. Р-1966 Київська філія акціонерного товариства з видачі 
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544. ф. Р-1970 Київська контора Українського державного рибного  

тресту          513 

545. ф. Р-1972 Київська державна торгівельно-заготівельна контора 

при обласному відділі внутрішньої торгівлі    514 

546. ф. Р-1973 Київське районне управління Всеукраїнського об’єднання 

державних заводів винокурної промисловості (Рауспирт)  515 

547. ф. Р-1977 Державний рибний розплідник «Либідь» 

Народного комісаріату земельних справ     516 

548. ф. Р-1978 Київська крайова контора об’єднання державних 

тютюнових фабрик України «Укртютюнтрест»    517 

549. ф. Р-1985 Фастівський нафтовий склад Київського районного 

торгівельного відділення об’єднання нафтових промислів і  

заводів          519 

550. ф. Р-1991 Житоставський державний винокурний завод № 73 

об’єднання державних винокурних заводів України   520 

551. ф. Р-1992 Київський губернський відділ шкіряної промисловості 

при губернській раді народного господарства    520 

552. ф. Р-1999 Чорнобильська повітова контора районного шкіряного 
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Покажчик фондів періоду Української революції і  
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архівних фондів          568 

Покажчик імен          611 

Покажчик географічних назв        613 
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ПЕРЕДМОВА 

 

Довідник «Державний архів Київської області Анотований реєстр 

описів Т.2. Ч.2. Фонди періоду після 1917 року» містить інформацію про 

склад і зміст документів 552 фондів (ф. Р-1000 – ф. Р-1999). 341 фонд внесено 

до реєстру переданих, об’єднаних, утилізованих фондів. 107 номерів фондів 

пропущені.  

Більшість анотованих статей, що увійшли до другої частини другого 

тому анотованого реєстру присвячені документальним масивам органів 

державної влади та управління, що діяли на Київщині, починаючи з 

1917 року. Це волосні революційні комітети сільські ради, волосні, районні, 

сільські виконавчі комітети та комітети незаможних селян тощо. У двох 

фондах відклалися документи канцелярій Київських повітових комісарів 

УНР і Тимчасового уряду, один репрезентований документальним 

комплексом сільської управи, що датований 1941-1943 роками. Окрім того, у 

довіднику наявна інформація про документальні масиви органів судової 

влади, юстиції, охорони громадського порядку, організацій та установ сфери 

промисловості, сільського господарства, транспорту, зв’язку, будівництва, 

соціального захисту населення, освіти, науки, промислових та 

сільськогосподарських об’єднань, профспілкових і громадських організацій. 

Загальна структура видання включає зміст, передмову, анотовані статті 

реєстру та довідковий апарат. При складанні анотованих статей використано 

інформацію з аркушів, справ та описів фондів, а також методичні 

рекомендації Українського науково-дослідного інституту архівної справи та 

документознавства. 

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 
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3. Назва фонду 

4. Загальна кількість описів, справ та крайні дати документів фонду 

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). 

Як і в попередній частині видання, анотовані статті реєстру розміщено 

у порядку зростання номерів фондів. Для полегшення та прискорення 

пошуку інформації до анотованого реєстру описів укладено список 

скорочень, покажчик архівних фондів за галузевою ознакою, реєстр фондів, 

що в різний час були передані до інших установ об’єднані з іншими фондами 

та утилізовані, покажчики імен та географічних назв. 

Сподіваємося, що довідник допоможе швидко знайти необхідну 

інформацію та ефективно організувати евристичну і наукову роботу 

архівістам, історикам, джерелознавцям, краєзнавцям, викладачам, студентам 

та усім, хто досліджує історію Київщини або цікавиться нею. 
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 

 

АЕРОХІМ – Товариство сприяння авіації, повітроплаванню і хімії 

(хімзахисту) 

АСРР – Автономна Соціалістична Радянська Республіка 

БТІ – бюро технічної інвентаризації  

ВАКОТ – Всеукраїнське акціонерне товариство торгівлі 

ВНЗ – вищий навчальний заклад 

ВРНГ – Вища рада народного господарства 

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

Академія Наук УСРР) 

ВУКООПСПІЛКА – Всеукраїнська спілка кооперативних товариств 

ВУЦВК – Всеукраїнський Центральний виконавчий комітет 

ВЦВК – Всесоюзний центральний виконавчий комітет 

ВЦКНС – Всеукраїнський центральний комітет незаможних селян 

ВЦСПС (рос. Всесоюзный центральный союз профессиональных союзов) – 

Всесоюзна Центральна рада професійних спілок 

ДОПР (рос. Дом общественно-принудительных работ) – усталена назва 

місць попереднього ув’язнення в СРСР у 1920-1930-х роках 

ДОСААФ (рос. Добровольное общество содействия армии, авиации и 

флоту) – Всесоюзне імені Червоного Прапора Добровільне товариство 

сприяння армії, авіації і флоту (масова оборонно-патріотична громадська 

організація СРСР у 1951-1988 рр.) 

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

ДСК – для службового користування  

ДУВТ – Управління водного транспорту Дніпровського басейну 

ЖКГ – житлово-комунальне господарство 

ЗСУ – Збройні сили України 

КВО – Київський військовий округ 

КНС (комнезам) – комітет незаможних селян 

КП(б)У – КПУ – Комуністична партія більшовиків України (з 1958 р. – 

Комуністична партія України) 

КРУ – Контрольно-ревізійне управління 

ЛКСМУ – Ленінська комуністична спілка молоді України 

МВС – Міністерство внутрішніх справ 

МДБ (рос. МГБ) – Міністерство державної безпеки 

МОДР (рос. МОПР) – Міжнародна організація допомоги революції 

МРКК – місцева розціночно-конфліктна комісія 

НДІ – науково-дослідний інститут 
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НКВС – Народний комісаріат внутрішніх справ 

НКПіТ РСФРР – Народний комісаріат пошт і телеграфів Російської 

соціалістичної Федеративної Радянської Республіки 

НКПіТ СРСР – Народний комісаріат пошт і телеграфів Союзу Радянських 

Соціалістичних Республік 

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 

ПЕК – паливно-енергетичний комплекс 

РАЦС – відділ реєстрації актів цивільного стану 

РКК – розціночно-конфліктна комісія 

РНК (рос. СНК, Совнарком) – Рада народних комісарів 

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

РСО – Режимно-секретний орган 

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

РСФРР – Російська Соціалістична Федеративна Радянська Республіка 

СБУ – Служба безпеки України 

СРСР – Союз Радянських Соціалістичних Республік 

УВС – Управління внутрішніх справ 

УЖКГ – управління житлово-комунального господарства 

УМВС – Управління Міністерства внутрішніх справ 

УкРОСТА – Всеукраїнське бюро Російського телеграфного агентства 

УНР – Українська Народна Республіка 

УРНГ – Українська рада народного господарства (у 1923-1932 рр. – ВРНГ 

УСРР – Вища рада народного господарства УСРР) 

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

Українська Радянська Соціалістична Республіка) 

ЦВК – Центральний виконавчий комітет 

ЦК – Центральний комітет 

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

України 

ЦКК КП(б)У Наркомату РСІ УСРР – центральна контрольна комісія 

Комуністичної партії (більшовиків) України – Народного комісаріату 

робітничо-селянської інспекції Української соціалістичної радянської 

республіки 

ЧАЕС – Чорнобильська атомна електростанція 

ШЕУ –шляхово-експлуатаційне управління 
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вол. – волость 

губ. – губернія 

м-ко – містечко 

окр. – округ 

пов. – повіт  

посел. – поселення 

р. – річка  

р-н – район 

р.н. – рік народження 

сел. – селище 

смт. – селище міського типу 

сч – секретна частина опису 

х. – хутір 

 

Будбанк СРСР – Всесоюзний банк фінансування капітальних вкладень 

Виборчком – виборча комісія 

Виконроб – виконавець робіт 

Військкомат – військовий комісаріат 

Волвиконком – волосний виконавчий комітет 

Волзабез – волосний відділ соціального забезпечення 

Волкомтруд – волосний комітет із загальної трудової повинності 

Волревком – волосний революційний комітет 

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

військової підготовки громадян 

Всеробітземліс – Всесоюзна (до 1924 р. – Всеросійська) професійна спілка 

робітників зелі і лісу 

Всеукрревком – Всеукраїнський революційний комітет  

Головліт – Головне управління у справах літератури та видавництв 

Головспирт – Головне управління підприємствами спиртової промисловості 

відділу хімічної промисловості Вищої ради народного господарства СРСР 

(у 1920-1921 рр.; у 1921-1922 рр. Главсільпрому) 

Головполітосвіта (Главполітпросвіта) – Головний політико-освітній 

комітет Народного комісаріату освіти УСРР 

Губвиконком – губернський виконавчий комітет 

губВНО (губнаросвіти) – губернський відділ народної освіти 

Губвійськкомат – губернський військовий комісаріат 

Губекономнарада – Губернська економічна нарада 

Губземвідділ –  губернський земельний відділ 

Губком – губернський комітет 
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Губкомтруд – губернський комітет із загальної трудової повинності 

Губліском – губернський лісовий комітет 

Губнаросвіти – губернський відділ народної освіти 

Губпрофрада – губернська рада професійних спілок 

Губраднаргосп – губернська рада народного господарства 

Губревком – губернський революційний комітет 

Губспирт – губернське управління винокурної і спиртової промисловості 

Губфінвідділ – губернський фінансовий відділ 

ГубЧК – губернська надзвичайна комісія  

Держплан УРСР – Державний плановий комітет УРСР 

Держстрах – єдина союзно-республіканська система органів державного 

страхування в СРСР 

Дитбудинок – дитячий будинок 

Донвугілля – Донецький державний трест з виробництва та продажу 

кам’яного вугілля та антрациту ВРНГ СРСР (м. Харків) 

Земвідділ – земельний відділ 

Колгосп – колективне господарство 

Колгоспспілка – спілка сільськогосподарських колективів 

Комбід – комітет бідноти (1918-1920 рр.) 

Комгосп – відділ комунального господарства 

Культкомісія – комісія з культурно-освітньої роботи 

Культрадгосп – державне культурне радянське господарство у маєтках 

поміщиків та на території монастирів і церков 

Лікнеп – культурно-освітня кампанія в республіках СРСР впродовж 1920-

1930-х рр. з метою подолання неписьменності серед населення (переважно 

сільського) 

Лікпункт – гурток з ліквідації неписьменності в селах 

Ліском – лісовий комітет 

Ліспромгосп – лісове промислове господарство 

Місцевком (рос. местком) – місцевий комітет професійної спілки 

МіськКК – міська контрольна комісія 

Міськкомгосп – міський відділ комунального господарства 

Міськрада – міська рада 

Міськрайкомгосп – районний відділ комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради 

Молочарсоюз – крайовий союз молочарних товариств 

Нарком – народний комісар 

Наркомат – Народний комісаріат 

Наркомпрод – Народний комісаріат продовольства 
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Наркомтруд – Народний комісаріат праці 

Наросвіта – народна освіта 

Нацменшини – національні меншини 

Обком – обласний комітет 

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

селянської інспекції обласного виконавчого комітету Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів 

Облвиконком – обласний виконавчий комітет 

Облжитлокомгосп – обласне управління житлово-комунального 

господарства 

Облкомгосп – відділ комунального господарства виконавчого комітету 

обласної ради 

Облкомунпостачторг – обласний трест комунального обслуговування, 

постачання і торгівлі 

Облкомунжитлопостачторг – обласний трест житлово-комунального 

обслуговування, постачання і торгівлі 

Облрада – обласна рада 

Облрембудтрест – обласний ремонтно-будівельний трест 

Окрвиконком окружний виконавчий комітет 

Окрком – окружний комітет 

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

селянської інспекції окружного виконавчого комітету Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів 

Окрліт – окружне управління у справах літератури та видавництв 

Опродком – особлива продовольча комісія 

Опродкомгуб – губернський особливий продовольчий комітет (з 1920 р. 

губернська особлива військово-продовольча комісія) 

Оргбюро – організаційне бюро 

Оргкомітет – організаційний комітет 

ОргКНС – організаційний комітет незаможних селян 

Партком – партійний комітет 

Повітвидат (повітвидав) – повітове видавництво 

Повітвиконком – повітовий виконавчий комітет 

Повітзабез – повітовий відділ соціального забезпечення 

Повіткомтруд – повітовий комітет із загальної трудової повинності 

Повітпродком – повітовий продовольчий комітет 

Повітревком – повітовий революційний комітет 

Продзагони – продовольчі загони 

Продком – продовольчий комітет 
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Продподаток – продовольчий податок 

Продрозкладка (рос. продрозверстка) – продовольча розкладка (система 

державних заготівель сільськогосподарської продукції у 1918-1920 рр., що 

здійснювалась шляхом примусового безоплатного вилучення її у селян) 

Профком – профспілковий комітет 

Профспілка – професійна спілка 

Радгосп – радянське господарство (державне сільськогосподарське 

підприємство) 

Раднаргосп – рада народного господарства 

«Радпрацівник» (рос. «Совработник») – Всеросійська професійна спілка 

працівників адміністративно-радянських, торгівельних і громадських установ 

і підприємств  

Радторгслужбовці – представники професійної спілки радянських і 

торгівельних службовців СРСР 

райКК-РСІ – районна контрольна комісія КП(б)У – відділ робітничо-

селянської інспекції окружного виконавчого комітету Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів 

Райком – районний комітет 

Райкомвод – районний комітет професійної спілки робітників і службовців 

водного транспорту 

Райкомгосп – районний відділ комунального господарства  

Райміськвиконком – районний виконавчий комітет міської ради 

Райпартком – районний партійний комітет 

Райцентр – районний центр 

Рауспирт – районне управління підприємствами винокурної і спиртової 

промисловості 

Реввійськрада – Революційна військова рада РСФРР (у 1923-1934 рр. – 

Революційна військова рада СРСР) 

Ревком – революційний комітет 

Робітком – робітничий комітет професійної спілки 

Робфак – робітничий факультет у вищих навчальних закладах 

Сільбуд – сільський будинок (культурно-освітня установа в селах УСРР 

впродовж 1920-1930-х рр., створена після ліквідації товариств «Просвіта» з 

метою політичної і позашкільної освіти населення). Початковий форма 

сільбуду – хата-читальня. 

Сільрада – сільська рада 

Союзбанк – Київський кредитний союз 

Союзкооп – спілка кооперативних об’єднань 
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Трудармійці – солдати військових з’єднань РСЧА (трудових армій), які 

працювали на відбудові підприємств промисловості (насамперед, гірничої, 

вугільної), залізничного транспорту, заготівлі продовольства, лісу, 

будівництві впродовж 1920-1922 років 

Укрголовліт – Головне управління у справах літератури та видавництв  

Укрдержспирт – управління державної спиртової монополії об’єднаних 

спиртових заводів України 

Укрколгоспцентр – Всеукраїнська спілка сільськогосподарських колективів 

УСРР  

Укрспиртотрест – Об’єднання державних спиртових заводів України при 

ВРНГ УСРР (м. Харків) 

Фінвідділ – фінансовий відділ 

Фінуправління – фінансове управління  

Центросоюз – Всеросійський центральний союз споживчих товариств СРСР 

Центроспирт – Центральне управління державними винокурними і 

спиртоочисними заводами відділу хімічної промисловості ВРНГ СРСР (1918-

1920 рр.) 

Цукротрест – Державне об’єднання цукрової промисловості СРСР 
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АНОТОВАНИЙ РЕЄСТР ОПИСІВ ФОНДІВ 

1. 1 

2. ф. Р-1000 

3. Київська губернська прокуратура, м. Київ 

4. 1 оп., 104 спр., 1922-1925 рр. 

5. Опис 1 

6. 104 спр., 1922-1925 рр. 

7. Постанови ВЦВК і РНК СРСР за 1924 рік. Постанови, циркуляри, 

накази ВУЦВК, Наркомату юстиції УСРР, пленуму Верховного суду УСРР, 

Київського губвиконкому. Інструкції, накази НКВС УСРР. Циркуляри 

Київської губернської прокуратури. Проекти постанов і наказів губернських 

установ, надісланих на розгляд до прокуратури. Копії завізованих наказів і 

циркулярів останніх. Рішення, постанови прокуратури щодо розглянутих 

судових справ. Листування з судами щодо цього питання. Протоколи 

засідань пленуму Київського губернського суду, комісій по боротьбі з 

бандитизмом та з організації судово-медичної експертизи в м. Києві та 

Київській губернії, Київських губернських виконкому і виборчкому. 

Протоколи нарад: працівників губернської прокуратури щодо переобрання 

народних суддів і створення колегії захисників; губернської комісії по 

боротьбі з бандитизмом; працівників юстиції Шевченківського округу та 

нотаріальних контор при Київському губернському суді; керівників 

повітових відділів міліції. Протоколи (з додатками) засідань пленуму, 

президії та нарад губернської колегії захисників (1924-1925 рр.). Схема 

роботи прокуратури Київського губернського суду.  

Звіти про роботу губернської прокуратури; прокуратур губернських 

суду і трибуналу; губернської та окружних комісій з амністії засуджених. 

Комплекси документів (накази, доповідні записки, статистичні відомості, 

списки працівників та ін.) про роботу прокуратур Київського, Черкаського 

повітів, Бердичівського, Білоцерківського, Черкаського округів. 

Статистичні відомості про роботу інспектури Київської губернської 
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міліції, прокуратур Київського, Бердичівського, Білоцерківського, 

Уманського, Шевченківського округів та Богуславського повіту. Звіти і 

статистичні відомості про роботу прокуратури та прокурора Малинського 

округу. Доповіді керівників губернської міліції, карного розшуку м. Києва 

про роботу та боротьбу з бандитизмом. Статистичні відомості про роботу 

слідчих губернського суду. Книги реєстрації: справ, що надійшли від органів 

дізнання; слідчих рішень прокуратури. Списки справ, за якими припинено 

судовий розгляд. 

Списки працівників губернської та окружних прокуратур. Анкети 

юристів. Службові характеристики народних слідчих Білоцерківського 

округу (1924 р.). Списки арештованих прокуратурою, затриманих київською 

міською міліцією. Штатний розпис співробітників прокуратури, відомості 

про надходження і витрати коштів. Відомості виплати заробітної плати 

співробітникам прокуратур окремих округів.  

8. Російська, українська.  

9. Відкритий 

10. Картки каталогів: тематичного (147 од.), географічного (2 од.) 

11. –  

 

1. 2 

2. ф. Р-1004 

3. Новофастівське поштово-телеграфне відділення, с. Новофастів 

Сквирського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 16 спр., 1917-1922 рр. 

5. Опис 1 

6. 16 спр., 1917-1922 рр. 

7. Циркуляри, розпорядження керівника Київського поштово-

телеграфного округу, повітової тарифно-розціночної комісії. Статут 

Новофастівського відділення. Рішення і протоколи загальних зборів 

службовців. Листування з Сквирським повітовим правлінням спілки 
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народного зв’язку та іншими установами щодо виробничих питань, найму 

візників пошти, стану ощадної каси відділення. Відомості про рух страхових 

операцій та інші документи каси. Книги обліку надходжень і витрат коштів. 

Звіти і статистичні відомості відділення про роботу, забезпечення 

працівників продовольством. Списки службовців Новофастівськогого 

поштово-телеграфного відділення. Послужні списки листонош (І. Й. Кудіна, 

П. В. Миронюка, О. Бабієнка, Г. Гарбарчука). 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 3 

2. ф. Р-1008 

3. Київське районне об’єднання тваринницьких колгоспів, м. Київ 

4. 1 оп., 1 спр., 1933 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1933 

7. Накази районного об’єднання. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 4 

2. ф. Р-1010 

3. Петропавлівсько-Борщагівська сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, с. Петропавлівська 

Борщагівка Приміської зони Київської міської ради 

4. 1 оп., 1 спр., 1931 р. 
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5. Опис 1 

6. 1 спр., 1931 р. 

7. Протоколи засідань Київського міського КНС та загальних зборів 

членів сільськогосподарської артілі «Червоний незаможник» в 

с. Петропавлівська Борщагівка 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. – 

11. –  

 

1. 5 

2. ф. Р-1013 

3. Ковалівський сільський комітет незаможних селян, с. Ковалівка 

Іванківського району Київського округу 

4. 1 оп., 1 спр., 1928 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1928 р. 

7. Протоколи засідань президії та загальних зборів членів сільського 

КНС. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 6 

2. ф. Р-1014 

3. Ламбертівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Ламбертів Бородянського району 

Київського округу 

4. 1 оп., 3 спр., 1928, 1930 рр. 
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5. Опис 1 

6. 3 спр., 1928, 1930 рр. 

7. Протоколи засідань сільради, сільського виборчкому та загальних 

зборів виборців села. Відомості про перевибори сільради. Позовна справа 

жителів села щодо сплати аліментів. 

8. Українська, польська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 7 

2. ф. Р-1016 

3. Приворотська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Привороття Радомисльського повіту 

Київської губернії 

4. 1 оп., 1 спр., 1923 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1923 р. 

7. Список членів сільради. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 8 

2. ф. Р-1017 

3. Лук’янівський сільський комітет незаможних селян, 

с. Лук’янівка Лехнівського району Прилуцького округу Полтавської 

губернії 

4. 1 оп., 1 спр., 1923 р. 
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5. Опис 1 

6. 1 спр., 1923 р. 

7. Обіжники, розпорядження губернського та районного КНС. 

Протоколи загальних зборів членів сільського КНС. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (1 од.) 

11. –  

 

1. 9 

2. ф. Р-1021 

3. Київський окружний комітет незаможних селян, м. Київ 

4. 3 оп., 292 спр., 1922-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 263 спр., 1922-1930 рр. 

7. Постанови, декрети ВУЦВК, РНК УСРР щодо з’їздів, комісій і 

комітетів незаможних селян. Постанови, розпорядження, обіжники НКВС 

УСРР, Київських губвиконкому, повітвиконкому, Всеукраїнського 

Центрального та Київського окружного КНС з організаційних питань. 

Директиви Всеукраїнського Центрального та окружного КНС. Положення 

про комісії допомоги школі на селі, делегатські зібрання комнезамів у ВНЗ. 

Резолюція ІІІ-го Всеукраїнського з’їзду КНС; протоколи і реєстр делегатів 

ІV-го окружного з’їзду КНС; документи V-VІ-го окружних з’їздів КНС. 

Протоколи засідань Всеукраїнського Центрального та Київського 

губернського КНС, пленуму і президії Київського окрвиконкому та 

окружного КНС, нарад голів районних КНС. Копії протоколів президій 

волосних, сільських і районних КНС; районних виборчкомів з перевиборів 

керівних органів КНС; бюро секцій КНС у навчальних закладах, окружної 

колгоспної секції. Копії протоколів та інші документи Всеукраїнського 

Центрального КНС, Центрального КНС Молдавської АСРР, 
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Дніпропетровського, Коростенського та інших окружних КНС. Листи ЦК 

КП(б)У та ВУЦВК про перевибори керівних органів товариств «Сільський 

будинок». Листування Київського окружного КНС з районними КНС, 

промисловими кооперативними організаціями щодо виробничих питань. 

Листування незаможників Київського округу з селянськими організаціями 

Італії. Звітні доповіді про роботу підвідділу КНС Київського 

повітвиконкому. Плани роботи Київського і Бердичівського окружних КНС, 

районних КНС Київського округу. Зведення про економічне становище, 

склад, роботу Броварського і Семиполківського волосних КНС за 1923 рік. 

Звіти, зведення, доповіді районних КНС про роботу. Звітні доповіді, 

зведення, копії протоколів та інші документи щодо складу, економічного 

становища, діяльності КНС районів Київського округу. Зведення про 

незаможників, направлених на робфаки ВНЗ. Справи про підготовку і 

проведення перевиборів керівних органів КНС та сільрад округу; розподіл 

фонду кредитування бідноти; направлення незаможників до ВНЗ; діяльність 

організацій КНС у селищах Київської приміської зони; проведення весняної 

посівної кампанії та перевірку сільських КНС; сільськогосподарські кампанії 

1929 р.; діяльність КНС окремих районів. Списки службовців окружного 

КНС, голів районних КНС Київського округу, членів президій районних та 

сільських КНС, студентів-комнезамівців. Особисті анкети голів і членів 

окружного та районних КНС. Акти перевірок роботи районних КНС. 

5. Опис 2 

6. 25 спр., 1923-1925, 1928, 1930 рр. 

7. Постанови Київської міськради. Обіжники, розпорядження 

Всеукраїнського Центрального КНС. Протоколи засідань президії, звіти, 

відомості про діяльність Київського окружного КНС. Листування з 

районними КНС щодо направлення комнезамівців у ВНЗ. Доповідна записка 

про розслідування фактів службових порушень голови Гоголівського 

сільського КНС. Відомості щодо обміну худоби в селянських господарствах 

Бородянського, Бишівського і Макарівського районів. Списки членів 
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сільських КНС (1924 р.). Особові анкети членів президій КНС районів 

округу (1925 р.). Посвідчення, характеристики, рекомендації членів КНС 

(1930 р.). 

5. Опис 3 

6. 4 спр., 1925, 1928 рр. 

7. Циркуляри Київського губернського КНС. Листування з районними 

КНС з виробничих питань. Списки: голів районних КНС; голів і членів 

президій сільських КНС, які підтримували заможних селян; делегатів Х-го 

Всеукраїнського та окружного з’їздів Рад. Документи щодо перевірки КНС 

Новошепелицького району за 1928 рік.  

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки каталогів: тематичного (351 од.), географічного (30 од.) 

11. –  

 

1. 10 

2. ф. Р-1023 

3. Білоцерківський окружний комітет незаможних селян, 

м. Біла Церква Київської губернії 

4. 1 оп., 1 спр., 1924-1925 рр. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1924-1925 рр. 

7. Копії протоколів засідань президії Брусилівського районного КНС. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 11 

2. ф. Р-1025 

3. Київський обласний організаційний комітет незаможних селян, 

м. Київ 

4. 1 оп., 160 спр., 1931-1933 рр. 

5. Опис 1 

6. 160 спр., 1931-1933 рр. 

7. Постанови, радіобюлетені, розпорядження Київських 

облвиконкому, обласного оргКНС, оргбюро Вінницького обласного КНС. 

Постанова V-го пленуму ВЦКНС про ліквідацію сільських КНС (1933 р.). 

Постанови, протоколи нарад районних КНС Харківської та Одеської 

областей. Протоколи засідань Київських обласних оргКНС та виконкому, 

президій і пленумів районних КНС області, КНС м. Києва та Київської 

приміської зони; нарад КНС окремих районів і сіл. Листування з 

Всеукраїнським Центральним і районними КНС, навчальними закладами. 

Річні плани роботи обласного оргКНС. Плани хлібозаготівель по районах 

Київської області на 1932 рік; ліквідації неписьменності (1931-1932 рр.). 

Звіти оргКНС про роботу комнезамів у колгоспах Київської приміської зони. 

Звіти районних КНС області про виконану роботу, участь у 

сільськогосподарських кампаніях, хлібозаготівлях тощо. Доповідні записки 

інструктора Всеукраїнського Центрального КНС про становище 

Бобровицького, Носівського та інших районних КНС у 1932 році. Доповідні 

записки співробітників Київського оргКНС про роботу окремих районних 

КНС Київщини і Черкащини. Статистичні відомості про виконання 

сільрадами плану хлібозаготівель; сільськогосподарські кампанії та 

хлібозаготівлі у різних районах області; роботу обласного і районних КНС; 

підготовку кадрів за 1932-1933 роки. Плани роботи КНС окремих районів. 

Анкети членів президій і списки голів районних КНС області. Довідки, 

посвідчення членів Київського оргКНС. Акти перевірок діяльності районних 

КНС. Умови соціалістичних змагань, акти про їх виконання. 
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8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки каталогів: тематичного (14 од.), географічного (11 од.) 

11. –  

 

1. 12 

2. ф. Р-1029 

3. Микільсько-Слобідський волосний виконавчий комітет Ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Микільська 

Слобідка Остерського повіту Чернігівської губернії 

4. 2 оп., 30 спр., 1920-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 27 спр., 1920-1923 рр. 

7. Постанови ВУЦВК, РНК УСРР, Чернігівського губвиконкому щодо 

адміністративно-господарських питань. Копії постанов Ради праці і оборони 

РСФРР, РНК УСРР губвиконкому, повітпродкому. Циркуляри НКВС УСРР, 

губвиконкому про заборону вивезення м’яса, загальний перепис населення 

1920 р., вибори сільських КНС. Накази, копії наказів, інструкції Остерського 

повітового продкому, ревкому і виконкому щодо виконання продрозверстки, 

накладання стягнень на голів сільрад, відновлення шляхів, мостів, дозволу 

вільної торгівлі. Положення про волвиконкоми, сільради, РСІ. Протоколи (і 

копії) волосних з’їздів Рад, засідань волвиконкому, сільрад, загальних зборів 

жителів волості. Листування волвиконкому з повітпродкомом щодо звітності 

про врожайність зернових, рівень цін на продукти. Довідка про економічне 

становище населення волості (1920 р.). Відомість на продрозкладку хлібних 

продуктів і фуражу по селах за 1920-1921 роки. Зведення, відомості про 

політичне становище, кількість землі, членів сільрад у волості. Списки членів 

КНС, службовців волвиконкому, сільрад, інших установ, народних 

засідателів, вчителів, власників коней, жителів с. Вигурівщина, селян, які 
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виконують продрозкладку. Мандати, посвідчення жителів волості. Журнали 

реєстрації вхідних документів. 

5. Опис 2 

6. 3 спр., 1920 р. 

7. Листування волосного продовольчого відділу з військовими 

частинами та сільрадами щодо забезпечення продуктами. Список 

співробітників волвиконкому на отримання продовольчих пайків. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки каталогів: тематичного (151 од.), географічного (5 од.) 

11. –  

 

1. 13 

2. ф. Р-1030 

3. Переяславський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, м. Переяслав 

Переяславського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 11 спр., 1920-1922 рр. 

5. Опис 1 

6. 11 спр., 1920-1922 рр. 

7. Циркуляри, розпорядження, копії наказів Переяславського 

повітвиконкому щодо адміністративно-господарських питань. Копії наказів 

Переяславського волвиконкому, повітових військкомату та управління з 

евакуації населення. Протоколи засідань волосного КНС, земвідділу, сільрад, 

загальних зборів жителів сіл. Витяги з протоколів і матеріали засідань 

повітової землевпорядкувальної колегії. Копії телеграм волвиконкому. Звід 

правил щодо надання пенсій і матеріальної допомоги трудящим. Відомості 

про кількість конфіскованої землі у селах волості за 1922 р. та акти про 

надання ділянок малоземельним селянам. Списки членів сільських земельних 

комісій. 
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8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 14 

2. ф. Р-1031 

3. Будаївський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, с. Будаївка Київського 

повіту Київської губернії 

4. 2 оп., 123 спр., 1919-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 102 спр., 1919-1923 рр. 

7. Декрети, постанови РНК УСРР, ВУЦВК, VI-го Всеукраїнського 

з’їзду Рад, Київських губвиконкому і повітвиконкому, губекономнаради про 

пенсійне забезпечення солдат РСЧА, продовольче постачання працівників 

освіти. Накази, циркуляри Всеукрревкому губернської комісії по боротьбі з 

дезертирством, Київського повітового ревкому, виконкому, земвідділу, 

Будаївського волвиконкому щодо продрозкладки, створення і діяльності 

волосної економічної наради, оподаткування, законодавства про землю та 

інших питань. Розпорядження Київського губвиконкому щодо створення 

волосного відділу соціального забезпечення. Інструкції про переобрання 

сільрад. Протоколи ВУЦВК, губернського і повітового виконкомів, волосних 

з’їздів Рад, сільрад і КНС, засідань волосних ревкому, виконкому, КНС, 

земельної комісії, сільрад та сільських сходів, педагогічних рад шкіл і ради 

товариства «Просвіта». Протоколи загальних зборів жителів волості, членів 

КНС, вчителів і працівників освіти, волосних військових нарад, 

Мерхалівського товариства «Просвіта». Копії протоколів волосного з’їзду 

сільрад, засідань податкових комісій. Протоколи перевірок стягнення 

загальногромадського податку з жителів окремих сіл волості.  
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Листування з волосним земвідділом, Київським повітревкомом про 

утримання і навчання вихованців Боярського і Будаївського дитбудинків, 

підтримку родин червоноармійців, культурно-освітню роботу. Листування з 

повітвиконкомом, сільрадами, волосним відділом наросвіти, школами та 

педагогічними радами з організаційно-господарських питань. Щомісячні 

звіти Будаївського волзабезу. Доповіді і звіти про діяльність відділів 

волвиконкому, волревкому, становище трудової школи с. Глеваха. Відомості 

про наявність у волості млинів, кустарних промислів, худоби, розподіл землі 

між співробітниками Боярського лісництва, кількість незасіяних площ. 

Статистичні відомості щодо врожайності зернових за 1922 рік. Документи 

про вибори сільрад і волвиконкому, роботу волосної ліквідаційної комісії з 

відділення церкви від держави, виконання продрозкладки у волості, 

організацію та діяльність товариства «Просвіта» в сел. Боярка, реквізицію 

житла для передання його працівникам радянських установ залізниці та 

дитбудинкам, допомогу голодуючим Поволжя і Півдня України, надання 

дозволів на право торгівлі і відкриття пунктів товарообміну. Списки членів 

волвиконкому, сільрад, делегатів волосного з’їзду КНС, кандидатів у народні 

засідателі, відповідачів, вчителів Боярського технікуму бджільництва, 

працівників залізничних трудових шкіл № 1 і № 2 сел. Боярка, торговців, 

десятихатників, платників податків, жителів сіл Малютянка і Мархалівка із 

зазначенням кількості землі. Списки навчальних закладів та населених 

пунктів волості. Облікові картки жителів сіл на отримання пенсій. Анкети 

відповідальних працівників державних установ волості. Посвідчення 

вчителів. Акти перевірок стану шкіл і дитбудинків, роботи Боярського 

лісництва. Фінансові документи волвиконкому.  

5. Опис 2 

6. 21 спр., 1920-1923 рр. 

7. Накази повітвиконкому, волвиконкому, волосної податкової комісії. 

Протоколи засідань волосних земвідділу та податкової комісії щодо 

ліквідації заборгованості з продподатку. Матеріали та відомості про збір 
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продподатку у Будаївській волості. Рішення губернського революційного 

трибуналу щодо селян, які не сплатили продподаток. Листування з 

сільськими податковими комісіями. Документи про стягнення грошового 

податку на допомогу голодуючим. Справа волосного відділу щодо трудової 

повинності селян з циркулярами про трудово-гужовий податок; документи 

про виконання трудово-гужової повинності в волості. Заяви селян про 

зменшення податків. Списки платників продподатку на різні види 

сільськогосподарської продукції по селах волості. Списки домовласників для 

стягнення подвірного податку, власників коней, волів, іншої гужової сили. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки каталогів: тематичного (6 од.), географічного (20 од.) 

11. –  

 

1. 15 

2. ф. Р-1032 

3. Рогозівський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, с. Рогозів Переяславського 

повіту Київської губернії 

4. 3 оп., 41 спр., 1921-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 36 спр., 1921-1923 рр. 

7. Накази, циркуляри Переяславського повітвиконкому, повітового 

військкомату, волосних відділів військового і наросвіти щодо реєстрації 

іноземців, боротьби з бандитизмом, арештів поміщиків, заможних селян, 

евакуації населення, ліквідації неписьменності, налагодження навчального 

процесу в школах тощо. Накази, інструкції губернського і повітового 

відділів праці про запровадження трудової повинності у Рогозівській волості. 

Протоколи засідань повітової комісії допомоги голодуючим, волвиконкому, 

педагогічної ради Рогозівської трудової школи, волосного та сільських 
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комітетів праці, сільських КНС і виборчкомів, загальних зборів жителів сіл. 

Листування з волосним відділом праці, сільрадами щодо запровадження 

трудово-гужового податку, виконання продрозкладки, боротьби з 

бандитизмом. Листування волосного відділу праці з КНС. Звіти і відомості 

про роботу волвиконкому, інших волосних установ, Рогозівського волосного 

і сільського комітетів праці. Відомості про кількість військовополонених, які 

залишилися проживати у Рогозівській волості. Списки фахівців волосного 

комітету праці, співробітників волосного і сільських виконкомів, сільрад, 

учнів трудових шкіл, вчителів і виборців волості, жителів сіл Глибоке і 

Любарці. Анкети вчителів, народних суддів і засідателів, співробітників 

волосного і сільських виконкомів; особові трудові картки вчителів 

Рогозівської школи. Посвідчення особи жителів волості. Відомості виплати 

заробітної плати та надання продовольчого забезпечення співробітникам 

волосного і сільських виконкомів, волосних відділів (праці і військового), 

вчителям. Журнали вхідної та вихідної кореспонденції. 

5. Опис 2 

6. 2 спр., 1921 

7. Інструкції сільським і волосним виконкомам, КНС, військовим 

відділам щодо боротьби з бандитизмом. Оперативні та шифровані зведення 

про політичне становище в волості. 

5. Опис 3 

6. 3 спр., 1921-1922 рр. 

7. Журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (38 од.) 

11. –  
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1. 16 

2. ф. Р-1034 

3. Бородянський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, с. Бородянка Київського 

повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 128 спр., 1917-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 128 спр., 1917-1923 рр. 

7. Декрети, циркуляри, інструкції РНК, Наркомату соціального 

забезпечення УСРР, Київського повітзабезу. Постанови, розпорядження 

Бородянського волосного виконкому і земвідділу, Київського губвиконкому. 

Накази Наркомату з військових справ РСФРР, губернського, повітового, 

волосного військкоматів, Бородянського волвиконкому. Протоколи волосних 

з’їздів Рад, засідань волосних виконкому і земвідділу, сільських комбідів, 

загальних зборів жителів сіл, працівників Поташнянського лісопильного 

заводу. Документи волосного правління за 1917-1918 роки. Положення 

волосного з’їзду вчителів. Листування з повітовими ревкомом, виконкомом, 

опродкомом, військкоматом, відділом наросвіти, сільрадами щодо надання 

землі селянам, збору продподатку, руху військовозобов’язаних та інших 

організаційних питань. Звіти про роботу відділів волвиконкому та РАЦС сіл 

Шибене, Пісківка, Дружня, шкіл волості, волосного товариства «Просвіта». 

Доповіді волосного військового комісара про становище в волості. Відомості 

щодо кількості землі та майна селян, посівних площ в селах, чисельності 

населених пунктів волості у 1919 р., заводів, маслоробок та млинів (1919, 

1921 рр.). Комплекс документів волосної податкової комісії. Документи про 

створення спілки інвалідів і підтримку сімей червоноармійців; порядок 

реєстрації актів цивільного стану та список установ РАЦС волості. Зведені 

відомості чисельності інвалідів, обліку військовозобов’язаних. Списки 

населення волості (1919-1921 рр.), чиновників і офіцерів, які підлягають 

мобілізації, дезертирів, безземельних селян, які отримали наділи, службовців 
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лісництв, власників млинів, заводів, платників загальногромадського і 

продовольчого податків у селах волості, військовозобов’язаних, 

непрацездатних осіб на отримання пенсії, громадян, які не сплатили податки. 

Посвідчення співробітників волвиконкому, демобілізованих жителів волості. 

Службові книжки, довідки червоноармійців, військовозобов’язаних. Заяви 

громадян про реєстрацію шлюбу (1921-1922 рр.). Книга обліку населення 

1881-1905 років народження. Фінансові документи волвиконкому 

(кошториси, штатний розпис). Відомості нарахування заробітної плати 

працівникам лісництв, сільських КНС, співробітникам волвиконкому. 

Журнали реєстрації заяв, постанов, вхідної та вихідної кореспонденції 

волзабезу; листування волосного земвідділу. Примірники газети «Вісті 

Київського губернського ревкому». Акти перевірки архівів волвиконкому. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки каталогів: систематичного (4 од.), географічного (21 од.) 

11. –  

 

1. 17 

2. ф. Р-1035 

3. Сулимівський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, с. Сулимівка 

Переяславського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 10 спр., 1921-1922 рр. 

5. Опис 1 

6. 10 спр., 1921-1922 рр. 

7. Постанова ВУЦВК про державну допомогу демобілізованим 

червоноармійцям. Декрет РНК УСРР про оподаткування приватних 

підприємств. Циркуляр Сулимівського волзабезу про збір податку на 

допомогу голодуючим. Накази повітового військкомату. Протоколи 

повітового з’їзду завідувачів волосних військових відділів, загальних зборів 
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жителів сіл волості. Листування: волосної посівної земельної комісії з 

районною продовольчою посівною комісією; повітового опродкому з 

районним комісаром з продовольства. Відомості виконання продподатку по 

волості. Посвідчення і списки жителів сіл. Списки платників продподатку, 

власників підприємств, маслоробок, круподерень. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки географічного каталогу (2 од.) 

11. –  

 

1. 18 

2. ф. Р-1036 

3. Гостомельський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, м-ко Гостомель Київського 

повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 44 спр., 1919-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 44 спр., 1919-1923 рр. 

7. Розпорядження, інструкції, витяги з наказів Наркомату соціального 

забезпечення УСРР, Реввійськради РСФРР. Звернення РНК УСРР і 

Петроградської Ради до населення України про надання продовольчої 

допомоги РСЧА і петроградському пролетаріату. Циркуляр Київського 

повітвиконкому про ліквідацію сільських комітетів і створення комбідів. 

Накази Гостомельського волвиконкому, Гостомельського і Бородянського 

військового комісара. Копія наказу губвійськкомату про облік колишніх 

царських офіцерів і чиновників. Постанови, циркуляри повітового і 

волосного земвідділів щодо надання селянам земельних ділянок, вирубки 

лісу. Протоколи засідань колегій волосних відділів наросвіти та 

благоустрою. Звіт про роботу Луб’янського споживчого товариства. Справи 

про встановлення опіки над дітьми-сиротами сіл волості. Списки дітей-сиріт 
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та інвалідів для направлення у притулки. Списки членів комбідів, 

Яблунського споживчого товариства, робітників і службовців Мироцького 

винокурного заводу. Посвідчення жителів сіл Озера і Мироцьке на отримання 

лісоматеріалів. Подвірний список жителів с. Луб’янка з відомостями про 

кількість землі та худоби до і після Жовтневого перевороту. Журнал 

реєстрації населення сел. Ворзель. Заяви громадян про отримання права на 

торгівлю. Відомості: обліку церковних і монастирських земель волості; 

виплати авансу службовцям Ворзельського ревкому. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (1 од.) 

11. –  

 

1. 19 

2. ф. Р-1037 

3. Старопетрівський волосний виконавчий комітет 

Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Старі 

Петрівці Київського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 48 спр., 1919-1922 рр. 

5. Опис 1 

6. 48 спр., 1919-1922 рр. 

7. Декрет ВУЦВК «Про кредитну кооперацію» (1922 р.). Збірник 

декретів, циркулярів, інструкцій щодо відділення церкви від держави. 

Циркуляри, розпорядження, інструкції, копії наказів Наркомату з військових 

справ РСФРР, Київського повітвиконкому. Інструкція губернського 

фінвідділу про запровадження грошових подвірного і помаєткового податків. 

Протоколи засідань Старопетрівського волосного виконкому і КНС сільрад, 

загальних зборів жителів сіл і хуторів волості. Проотокол ліквідаційної 

комісії з відокремлення церкви від держави щодо вилучення цінностей 

Новопетрівської церкви (1921 р.). Копії протоколів повітової земельної 
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комісії, засідань і виборів сільрад і комнезамів сіл Гута, Нові Петрівці, 

Мостище, Вишгород, загальних зборів жителів сіл Старі Петрівці, Лютіж, 

Валки, Горенка, х. Мощун та інших. Листування з повітовими земвідділом, 

відділами комунального господарства і соціального забезпечення, 

лісництвом, сільрадами щодо відомостей про кількість комунальних земель, 

допомоги постраждалим від стихійного лиха, сплати продподатку, надання 

землі селянам, закріплення угідь за сільрадами. Листування волосної комісії 

допомоги голодуючим з відповідної повітовою комісією. Звіти і відомості 

волвиконкому про роботу. Відомості про кількість будинків у селах волості. 

Описи справ волосної земельної комісії, майна церков. Анкета голови 

Бірківської сільради Р.І. Костюченка (1922 р.). Корінці особових карток 

обліку військовозобов’язаних жителів волості 1880-1883, 1885-1889, 1891-

1902 років народження. Посвідчення і списки жителів сіл. Списки особового 

складу сільрад, працівників комнезаму, робітників і службовців 

Межигірського культрадгоспу, військовозобов’язаних волості, платників 

податків окремих сіл, виборців депутатів сільрад та осіб, позбавлених 

виборчих прав, членів релігійних громад. Списки і посвідчення жителів 

Старопетрівської волості. Список жителів с. Мишоловка.  

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки каталогів: тематичного (14 од.), географічного (12 од.) 

11. –  
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1. 20 

2. ф. Р-1038 

3. Стайківський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, с. Стайки Київського повіту 

Київської губернії 

4. 1 оп., 75 спр., 1920-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 75 спр., 1920-1923 рр. 

7. Декрети: ВЦВК і РНК СРСР про запровадження 

загальногромадського податку; РНК УСРР щодо натурального податку і 

боротьби з хабарництвом. Закон Всеукраїнського з’їзду Рад про 

землекористування. Постанови РНК, ВУЦВК УСРР щодо стягнень за 

порушення службової дисципліни, порядку взаємовідносин посадовців 

радянських установ з вищими державними органами, створення фонду 

допомоги голодуючим, запровадження податків тощо. Накази Реввійськради 

РСФРР про боротьбу з релігією. Збірник нормативних актів Наркомату 

юстиції УСРР про відокремлення церкви від держави. Накази, постанови, 

розпорядження Київського губернського ревкому, військкомату і відділу 

охорони здоров’я, Київського повітового виконкому і військкомату, 

керівника Стайківського гарнізону. Циркуляри, положення, статут, 

інструкції: ВУЦВК, Наркомату землеробства УСРР щодо виборів 

волвиконкомів і сільрад, створення волосних земельно-судових комісій. 

Інструкції губернських відділу РСІ, земвідділу і фінвідділу про 

націоналізацію землі, оподаткування, завдання груп сприяння на 

промислових підприємствах; Надзвичайної комісії із боротьби з чумою, 

Центральної та повітової посівних комісій з виробничих питань. Протоколи 

засідань повітвиконкому, волосних військової наради, посівної комісії, 

сільрад і сільських КНС; зборів членів КНС, жителів сіл, інвалідів 

громадянської війни волості. Листування з волосним і сільськими 

ревкомами, сільрадами, районними податковими бюро про допомогу РСЧА, 
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конфіскацію земель поміщиків, створення трудових об’єднань, охорону 

водойм і лісів, становище посівів, оподаткування. Листування з 

губернськими виконкомом, земвідділом, повітовими виконкомом, відділами 

охорони здоров’я, юридичним, земельним, наросвіти, міліцією, 

військкоматом посівною комісією, волосними податковою комісією і КНС 

щодо організаційних і виробничих питань. 

Звіти, відомості та інші документи волосних виконкому економічної 

наради, земвідділу, волзабезу та шкіл волості про роботу. Відомості про 

кількість землі, здійснення оподаткування, чисельність платників податків в 

волості, матеріальне становище трудової школи с. Стрітівка, кількість 

вчителів і учнів Витачівської школи. Комплекс документів Стайківської 

трудової школи. Документи і матеріали щодо роботи товариства «Просвіта» 

с. Витачів. Відомості про кількість зареєстрованих актів цивільного стану у 

волості та кількість населення на початок 1923 року. Списки народних 

засідателів, виборців, платників податків, допризовників і 

військовозобов’язаних волості, членів Стрітівського товариства «Просвіта», 

правління волосної спілки інвалідів громадянської війни, малоземельних 

селян с. Стайки. Посвідчення жителів волості. Анкети і списки співробітників 

волвиконкому, сільрад. Заяви співробітників волвиконкому про звільнення з 

посад. Примірники газети «Вісті» (1921 р.). Журнал вхідної кореспонденції 

волвиконкому.  

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки каталогів: тематичного (41 од.), географічного (3 од.) 

11. –  
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1. 21 

2. ф. Р-1041 

3. Максимовицький волосний виконавчий комітет 

Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Максимовичі Чорнобильського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 2 спр., 1920-1922 рр. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1920-1922 рр. 

7. Листування Максимовицького волвиконкому з Чорнобильським 

повітовим відділом наросвіти щодо роботи шкіл, прийняття на роботу 

вчителів. Протоколи засідань волосного КНС і загальних зборів жителів сіл. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (1 од.) 

11. –  

 

1. 22 

2. ф. Р-1043 

3. Інспектура народної освіти Київського окружного виконавчого 

комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

м. Київ 

4. 4 оп., 199 спр., 1923-1931 рр. 

5. Опис 1 

6. 80 спр., 1924-1931 рр. 

7. Інструкції губнаросвіти про функції і штат відповідної окружної 

інспектури. Циркуляри, накази окружного фінвідділу та інспектури 

наросвіти. Розпорядження, положення Наркомату освіти УСРР щодо 

організації виробничого навчання в дитбудинках. Проект відкриття 

сільськогосподарських шкіл в районах. Протоколи засідань комісії зі 

створення дитбудинку для дітей з особливими потребами, секційного 
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комітету робітників комунального господарства і народного харчування, 

співробітників шкільної секції наросвіти при секретаріаті Київської 

міськради. Протоколи нарад завідувачів дитбудинків м. Києва, працівників 

інспектури при окружному інспекторі наросвіти. Листування з окружним 

фінвідділом щодо перевірок дитбудинків округу; з інспекцією з охорони 

пам’яток культури про ремонт архітектурних споруд. Особисті картки 

вихованців дитбудинків Київського округу (1926-1930 рр.). Особові справи 

співробітників окружної інспектури наросвіти (за прізвищами). Особові 

справи, посвідчення, заяви слухачів педагогічних курсів. Списки 

співробітників дитячих установ, слухачів педагогічних курсів при 

Ржищівському технікумі, викладачів і робітників Київської вечірньої 

робітничої школи № 2, вихованців дитбудинків, які вступили до професійної 

школи та робфаків. Заяви та інші документи про прийняття дітей до 

дитбудинків. Фінансові документи окружної інспектури наросвіти 

(кошториси на утримання закладів, ліквідаційний баланс). Кошториси 

будинків народів Сходу та комуністичної праці, окремих дитбудинків і 

трудових шкіл-комун. Акти приймання-передавання шкільних і дошкільних 

закладів управління Південно-Західних залізниць, інших дитячих установ у 

підпорядкування окружній інспектурі наросвіти.  

5. Опис 2 

6. 41 спр., 1923, 1925-1928, 1930 рр. 

7. Постанови, обіжники, розпорядження, інструкції ВУЦВК, РНК і 

Наркомату освіти УСРР, Київського окрвиконкому, єврейського бюро 

окружного відділу нацменшин, окрКК-РСІ. Накази, розпорядження окружної 

інспектури наросвіти. Комплекс документів про організацію єврейського 

сектору при Київській окружній інспектурі наросвіти. Протоколи засідань і 

нарад Наркомату освіти УСРР і Київського окрвиконкому, окружної 

інспектури дитбудинків, завідувачів єврейських трудових шкіл, окружної 

конференції вчителів єврейських шкіл. Протоколи засідань Рад нацменшин 

Наркомату освіти УСРР та окружної інспектури наросвіти, єврейського бюро 
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останньої, комісій у справах нацменшин Київського окрвиконкому і 

Макарівського райвиконкому. Листування з навчальними закладами щодо 

прийняття на навчання представників народів Сходу, перекваліфікації 

вчителів єврейських шкіл. Плани роботи окружного відділу нацменшин; 

перепідготовки працівників дитбудинків. Звіти, доповідні записки, доповіді 

щодо роботи єврейських навчальних закладів округу, культурно-освітньої 

роботи серед робітників. Річні звіти окружної інспектури наросвіти, 

Чорнобильської семирічної єврейської трудової школи. Відомості щодо 

прийняття дітей до шкіл. Статистичні відомості про склад учнів та 

педагогічний персонал шкіл народів Сходу та єврейських. Навчальні плани 

єврейських дитбудинків, дошкільних та загальноосвітніх навчальних 

закладів, сільських трудових шкіл. Заяви громадян про прийняття на роботу 

до єврейських шкіл. Списки, посвідчення вчителів єврейських шкіл округу, 

студентів Комуністичного університету ім. Артема, Вищого інституту 

народної освіти, відряджених на роботу до єврейських навчальних закладів. 

Особові справи співробітників окружної наросвіти. Акти перевірок 

дитбудинків. Фінансові документи окружної інспектури наросвіти і 

методичної комісії (плани, відомості розподілу коштів, рахунки тощо).  

5. Опис 3 

6. 63 спр., 1923-1928 рр. 

7. Обіжники Наркомату освіти, ДПУ УСРР, Київського окрвиконкому 

про політичну перевірку кадрів, складання евакуаційних і мобілізаційних 

планів, ведення таємного листування. Розпорядження, обіжники, інструкції 

Центрального управління у справах друку, Головліту, Укрголовліту щодо 

друку інформації та цензурних обмежень для видавництв. Обіжники, 

розпорядження губВНО та листування з ним щодо взаємовідносин окружних 

інспектури наросвіти і бюро нацменшин. Протоколи засідань і нарад 

працівників ДПУ УСРР, комуністичної фракції окрвиконкому, комісій з 

перевірки штатів науково-дослідних кафедр ВНЗ м. Києва, окремих 

дитбудинків, студентів, колегій відділів агітаційної пропаганди та друку 
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Київського окружного парткому. Протоколи і витяги з протоколів бюро 

секретаріату окружного парткому, комуністичної фракції окружної наросвіти 

та виконкому, райпарткомів щодо українізації, роботи районних інспектур 

наросвіти та закладів соціального виховання, кадрових питань. Листування з 

Наркоматом освіти, ДПУ УСРР, губВНО, Укрголовлітом, райвиконкомами, 

освітніми установами, видавництвами щодо адміністративних, кадрових 

питань, порушень в освітніх установах, ведення таємного діловодства, 

контролю за пресою і друком, цензурних обмежень, ліквідації забороненої 

літератури тощо. Копії таємного листування ДПУ. Дописи громадян, 

сільських кореспондентів про негативні явища в освітніх закладах округу, 

районних інспектурах наросвіти. Плани видавництв ВУАН і приватних, 

листування про дозвіл передплати закордонних газет. Звіти, відомості, 

характеристики та списки педагогічного та професорського складу ВНЗ і 

технікумів Київського округу. Характеристики педагогічних колективів 

київських технікумів та вечірнього робфаку, викладачів суспільствознавства 

округу.  

Звіти, доповіді, доповідні записки про політичне становище окремих 

навчальних закладів, мережу дитбудинків, заходи боротьби з 

безпритульністю. Річні звіти окружної інспектури наросвіти, окрліту про 

роботу. Звіти Київського губернського управління у справах друку. 

Відомості про порушення в культурно-освітній роботі округу, видання, 

надруковані за 1924 р., та списки рукописів, заборонених до друку. Списки 

іноземців, які працюють в установах губВНО, педагогічних працівників 

сільськогосподарських технікумів і професійних шкіл Черкаського та 

Уманського округів, співробітників окружної інспектури наросвіти, 

дитбудинку № 7 і трудової школи № 12 м. Києва. Посвідчення працівників 

єврейських навчальних закладів. Заяви громадян щодо відкриття видавництв. 

Реєстр російських видавництв за кордоном, книги яких заборонено ввозити 

до СРСР. Списки закордонних видань, затверджених до розповсюдження на 

території СРСР; книг, рукописів, статей, оголошень заборонених до друку; 
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конфіскованої іноземної літератури. Документи перевірок хат-читалень 

окремих районів округу. Матеріали про «порушення» у виданнях ВУАН за 

1926-1928 рр. та звіт про становище і діяльність літературних кіл округу 

5. Опис 4 

6. 15 спр., 1928-1930 рр. 

7. Звернення, інструкції Наркомату УСРР щодо контролю 

радіомовлення з боку окрлітів, збереження військової таємниці, таємного 

діловодства в інспектурах освіти. Накази, розпорядження окружної 

інспектури наросвіти. Протоколи засідань правління окружної фракції 

профспілки робітників освіти, комсомольської трійки курсів ліквідації 

неписьменності окружної інспектури наросвіти. Витяги з протоколів комісії 

із чистки радянського апарату. Листування з Наркоматом освіти УСРР, 

органами ДПУ УСРР, ОДПУ, освітніми та іншими установами щодо 

контролю за репертуаром театрів і клубів, роботи загальноосвітніх та 

професійних шкіл, особового складу закладів освіти та політико-освітніх 

установ, перевірки скарг і соціального стану викладачів, студентів, учнів, 

боротьби з безпритульністю та забезпечення дисципліни в трудових школах. 

Листування з Укрголовлітом про дозвіл друкувати окремі видання, перевірку 

закордонної літератури. Листування педагогічних курсів з сільрадами щодо 

складу слухачів. Звіти про становище трудових шкіл, роботу окрліту, театру 

ім. І. Франка, радіофікацію м. Києва, ліквідацію неписьменності на Київщині. 

Статистичні відомості про перевірені, конфісковані і повернуті закордонні 

видання. Списки книг, заборонених до друку. Акти перевірок таємного 

відділу окружної інспектури наросвіти, ведення таємного листування. Списки 

інспекторів і співробітників наросвіти Київського округу. Відомості про 

відповідальних працівників окружної інспектури, районних інспекторів, 

вчителів окремих шкіл. Плани та кошториси окружного управління 

радіомовлення. 

8. Українська, іврит, російська 

9. Відкритий 
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10. Картки каталогів: тематичного (115 од.), географічного (9 од.) 

11. –  

 

1. 23 

2. ф. Р-1044 

3. Стечанський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, с. Стечанка 

Чорнобильського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 117 спр., 1918-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 117 спр., 1918-1923 рр. 

7. Постанови, декрети ВУЦВК і РНК УСРР, Наркомтруду, ВЦВК, 

РНК і Наркомату фінансів РСФРР щодо адміністративно-господарських 

питань, оподаткування. Положення ВУЦВК від 5.02.1919 р. про організацію 

місцевих органів радянської влади. Циркуляри, розпорядження, інструкції 

НКВС УСРР, Київського губвиконкому про роботу волосних відділів РАЦС, 

переобрання народних суддів. Постанови, циркуляри, інструкції Української 

економічної ради, губернського і повітового земвідділів. Накази, циркуляри, 

інструкції, розпорядження Чорнобильського повітового виконкому, 

продкому, військкомату, військової наради, комітету із загальної трудової 

повинності, Стечанського волосного ревкому і виконкому. Протокол 

засідання Київського губвиконкому від 13.11.1922 р. про скорочення 

кількості повітів у губернії. Протоколи ІІІ-го повітового та волосних з’їздів 

Рад, пленуму і засідань повітвиконкому, наради членів губернської земельно-

трудової комісії; засідань волосних ревкому, виконкому, земвідділу, посівної 

і податкової комісій; сільрад, сільських КНС та виборчкомів, загальних 

зборів жителів сіл волості. Документи волвиконкому щодо роботи комісії з 

відокремлення церкви від держави, розподілу посівного матеріалу серед 

селян, створення посівних комісій, збору врожаю на націоналізованих 

землях, надання допомоги голодуючим Поволжя, мобілізації громадян до лав 
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РСЧА. Листування з губфінвідділом, повітовими ревкомом, виконкомом, 

земвідділом, відділом праці, та юридичним, військкоматом, сільрадами з 

виробничих питань і поточних справ. Листування з жителями волості щодо 

врегулювання земельних питань. Звіти і відомості волосних виконкому, 

ревкому, економічної наради, військового відділу, КНС про роботу та 

особовий склад. Зведення про політичне становище в волості за 1922 рік. 

Відомості про кількість землі, худоби, сільськогосподарського реманенту, 

транспортних засобів в селах, ціни на ринках волості. Списки жителів волості 

на вересень 1918 р. та 1920-1921 рр., із зазначенням кількості землі і майна, 

співробітників волосних виконкому, ревкому, військового відділу, 

кандидатів у народні засідателі, працездатного населення, допризовників і 

військовозобов’язаних, платників податків, мисливців. Анкети і списки 

співробітників волвиконкому і сільрад. Посвідчення жителів волості. Акти 

щодо перевірки стану посівів, створення сільських комісій з розподілу землі, 

прийняття конфіскованих церковних цінностей. Журнали реєстрації вхідної і 

вихідної кореспонденції волвиконкому. Фінансові документи (прибутково-

видаткові журнали, кошториси, авансові рахунки, відомості нарахування 

заробітної плати співробітникам волосних державних установ, сільрад). 

Примірники газети «Вісник Чорнобильського повітвиконкому» (1922 р.). 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки географічного каталогу (12 од.) 

11. –  

 

1. 24 

2. ф. Р-1045 

3. Литвинівський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, с. Литвинівка Київського 

повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 61 спр., 1919-1923 рр. 
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5. Опис 1 

6. 61 спр., 1919-1923 рр. 

7. Декрети, постанови, положення РНК РСФРР і УСРР, ВУЦВК, 

Української економічної наради щодо призначення пенсій учасникам 

громадянської війни, підтримки родин червоноармійців, обліку 

військовозобов’язаних, націоналізації земель для цукрової промисловості, 

посівних кампаній тощо. Копії постанов РНК і НКВС УСРР, Київського 

губернського і повітового виконкомів. Циркуляри, накази, розпорядження, 

інструкції Наркоматів продовольства і землеробства УСРР, Київського 

губвійськкомату, губернського і повітового земвідділів, виконкомів, 

повітпродкому щодо оподаткування, розподілу між селянами поміщицьких 

земель, обліку військовозобов’язаних, промислових підприємств, угідь 

заможних селян, худоби та інших питань. Накази військкомату і військової 

наради м. Києва та Київського повіту, Литвинівського волвиконкому. 

Протоколи V-го повітового з’їзду Рад, повітової наради голів і секретарів 

волвиконкомів, завідувачів підвідділів РАЦС, трійки з надання допомоги 

родинам червоноармійців, засідань повітвиконкому, президії волвиконкому, 

волосного і сільських КНС, сільрад, сільських земельних комісій, наради 

волосної комісії з призначення відповідачів. Протоколи і витяги з 

протоколів загальних зборів жителів сіл волості, виборчих сільських сходів. 

Листування: з Київським повітовим виконкомом, продкомом, відділом 

праці, фінвідділом, сільрадами щодо оподаткування жителів волості; з 

волосною міліцією щодо розшуку та встановлення особи громадян. Річні і 

щомісячні звіти волвиконкому, його відділів, сільрад про роботу. Зведення, 

інформації сільрад про виконання продподатку. Термінові доповіді волосного 

військового відділу про політичне становище волості. Списки жителів сіл 

волості із зазначенням кількості землі і майна, малоземельних селян, зокрема 

тих, які отримали наділи з церковних угідь, співробітників волосної 

земельно-судової комісії, власників промислових і ремісничих підприємств, 

нетрудового населення сіл. Копії посвідчень особи жителів волості. Особові 
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анкети і списки співробітників волвиконкому і сільрад. Облікові картки і 

списки військовозобов’язаних волості і м. Києва. Поіменні списки та особові 

картки військовозобов’язаних 1899-1900 р.н.; метричні виписки 

допризовників (1921-1922 рр.). Списки осіб, поставлених на військовий облік; 

облікові картки і посвідчення знятих з нього. Копії посвідчень жителів 

волості, які втратили військові картки. Акти перевірки посівів. Договори 

оренди землі. Заяви жителів сіл про наділення землею. Фінансові документи 

волвиконкому Примірники газети «Вісті Київського губернського ревкому» 

(жовтень 1921 р.).  

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки каталогів: тематичного (1 од.), географічного (6 од.) 

11. –  

 

1. 25 

2. ф. Р-1046 

3. Хабнівський волосний революційний комітет, м-ко Хабне 

Чорнобильського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 39 спр., 1920-1921 рр. 

5. Опис 1 

6. 39 спр., 1920-1921 рр. 

7. Декрет Всеукраїнського з’їзду Рад про закріплення за селянами 

землі. Постанови РНК, Наркоматів освіти і продовольства УСРР про 

спрощення грошових розрахунків, охорону залізниць, телефонних ліній, 

радгоспів, формування системи органів управління освіти. Циркуляри, 

накази, розпорядження ЦК КП(б)У, Чорнобильського повітового ревкому, 

військкомату, продкому, відділу наросвіти, Хабнівського волревкому. 

Відозви, звернення повітового ревкому та відділу РСІ до населення. 

Протоколи засідань губернського і повітового відділів наросвіти, повітових 

ревкому та продкому, волревкому і КНС. Протоколи загальних зборів 
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повітової партійної організації, жителів містечка Хабне та сіл волості, 

робітників місцевого млина, з’їздів представників волосного, сільських 

ревкомів і КНС. Листування з губернським відділом заготівель, губернським, 

повітовим і сільськими ревкомами, повітовими відділами наросвіти, 

юридичним, земвідділом, продкомом щодо відкриття ясел у містечку Хабне, 

продовольчого забезпечення вчителів та їх родин, проведення 

продрозкладки, боротьби зі спекуляцією, організації фельдшерських пунктів, 

хат-читалень, ревкомів, КНС, ліквідації неписьменності та інших питань. 

Листування з волосними міліцією, земвідділом, КНС, лісниками про охорону 

садів, боротьбу з розкраданням державного майна, реманенту і машин з 

поміщицьких маєтків та порубками лісу. Доповідна записка Хабнівського 

ревкому щодо політичного становища волості. Звіти волосного ревкому про 

організацію КНС; завідувача Хабнівського молодіжного клубу, комісії з 

облаштування дитячого садка. Звіти про роботу та реєстраційні картки 

вчителів волості. Статистичні відомості губернського статистичного бюро 

та губВНО про кількість шкіл волості; документи і акт перевірки роботи 

волосного відділу наросвіти. Відомості щодо здійснення продрозкладки в 

волості. Списки співробітників волосного і сільських ревкомів, волзабезу, 

відділу наросвіти та КНС, службовців державних установ, робітників 

Хабнівського шкіряного заводу, делегатів волосного з’їзду сільських 

ревкомів та КНС. Відомості виплати заробітної плати співробітникам 

волосного ревкому та його відділів. Справа про надання відстрочки від 

військової служби секретареві волосного ревкому Г.Ю. Кербу. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 26 

2. ф. Р-1047 

3. Бородянський волосний революційний комітет, с. Бородянка 

Київського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 50 спр., 1919-1921 рр. 

5. Опис 1 

6. 50 спр., 1919-1921 рр. 

7. Декрет, постанови, розпорядження ВУЦВК, РНК УСРР, 

Реввійськради РСФРР про створення і завдання КНС, роботу повітових і 

волосних відділів соціального забезпечення. Циркуляри Всеукрревкому, 

повітового підвідділу РАЦС, Бородянського волревкому. Постанови, накази, 

інструкції, розпорядження Київського губернського та повітового ревкомів і 

військкоматів, опродкомгубу, повітового земвідділу, Бородянського 

волосного військкомату і ревкому. Резолюції IV-го Всеукраїнського з’їзду 

Рад, повітових з’їздів волосних ревкомів і КНС. Звернення Київського 

повітревкому до незаможного селянства, інтелігенції, робітників із закликом 

підтримати радянську владу. Протоколи засідань повітової міжвідомчої 

земельної комісії і представників волосних земвідділів, волосних ревкому, 

комітету із трудової повинності та КНС. Протоколи волосних з’їздів Рад, 

сільських ревкомів, КНС; загальних зборів жителів волості, членів сільських 

КНС. Листування з Київським губернським продкомом, повітовими 

ревкомом, земвідділом, військкоматом, Мирчанським сільським ревкомом 

щодо господарських та організаційних питань, реєстрації медичного 

персоналу, призову громадян на військову службу, боротьби з 

дезертирством. Справи про роботу Бородянського волзабезу, вибори до 

сільрад, збір продрозкладки, облік і правила роботи млинів, круподерень, 

олійниць тощо на території волості. Відомості щодо чисельності худоби, 

кількості та розподілу колишніх державних і поміщицьких сіножатей, 

продрозкладки по селах волості, політичного становища, кількості 

військовозобов’язаних і жителів у населених пунктах. Доповідь 
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Бородянського волосного військового комісара про дії банд. Списки сіл 

Бородянської волості на грудень 1919 р.; інформація про адміністративно-

територіальний поділ УСРР на 1920 рік. Списки жителів сіл волості на 1920-

1921 рр., співробітників волревкому, голів, секретарів і членів сільських 

ревкомів, КНС, Бородянського споживчого товариства. Списки 

десятихатників, міліціонерів, інвалідів, вдів, дітей-сиріт, пенсіонерів у селах 

волості, громадян мобілізованих на лісорозробки, делегатів волосного з’їзду 

сільських КНС і ревкомів. Посвідчення громадян, видані Бородянським 

ревкомом і Короленківським комбідом про зарахування до партизанських 

загонів. Акти обстеження становища родин червоноармійців, осіб, які 

потребують матеріальної допомоги. Відомості виплати заробітної плати 

співробітникам волревкому, членам сільських КНС. Штатний розпис 

волосного і сільських ревкомів. Заяви громадян про реквізицію майна 

військовими частинами РСЧА. Примірники видань «Вісник НКВС УСРР» 

(1919 р.) і «Вісті Київського губернського ревкому» (1921 р.). 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки географічного каталогу (6 од.) 

11. –  

 

1. 27 

2. ф. Р-1048 

3. Стечанський волосний революційний комітет, с. Стечанка 

Чорнобильського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 26 спр., 1920-1921 рр. 

5. Опис 1 

6. 26 спр., 1920-1921 рр. 

7. Декрети, постанови, накази, циркуляри, інструкції ВУЦВК, РНК, 

Наркомату землеробства УСРР. Циркуляри, накази Наркомпроду УСРР, 

Київського губревкому, Чорнобильських повітових ревкому, земвідділу, РСІ, 
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комісії з організації КНС, Стечанського волосного земвідділу. Накази, 

інструкції штабу КВО, повітового військкомату. Копії декретів, постанов, 

наказів РНК, Наркомату землеробства УСРР, губревкому і повітового 

земвідділу. Відозви повітревкому до населення із закликом допомагати армії, 

бюлетені за 1920 рік. Протоколи повітового з’їзду представників 

волревкомів, волосних з’їздів сільських ревкомів і КНС; засідань волосних 

ревкому, земельних комісій, КНС, комбіду с. Жовнірівка; загальних зборів 

жителів сіл Стечанської волості. Листування волосного і повітового 

земвідділів. Листування з повітовим раднаргоспом щодо обліку обладнання 

ремонтних майстерень Київського Союзбанку (з актами відповідної комісії). 

Телеграми УкРОСТА, Наркомату землеробства УСРР про положення на 

фронтах, продрозкладку, заходи боротьби із захворюваністю худоби. Звіти 

волосного земвідділу про роботу. Справа щодо організації сільських 

посівних комітетів. Списки співробітників волосного і сільських ревкомів, 

волосної міліції, членів сільських КНС, жителів сіл волості. Книги реєстрації 

вхідних і вихідних документів волосних ревкому і земвідділу. Брошури 

ВУЦВК і Наркомату землеробства УСРР «Земельна справа в Радянській 

Росії», «Ліси Радянської України». Науково-популярний журнал 

«Общественное хозяйство» (№ 1, 1920 р.). Фінансові документи волревкому 

(авансові звіти, відомості виплати заробітної плати). 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки географічного каталогу (6 од.) 

11. –  

 

1. 28 

2. ф. Р-1049 

3. Гостомельський волосний революційний комітет,  

м-ко Гостомель Київського повіту Київської губернії 

4. 2 оп., 36 спр., 1918-1921 рр. 
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5. Опис 1 

6. 34 спр., 1919-1921 рр. 

7. Постанови, накази РНК УСРР, Всеукрревкому, Київських 

губернського і повітового ревкомів, повітових продкому, військкомату, 

комітету праці, Гостомельського волосного і Ворзельського селищного 

ревкомів. Циркуляри губревкому про проведення перепису населення 1920 р.; 

повітового військкомату та повітвидаву про обов’язкову реєстрацію 

працівників культурно-освітньої сфери, створення волосного агентства 

поширення літератури; повітового і волосного ревкомів, повітпродкому щодо 

виконання населенням трудово-гужової повинності, перевірки маслоробок. 

Резолюції повітових з’їздів КНС, представників волосних і сільських 

ревкомів, безпартійної конференції. Відозва і звернення Київського 

опродкомгубу і повітревкому про боротьбу із заможним селянством, 

організацію КНС, підтримку РСЧА, радянської влади, виконання 

продрозкладки. Протоколи засідань волосного, Ворзельського селищного і 

сільських ревкомів, волосного земвідділу, сільських КНС. Протоколи 

загальних зборів жителів містечка Гостомель, засідання комітету спілки 

службовців волості. Листування з повітовими народним судом, ревкомом, 

опродкомом, міліцією, опродкомгубом, та опродкомом 25-ї стрілецької 

дивізії ім. Чапаєва, сільськими ревкомами щодо переобрання суддів волості, 

створення при волосних ревкомах підвідділів РАЦС, налагодження роботи 

установ зв’язку, забезпечення співробітників державних установ продуктами, 

продрозкладки і заготівлі продукції для Червоної Армії, підтримки родин 

червоноармійців, допомоги фронту, мобілізації селян для роботи в 

правоохоронних органах, призначення пенсій інвалідам, вдовам та інших 

питань. Звіти і справа про роботу волзабезу. Відомості про адміністративно-

територіальний поділ УСРР, кількість населення Гостомельської волості на 

жовтень 1920 р., збитки завдані господарству іноземною інтервенцією, 

кількість продуктів і фуражу, зданих населенням м-ка Гостомеля для 

військових частин. Справа про боротьбу з епідеміями на території волості. 
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Посвідчення особи жителів, вчителів волості, працівників волосних і 

сільських ревкомів, комбідів. Подвірні списки жителів сіл волості 

(Михайлівка, Діброво-Ганнівка, Рубежівка та ін.) з відомостями про кількість 

землі і худоби до і після Жовтневого перевороту. Списки сільських ревкомів 

та їх працівників, співробітників волревкому, волзабезу, членів волосного і 

сільських КНС, поляків та родин червоноармійців, які проживають на 

території волості, платників податків.  

5. Опис 2 

6. 2 спр., 1918-1921 рр. 

7. Циркуляри Київського опродкомгубу, повітового опродкому і 

конфліктно-ліквідаційної комісії щодо продрозкладки, постачання 

продовольства, відшкодування населенню збитків від реквізиції майна 

військовими частинами. Список жителів с. Козинці, які мали сплатити 

контрибуцію Українській Державі. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 29 

2. ф. Р-1050 

3. Шепелицький волосний революційний комітет, с. Нові Шепеличі 

Чорнобильського повіту Київської губернії  

4. 1 оп., 34 спр., 1919-1921 рр. 

5. Опис 1 

6. 34 спр., 1919-1921 рр. 

7. Копії циркулярів РНК РСФРР і УСРР, ВУЦВК, Київського 

губревкому, Чорнобильського повітового земвідділу. Циркуляри, накази, 

інструкції Київського губревкому, Чорнобильського повітревкому, 

Шепелицького волревкому, повітових продкому, парткому, земвідділу, РСІ 



75 

 

щодо проведення продрозкладки, скликання безпартійних селянських 

конференцій, мобілізації фахівців сільського господарства та інших питань. 

Протоколи з’їзду представників сільських КНС і сільрад волості щодо 

організації відділу наросвіти, зборів мешканців сіл Комарівка і Семиходи про 

відкриття хат-читалень і трудової школи, загальних зборів жителів сіл 

волості. Листування з волосним військкоматом щодо мобілізації населення 

до лав РСЧА, боротьби з дезертирством; з повітовим відділом наросвіти 

щодо формування мережі шкіл волості, призначення на посади вчителів. 

Доповідні записки волревкому про обладнання місцевої молочарної артілі. 

Справи про проведення у волості місячника «Червоного права», вибори 

суддів і народних засідателів, боротьбу з розкраданням майна 

націоналізованих поміщицьких маєтків, розподіл землі між селянами, 

виділення населенню ділянок лісу, підтримку родин червоноармійців, роботу 

волосного народного суду і трудової школи с. Хоромне. Відомості про стан 

гужового транспорту, обсяг реквізиції продовольства польськими військами 

по селах волості, роботу трудової школи с. Машів. Опис майна маєтку 

поміщиці Парасковії Радзимівської (1919 р.). Списки службовців 

Товстоліського лісництва, волосного відділу наросвіти, вчителів, дезертирів 

волості. Списки родин червоноармійців, інвалідів, вдів, сиріт у волості та 

відомості про надання їм пенсій і продовольчих пайків. Акти: волосного 

земвідділу про взяття на облік та перевірку стану колишніх поміщицьких 

маєтків волості; волзабезу щодо обстеження умов життя сімей 

червоноармійців для призначення пенсій. Фінансові документи волосних 

ревкому і земвідділу (книги обліку прибутків і видатків, кошториси, 

відомості виплати заробітної плати співробітникам відділів, вчителям). 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 30 

2. ф. Р-1051 

3. Обухівський волосний революційний комітет, с. Обухів 

Київського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 24 спр., 1919-1921 рр. 

5. Опис 1 

6. 24 спр., 1919-1921 рр. 

7. Декрет РНК УСРР про боротьбу з епідеміями. Циркуляри Наркомату 

народної освіти УСРР, Київського губернського і повітового ревкомів, 

повітового відділу соціального забезпечення, Обухівського волревкому, 

губернського і волосного відділів наросвіти щодо вимог до реєстрації актів 

цивільного стану, реорганізації товариств «Просвіта», допомоги інвалідам 

Першої світової і громадянської воєн, дітям загиблих червоноармійців, 

обов’язкової реєстрації з’їздів і конференцій освітян. Накази, інструкції 

губернського і волосного ревкомів, повітового відділу наросвіти про 

організацію навчального процесу в школах і позашкільних дитячих 

установах сіл волості, обробіток колишніх церковних, поміщицьких і 

державних земель. Протоколи засідань волосного земвідділу, нарад вчителів, 

представників товариств «Просвіта» і сільських КНС, загальних зборів 

жителів сіл. Комплекс документів про створення загальноосвітніх установ в 

Обухівській волості, доповіді завідувачів сільських шкіл про роботу і 

кількість учнів. Звіти про діяльність Копачівського і Маловільшанського 

товариств «Просвіта» за 1920 рік. Листування з сільськими ревкомами і 

школами про збитки, завдані за час громадянської війни та інтервенції, 

призначення на посади педагогів. Статистичні відомості щодо кількості 

зареєстрованих актів цивільного стану в Обухівській волості. Реєстраційні 

картки персоналу медичних установ. Посвідчення вчителів шкіл, 

червоноармійців, співробітників сільських і волосного ревкомів, його 

окремих відділів. Клопотання шкільних рад про надання матеріальної 

допомоги сільським школам. Списки співробітників волревкому, освітян 
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волості, членів товариств «Просвіта» окремих сіл, безземельних і 

малоземельних селян, інвалідів і сімей червоноармійців на отримання 

допомоги і пенсій.  

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 31 

2. ф. Р-1052 

3. Чорнобильський волосний революційний комітет,  

м-ко Чорнобиль Чорнобильського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 41 спр., 1919-1921 рр. 

5. Опис 1 

6. 41 спр., 1919-1921 рр. 

7. Декрети, циркуляри ВУЦВК, Наркоматів землеробства та юстиції 

УСРР щодо КНС та інших організаційних питань. Постанови, циркуляри, 

накази РНК УСРР, Київського губревкому. Інструкції І-го з’їзду Рад 

Київської губернії про організацію радянської влади на місцях, губревкому і 

губземвідділу. Резолюції повітового з’їзду Рад, наради представників 

повітревкомів губернії. Накази Чорнобильського повітревкому, військової 

комендатури і військкомату, волосного продкому і військкомату. Протоколи 

засідань волосного земвідділу, загальних зборів жителів сіл волості. Відозви 

губревкому та повітового відділу РСІ до населення. Листування з 

губревкомом, опродкомгубом, повітовими ревкомом, земвідділом, 

військкоматом, волосним і повітовим продкомами, волвиконкомом, 

сільрадами про політичне становище у волості, проведення перепису 

населення, охорону лісів, ліній зв’язку, запровадження гужової повинності, 

стан посівів, збір продрозкладки тощо. Зведення волревкому про політичне 

становище волості. Статистичні відомості про кількість населення та землі 
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у волості, наявність і обсяг колишніх поміщицьких земель та луків. Списки 

населених пунктів Чорнобильської волості на липень 1920 р., жителів 

с. Паришів, військовозобов’язаних, учасників волосного з’їзду КНС і 

безпартійної конференції, співробітників волосного військкомату. Довідки, 

посвідчення співробітників волосного земвідділу і жителів волості. Заяви 

громадян про надання матеріальної допомоги, дозволу на розподіл вільних 

земель, одержання лісу. Акти про облік млинів і круподерень волості. 

Фінансові документи волосних земвідділу і військкомату (відомості виплати 

заробітної плати співробітникам, прибутково-видаткова книга, кошторис 

витрат). 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки географічного каталогу (7 од.) 

11. –  

 

1. 32 

2. ф. Р-1053 

3. Шпитьківський волосний революційний комітет, с. Шпитьки 

Київського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 14 спр., 1919-1921 рр. 

5. Опис 1 

6. 14 спр., 1919-1921 рр. 

7. Накази, циркуляри Київського повітревкому. Протоколи засідань 

Шпитьківського волревкому, Лисичанського і Романівського сільських 

ревкомів. Звіти волзабезу про роботу. Списки родин червоноармійців волості 

(з посвідченнями на отримання продовольчих карток). Посвідчення особи та 

списки інвалідів Першої світової війни. Книга реєстрації вхідної та вихідної 

кореспонденції волревкому. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 
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10. Картки географічного каталогу (11 од.) 

11. –  

 

1. 33 

2. ф. Р-1054 

3. Баришівський волосний революційний комітет, с. Баришівка 

Переяславського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 14 спр., 1919-1920 рр. 

5. Опис 1 

6. 14 спр., 1919-1920 рр. 

7. Декрети РНК УСРР про землю, організацію КНС, пенсійне 

забезпечення червоноармійців та їх родин. Постанова Ради праці і оборони 

РСФРР про боротьбу з лісовими пожежами. Циркуляри Київського 

губревкому, Переяславського повітревкому. Інструкції Наркомату 

соціального забезпечення УСРР, Київського губземвідділу, відповідної 

повітової комісії про проведення Тижня допомоги родинам червоноармійців, 

розподіл сіножатей у Переяславському повіті. Накази повітових ревкому, 

військкомату, раднаргоспу, міліції. Відозва повітпродкому до населення про 

організацію сільськогосподарських колективів і обробіток землі. Бюлетень 

повітової комісії з проведення Тижня селянина. Протоколи волосних з’їздів 

сільських ревкомів і сільрад, засідань Баришівського волревкому, волосного 

КНС, загальних зборів жителів сіл. Відомості про кількість населення, землі, 

млинів, маслоробок, круподерень у волості, збір продовольства на потреби 

РСЧА. Заяви громадян щодо вирішення земельних спорів, отримання 

земельних наділів і сіножатей. Посвідчення і списки жителів волості. Зразки 

штампів і печаток сільських ревкомів. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 34 

2. ф. Р-1055 

3. Черняхівський волосний революційний комітет, с. Черняхів 

Київського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 23 спр., 1920-1921 рр. 

5. Опис 1 

6. 23 спр., 1920-1921 рр. 

7. Циркуляри, накази РНК УСРР, Наркомату охорони здоров’я УСРР, 

Київського губземвідділу, повітревкому і відділу наросвіти. Накази, 

інструкції Київського повітревкому, керівників Київського укріпленого 

району, Черняхівської волосної міліції та військкомату щодо перевиборів 

сільрад, постачання продовольства, боротьби зі спекуляцією виконання 

повинностей, налагодження системи зв’язку тощо. Резолюції повітових 

безпартійної конференції та з’їзду волзабезів. Відозви політичного відділу 

опродкомгубу до незаможних селян про боротьбу з заможним селянством. 

Протоколи засідань рад та загальних зборів членів товариств і організацій 

«Просвіта» Черняхівської волості, волосних і сільських КНС, загальних 

зборів жителів сіл. Листування з Київським повітревкомом, Трипільським 

волосним військкоматом, шкільною радою 1-ї Черняхівської школи, 

сільськими ревкомами щодо фінансової звітності, призначення на посади 

працівників, виконання гужової повинності, купівлі коней у населення, 

призову до лав РСЧА, боротьби з дезертирством, надання земельної ділянки 

навчальному закладу. Справа про проведення продрозкладки у Черняхівській 

волості за 1920 рік. Відомості про збір одягу і продовольства для військових 

частин, кількість населення волості, обсяг землі, що підлягає розподілу, облік 

і мобілізацію медичних працівників. Списки співробітників Черняхівського 

волревкому, лікарської дільниці, сільських ревкомів. Відомості виплати 

заробітної плати працівникам волосних ревкому, відділу управління, КНС. 

Заяви громадян про розірвання шлюбу (1921 р.). 

8. Російська, українська 
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9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 35 

2. ф. Р-1056 

3. Германівський волосний революційний комітет, с. Германівка 

Київського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 9 спр., 1919-1921 рр. 

5. Опис 1 

6. 9 спр., 1919-1921 рр. 

7. Накази, циркуляри, інструкції Київських губернського і повітового 

ревкомів, повітового і волосного військкоматів. Відомості щодо політичного 

становища волості у березні 1920 року. Справи про збирання врожаю на 

колишніх поміщицьких угіддях, розподіл землі між селянами та роботу шкіл 

Германівської волості. Списки десятихатників по селах за 1920-1921 роки. 

Книги реєстрації вхідних і вихідних документів волревкому. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 36 

2. ф. Р-1057 

3. Жукинський волосний революційний комітет, с. Жукин 

Остерського повіту Чернігівської губернії 

4. 1 оп., 3 спр., 1920 р. 

5. Опис 1 

6. 1 оп., 3 спр., 1920 р. 

7. Списки військовозобов’язаних і власників коней Жукинської волості. 
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8. Російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 37 

2. ф. Р-1058 

3. Микільсько-Борщагівський волосний революційний комітет, 

с. Микільська Борщагівка Київського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 19 спр., 1920-1921 рр. 

5. Опис 1 

6. 19 спр., 1920-1921 рр. 

7. Копії наказів Реввійськради РСФРР, Всеукраїнської та Київської 

губернської комісій по боротьбі з дезертирством, Київського окружного 

артилерійського управління, військової ради Київського укріпленого району, 

повітового і волосного військкоматів. Накази, копії наказів і циркулярів 

Київських губревкому і повітревкому, волревкому. Циркуляр повітового 

фінвідділу, накази, інструкції повітових комітету праці та продкому, 

керівника розвідувального загону Чоколівського району. Протоколи, копії 

протоколів загальних зборів членів сільських КНС, жителів с. Микільська 

Борщагівка; засідань сільських ревкомів і КНС, загальних зборів селян. 

Листування з Київським повітревкомом, сільськими ревкомами, 

командуванням 5-ї роти 106-го стрілецького полку РСЧА, керівником 

повітової промислової міліції, військовим комендантом 1-ї дільниці 

Української трудової армії щодо переобрання президії волосного КНС, 

створення державного лугового фонду, охорони ліній зв’язку, залізниць, 

лісів. Справа про проведення продрозкладки у волості. Списки 

десятихатників, військовозобов’язаних, членів КНС, працівників 

Микільсько-Борщагівської амбулаторії, сільських ревкомів, вчителів шкіл. 
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Списки населених пунктів волості. Книги реєстрації вхідних і вихідних 

документів волревкому. Авансові книги. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (30 од.) 

11. –  

 

1. 38 

2. ф. Р-1059 

3. Скопецький волосний революційний комітет, с. Скопці 

Переяславського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 15 спр., 1919-1920 рр. 

5. Опис 1 

6. 15 спр., 1919-1920 рр. 

7. Постанови Всеукрревкому і РНК УСРР, Скопецького волревкому 

про націоналізацію цукрової промисловості та з організаційних питань. 

Накази, циркуляри Переяславського повітревкому щодо трудової дисципліни 

в установах, конфіскації засобів виробництва у лісопромисловців. Відозва 

повітового військкомату. Протоколи засідань повітової надзвичайної 

санітарної комісії, волревкому, загальних зборів представників сільських 

ревкомів і жителів сіл. Листування з повітовим відділом охорони здоров’я, 

сільськими ревкомами щодо заходів боротьби з епідемією віспи, реєстрації 

медичного персоналу, створення продзагонів, ревкомів, обрання народних 

суддів, політичного становища в окремих селах, збирання страхового 

податку. Списки працівників органів суду Переяславського повіту, членів 

волосного і сільських ревкомів, інвалідів Першої світової війни. Окладні 

листи страхування будівель селян волості від пожеж. Відомості про 

надходження страхових зборів. Довідки і посвідчення жителів волості про 

родинний і майновий стан. Мандати делегатів волосного з’їзду ревкомів. 
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Заяви членів сільських ревкомів про призначення на посади і звільнення. 

Книги реєстрації вхідних і вихідних документів волревкому. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 39 

2. ф. Р-1060 

3. Броварський волосний революційний комітет, м-ко Бровари 

Остерського повіту Чернігівської губернії 

4. 1 оп., 4 спр., 1919-1922 рр. 

5. Опис 1 

6. 4 спр., 1919-1922 рр. 

7. Протоколи загальних зборів жителів сіл Броварської волості щодо 

виборів сільських ревкомів, визначення збитків, завданих населенню під час 

іноземної інтервенції. Листування з сільськими ревкомами про облік 

військовозобов’язаних. Списки червоноармійців сіл волості на червень 

1920 року. 

8. Російська,українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 40 

2. ф. Р-1062 

3. Васильківський волосний революційний комітет, м. Васильків 

Білоцерківського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 57 спр., 1919-1921 рр. 
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5. Опис 1 

6. 57 спр., 1919-1921 рр. 

7. Збірник декретів, положень, циркулярів, інструкцій НКВС РСФРР. 

Накази Київського губраднаргоспу і губревкому, Білоцерківського 

повітревкому і військкомату. Накази, циркуляри Васильківського 

волревкому. Інструкції Київського губревкому, головного інспектора з 

житлових справ, волосного комгоспу. Накази волосних військкомату 

військового комісара, комгоспу про запровадження в місті надзвичайного 

стану та з адміністративно-господарських питань. Звернення волосної комісії 

допомоги фронту до населення. Протоколи засідань волревкому, засідань і 

наради волосних комгоспу, РСІ, військкомату та інших підрозділів, загальних 

зборів жителів м. Василькова. Листування волревкому з губернським і 

повітовим ревкомами, раднаргоспами, комісіями з надання відстрочок 

військовозобов’язаним, губернськими земвідділом, комгоспом, лісовим і 

паливним комітетами, Васильківським опродкомом, повітовим і волосним 

військкоматами, волосними відділами охорони здоров’я, комунального 

господарства, школами, млином та іншими з поточних справ. Листування з 

повітовими комгоспами і відділами соціального забезпечення, 

електропідприємствами, шкіряним заводом артілями, 

сільськогосподарськими кооперативами, будинковими комітетами щодо 

санітарних заходів в місті, забезпечення електроенергією, оренди і 

постачання техніки, ремонтних робіт, розподілу землі. Листування відділів 

волревкому. Доповідні записки, повідомлення, звіти завідувача 

Васильківського електропідприємства про роботу. Звіти волосних ревкому, 

комгоспу, його підвідділів. Фінансові звіти відділів волревкому, волосних 

установ, педради Васильківської гімназії. Справа про створення пожежної 

команди м. Василькова, заяви громадян про зарахування до неї. Відомості 

про будівлі, що підлягають знесенню (1920 р.). Списки заводів і фабрик міста 

(1921 р.); співробітників відділів волревкому, міського електропідприємства, 

членів профспілки «Радпрацівник», платників надзвичайного податку. Заяви: 
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жителів м. Василькова про надання житла, отримання в оренду крамниць і 

земельних ділянок; жителів волості про отримання посвідчень. Посвідчення, 

видані Васильківським волосним комгоспом. Фінансові документи 

волревкому (книги витрат і касова, відомості виплати заробітної плати, 

кошториси відділів і підприємств). Штатні розписи волосного комгоспу. 

Акти комісії волревкому щодо реквізованого майна приватних осіб. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 41 

2. ф. Р-1063 

3. Прибірський волосний революційний комітет, с. Прибірськ 

Чорнобильського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 5 спр., 1920-1921 рр. 

5. Опис 1 

6. 5 спр., 1920-1921 рр. 

7. Протокол засідання Прибірського волосного земвідділу. Листування 

з Карпилівським сільським ревкомом щодо наявності зброї у населення. 

Книги реєстрації вхідних та вихідних документів волревкому. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 42 

2. ф. Р-1064 

3. Горностайпільський волосний революційний комітет,  

м-ко Горностайпіль Чорнобильського повіту Київської губернії 

4. 2 оп., 7 спр., 1920-1921 рр. 

5. Опис 1 

6. 5 спр., 1920-1921 рр. 

7. Інструкції Реввійськради РСФРР і Центральної комісії по боротьбі з 

дезертирством. Протоколи засідань сільрад, сільських КНС, загальних зборів 

жителів сіл. Справа про проведення продрозкладки та збору промислової 

сировини у Горностайпільській волості. Списки жителів сіл Дябловичі і 

Воздвиженськ за 1920 рік. 

5. Опис 2 

6. 2 спр., 1920-1921 рр. 

7. Протокол засідання Горностайпільського волревкому щодо 

створення комісії з обліку і вилучення зброї. Відомості про політичне 

становище волості на січень-квітень 1921 року. Списки вчителів. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 43 

2. ф. Р-1065 

3. Озернянський волосний революційний комітет, с. Озерна 

Білоцерківського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 4 спр., 1920-1921 рр. 

5. Опис 1 

6. 4 спр., 1920-1921 рр. 



88 

 

7. Листування з волосним військкоматом і сільрадами щодо призову 

населення до лав РСЧА. Списки та облікові картки військовозобов’язаних 

волості. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 44 

2. ф. Р-1066 

3. Стайківський волосний революційний комітет, с. Стайки 

Київського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 4 спр., 1920-1921 рр. 

5. Опис 1 

6. 4 спр., 1920-1921 рр. 

7. Накази, циркуляри, розпорядження Київського повітового ревкому, 

військкомату, комітету праці і продкому, Трипільського і Ржищівського 

волосних військкоматів. Листування з повітовими ревкомом, продкомом і 

військкоматом щодо продрозкладки на території волості, статистичної 

звітності, охорони ліній зв’язку, забезпечення населення паливом. Списки 

співробітників волосного відділу наросвіти, членів сільських ревкомів. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 45 

2. ф. Р-1067 

3. Димерський волосний революційний комітет, м-ко Димер 

Київського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 6 спр., 1920-1921 рр. 

5. Опис 1 

6. 6 спр., 1920-1921 рр. 

7. Інструкція Наркомату землеробства УСРР про охорону лісу від 

пожеж. Накази, циркуляри Київського губліскому, повітових ревкому, 

комітету праці, продкому щодо виконання населенням гужової повинності, 

охорони лісів від свавільних порубок, проведення «Тижня лісу». Листування 

з лісником Димерського лісництва. Комплекс документів (копії наказів, 

доповідні записки) щодо проведення перепису населення 1920 р. у 

Димерській волості. Справа про боротьбу з бандитизмом у волості. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (13 од.) 

11. –  

 

1. 46 

2. ф. Р-1068 

3. Мартиновицький волосний революційний комітет, 

с. Мартиновичі Чорнобильського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 5 спр., 1919-1921 рр. 

5. Опис 1 

6. 5 спр., 1919-1921 рр. 

7. Циркуляри, інструкції Чорнобильського повітового ревкому і 

земвідділу. Листування: волревкому з повітовим земвідділом про облік і 

використання земель колишніх поміщицьких економій, збір урожаю 1920 р.; 

волосного земвідділу з лісництвом щодо охорони лісів. Відомості про 
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кількість населення і землі у Мартиновицькій волості, списки населених 

пунктів (1919-1921 рр.). Анкети і списки співробітників волревкому, 

сільських ревкомів і КНС. Список червоноармійців волості (січень 1921 р.).  

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 47 

2. ф. Р-1069 

3. Красятицький волосний революційний комітет, с. Красятичі 

Чорнобильського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 8 спр., 1920-1921 рр. 

5. Опис 1 

6. 8 спр., 1920-1921 рр.  

7. Розпорядження, інструкції Чорнобильського повітового 

військкомату. Справи про збір продрозкладки, організацію міліції у 

Красятицькій волості. Протоколи загальних зборів жителів сіл. Списки 

населення волості з відомостями про кількість землі і реманенту, п’яти- та 

десятихатників по селах. Відомості виплати заробітної плати співробітникам 

волосного земвідділу. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 48 

2. ф. Р-1070 

3. Кагарлицький волосний революційний комітет, м-ко Кагарлик 

Київського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 3 спр., 1920-1921 рр. 

5. Опис 1 

6. 3 спр., 1920-1921 рр. 

7. Протоколи засідань волосного і сільських КНС. Відомості виплати 

заробітної плати службовцям Кагарлицького ревкому і сільських КНС. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 49 

2. ф. Р-1072 

3. Ржищівський волосний революційний комітет, м-ко Ржищів 

Київського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 2 спр., 1920 р. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1920 р. 

7. Документи про обстеження працівниками волревкому млинів 

Ржищівської волості. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 50 

2. ф. Р-1073 

3. Плосківський сільський комітет незаможних селян, с. Плоске 

Приміської зони Київської міської ради 

4. 1 оп., 34 спр., 1922-1932 рр. 

5. Опис 1 

6. 34 спр., 1922-1932 рр. 

7. Обіжник НКВС УСРР, копії постанов ВУЦВК і РНК УСРР щодо 

оподаткування, позбавлення власності заможних і надання податкових пільг 

незаможним селянам. Обіжники ВУЦВК, Всеукраїнського Центрального, 

Київського окружного і Великодимерського районного КНС щодо 

організаційних і господарських питань. Директивні листи Київського 

окружного Великодимерського і Броварського районних КНС щодо 

організації діяльності та участі КНС у розвитку сільського господарства і 

боротьбі з дитячою безпритульністю, виконання плану хлібозаготівель, 

здійснення колективізації тощо. Бюлетені розпоряджень, обіжник і 

протоколи виїзного засідання і засідання президії КНС Київської приміської 

зони щодо посівних кампаній (лютий-червень 1932 р.). Витяги з протоколів 

засідань РНК УСРР і Великодимерського районного КНС, копії протоколів 

останнього. Протоколи Броварського районного КНС, загальних зборів 

членів сільського КНС. Плани роботи Великодимерського і Броварського 

районних, Плосківського сільського КНС. Щомісячні звітні відомості та 

звіти про становище і роботу сільського комнезаму. Відомості про кількість 

худоби у жителів с. Плоске. Списки осіб, позбавлених виборчих прав, членів 

сільського КНС. Журнал обліку членів сільського комнезаму за 1930 рік 

Касова книга за 1926-1930 роки.  

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 51 

2. ф. Р-1074 

3. Білицький сільський комітет незаможних селян, с. Біличі 

Приміської зони Київської міської ради 

4. 1 оп., 17 спр., 1921-1932 рр. 

5. Опис 1 

6. 17 спр., 1921-1932 рр. 

7. Копії постанов ВУЦВК, Київського окружного КНС про пільги 

комнезамам, оподаткування і кредитування сільського населення. Обіжники, 

інструкції, розпорядження Всеукраїнського Центрального, Київського 

окружного, Будаївського і Київського районних КНС з організаційних 

питань. Директиви, обіжники Київського окружного і районного КНС та 

райвиконкому. Протоколи засідань президії, виборчкому і загальних зборів 

членів Білицького КНС. Копії протоколів Будаївського і Київського 

районних КНС. Листування з Київським губфінвідділом, губернським та 

районним КНС. Плани роботи Будаївського районного КНС. Звіти 

сільського КНС про роботу. Списки членів сільського комнезаму, 

незаможних селян, які отримали посівний матеріал. Анкети членів 

Білицького КНС за 1924 і 1930 рр., журнал обліку за 1930 рік. Заяви 

незаможників про вступ до КНС, отримання землі. Книга вхідних та вихідних 

документів. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (6 од.) 

11. –  
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1. 52 

2. ф. Р-1075 

3. Підварський сільський комітет незаможних селян, с. Підварки 

Переяславського району Київської області 

4. 1 оп., 49 спр., 1920-1932 рр. 

5. Опис 1 

6. 49 спр., 1920-1932 рр. 

7. Копії постанов, декрет ВУЦВК про пільги для членів КНС, 

запровадження єдиного сільськогосподарського податку. Інструкції: НКВС 

УСРР, Київського повітвиконкому щодо роботи КНС, перевиборів сільрад; 

Переяславського районного КНС для ревізійних комісій і осередків КП(б)У 

при сільських КНС. Відозви Всеукраїнського Центрального, Київських 

губернського і окружного КНС. Директиви, обіжники, розпорядження 

Київського повітвиконкому, Золотоніського окружного, Переяславського 

волосного і районного КНС. Статут і плани роботи Підварського КНС. 

Протоколи засідань президії і загальних зборів членів сільського КНС, 

зокрема про вилучення надлишків землі у заможних селян. Копії протоколів 

Переяславського районного КНС про переобрання сільрад і 

землевпорядкування, його плани роботи. Листи дирекції Підварської 

трудової школи до сільського КНС з господарських питань. Дописи у стінну 

газету «Голос незаможника». Квартальні відомості про становище та 

діяльність сільського КНС. Звіти КНС і сільського драмгуртка про роботу. 

Заяви комнезамівців про отримання матеріальної допомоги, призначення на 

посади і звільнення. Заяви незаможників про прийняття до КНС (з анкетами і 

біографіями), надання допомоги. Особисті анкети, списки, посвідчення 

членів сільського КНС, відомості про їх матеріальне становище. Журнал 

обліку за 1930 рік. Акти ревізійної комісії та передавання справ сільського 

КНС.  

8. Українська, російська 

9. Відкритий 
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10. Картки тематичного каталогу (18 од.) 

11. –  

 

1. 53 

2. ф. Р-1076 

3. Озерський сільський комітет незаможних селян, с. Озера 

Бородянського району Київської області 

4. 1 оп., 15 спр., 1919-1932 рр. 

5. Опис 1 

6. 15 спр., 1919-1932 рр. 

7. Постанова Київського окрвиконкому. Копія постанови IV-го 

пленуму Всеукраїнського Центрального КНС про завдання комнезамів. 

Директиви, обіжники, інструкції, директивні листи Київського окружного, 

Гостомельського і Бородянського районних КНС. Копії протоколів засідань 

Гостомельського і Бородянського районних КНС. Протоколи засідань 

президії та загальних зборів членів сільського КНС. Плани роботи 

Гостомельського районного і Озерського сільського КНС; звіти останнього 

про роботу. Списки та журнал обліку членів сільського КНС. Заяви селян 

про вступ до комнезаму. Акти ревізійної комісії і кошторис. Історична 

довідка про створення Українського відділення виноробного синдикату. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (3 од.) 

11. –  

 

1. 54 

2. ф. Р-1077 

3. Феліціалівський сільський комітет незаможних селян, 

с. Феліціалівка Бородянського району Київської області 

4. 1 оп., 27 спр., 1923-1932 рр. 
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5. Опис 1 

6. 27 спр., 1923-1932 рр. 

7. Обіжники Київського повітового, окружного і Бородянського 

районного КНС з організаційних питань. Відозва Старопетрівського 

лісництва. Протоколи засідань президії та загальних зборів членів сільського 

КНС. Витяги з протоколів Бородянського районного КНС Плани і звіти 

сільського КНС про роботу та особовий склад. Зведення щодо весняної 

посівної кампанії 1931 року. Списки членів сільського КНС, заможних селян, 

у яких конфісковано надлишки землі. Заяви незаможних селян про вступ до 

комнезаму та сільського сільськогосподарського товариства. Касова книга, 

кошториси сільського КНС. Акти ревізійної комісії та приймання 

прокатного пункту сільськогосподарського реманенту. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (3 од.) 

11. –  

 

1. 55 

2. ф. Р-1078 

3. Ташанський сільський комітет незаможних селян, с. Ташань 

Переяславського району 

4. 1 оп., 21 спр., 1922-1931 рр. 

5. Опис 1 

6. 21 спр., 1922-1931 рр. 

7. Постанова Полтавського губвиконкому. Директивні листи, 

обіжники Золотоніського окружного і Переяславського районного КНС. 

Відозва Всеукраїнського Центрального КНС. Протоколи засідань президії та 

загальних зборів членів сільського КНС, сільських виборчкомів. Витяг з 

протоколу Переяславського райкому ЛКСМУ. Звіти сільського КНС про 

роботу. Особиста анкета голови Ташанського КНС. Списки, анкети членів 
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сільського КНС. Заяви: незаможних селян про прийняття до КНС 

(з біографіями, анкетами), членів комнезаму про надання матеріальної 

допомоги, вступ до комсомольської організації, направлення на професійні 

курси. Акти ревізії, касовий журнал сільського КНС. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (8 од.) 

11. –  

 

1. 56 

2. ф. Р-1079 

3. Воскресенський сільський комітет незаможних селян, 

с. Воскресенське Переяславського району 

4. 1 оп., 26 спр., 1925-1932 рр. 

5. Опис 1 

6. 26 спр., 1925-1932 рр.  

7. Відозва, обіжники Всеукраїнського Центрального КНС, Київського 

окркому КП(б)У, окрвиконкому, окружного і районного КНС про 

оподаткування, підготовку перевиборів КНС і сільрад, кредитування і 

продовольче забезпечення незаможних, направлення селян до навчальних 

закладів, колективізацію участь у сільськогосподарських кампаніях, 

виховання дітей тощо. Директивні листи Переяславського районного КНС з 

основної діяльності. Протоколи засідань президії та загальних зборів членів 

сільського комнезаму. Копії протоколів IV-го окружного з’їзду КНС, 

пленуму районного КНС. Плани роботи районного і сільського комнезамів. 

Звіти сільського КНС про роботу, особовий склад, фінансове і майнове 

становище. Списки, копії посвідчень членів сільського КНС. Заяви 

незаможних селян про вступ до КНС. Акти перевірок роботи сільського 

КНС. 

8. Українська 
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9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (8 од.) 

11. –  

 

1. 57 

2. ф. Р-1080 

3. Берестянський сільський комітет незаможних селян, 

с. Берестянка Бородянського району Київської області 

4. 1 оп., 8 спр., 1927-1932 рр. 

5. Опис 1 

6. 8 спр., 1927-1932 рр. 

7. Обіжники Київського окружного і Бородянського районного КНС 

щодо підготовки до переобрання керівного складу сільських КНС, 

сільськогосподарських кампаній та інших організаційних питань. Протоколи 

засідань президії та загальних зборів членів Берестянського КНС. Плани 

роботи сільського КНС. Списки та копії довідок членів сільського КНС. 

Заяви селян про вступ до комнезаму. Угода про соціалістичне змагання з 

Небратським сільським КНС. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (3 од.) 

11. –  

 

1. 58 

2. ф. Р-1081 

3. Мишолівський сільський комітет незаможних селян, 

с. Мишоловка Приміської зони Київської міської ради Київської області 

4. 1 оп., 8 спр., 1925-1933 рр. 

5. Опис 1 

6. 8 спр., 1925-1933 рр. 



99 

 

7. Обіжники, інструкції Київського райвиконкому, районного і 

міського КНС з організаційних питань. Бюлетені розпоряджень, копії 

протоколів Київського міського КНС про роботу комнезамів приміської 

зони. Копія протоколу Київського районного КНС щодо реєстрації статутів 

сільських КНС. Протоколи засідань президії, ревізійної комісії та загальних 

зборів членів Мишолівського сільського КНС. Плани роботи районного КНС, 

здійснення сільськогосподарських кампаній в районі. Звіти сільського КНС 

про роботу. Журнал обліку та списки членів сільського КНС, касова книга. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (9 од.) 

11. –  

 

1. 59 

2. ф. Р-1082 сч 

3. Департамент житлово-комунального господарства і паливно-

енергетичного комплексу Київської обласної державної адміністрації, 

м. Київ 

4. 14 оп., 3353 спр., 1943-2017 рр. 

5. Опис 1 

6. 255 спр., 1943-1958 рр. 

7. Постанови Київського облвиконкому. Накази Міністерства 

комунального господарства УРСР, Київського облкомгоспу. Рішення 

Київської облради та облвиконкому, обкому КПУ з основної діяльності та 

розвитку житлового будівництва області. Протоколи виробничих нарад 

співробітників облкомгоспу, балансових комісій щодо розгляду і 

затвердження річних звітів підприємств. Листування з Міністерством 

комунального господарства УРСР, вищими керівними і партійними органами 

та організаціями, Київським облвиконкомом, проектними організаціями 

щодо основної діяльності, благоустрою м. Переяслав-Хмельницький, 
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створення облкомунпостачторгу та облжитлокомунпостачторгу. Документи 

комісії із боротьби з весняним паводком (1957 р.). П’ятирічний план 

відновлення комунальних підприємств області на 1946-1950 роки. Зведені 

промислово-фінансові та виробничі плани облкомгоспу; промислово-

фінансові та фінансово-господарські плани комунальних підприємств 

Київської області, міськрайкомгоспів. Плани Київського облкомгоспу щодо 

капітального будівництва, праці і заробітної плати підприємств, підготовки 

кадрів. Зведені річні звіти щодо основної діяльності та капіталовкладень. 

Річні звіти (фінансово-господарські, технічно-експлуатаційні, з 

капіталовкладень, управління, статистичні, кадрові, щодо роботи 

електростанцій, електрифікації колгоспів та ін.). Звітні доповіді керівництва 

облкомгоспу про роботу і виробничі завдання. Річні звіти підвідомчих 

обласних організацій і підприємств міст області, обласної контори 

перукарського господарства та БТІ, міськрайкомгоспів (щодо технічно-

економічних показників). Річні звіти електростанцій і мереж, профільних 

контор, водогонів, Білоцерківського управління водоканалізації, 

Васильківського та інших комбінатів комунальних підприємств, 

міськкомгоспів, підприємств райцентрів, домоуправлінь, готелів, лазень, 

пралень та обласної контори дачного господарства. Квартальні показники 

роботи комунальних підприємств та інших установ. за 1954-1955 рр., 

кон’юнктурний огляд діяльності облкомгоспу за 1953 рік. Паспорти обліку 

житлового і комунального господарства міськрайкомгоспів (1953 р.). 

Ліквідаційні баланси обласного БТІ. Ліміти Міністерства комунального 

господарства УРСР на капітальне будівництво. 

Матеріали та акти про збитки завдані комунальному господарству і 

житловому фонду Київської області на час вигнання німецьких окупантів. 

Документи щодо інвентаризації комунальних підприємств міст і райцентрів 

на день звільнення. Акти про збитки комунального господарства 

міськрайкомгоспів від окупації. Характеристики міських підприємств 

комунального господарства за 1944-1945 роки. Відомості про становище 
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братських та індивідуальних могил військовослужбовців і партизан на 

території Київської області (1957 р.). Інформація про становище цвинтарів у 

районах (1958 р.). 

Акти ревізії фінансово-господарської діяльності облкомгоспу, 

перевірок становища ЖКГ в районах області, підведення підсумків 

соціалістичних змагань комунальних підприємств. Акти ревізій обласного 

КРУ щодо роботи Рокитнянського райкомгоспу та підприємств області 

Фінансові документи облкомгоспу (штатні розписи, кошториси витрат, 

плани прибутків і видатків щодо ремонту житлового і готельного фондів). 

Договори про соціалістичні змагання між Київським і Чернігівським 

облкомгоспами, райкомгоспами (з документами перевірки виконання). 

Соціалістичні зобов’язання учасників обласної наради партійно-

господарського активу працівників комунального господарства (1951 р.). 

5. Опис 2 

6. 4 спр., 1940-1941 рр. 

7. Листування Київського облкомгоспу з районними житловими 

управами та іншими установами про надання приміщень для підприємств і 

організацій. Стенографічний звіт наради активу при облкомгоспі. Анкети 

та довідки працівників. Особова справа співробітника Т. С. Гончара. 

5. Опис 3 

6. 853 спр., 1944-1967, 1978-2016 рр. 

7. Постанови, накази вищих керівних установ, Київського 

облвиконкому та облкомгоспу про впорядкування військових цвинтарів, 

могил загиблих військовослужбовців і партизан. Накази, постанови, 

рішення, вказівки Міністерства комунального господарства УРСР, Київського 

обкому КПУ та облвиконкому, завідувача облкомгоспу з питань цивільної 

оборони, діяльності облкомгоспу, функціонування комунального 

господарства, збереження державної таємниці. Накази, вказівки керівника 

цивільної оборони Київської області. Накази, розпорядження облкомгоспу 

облжитлокомгоспу з основної діяльності (1978-1992 рр.). Постанови, 
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розпорядження керівників облжитлокомгоспу, УЖКГ і Головного 

управління ЖКГ і ПЕК Київської ОДА, директора Департаменту ЖКГ і ПЕК. 

Доручення Київської ОДА. Положення: УЖКГ Київської ОДА (2000, 2002-

2005 рр.), Управління ЖКГ, промисловості, енергетики, транспорту і зв’язку 

Київської ОДА (2005 р.), Головного управління ЖКГ і ПЕК Київської ОДА 

(2006 р.), посадові інструкції працівників. Комплекс положень про 

Департамент ЖКГ і ПЕК Київської ОДА, його структурні підрозділи, 

матеріальне заохочення співробітників (2013-2014 рр.).  

Протоколи засідань місцевкому, колегії, профкому облкомгоспу та 

обласного УЖКГ, загальних профспілкових зборів (1980-і рр.). Протоколи (з 

додатками), рішення засідань колегії, профкому, конкурсних комісій УЖКГ і 

Головного управління ЖКГ і ПЕК Київської ОДА, зокрема з вибору міста 

(селища) Київської області найкращого благоустрою. Протоколи спільних 

нарад та круглих столів Головного управління ЖКГ і ПЕК з Комунальним 

об’єднанням Київської облради «Асоціація БТІ» та обласним територіальним 

відділенням Антимонопольного комітету України (2010 р.). Протоколи 

засідань і нарад обласних робочих групи щодо реформування ЖКГ та комісії 

з розв’язання проблемних питань житлових прав мешканців гуртожитків. 

Протоколи засідань ліцензійних комісій Головного управління та 

Департаменту ЖКГ і ПЕК Київської ОДА, обласної комісії з питань 

погашення заборгованості підприємств ПЕК, експертної комісії та робочої 

групи Департаменту ЖКГ і ПЕК щодо економічної обґрунтованості тарифів 

на житлово-комунальні послуги у населених пунктах Київської області. 

Протоколи засідань колегії Департаменту ЖКГ і ПЕК, нарад при заступнику 

голови Київської ОДА щодо розрахунків підприємств-боржників за 

електроенергію і газ. Листування облкомгоспу з питань упорядкування 

могил загиблих воїнів, поховання військовослужбовців зарубіжних країн, 

боротьби з епідемією холери. Листування Головного управління ЖКГ і ПЕК 

Київської ОДА з основної діяльності. 
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П’ятирічний план розвитку комунального господарства Київської 

області (1976-1980 рр.). Плани щодо експлуатаційної діяльності, 

промислового виробництва комунальних підприємств, обслуговування 

населення, капітального будівництва. Плани обласного УЖКГ щодо 

соціально-економічного розвитку, фінансування, товарообігу, промислового 

виробництва і надання побутових послуг. Річні плани реалізації платних 

послуг УЖКГ (1990-і рр.). Плани роботи УЖКГ (1997-2002 рр.), Головного 

управління ЖКГ і ПЕК (2006-2010 рр.), Департаменту ЖКГ і ПЕК (2012-

2014 рр.). Комплекс документів щодо розгляду звернень громадян (1997-

2002 рр.). Відомості про документообіг УЖКГ (2000-2003 рр.). Програми 

реформування і розвитку ЖКГ Київської області на 2009-2012 рр., передання 

гуртожитків Київської області у власність громад (2013-2014 рр.); звіти та 

інформації про їх виконання. 

Зведені статистичні звіти облкомгоспу та обласного УЖКГ щодо 

основних напрямів діяльності, проектно-пошукових робіт і капітального 

будівництва, чисельності працівників, співробітників апарату управління з 

відомостями про розподіл згідно зайнятих посад, кількості потерпілих від 

нещасних випадків на виробництві. Зведені статистичні звіти про 

експлуатацію комунальних підприємств, товарообіг, надання комунальних 

послуг, виконання підрядних робіт, функціонування мережі підприємств 

побутового обслуговування і підсобних промислових підприємств. Плани і 

звіти щодо наукової організації праці, запровадження в практику 

комунального господарства передового досвіду, виконання планів з 

санітарно-оздоровчих заходів і охорони праці. Зведені річні звіти апарату 

управління облкомгоспу, його відділів, міськкомгоспів, міських ШЕУ та 

виробничих управлінь водно-каналізаційного господарства, 

автотранспортних парків, районних комбінатів комунальних підприємств, 

навчальних комбінатів, міжміських БТІ та інших служб з основної діяльності. 

Зведені річні звіти облжитлопостачзбутторгу та облрембудтресту. Зведені 

статистичні звіти відділів облкомгоспу про розвиток зелених зон 



104 

 

населених пунктів, роботу підприємств благоустрою, колгоспних комбінатів 

комунального господарства. Зведені звіти щодо виконання завдань з економії 

палива, тепло- та електроенергії, матеріальних ресурсів, розвитку і 

впровадження техніки у 1980-х роках. Звіти про виробництво товарів 

народного споживання за 1984-1985 рр., використання вторсировини, роботу 

з надання комунальних послуг у сільській місцевості за 1985 рік. Звіти 

УЖКГ про роботу житлово-комунальних підприємств області за 1992-

1997 рр., функціонування водопроводу і каналізації (1996-1999, 2002-

2005 рр.), виконання ремонтно-будівельних робіт, надання комунальних 

послуг тощо. Статистичні кадрові та зведені статистичні звіти з 

основних напрямів роботи, інженерного захисту територій населених пунктів 

тощо. Статистичні звіти про кількісний і якісний склад державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (керівників і 

фахівців) за 2011-2016 роки. Звіти про нарахування і перерахування 

страхових внесків (2010-2011 рр.), працю і заборгованість із заробітної плати 

на підприємствах ЖКГ області (2013-2016 рр.), виконання обласних 

комплексних і цільових програм за 2014-2015 роки. 

Фінансові плани, штатні розписи, кошториси на утримання 

співробітників, річні ліміти капіталовкладень облкомгоспу. Документи 

ревізій фінансово-господарської діяльності. Фінансові документи та акти 

обласного УЖКГ щодо ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, списання коштів 

та обладнання Прип’ятської рятувальної станції, приймання-передавання на 

баланс виробничого об’єднання «Комбінат» Міністерства енергетики СРСР 

Чорнобильського домоуправління житлового господарства. Кошториси та 

фінансові звіти місцевкому і профкому облкомгоспу. Фінансові звіти УЖКГ 

Київської ОДА та підзвітних їй районних відділів, житлово-комунальних 

підприємств, ЖЕКів, домоуправлінь (1990-і і 2000-і рр.), Головного 

управління і Департаменту ЖКГ і ПЕК Київської ОДА (2006-2011, 2012-

2015 рр.). Фінансові документи Головного управління та Департаменту ЖКГ 

і ПЕК (кошториси, плани асигнувань, штатні розписи, баланси). Звіти про 
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витрати виробництва та фінансові показники діяльності підприємств щодо 

надання послуг утримання будинків і прибудинкових територій, тепло- і 

водопостачання, водовідведення (2013-2016 рр.). Особова справа звільненого 

2016 р. директора Департаменту ЖКГ і ПЕК Київської ОДА Король Галини 

Миколаївни. 

5. Опис 4 

6. 1001 спр., 1944-1947, 1949-1977 рр. 

7. Копії наказів Наркомату комунального господарства УРСР з 

основної діяльності та впорядкування могил загиблих військовослужбовців 

(1944 р.). Накази, розпорядження, рішення (і копії) Міністерства 

комунального господарства УРСР, Київського облвиконкому щодо створення 

міських і міжміських БТІ, роботи облкомгоспу, боротьби з паводком, 

планування комунальних господарства і будівництва тощо. Постанови 

обкому КПУ. Накази облкомгоспу, його завідувача. Рішення Київського 

облвиконкому щодо діяльності промислового і сільського облкомгоспів 

(1963-1964 рр.). Положення від 17.05.1967 р. про обласні теплиці 

декоративних рослин. Протоколи нарад завідувачів міськкомгоспів та 

керівників ремонтно-будівельних контор області, засідань комісій з розгляду 

і затвердження звітів господарсько-фінансової діяльності райкомгоспів та 

підвідомчих підприємств, партійно-господарського активу працівників 

комунального господарства області, виробничих нарад робітників і 

службовців. 

Листування з Міністерством комунального господарства, Держпланом 

УРСР, райкомгоспами, обласними виконкомом, статистичним управлінням, 

фінвідділом, плановою комісією, відділенням Будбанку, підвідомчими 

підприємствами щодо впорядкування могил військовослужбовців, загиблих в 

роки Другої світової війни, та військових цвинтарів, капітального 

будівництва об’єктів комунального господарства, побутового 

обслуговування міст, фінансування, планування та розвитку комунального 

господарства області тощо. Комплекс документів (листування, довідки та ін.) 
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щодо житлового фонду області. Документи обласної комісії із боротьби з 

весняним паводком. Листування з облвиконкомом і підзвітними 

організаціями щодо благоустрою області. 

Плани комунальних підприємств області (промислово-фінансові, з 

праці і заробітної плати) та міжміських БТІ. Проект плану шостої п’ятирічки 

(1956-1960 рр.), перспективного плану розвитку комунального господарства 

та озеленення міст і сіл області (1966-1970 рр.); п’ятирічний план 

облкомгоспу на 1970-1975 роки. Плани створення і розвитку зелених зон у 

містах на 1957-1960 рр., функціонування ЖКГ на 1959-1965 рр., капітального 

будівництва, благоустрою у 1960-1970-х роках. Фінансові плани щодо 

комунального господарства області та звіти облкомгоспу про 

капіталовкладення у будівництво об’єктів комунального і житлового 

господарства. Плани і річні звіти з охорони праці, підготовки і підвищення 

кваліфікації кадрів. Зведені промислово-фінансові плани облкомгоспу та 

підвідомчих установ. Статистичні та річні звіти, пояснювальні записки, 

довідки облкомгоспу про становище комунального і житлового господарства 

області, благоустрій міст, виконану роботу, чисельність робітників і 

службовців, фонди заробітних плат, діяльність житлово-комунальних 

підприємств. Звіти обласного житлового управління, ремонтних контор і 

готелів про роботу (1945-1946, 1949 рр.). Зведені статистичні звіти 

облкомгоспу щодо виконання планів з основної діяльності. Статистичні 

звіти підвідомчих установ та організацій щодо основних напрямів роботи. 

Довідки, річні і зведені звіти про роботу проектно-кошторисної контори та 

інших підрозділів облкомгоспу, обласних трестів, підвідомчих установ міст і 

райцентрів, міських і районних комунальних управлінь і комбінатів 

комунальних підприємств. Зведені статистичні звіти облкомгоспу та 

підвідомчих установ щодо чисельності працівників та адміністративно-

управлінського персоналу. Статистичні звіти щодо витрат сировини і 

коштів, надходження і запровадження раціоналізаторських пропозицій, нової 

техніки, кількості жертв нещасних випадків на виробництві, виконання плану 
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інвентаризаційних робіт, благоустрою та освітлення населених пунктів, 

становища дорожньо-мостового господарства. Відомості про виконання 

плану капітального будівництва і капіталовкладень по об’єктах 

водоканалізації, класифікацію вулиць, площ, шляхів міст і сіл області 

(1968 р.), працевлаштування молоді. Списки підвідомчих підприємств 

облкомгоспу, автомобільних і під’їзних шляхів до опорних залізничних 

станцій міст і сіл області (1965 р.). Списки і характеристики працівників 

облкомгоспу, представлених до відомчих нагород. 

Фінансові звіти, штатні розписи, кошториси і плани витрат 

комунальних підприємств і установ за 1944-1945 роки. Ліміти фінансування 

комунального господарства області. Фінансові звіти: облкомгоспу, контори 

дачного господарства, готелів, міських домоуправлінь, комунальних 

підприємств області; міськкомгоспів, архітекторів і БТІ міст, установ міських 

електромереж, підприємств і організацій обласного підпорядкування, 

районних і міських комбінатів комунальних підприємств і побутового 

обслуговування, трестів. Кошториси витрат міжміських БТІ. Титульні 

списки капітального будівництва об’єктів комунального господарства. Акти 

державного приймання споруд, об’єктів дорожньо-мостового господарства; 

ревізій роботи БТІ. Роздільний баланс щодо передання електромереж 

райцентрів та електропідприємств Київського сільського облвиконкому 

Міністерству енергетики та електрифікації УРСР (1963 р.). Ліквідаційний 

баланс облжитлокомунпостачторгу. 

5. Опис 5 к 

6. 294 спр., 1943-2016 рр. 

7. Накази Міністерства комунального господарства УРСР з обліку 

номенклатурних працівників. Накази керівника, завідувача та апарату 

управління, облкомгоспу, завідувача і директора Головного управління і 

Департаменту ЖКГ і ПЕК Київської ОДА з особового складу, преміювання, 

надання відпусток без збереження заробітної плати. Книга реєстрації наказів 

(2001-2005, 2012-2016 рр.). Протоколи засідань конкурсної комісії Головного 



108 

 

управління та Департаменту ЖКГ і ПЕК Київської ОДА. Особові справи 

звільнених працівників (1945-1946, 1948, 1967, 1969-1973, 1975-1992, 1995-

2016 рр.). Особові картки і рахунки робітників і службовців з нарахування 

заробітної плати. Відомості виплати заробітної плати. Документи щодо 

атестації ІТП, матеріально відповідальних осіб інженерно-технічного складу 

(1960-і рр.). Індивідуальні відомості про застрахованих осіб (2001-2009 рр.). 

Звіти про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та внесків 

на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до органів 

Пенсійного фонду України (2010-2016 рр.). 

5. Опис 6 дск 

6. 1 спр., 1986 р. 

7. Накази УЖКГ Київського облвиконкому. 

5. Опис 7 дск 

6. 40 спр., 1991-2016 рр. 

7. Накази УЖКГ Київської ОДА. Положення про режимно-таємне 

забезпечення робіт, пов’язаних з державною таємницею. Номенклатура 

таємних справ (2009-2010, 2014-2016 рр.) Звіти про стан забезпечення 

охорони державної таємниці (2008-2009, 2012-2015 рр.). Протоколи 

експертної комісії. Акти передання та знищення таємних, цілком таємних 

документів і справ управління. Комплекси документів щодо перевірок 

Головного управління і Департаменту ЖКГ і ПЕК Київської ОДА за 2010-

2015 роки. Розносна книга (1991-2016 рр.). 

5. Опис 8 с 

6. 1 спр., 2005-2008 рр. 

7. Комплекс документів щодо інвентаризації майна Головного 

управління ЖКГ, промисловості, енергетики, транспорту і зв’язку Київської 

ОДА. 

5. Опис 9 дск т 

6. 28 спр., 1984, 2006-2016 рр. 
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7. Листування з СБУ та Київською ОДА з питань державної таємниці, 

організації мобілізаційної підготовки. Звіти про стан мобілізаційної 

готовності Головного управління і Департаменту ЖКГ і ПЕК Київської ОДА 

за 2010-2016 роки. Мобілізаційний план заходів та план роботи головного 

спеціаліста Департаменту ЖКГ і ПЕК Київської ОДА. Журнали: обліку 

вхідних і підготовлених таємних документів, картотек і завершених справ, 

таємних видань, технічних документів, робочих зошитів, бланків, 

спецблокнотів, сховищ і ключів; здавання-приймання під охорону режимних 

приміщень, реєстрації облікових карток громадян про надання допуску до 

державної таємниці; обліку виїзду за кордон працівників, зустрічей з 

іноземними делегаціями, осіб, які приїхали у відрядження. Схема 

теплопостачання м. Яготин за 1984 рік.  

5. Опис 10 с т 

6. 4 спр., 2013-2015 рр. 

7. Листування з Київською ОДА щодо організації мобілізаційної 

підготовки. Мобілізаційний план Департаменту ЖКГ і ПЕК щодо 

забезпечення функціонування галузей національної економіки України, 

життя населення, ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.  

5. Опис 11  

6. 763 спр., 2011-2016 рр. 

7. Копії постанов, наказів, рішень, інструкцій, доручень колегії вищих 

органів влади. Копії розпоряджень голови Київської ОДА. Листування 

Головного управління і Департаменту ЖКГ і ПЕК, їх відділів з Київською 

ОДА, іншими установами щодо основної діяльності, організації і проведення 

конкурсних торгів. Декларація про готовність об’єктів до експлуатації. 

Бюджетні запити департаменту. Місячна і квартальна фінансова звітність. 

Квартальна звітність комунальних підприємств за 2014-2015 роки. Головні 

книги. Меморіальні ордери. Листки непрацездатності. Комплекси 

документів щодо утримання податків і зборів на користь фізичних осіб, 

розрахунків між організаціями; розтрат, недостач, розкрадань; інвентаризації 
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нематеріальних активів і матеріальних цінностей; проведення конкурсних 

торгів; об’єктів для фінансування за бюджетними програмами. Документи 

бухгалтерського обліку, документальних ревізій фінансово-господарської 

діяльності Департаменту. Документи з охорони праці, журнали реєстрації 

інструктажів. Показники соціального та економічного розвитку теплового 

господарства області. Документи підприємств комунальної теплоенергетики. 

Первинні документи (з додатками) щодо будівництва полігону твердих 

відходів в селищах міського типу Рокитне і Ставище. Робочий проект (з 

кресленнями, висновками і кошторисом) комплексної модернізації будівлі КЗ 

КОР «Київський обласний центр крові» (2015 р.). 

5. Опис 12 

6. 54 спр., 1972, 1986-1987, 1992-1993, 1996, 2003-2013, 2015 рр. 

7. Накази Міністерства будівництва, архітектури та житлово-

комунального господарства України, керівника Головного управління ЖКГ і 

ПЕК Київської ОДА. Положення про структурні підрозділи Головного 

управління ЖКГ, промисловості, транспорту, енергетики і зв’язку та 

Головного управління ЖКГ і ПЕК Київської ОДА (2005-2006, 2006-2013 рр.). 

Структура Головного управління (2006, 2010 рр.). Журнали реєстрації 

наказів з основної діяльності. Протоколи засідань експертної комісії з питань 

теплопостачання Київської ОДА; комісій щорічних обласних конкурсів 

«Місто (селище) найкращого благоустрою» та «Населений пункт найкращого 

благоустрою і підтримки громадського порядку», ліцензійної комісії, 

технічних нарад управління. Листування Головного управління і 

Департаменту ЖКГ і ПЕК з основної діяльності. Програма розвитку 

зовнішнього освітлення населених пунктів Київської області на 2007-2010 рр. 

та інформація про її виконання. Звіти з основної діяльності Бориспільського 

міськкомгоспу, міжміських БТІ області, Білоцерківського міського ШЕУ, 

Бучанського навчально-курсового комбінату та інших установ (1986 р.). 

Звіти Головного управління ЖКГ і ПЕК Київської ОДА про нарахування 

страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та 
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у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (2006, 2008-2009 рр.). 

Статистичні звіти щодо ліфтового та дорожньо-мостового господарств, 

поводження з твердими побутовими відходами (2006, 2008-2009 рр.). Звіти 

про виконання обласних цільових та державних програм щодо реформування 

і розвитку ЖКГ. Звіти управління ЖКГ Київської ОДА про кадрову роботу, 

кількісний і якісний склад працівників, державних службовців, посадових 

осіб місцевого самоврядування на посадах керівників і спеціалістів (2004, 

2006-2009 рр.). Звіт з питань праці та відомості про заборгованість із 

заробітної плати на підприємствах ЖКГ області за 2011-2012 роки. 

Комплекс документів щодо приймання-передавання об’єктів житлово-

комунального призначення м. Чорнобиль (1987 р.). Штатні розписи 

Управління ЖКГ Київської ОДА (1992-1996 рр.), положення про 

преміювання працівників (1996-2012 рр.). Акти приймання-передавання 

комунальних підприємств, підпорядкованих Київському облжитлокомгоспу у 

власність територіальних громад. Журнал відбиток печаток і штампів (1972-

2011 рр.). Документи щодо фінансування основних напрямів діяльності 

Головного управління і Департаменту ЖКГ і ПЕК Київської ОДА. 

5. Опис 13 к 

6. 30 спр., 1943-2017 рр. 

7. Накази керівників УЖКГ та Головного управління ЖКГ і ПЕК 

Київської ОДА з особового складу, що стосуються керівників підприємств 

обласної та обласної комунальної власності, звільнення працівників, надання 

відпусток, матеріальної допомоги тощо. Журнали реєстрації наказів з 

кадрових питань. Особові справи звільнених працівників (1974, 1979, 1989-

1994 рр.). Особова справа та особовий листок по обліку кадрів 

Т. М. Кушніренко (2016 р.). Списки працівників районних та міських 

комунальних господарств за 1945 рік. Журнали обліку і видачі трудових 

книжок та вкладок до них (1943-2017 рр.), особових справ працівників 

Головного управління та Департаменту (2006-2013 рр.). Контракти 



112 

 

керівників комунальних підприємств Київської області (1993, 1997-1998, 

2001, 2003-2005, 2010-2015 рр.). 

5. Опис 14 т 

6. 25 спр., 1986-1987 рр. 

7. Первинні документи Управління комунального господарства 

Київського облвиконкому, що стали підставою для бухгалтерських записів в 

період ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Документи з питань будівництва 

житла для переселенців із зони відчуження. Списки працівників обласного 

управління комунального господарства, які постраждали внаслідок аварії на 

ЧАЕС.  

8. Українська, російська 

9. Обмежений 

10. Картки тематичного каталогу (192 од.) 

11. Справи описів 6, 7, 8, 9, 10 мають різний ступінь таємності 

 

1. 60 

2. ф. Р-1083 

3. Зазим’янський сільський комітет незаможних селян, с. Зазим’я 

Броварського району Київського округу 

4. 1 оп., 16 спр., 1923-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 16 спр., 1923-1930 рр. 

7. Обіжники, розпорядження Всеукраїнського Центрального, 

Київського окружного і Броварського районного КНС. Протоколи (і копії) 

засідань з’їзду і президії та плани роботи районного КНС. Протоколи 

засідань районного виборчкому, президії та загальних зборів членів 

сільського КНС. План участі КНС Київського округу у посівній кампанії 

1929 року. Зведення і звіти Зазим’янського сільського КНС про роботу, 

участь у сільськогосподарських кампаніях, економічне становище, особовий 
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склад. План та відомість щодо переобрання керівних органів. Списки членів 

сільського КНС. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (11 од.) 

11. –  

 

1. 61 

2. ф. Р-1084 

3. Небратський сільський комітет незаможних селян, с. Небрат 

Бородянського району Київської області 

4. 1 оп., 13 спр., 1920, 1927-1933 рр. 

5. Опис 1 

6. 13 спр., 1920, 1927-1933 рр. 

7. Обіжники, копії протоколів Бородянського районного КНС про 

підготовку фахівців-будівельників, ліквідацію неписьменності, використання 

фонду колективізації, сільськогосподарські кампанії 1932 року. Протоколи 

загальних зборів членів сільського КНС та об’єднаних з партійною і 

комсомольською групами. Плани роботи президії сільського КНС. 

Відомості про хід колективізації на селі та підготовку до посівної кампанії у 

1931-1932 роках. Списки членів сільського КНС (1920, 1927-1930 рр.). Заяви 

селян про вступ до комнезаму, журнал обліку особового складу (1930-

1931 рр.). Касова книга за 1928-1933 роки. Угода про соціалістичне змагання 

між Небратським і Бородянським сільськими КНС. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 62 

2. ф. Р-1085 

3. Літківський сільський комітет незаможних селян, с. Літки 

Вищедубечанського району Київської області 

4. 1 оп., 12 спр., 1925-1932 рр. 

5. Опис 1 

6. 12 спр., 1925-1932 рр. 

7. Обіжники Жукинського і Вищедубечанського районних КНС з 

організаційних питань. Копії протоколів засідань Великодимерського 

районного КНС і Літківської земельної комісії щодо розподілу землі між 

селянами. Копії протоколів, витяги та обіжники Київського окружного і 

Жукинського районного КНС щодо перевиборів сільрад, ліквідації 

неписьменності, першого п’ятирічного плану розвитку народного 

господарства тощо. Протоколи засідань президії та загальних зборів членів 

сільського КНС. Плани участі КНС Київського округу у посівній кампанії 

1929 року. Звіти сільського КНС про роботу. Списки та журнали обліку 

членів комнезаму. Список учасників Літківського сільськогосподарського 

кредитного товариства. Заяви селян про вступ до КНС і отримання 

матеріальної допомоги. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (5 од.) 

11. –  

 

1. 63 

2. ф. Р-1088 

3. Харківецький сільський комітет незаможних селян, с. Харківці 

Переяславського району Київського округу 

4. 1 оп., 6 спр., 1926-1928, 1930 рр. 

5. Опис 1 
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6. 6 спр., 1926-1928, 1930 рр. 

7. Обіжники, копії протоколів Переяславського районного КНС з 

організаційних питань, його план роботи на 1928 рік. Протоколи засідань 

президії та загальних зборів членів сільського КНС. Звіти про роботу. Заяви 

селян про вступ до комнезаму. Список членів сільського КНС за 1928 і 

журнал обліку за 1930 роки. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. Картки систематичного каталогу (7 од.) 

11. –  

 

1. 64 

2. ф. Р-1089 

3. Хотівський сільський комітет незаможних селян, с. Хотів 

Київського району 

4. 1 оп., 14 спр., 1921, 1924-1929, 1931 рр. 

5. Опис 1 

6. 14 спр., 1921, 1924-1929, 1931 рр. 

7. Обіжники, розпорядження Хотівського волосного, Київського 

окружного і Будаївського районного КНС Протоколи засідань президії, 

пленуму і нарад Будаївського районного КНС; засідань президії та загальних 

зборів членів Хотівського сільського КНС. Статут сільського КНС, 

відомості про особовий склад. Списки членів комнезаму (1921, 1924, 1926, 

1928, 1931 рр.) з відомостями про їх майнове становище (за 1928 р.). Звіт про 

роботу за 1927-1928 роки. Заяви селян про вступ до КНС (1929 р.). 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (5 од.) 

11. –  
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1. 65 

2. ф. Р-1090 

3. Феневицький сільський комітет незаможних селян, с. Феневичі 

Іванківського району Київського округу  

4. 1 оп., 7 спр., 1925-1929 рр. 

5. Опис 1 

6. 7 спр., 1925-1929 рр. 

7. Обіжники, інструкції, розпорядження Київського окружного КНС 

Протоколи (і копії) засідань президії та пленумів Іванківського районного 

КНС. Протоколи президії та загальних зборів членів Феневицького КНС. 

План роботи і звіти. Відомості про економічне становище. Списки членів 

сільського КНС. Заяви селян про вступ до комнезаму. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (6 од.) 

11. –  

 

1. 66 

2. ф. Р-1091 

3. Халеп’янський сільський комітет незаможних селян, с. Халеп’я 

Київського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 1 спр., 1921 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1921 р. 

7. Список членів сільського КНС. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 67 

2. ф. Р-1092 

3. Тарасівський сільський комітет незаможних селян, с. Тарасівка 

Приміської зони Київської міської ради 

4. 1 оп., 1 спр., 1926-1931 рр. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1926-1931 рр. 

7. Касовий журнал сільського КНС. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 68 

2. ф. Р-1094 

3. Панікарчанський сільський комітет незаможних селян, 

с. Панікарча Київського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 1 спр., 1921 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1921 р. 

7. Списки членів сільського КНС. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 69 

2. ф. Р-1095 

3. Гатненський сільський комітет незаможних селян, с. Гатне 

Приміської зони Київської міської ради Київської області 

4. 1 оп., 17 спр., 1924-1932 рр. 

5. Опис 1 

6. 17 спр., 1924-1932 рр. 

7. Постанова Київського окрвиконкому «Про порядок релігійних 

процесій» (1924 р.). Обіжники Всеукраїнського Центрального, Київського 

окружного, Будаївського, Хотівського і Київського районних КНС, 

Київських райвиконкому та міськради з організаційних питань. Бюлетені 

розпоряджень і копії протоколів КНС Київської приміської зони. Копії 

протоколів Будаївського районного КНС. Протоколи (і копії) засідань 

президії та загальних зборів Гатненського КНС. Копії листів до політичних 

в’язнів у тюрмах Західної Європи. Плани роботи і звіти Будаївського і 

Київського районних КНС. Звіти про роботу сільського КНС. Заяви селян 

про вступ до КНС. Списки, анкети, журнал обліку членів комнезаму. Акти 

ревізійної комісії. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (8 од.) 

11. –  

 

1. 70 

2. ф. Р-1096 

3. Долинський сільський комітет незаможних селян, с. Долина 

Київського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 2 спр., 1921 р. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1921 р. 



119 

 

7. Списки членів сільського КНС 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 71 

2. ф. Р-1097 

3. Красилівський сільський комітет незаможних селян, 

с. Красилівка Розважівського району 

4. 1 оп., 8 спр., 1920-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 8 спр., 1920-1930 рр. 

7. Протоколи засідань президії, ревізійної комісії та загальних зборів 

членів сільського КНС. План роботи та звіти. Списки та відомості про 

економічне становище членів сільського КНС. Заяви селян про вступ до КНС 

та надання матеріальної допомоги. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (8 од.) 

11. –  

 

1. 72 

2. ф. Р-1098 

3. Паришківський сільський комітет незаможних селян, 

с. Паришків Лехнівського району Прилуцького округу Полтавської 

губернії 

4. 1 оп., 9 спр., 1921-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 9 спр., 1921-1923 рр. 
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7. Закон та інструкція РНК РСФРР про КНС. Постанова РНК УСРР 

щодо сільськогосподарських кампаній 1921-1922 років. Відозва та копії 

постанов ВУЦВК про скасування кабальних угод на зерно, пільги для КНС, 

боротьбу із заможним селянством. Обіжники, розпорядження Березанського 

волосного і Лехнівського районного КНС щодо організації роботи 

комнезамів, створення комітетів взаємодопомоги, оподаткування, посівних 

кампаній тощо. Накази Київської окружної наради по боротьбі з 

бандитизмом, Переяславського повітового земвідділу щодо обліку земельних 

угідь; інструкція із застосування норм закону про землю. Угода з повітовим 

земвідділом щодо оренди земельної ділянки. Протокол і звіт повітового 

з’їзду КНС. Протоколи засідань президії та загальних зборів членів 

Паришківського КНС. Списки членів сільського комнезаму, їх заяви щодо 

надання матеріальної допомоги, зменшення податків тощо. Відомості про 

особовий склад та становище сільського КНС. Заяви селян про вступ до 

комнезаму. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 73 

2. ф. Р-1099 

3. Бобрицький сільський комітет незаможних селян, с. Бобрик 

Броварського району Київського округу 

4. 1 оп., 10 спр., 1920-1928 рр. 

5. Опис 1 

6. 10 спр., 1920-1928 рр. 

7. Обіжники Семиполківського районного КНС з організаційних 

питань. Протоколи засідань президії та загальних зборів членів Бобрицького 
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КНС. Відомості про становище та особовий склад сільського КНС, анкети 

членів президії. Списки комнезамівців. Заяви селян про вступ до КНС.  

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (2 од.) 

11. –  

 

1. 74 

2. ф. Р-1100 

3. Требухівський сільський комітет незаможних селян, с. Требухів 

Броварського району Київського округу 

4. 1 оп., 27 спр., 1921-1929 рр. 

5. Опис 1 

6. 27 спр., 1921-1929 рр. 

7. Закон та інструкція РНК РСФРР про КНС. Обіжники НКВС УСРР, 

Чернігівського губернського і Гоголівського волосного, Всеукраїнського 

Центрального та Київського окружного КНС щодо скасування кабальних 

угод на хліб, надання допомоги незаможникам, організації роботи сільських 

КНС, перевиборів сільрад, реалізації державних селянських позик тощо. 

Постанова пленуму окружного КНС «Про стан кредитування населення». 

Директиви, обіжники, розпорядження Броварського районного КНС. 

Протоколи засідань президій Броварського районного і Требухівського 

сільського КНС, районного та сільського виборчкому, загальних зборів 

членів сільського комнезаму, активу села. План переобрання керівних 

органів сільського КНС. Зведення, звіти, відомості про його становище і 

роботу. Списки членів сільського КНС. Заяви незаможних селян про вступ до 

комнезаму. Книга вхідних документів за 1923-1924 роки. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (15 од.) 
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11. –  

 

1. 75 

2. ф. Р-1101 

3. Рожівський сільський комітет незаможних селян, с. Рожівка 

Великодимерського району 

4. 1 оп., 12 спр., 1924-1931 рр. 

5. Опис 1 

6. 12 спр., 1924-1931 рр. 

7. Директиви, інструкції, розпорядження, протоколи з’їзду і засідань 

президії Броварського районного КНС з питань звітності та основної 

діяльності. Обіжники і директивні листи Київського окружного і 

Броварського районного КНС щодо перевиборів сільрад, організації роботи 

сільських комнезамів, підготовки сільськогосподарських кампаній. Копії та 

витяги з протоколів Броварського районного КНС та виборчкому щодо 

роботи та переобрання керівних органів Рожівського КНС. План роботи 

районного КНС. Статут та протоколи загальних зборів членів сільського 

комнезаму. Звіти щодо особового складу та виконаної роботи. Тези доповіді 

до 10-ї річниці створення КНС. Списки членів сільського комнезаму. Акт 

перевірки його роботи. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (10 од.) 

11. –  

 

1. 76.  

2. ф. Р-1102 

3. Вінинський сільський комітет незаможних селян, с. Вінинці 

Переяславського району Київської області 

4. 1 оп., 32 спр., 1922-1932 рр. 
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5. Опис 1 

6. 32 спр., 1922-1932 рр. 

7. Обіжники, директивні листи, розпорядження Золотоніського 

окрвиконкому, Всеукраїнського Центрального, Київського окружного, 

Гельмязівського і Переяславського районних КНС щодо організації роботи та 

переобрання керівних органів, звітності сільського комнезаму, конфіскації 

землі і майна заможних селян, ліквідації неписьменності, участі жінок у 

радянському будівництві здійснення сільськогосподарських кампаній, 

надання пільг колгоспам тощо. Постанови ІІІ-го пленуму Всеукраїнського 

Центрального і Київського окружного КНС, Київських окружних з’їздів 

сільських товариств взаємодопомоги і КНС щодо організаційних питань та 

кредитування населення. Лист Київського окркому КП(б)У та 

Переяславського районного КНС про перевибори та роботу комнезамів. 

Резолюція ІІ-го Всеукраїнського з’їзду робітниць і селянок. Статут, 

протоколи (і копії) засідань президії та загальних зборів Вінинського 

сільського КНС. Копії протоколів з’їзду і пленуму районного КНС. Відозва 

ЦК профспілки сільськогосподарських і лісових робітників. Плани роботи 

Золотоніського окружного та Переяславського районного КНС. Звіт 

районного КНС про роботу, відомості про становище колгоспів і КНС 

району. Звіти, відомості Вінинського сільського КНС про роботу, 

становище, особовий склад. Списки членів комнезаму та заможних селян 

с. Вінинці. Анкети і журнал обліку членів сільського КНС. Заяви селян про 

прийняття до комнезаму. Акти обстеження роботи сільського КНС, ревізій 

фінансово-господарської діяльності. Касова книга. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (4 од.) 

11. –  
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1. 77 

2. ф. Р-1103 

3. Вишгородський сільський комітет незаможних селян, 

с. Вишгород Київського району 

4. 1 оп., 10 спр., 1926-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 10 спр., 1926-1930 рр. 

7. Постанови Київського окрвиконкому про заходи боротьби з 

безпритульністю. Директиви, розпорядження, інструкції Київських 

районних виконкому та КНС щодо перевиборів сільрад, підготовки до 

сільськогосподарських кампаній, діяльності ревізійних комісій КНС тощо. 

Обіжники і копія протоколу районного КНС про добровільну допомогу 

населенню Криму, перевибори сільських товариств взаємодопомоги, 

перереєстрацію статутів сільських КНС. Протоколи (і копії) засідань президії 

та загальних зборів Вишгородського сільського КНС. Листування з 

окружним комгоспом, районним КНС і фінансовим інспектором щодо 

звітності та фінансових питань. Плани роботи районного і сільського КНС. 

Звіти останнього про роботу. Списки членів сільського КНС. Заяви 

незаможних селян про вступ до комнезаму, надання матеріальної допомоги. 

Акти ревізійної комісії. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (4 од.) 

11. –  

 

1. 78 

2. ф. Р-1104 

3. В’юнищенський сільський комітет незаможних селян, 

с. В’юнище Переяславського району 

4. 1 оп., 25 спр., 1921, 1923-1930 рр. 
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5. Опис 1 

6. 25 спр., 1921, 1923-1930 рр. 

7. Витяги з декрету ВУЦВК. Копії і витяги з постанов IV-го пленуму 

Всеукраїнського Центрального КНС. Директиви, директивні листи, 

обіжники, розпорядження ВУЦВК, Всеукраїнського Центрального, 

Полтавського губернського, Золотоніського і Київського окружних, 

Переяславського районного КНС щодо організаційних питань, колективізації 

тощо. Протоколи загальних зборів та статут В’юнищенського сільського 

КНС. Листування із Золотоніським повітовим земвідділом, Переяславським 

волосним відділом наросвіти та КНС щодо розподілу землі, відкриття школи 

та інших господарських питань. Плани роботи районного і сільського КНС. 

Звіти та справа останнього про роботу. Списки членів сільського КНС. 

Заяви (з анкетами) незаможних селян про вступ до комнезаму.  

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (16 од.) 

11. –  

 

1. 79 

2. ф. Р-1105 

3. Литовсько-Вітянський сільський комітет незаможних селян, 

с. Литовська Віта Будаївського району Київського округу 

4. 1 оп., 5 спр., 1921-1924, 1926-1927 рр. 

5. Опис 1 

6. 5 спр., 1921-1924, 1926-1927 рр. 

7. Обіжники, розпорядження Київського окружного, Хотівського 

волосного і районного КНС з організаційних питань. Обіжники, 

розпорядження, протоколи Будаївського районного КНС. Протоколи 

засідань президії, загальних зборів членів сільського КНС та комітету 

взаємодопомоги. Зведення про особовий склад, матеріальне становище членів 
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сільського КНС. Списки та особисті анкети комнезамівців. Заяви 

незаможних селян про вступ до КНС, надання матеріальної допомоги.  

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (4 од.) 

11. –  

 

1. 80 

2. ф. Р-1106 

3. Шубівський сільський комітет незаможних селян, с. Шубівка 

Київського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 1 спр., 1921 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1921 р. 

7. Списки членів сільського КНС. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 81 

2. ф. Р-1107 

3. Гусачівський сільський комітет незаможних селян, с. Гусачівка 

Київського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 1 спр., 1921 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1921 р. 

7. Список членів сільського КНС. 

8. Російська 

9. Відкритий 
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10. –  

11. –  

 

1. 82 

2. ф. Р-1109 

3. Микільсько-Борщагівський сільський комітет незаможних 

селян, с. Микільська Борщагівка Київського району Київського округу 

4. 1 оп., 1 спр., 1928 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1928 р. 

7. Обіжники Київського окружного та районного КНС щодо організації 

роботи сільського комнезаму. Заяви селян про вступ до сільського КНС. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 83 

2. ф. Р-1111 

3. Валківський сільський комітет незаможних селян, с. Валки 

Приміської зони Київської міської ради Київської області 

4. 1 оп., 8 спр., 1921-1923, 1928-1932 рр. 

5. Опис 1 

6. 8 спр., 1921-1923, 1928-1932 рр. 

7. Обіжники, розпорядження, протоколи засідань президії і пленумів 

Київського приміського КНС. Протоколи засідань президії та загальних 

зборів членів КНС с. Валки, зборів незаможницько-наймитської групи при 

колгоспі «Червоний незаможник» с. Петропалівська Борщагівка. Відомості 

про економічне становище та особовий склад Валківського КНС. Список 

членів КНС з анкетними відомостями за 1932 рік. 
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8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки каталогів: тематичного (20 од.), географічного (8 од.) 

11. –  

 

1. 84 

2. ф. Р-1112 

3. Опанасівський сільський комітет незаможних селян, с. Опанасів 

Приміської зони Київської міської ради Київської області 

4. 1 оп., 2 спр., 1930-1932 рр. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1930-1932 рр. 

7. Постанови Всеукраїнського Центрального КНС щодо реорганізації 

системи керівництва та заходи в промисловості. Обіжники Київського 

районного КНС про підготовку сільськогосподарських кампаній, пільги і 

переваги для колгоспів, організацію роботи сільських КНС. Бюлетені 

розпоряджень і копії протоколів КНС Київської приміської зони. Протоколи 

загальних зборів членів сільського КНС щодо колективізації. Заяви селян про 

вступ до КНС. Договір про соціалістичне змагання між Київським і Одеським 

приміськими КНС. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (4 од.) 

11. –  
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1. 85 

2. ф. Р-1113 

3. Станишівський сільський комітет незаможних селян, 

с. Станишівка Іванківського району Малинського округу Київської 

губернії 

4. 1 оп., 4 спр., 1923-1924 рр. 

5. Опис 1 

6. 4 спр., 1923-1924 рр. 

7. Листи Іванківського районного КНС щодо мітингу з приводу смерті 

В.І. Леніна, мобілізації незаможників до лав міліції та організації роботи 

сільського КНС. Протоколи загальних зборів членів Станишівського КНС. 

Звітна відомість про роботу. Списки членів сільського комнезаму на 

отримання лісоматеріалів. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (1 од.) 

11. –  

 

1. 86 

2. ф. Р-1114 

3. Лехнівський районний комітет незаможних селян, с. Лехнівка 

Лехнівського району Прилуцького округу Полтавської губернії 

4. 1 оп., 28 спр., 1923-1924 рр. 

5. Опис 1 

6. 28 спр., 1923-1924 рр. 

7. Обіжники, розпорядження ВУЦВК, Київських губернського і 

окружного та Лехівського районного КНС щодо створення судово-земельної 

комісії, участі голів КНС у будуванні повітряного флоту, допомоги селянам 

Японії і Горійського району, які постраждали від землетрусу, ведення 

політичної роботи серед селян, оподаткування та інших організаційних 



130 

 

питань. Протоколи, копії протоколів загальних зборів та зведення про 

економічне становище, діяльність та особовий склад КНС сіл району. 

Зведення районного КНС про роботу, становище та особовий склад. Справи 

про діяльність Лехнівського, Корніївськогого, Пилипчанського, 

Паришківського, Недрянського та Яремківського сільських КНС. Особисті 

анкети та списки членів сільських КНС. Вимогові відомості виплати 

заробітної плати співробітникам районного і сільського комнезамів. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки каталогів: тематичного (63 од.), географічного (5 од.) 

11. –  

 

1. 87 

2. ф. Р-1116 

3. Пилиповицький сільський комітет незаможних селян, 

с. Пилиповичі Бородянського району Київського округу 

4. 1 оп., 2 спр., 1929-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1929-1930 рр. 

7. Обіжники, розпорядження Київського окружного і Бородянського 

районного КНС щодо організаційних питань. Протоколи засідань президії та 

загальних зборів членів сільського КНС.  

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 88 

2. ф. Р-1117 

3. Жердівський сільський комітет незаможних селян, с. Жердова 

Великодимерського району 

4. 1 оп., 3 спр., 1928-1931 рр. 

5. Опис 1 

6. 3 спр., 1928-1931 рр. 

7. Обіжники Київського окружного і Броварського районного КНС. 

Протоколи загальних зборів Жердівського сільського КНС. Зведення про 

роботу. Анкети членів сільського КНС. Заяви селян про вступ до комнезаму, 

надання матеріальної допомоги, направлення на лікування тощо.  

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки географічного каталогу (8 од.) 

11. –  

 

1. 89 

2. ф. Р-1118 

3. Міхлівщинсько-Алферівський сільський комітет незаможних 

селян, с. Міхлівщина Чорнобильського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 3 спр., 1921-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 3 спр., 1921-1923 рр. 

7. Директивні листи Красятицького волосного КНС. Протоколи 

загальних зборів та списки членів сільського КНС. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 90 

2. ф. Р-1119 

3. Студениківський сільський комітет незаможних селян, 

с. Студеники Переяславського району Київського округу 

4. 1 оп., 3 спр., 1926-1927 рр. 

5. Опис 1 

6. 3 спр., 1926-1927 рр. 

7. Обіжники Київського окружного та Переяславського районного 

КНС щодо організації роботи сільського комнезаму. Копії протоколів, план 

роботи районного КНС. Списки членів Студеницького КНС, заяви селян про 

вступ до нього.  

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 91 

2. ф. Р-1120 

3. Семенівський сільський комітет незаможних селян, с. Семенівка 

Переяславського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 2 спр., 1921 р. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1921 р. 

7. Розпорядження Березанського волосного КНС з організаційних 

питань. Протоколи засідань президії та загальних зборів членів 

Семенівського сільського КНС. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  



133 

 

1. 92 

2. ф. Р-1121 

3. Ситняківський сільський комітет незаможних селян, с. Ситняки 

Брусилівського району Білоцерківського округу 

4. 1 оп., 3 спр., 1922-1923, 1929 рр. 

5. Опис 1 

6. 3 спр., 1922-1923, 1929 рр. 

7. Протоколи загальних зборів і щомісячні звіти Ситняківського КНС 

про роботу за 1922-1923 роки. Списки членів сільського комнезаму і 

виключених осіб за результатами перевірки (1923, 1929 рр.). 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 93 

2. ф. Р-1122 

3. Германівсько-Слобідський сільський комітет незаможних селян, 

с. Германівська Слобода Київського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 2 спр., 1921 р. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1921 р. 

7. Списки членів сільського КНС. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 94 

2. ф. Р-1123 

3. Вахівський сільський комітет незаможних селян, с. Вахівка 

Димерського району Київського округу 

4. 1 оп., 1 спр., 1924-1925 рр. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1924-1925 рр. 

7. Розпорядження Димерського районного КНС щодо організації 

роботи сільського КНС, підготовки до сільськогосподарських кампаній. 

Протоколи загальних зборів та звіти Вахівського КНС про роботу та 

матеріальне становище комнезамівців. 

8. Українська  

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (1 од.) 

11. –  

 

1. 95 

2. ф. Р-1124 

3. Положаївський сільський комітет незаможних селян, с. Положаї 

Переяславського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 2 спр., 1922-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1922-1923 рр. 

7. Протоколи засідань президії та загальних зборів членів сільського 

КНС. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 96 

2. ф. Р-1125 

3. Рославицький сільський комітет незаможних селян, с. Рославичі 

Київського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 1 спр., 1921 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1921 р. 

7. Список членів сільського КНС. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 97 

2. ф. Р-1126 

3. Воропаївський сільський комітет незаможних селян, 

с. Воропаївка Іванківського району Київської області 

4. 1 оп., 5 спр., 1925-1932 рр. 

5. Опис 1 

6. 5 спр., 1925-1932 рр. 

7. Постанови ВУЦВК, РНК УСРР, Всеукраїнського Центрального 

КНС. Резолюція ЦК КП(б)У від 22.07.1925 р. Статут, інструкція, план 

роботи та протоколи засідань Іванківського районного КНС. Документи 

про перевибори керівних органів сільських КНС. Відомості про роботу 

Воропаївського КНС, матеріальне становище комнезамівців і селян, які 

ведуть індивідуальне господарство (1926 р.). Списки та відомості обліку 

членів сільського КНС за 1925 рік. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу ( 2 од.) 
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11. –  

 

1. 98 

2. ф. Р-1127 

3. Прибірський сільський комітет незаможних селян, с. Прибірськ 

Іванківського району Київського округу 

4. 1 оп., 2 спр., 1921, 1929 рр. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1921, 1929 рр. 

7. Протоколи засідань президії та загальних зборів членів сільського 

КНС за 1921 р. та засідань президії районного КНС за 1929 рік. Списки 

членів сільського КНС (1921 р.). 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 99 

2. ф. Р-1128 

3. Калитянський сільський комітет незаможних селян, с. Калита 

Великодимерського району Київського округу 

4. 1 оп., 1 спр., 1926 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1926 р. 

7. План роботи сільського КНС на серпень-жовтень 1926 року. 

8. Укрпїнська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 100 

2. ф. Р-1129 

3. Уповноважений Київського губернського транспортно-

дорожнього відділу по пункту «Київська пристань», м. Київ 

4. 1 оп., 5 спр., 1923 р. 

5. Опис 1 

6. 5 спр., 1923 р. 

7. Накази, витяги з наказів та протоколи засідань комісії при 

навантажувально-розвантажувальному підвідділі транспортно-дорожнього 

відділу Київського губвиконкому. Витяг з наказу, листування і норми щодо 

оплати праці вантажників. Відомості, кошториси на навантажувально-

розвантажувальні роботи по пункту «Київська пристань», інформація про їх 

виконання. Акти і розписки на отримання мила і рушників. Відомості 

виплати заробітної плати вантажникам. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 101 

2. ф. Р-1130 

3. Київське губернське управління зразкових радянських 

господарств (культрадгоспів) губернського земельного відділу, м. Київ 

4. 1 оп., 1 спр., 1921-1922 рр. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1921-1922 рр. 

7. Листування губернського управління з культрадгоспами щодо 

надіслання звітів. Звіти культрадгоспів про роботу. Звернення-вимоги на 

отримання реманенту та кормів для худоби. 

8. Російська, українська 
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9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 102 

2. ф. Р-1131 

3. Контора 4-ї ділянки Київського округу шосейних і ґрунтових 

доріг, м. Київ 

4. 1 оп., 1 спр., 1920 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1920 р. 

7. Інвентаризаційні відомості обліку майна на будівництвах. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 103 

2. ф. Р-1132 

3. Керівник охорони залізничних вузлів та головних станцій 

Лівобережних і Московсько-Київсько-Воронезьких залізниць, м. Київ 

4. 1 оп., 1 спр., 1920 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1920 р. 

7. Накази керівника охорони. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 104 

2. ф. Р-1133 

3. Чорнобильська професійно-технічна школа Київського 

губернського відділу народної освіти, м-ко Чорнобиль Малинського 

округу Київської губернії 

4. 1 оп., 8 спр., 1917-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 8 спр., 1917-1923 рр. 

7. Копія декрету РНК УСРР про забезпечення навчальних закладів 

приміщеннями. Циркулярні розпорядження Чорнобильського відділу 

наросвіти. Протоколи засідань шкільної ради, професійно-індустріальних 

курсів, комісій з розроблення правил внутрішнього розпорядку школи, 

святкування 1-го Травня. Книга протоколів засідань педагогічної ради за 

1917-1921 роки. Посвідчення та списки викладачів, учнів, працівників 

школи. Атестати учнів за 1920 р. Класний журнал за 1921-1922 навчальний 

рік. Відомості виплати заробітної плати та матеріальної допомоги 

викладачам і працівникам школи. Журнали вхідних і вихідних документів. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 105 

2. ф. Р-1134 

3. Каранський сільський комітет незаможних селян, с. Карань 

Переяславського району Київського округу 

4. 1 оп., 8 спр., 1925-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 8 спр., 1925-1930 рр. 
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7. Копія постанови Київського окружного КНС «Про кредитування 

селянства й зокрема бідноти». Директивні листи, обіжники Переяславського 

районного КНС з організаційних питань. Протоколи загальних зборів членів 

Каранського сільського КНС. Календар засідань сільради на ІІІ квартал 

1928 року. Листування з районним КНС щодо оподаткування Плани роботи 

районного і сільського КНС. Звіт про становище сільського КНС за січень-

липень 1927 року. Списки членів КНС та платників сільськогосподарського 

податку. Заяви селян про вступ до комнезаму. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (6 од.) 

11. –  

 

1. 106 

2. ф. Р-1137 

3. Київський окружний відділ професійної спілки працівників 

радянської торгівлі, м. Київ 

4. 2 оп., 2 спр., 1924, 1926-1927 рр. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1926-1927 рр. 

7. Протоколи засідань профкому та загальних зборів студентів 

Київського кооперативного інституту. 

5. Опис 2 

6. 1 спр., 1924 р. 

7. Доповідна записка (з додатками) правління профспілки про 

націоналізацію торгівлі папером. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 107 

2. ф. Р-1143 

3. Уповноважений Київської губернської ради професійних спілок 

по Богуславському повіту, м-ко Богуслав Київської губернії 

4. 1 оп., 8 спр., 1922 р. 

5. Опис 1 

6. 8 спр., 1922 р. 

7. Циркуляри, розпорядження, накази ВЦСПС, Київської губпрофради, 

Богуславського повітвиконкому. Виписки з наказів УРНГ. Положення, 

інструкції щодо створення і діяльності профспілкових товариських судів, 

фонду взаємодопомоги при профспілках, культурного фонду профспілкових 

організацій, формування культурного апарату профспілок і міжспілкових 

об’єднань. Протоколи засідань і пленумів Київської губпрофради, президії 

Богуславського повітового профбюро, правління профспілок робітників землі 

та лісу, працівників радянських громадських і торгівельних установ та інших. 

Протоколи нарад голів, секретарів та завідувачів відділів профспілок повіту. 

Витяг з протоколу засідання фракції губпрофради щодо проведення 

губернського та повітових профспілкових з’їздів. Звіт і доповіді 

уповноваженого про діяльність профспілок повіту. Посвідчення, мандати 

співробітників профспілок. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 108 

2. ф. Р-1146 

3. Управління з будівництва гідроелектричної станції «Десенбуд» 

при Київському губернському виконавчому комітеті Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, м. Київ 

4. 1 оп., 42 спр., 1923-1925 рр. 

5. Опис 1 

6. 42 спр., 1923-1925 рр. 

7. Положення Київського губвиконкому про управління «Десенбуд» та 

будівництво гідроелектростанції. Накази Десенбуду. Лист управляючого 

комунальними підприємствами м. Києва директору Харківської контори 

товариства російсько-німецької торгівлі щодо фінансування будівництва. 

Листування з губернським відділом праці щодо техніки безпеки на 

будівництві. Інструкції про роботу керівників будівництва, пошукових 

партій, мотористів. Протоколи засідань губекономнаради, управління 

«Десенбуд», будівельного комітету, проектувальної комісії, технічних нарад 

при Десенбуді та міському управлінні комунальними підприємствами щодо 

будівництва електростанції на річках Десна і Десенка. Доповідь 

управляючого комунальними підприємствами м. Києва про енергетичні 

потреби міста на найближчі 10 років і роль Деснянської електростанції в їх 

забезпеченні. Доповідні записки та матеріали про організацію будівництва, 

проведення пошукових робіт, проектування станції. Акти міжвідомчої 

комісії про вивчення проток р. Десни. Відгуки і висновки фахівців щодо 

проекту будівництва. Фінансовий і виробничий плани та кошториси на 

будівництво, обладнання електростанції, побудову під’їзної залізничної гілки 

від станції Дарниця до будівельного майданчика. Проект будівництва 

гідроелектростанції на 1925 рік, пояснювальні записки і кошториси до нього. 

Справа про проведення будівельних робіт та доповідні записки головного 

інженера. Списки співробітників і працівників будівництва. Відомості на 

виплату заробітної плати. Особова справа С. А. Писарева.  
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8. Українська, російська, німецька 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 109 

2. ф. Р-1149 

3. Київський окружний комітет Всеукраїнського товариства 

допомоги жертвам інтервенції, м. Київ 

4. 1 оп., 85 спр., 1919, 1924-1926 рр. 

5. Опис 1 

6. 85 спр., 1919, 1924-1926 рр. 

7. Циркуляри, інструкції, статут та протоколи засідань 

Всеукраїнського товариства допомоги жертвам інтервенції. Бюлетені і тези 

доповідей про його роботу. Циркуляр товариства колишніх російських солдат 

у Франції та на Балканах. Протоколи засідань губернського, окружних та 

районних комітетів допомоги жертвам інтервенції, комісій щодо їх виявлення 

і обліку, відповідальних працівників районів та ініціативних груп 

райвиконкомів. Листування з Київським губзабезом та іншими державними 

установами щодо ліквідації Всеукраїнського комітету допомоги жертвам 

війни (1919 р.); з райкомами та осередками Всеукраїнського товариства 

допомоги щодо обліку особового складу, зібрання заяв постраждалих, рівня 

завданих інтервенцією збитків (1924-1925 рр.) тощо. Плани роботи райкомів 

допомоги. Звіти про роботу Київського губернського, Білоцерківського і 

Київського окружних комітетів допомоги, Іванківської районної комісії з 

виявлення постраждалих. Зведення і відомості Білоцерківського окружного 

та окремих районних комітетів про збитки, завдані інтервенцією. Списки 

членів Уманського окркому допомоги та працівників окремих районних 

комісій. Списки і заяви осіб, постраждалих від інтервенції по Київській 

губернії, Уманському і Білоцерківському округах, окремих районах. 
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Мандати, довідки, посвідчення співробітників Всеукраїнського та 

Уманського окружного комітетів допомоги. Головна книга Київського 

окркому Всеукраїнського товариства. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки каталогів: тематичного (60 од.), географічного (1 од.) 

11. –  

 

1. 110 

2. ф. Р-1150 

3. Чорнобильський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, м-ко Чорнобиль 

Чорнобильського повіту Київської губернії 

4. 3 оп., 154 спр., 1919-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 125 спр., 1919-1923 рр. 

7. Постанови РНК, НКВС УСРР, Реввійськради Південного фронту. 

Бюлетені Наркомату землеробства УСРР. Накази, розпорядження, 

інструкції КВО, повітового і волосного військкоматів, волосного відділу 

військових справ, начальника військового гарнізону м-ка Чорнобиль. 

Циркуляри, накази, розпорядження Київського губревкому, Чорнобильського 

повітового ревкому, виконкому, повітового і волосного земвідділів, відділів 

наросвіти. Протоколи повітового з’їзду та пленуму представників волосних 

ревкомів і КНС, І-ї волосної безпартійної селянської конференції, засідань 

повітвиконкому, волосних ревкому, виконкому, земвідділу і комісії по 

боротьбі з безпритульністю, сільрад, загальних зборів жителів сіл волості та 

м-ка Чорнобиль, членів волревкому, волосного і сільських КНС. Протоколи і 

витяги з протоколів засідань повітового виконкому, економічної наради, 

відділу наросвіти, завідувачів відповідних волосних відділів, волревкому, 

волвиконкому. Листування з губраднаргоспом щодо реєстрації державних 
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промислових підприємств, іноземців, які проживають у волості, шефства над 

військовими частинами, ремонту шкіл (січень-квітень 1923 р.). Листування з 

повітовими ревкомом, виконкомом, військкоматом, продкомом, відділами 

наросвіти, праці, земвідділом, міліцією, сільрадами і сільськими КНС щодо 

збитків, завданих населенню в роки громадянської війни, боротьби з 

дезертирством і бандитизмом, мобілізації до РСЧА, реєстрації 

військовозобов’язаних, будівництва і ремонту шкіл, забезпечення вчителів, 

створення сільських ревкомів і КНС, хат-читалень, відкриття при школах 

вечірніх курсів для дорослих, наділення селян землею, проведення посівних 

кампаній, збільшення посівних площ, виконання продрозкладки та сплати 

податків, обліку майна колишніх поміщицьких маєтків, створення волосної і 

сільських земельних комісій, надання матеріальної допомоги селянам і 

родинам червоноармійців, зібрання коштів у фонд допомоги голодуючим 

Поволжя. Звіти волосного виконкому, відділів наросвіти та військових 

справ, сільрад і сільських КНС про роботу, Зведення сільських 

уповноважених про сплату населенням трудово-гужового податку. 

Статистичні відомості про політичне становище волості у березні-

липні 1921 р., кількість і національний склад населення (1921 р.), наявність 

орної землі і сіножатей, посівів озимих і ярових культур, кількість 

промислових підприємств, шкіл, хат-читалень, вчителів та учнів, 

національний склад останніх, вік і сімейний стан педагогів м-ка Чорнобиль, 

Списки, анкети членів волвиконкому. Списки і посвідчення сільських 

уповноважених. Списки співробітників волосного земвідділу, працівників 

Чорнобильської міської міліції і заготівельної контори, членів волосної 

земельної комісії, делегатів І-ї волосної безпартійної селянської конференції, 

жителів волості на 1922 р. (з відомостями про розмір земельних ділянок), 

жителів сіл на отримання землі. Списки дітей шкільного віку, учнів та 

вчителів волості, сімей червоноармійців, які потребують матеріальної 

допомоги, військовозобов’язаних, дезертирів, допризовників, інвалідів війни, 

осіб, позбавлених виборчих прав, платників податків та звільнених від їх 
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сплати. Довідки, посвідчення свідоцтва жителів волості за 1920-1922 рр., 

посвідчення жителів м-ка Чорнобиль. Журнали реєстрації наказів, постанов, 

розпоряджень, вхідної і вихідної кореспонденції волвиконкому, наказів 

повітового земвідділу. Відомості виплати заробітної плати співробітникам 

волосного виконкому, ревкому військкомату, земвідділу, сільрад, вчителям. 

Прибутково-видаткова книга волвиконкому за 1920-1922 рр., кошториси на 

утримання шкіл. Акти перевірки стану сіножатей волості. 

5. Опис 2 

6. 28 спр., 1921-1923 рр. 

7. Постанови РНК УСРР, ВУЦВК, Чорнобильського повітвиконкому 

щодо оподаткування та інших організаційних питань. Збірник декретів, 

циркулярів, інструкцій Наркомату юстиції УСРР за 1922 рік. Циркуляри, 

інструкції НКВС УСРР, Київського губвідділу РАЦС. Накази, циркуляри, 

розпорядження повітвиконкому, повітового відділу праці. Протоколи ІІІ-го 

повітового і волосних з’їздів Рад, волосних з’їздів сільських уповноважених 

та КНС. Протоколи засідань повітвиконкому, повітової комісії допомоги 

голодуючим, волосних виконкому економічної наради та комітету зі 

створення хлібного фонду, сільрад, загальних і виборчих зборів жителів сіл 

волості та м-ка Чорнобиль. Листування з повітвиконкомом, повітовим 

відділом праці, сільрадами, сільськими уповноваженими щодо кадрових 

питань, сплати податків у волості, реєстрації фахівців сільського 

господарства, військовозобов’язаних, надання допомоги голодуючим 

Поволжя тощо. Листування з народним суддею І-ої повітової дільниці, 

повітовим бюро юстиції про вибори народних засідателів та суддів у волості, 

заходи з відокремлення церкви від держави. Звіти про роботу волосних 

відділів (праці, РАЦС). Статистичні відомості щодо економічного 

становища волості, кількості працездатного населення, гужового транспорту, 

виконання трудово-гужового податку, кількості зареєстрованих актів 

цивільного стану. Списки та анкети співробітників волвиконкому, голів 

сільрад, народних суддів і слідчих волості. Списки населених пунктів 



147 

 

(1922 р.), сільських відділів РАЦС, власників гужового транспорту окремих 

сіл, платників податків, виборців і осіб, позбавлених виборчих прав. Описи 

майна церков волості за 1922 рік. Вимогові відомості на виплату заробітної 

плати співробітникам волвиконкому. Прибутково-видаткова книга 

Кривогірської сільради. 

5. Опис 3 

6. 1 спр., 1923 р. 

7. Справа про переобрання парафіяльних рад церковних общин (наказ 

Київського окрвиконкому, протокол зборів прихожан церкви Святого 

Миколая м-ка Горностайпіль та списки членів ради общини цієї церкви). 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки каталогів: тематичного (23 од.), географічного (10 од.) 

11. –  

 

1. 111 

2. ф. Р-1151 

3. Жукинський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, с. Жукин Остерського повіту 

Чернігівської губернії 

4. 3 оп., 176 спр., 1919-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 157 спр., 1919-1923 рр. 

7. Декрети, постанови, копії постанов РНК УСРР, ВУЦВК, 

Української економічної наради щодо посівних кампаній, забезпечення 

біженців, родин червоноармійців, тощо. Обов’язкові постанови Київського 

губвиконкому. Розпорядження, циркуляри Наркомів соціального 

забезпечення РСФРР і УСРР, НКВС, Наркомату землеробства УСРР, 

опродкомгубу, губвиконкому, губкому праці, губземвідділу, губнаросвіти, 

повітових виконкому, відділу соціального забезпечення, ревкому, земвідділу, 



148 

 

продкому, волвиконкому щодо основної діяльності, організації волосного 

відділу РАЦС, збирання податків і врожаю, організації навчально-виховного 

процесу в школах. Копії наказів Всеукраїнської Центральної комісії по 

боротьбі з дезертирством, повітових ревкому, виконкому, військкомату. 

Інструкції та циркуляри губземвідділу, Головполітосвіти. Лист особливої 

військової заготівельної комісії про відрахування 25% заготовленого по 

розкладці зерна для посівів. Положення про волосні комісії по боротьбі з 

трудовим дезертирством, ліквідацію неписьменності, організацію волосних 

економічних нарад. Статут волосного меліоративного товариства. 

Резолюції І-ї губернської наради голів повітових і волосних виконкомів. 

Протоколи засідань губпродкому, губземвідділу, волвиконкому, волосних 

земвідділу, колегії волосного відділу наросвіти, волосної економічної наради, 

сільських земельних комісій і сільрад; волосних з’їздів Рад, представників 

сільрад та безпартійної селянської конференції, сільських виборчих зборів. 

Протоколи шкільних рад сільських шкіл, загальних зборів жителів сіл щодо 

ліквідації неграмотності. Копії протоколів загальних зборів жителів сіл 

волості щодо обрання сільрад, засідань сільрад і сільських КНС. Листування 

з повітовими продкомом, відділом соціального забезпечення, виконкомом, 

земвідділом, комісією допомоги голодуючим, сільрадами, сільськими 

земельними комісіями щодо виконання продрозкладки, соціального захисту 

громадян, встановлення опіки над дітьми-сиротами та майном померлих осіб, 

оподаткування, закріплення за селянами землі та інших організаційних 

питань. Листування з повітовим військкоматом, повітвиконкомом щодо 

обліку демобілізованих громадян, кількості паромів, млинів, маслоробок, 

круподерень та інших підприємств волості. 

Звіти про роботу волосного земвідділу. Зведення волвиконкому про 

політичне становище в волості, виконання трудово-гужового податку в селах. 

Відомості про роботу волвиконкому, формування органів радянської влади 

на місцях, організацію підвідділів волвиконкому та особовий склад, кількість 

сіножатей у волості, земельних наділів службовців лісництва. Короткі 
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відомості про кількість військовозобов’язаних. Донесення голів 

Новосілківської та Сувидської сільрад про врожайність зернових. 

Повідомлення: Тарасовицької земельної комісії про кількість населення і 

дворів в селі; інспектора підвідділу непрямих податків про нагляд за 

приватними торгівцями. Рапорти лісників. Справа про передавання 

священиками книг реєстрації актів цивільного стану до волосних підвідділів 

РАЦС. Статистичні звіти волосного відділу РАЦС. 

Списки громадян, мобілізованих до РСЧА, осіб, які перебували в 

полоні і повернулися додому, червоноармійців і колишніх солдат царської 

армії по волості, сімей червоноармійців, які потребують допомоги, членів 

КНС, найбідніших селян, вчителів, учнів 7-річних шкіл, власників коней та 

волів, працездатного населення с. Жукин, жителів с. Хотянівка (1922 р.), 

військовозобов’язаних жителів волості, призовників, платників податків, 

співробітників Дубечанського та службовців Остерського лісництв, 

Дніпровського пароплавства, членів сільрад. Посвідчення особи, видані 

волосним відділом соціального забезпечення (1919 р.), громадян волості 

(1920, 1922 рр.). Облікові картки, посвідчення і відпускні квитки 

військовозобов’язаних. Клопотання та посвідчення про надання 

матеріальної допомоги сім’ям червоноармійців.  

Кошториси на утримання Жукинського волзабезу. Відомості виплати 

заробітної плати службовцям волосних відділів. Реєстр вхідних і вихідних 

документів волвиконкому. Договори волвиконкому з церковними громадами, 

відомості про церковне землеволодіння і будівлі. Квитанційні книги про 

стягнення загальногромадського і подвірного податків. Акти: обстеження 

врожаїв озимих і ярових культур, сіножатей волості; комісії щодо опису 

майна власників млинів; приймання-передавання справ волвиконкому. 

5. Опис 2 

6. 4 спр., 1920 р. 

7. Накази Реввійськради УСРР, Чернігівської губЧК про збирання зброї 

та реєстрацію мисливських рушниць. Листування з повітовим військовим 



150 

 

комісаром з цього приводу. Циркуляри повітового відділу управління і 

волосного військового комісара щодо реєстрації іноземців, 

військовополонених, біженців. Списки власників вогнепальної зброї, 

дезертирів РСЧА, які мешкають у с. Вища Дубечня. 

5. Опис 3 

6. 15 спр., 1920-1923 рр. 

7. Накази, розпорядження повітпродкому щодо стягнення 

продовольчого і помельного податків, вилучення жорен в осіб, які 

відмовилися сплачувати помельний податок, виявлення прихованої землі. 

Книга розпоряджень волосного податкового інспектора. Протоколи 

волосного з’їзду голів сільських виконкомів і КНС. Листування з сільрадами 

та сільськими виконкомами щодо надання відомостей про посівні площі, 

обліку пасічників, стягнення податку з власників млинів, виконання 

продподатку. Зведені відомості про землі, обкладені податками. Зведення 

сільських виконкомів про надходження продподатку. Наряди по селах 

волості на заготівлю продуктів та худоби. Відомості і список щодо розподілу 

по селах натуральних податків на хліб, картоплю, соняшникове насіння, сіно. 

Списки платників натурального податку с. Вища Дубечня (1920 р.), платників 

продподатку по селах волості (1922 р.). Книга скарг платників 

продподатку (1921-1922 рр.). Заяви громадян про прийняття на службу до 

Жукинського волосного продовольчого відділу. Акти про виявлення 

прихованої землі (1922-1923 рр.). 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки каталогів: тематичного (16 од.), географічного (12 од.) 

11. –  
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1. 112 

2. ф. Р-1152 

3. Трипільський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, м-ко Трипілля Київського 

повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 80 спр., 1920-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 80 спр., 1920-1923 рр. 

7. Постанови, декрети, накази ВЦВК, РНК і Реввійськради СРСР, 

ВУЦВК, РНК УСРР щодо оподаткування та інших організаційних питань. 

Циркуляри, інструкції НКВС УСРР щодо обліку військовозобов’язаних, 

реєстрації актів цивільного стану. Циркуляри, накази, інструкції, 

розпорядження Київського губернського і повітового виконкомів, повітових 

земвідділу, ревкому, продкому, військкомату, відділу наросвіти, 

Трипільського волвиконкому. Протоколи волосного з’їзду Рад, засідань 

волосних виконкому і виборчкому, волосного і сільських КНС, сільрад, 

загальних зборів жителів волості, мешканців м-ка Трипілля. Листування з 

повітовою, волосною та сільськими податковими комісіями, повітовим, 

Обухівським і Трипільським волосними продкомами, повітовими 

військкоматом, фінвідділом, відділом наросвіти, сільрадами щодо збору 

податків, надання допомоги голодуючим Поволжя, боротьби з 

дезертирством, кількості населених пунктів і жителів волості та інших 

адміністративних питань. Листування з повітвиконкомом, повітовою 

земельно-судовою комісією, міліцією про конфіскацію церковних земель, 

надання ділянок сільським КНС, школам, німцям-колоністам, облік 

працездатного населення, боротьбу зі злочинами у волості. Документи про 

передавання церковного майна державі. Звіти сільрад про роботу. Рапорти 

уповноваженого волвиконкому по м-ку Трипілля щодо боротьби з 

дезертирством. 
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Відомості: сільських податкових комісій про кількість оподаткованої 

землі і худоби, становище зсипних пунктів, надходження продподатку; 

сільрад про чисельність жителів і дворів, обсяг земель в селах Дерев’яна, 

Долина, Українка, Красне; відділу РАЦС про становище і роботу. Відомості 

про чисельність вчителів і учнів волості, кількість конфіскованої 

поміщицької землі у с. Дерев’яна. Списки платників продподатку у селах 

волості (1921, 1923 рр.), власників маслоробок і круподерень (1921 р.), 

членів, голів, секретарів сільрад, членів сільських КНС, жителів окремих сіл 

волості, які отримали землю. Списки та анкети членів сільрад, селян, які 

приховали надлишки землі, за 1922 рік. Посвідчення (1921, 1922 рр.) та 

свідоцтва про народження (1922 р.) жителів Трипільської волості. 

Посвідчення орендарів будинків м-ка Трипілля, мисливців волості. Акти 

конфіскації маслоробок і круподерень у волості, перевірки майнового 

становища селян, які не сплатили продподаток. Кошториси на ремонт 

волосної і сільських трудових шкіл. Журнал вхідної кореспонденції. 

Примірники газети «Голос продробітника» (1921-1922 рр.). 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки каталогів: тематичного (15 од.), географічного (24 од.) 

11. –  

 

1. 113 

2. ф. Р-1153 

3. Прибірський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, с. Прибірськ 

Чорнобильського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 38 спр., 1920-1922 рр. 

5. Опис 1 

6. 38 спр., 1920-1922 рр. 
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7. Декрет Тимчасового робітничо-селянського уряду України про 

відокремлення церкви від держави. Постанови, декрети РНК УСРР, ВУЦВК 

щодо запровадження загальної трудової повинності, посівних кампаній, 

охорони радгоспів, залізниць, націоналізації лісгоспів, боротьби з 

бюрократизмом в державному апараті тощо. Циркуляри, накази, інструкції 

Наркомату юстиції УСРР, повітових виконкому, земвідділу, волосного 

відділу наросвіти. Протоколи повітового з’їзду членів волосних ревкомів і 

КНС, засідань повітвиконкому, волосних ревкому, виконкому, земвідділу, 

комітету праці, КНС, економічної наради, податкової комісії, сільських 

ревкомів і земельних комісій, сільрад, зборів жителів сіл волості. Листування 

з губернським і повітовим виконкомами, повітовими військкоматом, 

продкомом, земвідділом, сільськими ревкомами щодо адміністративних і 

господарських питань. Щомісячні звіти і відомості волвиконкому про 

політичне становище волості. Відомості про кількість землі та худоби в 

волості. Списки членів сільського сільськогосподарського кооперативу, 

співробітників сільрад, вчителів та учнів шкіл, жителів сіл волості за 1921-

1922 рр. (з посвідченнями особи), співробітників волвиконкому (з анкетами). 

Журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (11 од.) 

11. –  

 

1. 114 

2. ф. Р-1154 

3. Красятицький волосний виконавчий комітет Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, с. Красятичі 

Чорнобильського повіту Київської губернії 

4. 2 оп., 91 спр., 1919-1922 рр. 
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5. Опис 1 

6. 87 спр., 1919-1922 рр. 

7. Декрети РНК УСРР. Циркуляри, інструкції Київського 

губвиконкому і губземвідділу, повітових ревкому, виконкому, земвідділу, 

відділу всевобучу, губернського і повітового відділів наросвіти, 

Центрального управління РАЦС, його повітового підвідділу з організаційних 

питань. Накази повітового військкомату, волосних виконкому, ревкому, 

земвідділу, розпорядження останнього. Копії наказів Всеукраїнської 

Центральної комісії по боротьбі з дезертирством, губернського комісара 

військових справ, повітових виконкому, військкомату і гарнізону, відділу 

наросвіти. Комплекс нормативних документів щодо волосних відділів РСІ. 

Протоколи волосних з’їздів, засідань волосних РСІ, відділу наросвіти, 

товариства «Просвіта», посівного комітету, сільрад і сільських КНС, зборів 

жителів сіл, вчителів народних шкіл, сільських товариств «Просвіта». Копії 

протоколів повітових селянської безпартійної конференції, військової 

наради, засідань волосної передвиборчої комісії, сільських КНС, зборів 

селян. Листування волревкому з губернським військовим комісаром, 

повітовими ревкомом, виконкомом, комітетом праці, військкоматом, 

земвідділом. Листування волосного відділу наросвіти з сільрадами про 

відкриття шкіл. Звіти, доповіді волосних ревкому, виконкому, відділу 

наросвіти, земвідділу, трудових шкіл волості, сільських товариств 

«Просвіта» про роботу. Рапорти, донесення, доповіді завідувача волосного 

земвідділу, уповноваженого по заготівлі вовни, голів сільрад щодо виконаної 

роботи, посівних кампаній, політичного становища волості.  

Відомості про волосні з’їзди та конференції, організацію і становище 

КНС, волосного військового відділу, рівень ринкових цін, контрреволюційні 

виступи, зареєстровані акти цивільного стану, майновий стан сімей 

червоноармійців, становище шкіл волості, кількість землі, відібраної у 

заможних селян, поділ земель на угіддя, чисельність співробітників 

волосного військового відділу (з списками). 
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Виписки з метричних книг про народження і смерть громадян (1921 р.). 

Анкети особового складу волосного, сільських виконкомів і КНС. 

Посвідчення особи червоноармійців і трудармійців. Облікові картки 

військовозобов’язаних. Посвідчення громадян для переселення за межі 

волості. Списки сільських підвідділів РАЦС, службовців волвиконкому, 

жителів сіл волості з відомостями про кількість землі і худоби, 

червоноармійців та їх родин, власників коней і волів, виборців, осіб, 

позбавлених виборчих прав, демобилизованих червоноармійців, вчителів. 

Посвідчення, довідки громадян щодо купівлі-продажу лісоматеріалів. 

Примірник газети «Вісті» (21 грудня 1921 р.). Кошториси на утримання 

шкіл волості. Книга реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції 

волвиконкому. Відомості на виплату заробітної плати службовцям 

волвиконкому і сільрад, членам сільських ревкомів, КНС, вчителям. 

5. Опис 2 

6. 4 спр., 1920-1921 рр. 

7. Листування Красятицького волревкому з Хабнівським і 

Розважівським волосними ревкомами про боротьбу з бандитизмом. Рішення 

сільських сходів про осіб, які підозрюються у спекуляції. Зведення, 

телеграми, телефонограми волосного військкомату про політичне 

становище волості, появу фальшивих посвідчень мобілізаційного відділу 

повітового військкомату. Список амністованих правопорушників. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки каталогів: тематичного (33 од.), географічного (28 од.) 

11. –  
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1. 115 

2. ф. Р-1155 

3. Скопецький волосний виконавчий комітет Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, с. Скопці Переяславського 

повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 46 спр., 1917-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 46 спр., 1917-1923 рр. 

7. Декрети, циркуляри, інструкції РНК УСРР. Накази, циркуляри 

Київського губвиконкому, Переяславського повітвиконкому про приєднання 

Переяславського повіту до Київської губернії. Накази повітових виконкому, 

відділу наросвіти щодо реєстрації військовополонених та біженців-іноземців, 

боротьби з неписьменністю, трудової мобілізації фахівців. Телеграфні 

розпорядження опродкомгубу і повітпродкому. Протоколи ІV-го повітового 

з’їзду Рад, засідань волосної політико-освітньої комісії, Московецького і 

Бзівського сільських сходів, загальних зборів Скопецької сільради. 

Листування з повітовими виконкомом, продкомом, відділами соціального 

забезпечення, наросвіти, волосним комітетом праці, сільрадами, сільськими 

податковими комісіями, трудовими школами щодо оподаткування, надання 

допомоги голодуючим та інших організаційних питань. Звіти волвиконкому, 

його відділів, волосної та сільських податкових комісій про роботу. 

Щомісячні звітні відомості щодо особового складу волвиконкому і сільрад. 

Відомості про економічне становище волості, організацію і склад КНС, 

культурно-освітню роботу, сплату продподатку, чисельність млинів, 

круподерень, маслоробок та їх власників по селах. Списки співробітників 

волвиконкому, окремих сільрад, платників податків, осіб, звільнених від них, 

військовозобов’язаних, власників вітряків, вчителів Скопецької 7-річної 

школи. Списки жителів (1917-1918 рр.) і сіл (1921 р.) волості. Посвідчення 

селян (1921 р.). Заяви громадян про реєстрацію шлюбу (1919 р.), наділення 

землею (1922 р.). Акти комісії волосного земвідділу про надання землі 
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лікарні с. Скопці. Облікові описи садиб і споруд в користуванні священиків. 

Журнали реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки географічного каталогу (1 од.) 

11. –  

 

1. 116 

2. ф. Р-1156 

3. Германівський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, с. Германівка Київського 

повіту Київської губернії 

4. 2 оп., 233 спр., 1917-1922 рр. 

5. Опис 1 

6. 226 спр., 1917-1922 рр. 

7. Закони, положення, інструкція Робітничо-селянського уряду 

України, ВУЦВК про землю та землекористування, управління і формування 

органів радянської влади на місцях. Звернення Ради праці і оборони РСФРР. 

Постанови, декрети ВУЦВК, РНК УСРР щодо вшанування пам’яті 

Т.Г. Шевченка, земельного питання. Циркуляри, інструкції, розпорядження 

НКВС, Наркоматів землеробства і юстиції, РНК УСРР, ВУЦВК, губернських 

ревкому, виконкому, продкому, губернського і повітового підвідділів РАЦС, 

повітвиконкому, волвиконкому, Київського міського повітового 

військкомату щодо адміністративно-господарських питань. Накази 

Реввійськради РСФРР, опродкомгубу, губревкому, повітових ревкому, 

виконкому, відділів охорони здоров’я, наросвіти, комітету з трудової 

повинності, продкому, податкової комісії, волвиконкому, волосного 

військового відділу. Комплекси документів про роботу місцевих органів 

соціального забезпечення, порядок реєстрації актів цивільного стану. 

Положення губземвідділу і повітвиконкому про облаштування переселенців 
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на державних землях, облік фахівців-аграріїв тощо. Протоколи засідань 

міжвідомчої земельної комісії, повітового земвідділу, виконкому, ревкому, 

відділу наросвіти, волосних виконкому та економічної наради, волосного і 

сільських КНС, Германівської та інших сільрад, сільських ревкомів, 

земельних комісій, шкільних рад волості. Протоколи волосних з’їздів Рад, 

вчителів, зборів членів волосного і сільських КНС, жителів сіл, членів 

правлінь сільських кооперативів, товариств «Просвіта». Телеграми 

повітвиконкому щодо виборів делегатів на повітові з’їзди Рад і КНС. 

Листування з адміністративно-територіальною комісією, повітовими 

виконкомом, земвідділом, продкомом, відділом охорони здоров’я, волосними 

і сільськими земельними комітетами, сільрадами, сільськими товариствами 

«Просвіта», київським військкоматом щодо обліку населених пунктів і числа 

біженців волості, земельного питання, особового складу волвиконкому, 

забезпечення населення, надання селянам матеріальної допомоги, заготівлі 

продовольства і фуражу для військових частин, боротьби з епідеміями тощо. 

Звіти про роботу політико-освітніх установ і товариств «Просвіта», сільрад, 

трудових шкіл. Відомості про кількість поміщицьких, церковних земель і 

майна у волості, Антонівській економії та Сущанському маєтку, й в окремих 

великих землевласників, облік прибутків і врожаю поміщицьких садиб, 

посівні площі та стан посівів у селах, політичне становище, ціни на продукти 

та товари широкого вжитку у волості, розвиток конярства, наявність 

гужового транспорту у громадян, збір продрозкладки, чисельність учнів 

Сущанської початкової школи. Статистичні відомості щодо реєстрації 

актів цивільного стану, економічного становища волості, кількості учнів 

трудових шкіл. Подвірні відомості щодо земель, конфіскованих у заможних 

селян (1921-1922 рр.).  

Справи про створення народних судів, виконання продрозкладки, 

продподатку і повинностей у волості, прийняття та виключення громадян з 

сільських товариств, вибори до сільрад, облік військовозобов’язаних, 

працездатного населення волості і залучення його до виконання трудової 
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повинності, власників садів, оподаткування, надання допомоги голодуючим 

Поволжя, облік власників садів, посівні кампанії. Документи щодо обліку 

товариств «Просвіта», трудових шкіл, особового складу волосного 

виконкому, відділу наросвіти, сільрад, встановлення опіки над дітьми і 

майном померлих громадян. Списки членів і співробітників волосних 

виконкому і військового відділу, сільрад, населення волості (з відомостями 

про кількість землі і худоби), осіб, які перебувають під опікою, пенсіонерів, 

інвалідів, безземельних і незаможних селян, інвалідів війни, голодуючих, 

неписьменних жителів волості, платників і неплатників податків, 

відповідачів, військовозобов’язаних, дезертирів у селах. Списки шкіл волості 

та вчителів окремих сіл, працездатного населення, незаможних селян, 

власників гужового транспорту, жителів волості із вказівками про фах. 

Посвідчення особи співробітників волосних виконкому, ревкому, земвідділу; 

жителів волості на отримання паспортів (1919 р.) і пенсій (1920-1921 рр.), 

червоноармійців. Реєстраційні картки обліку підприємців. Списки і 

посвідчення особи селян за 1917-1919 роки. Документи волосної управи за 

1917-1918 рр. щодо кількості населення, довідки жителів волості. Заяви селян 

на отримання землі, про реквізиції майна й худоби військовими частинами. 

Описи майна та реманенту колишніх поміщицьких маєтків (з списками 

службовців економій). Кошториси витрат волвиконкому, рахунки та інші 

документи сільських установ і органів влади. Відомості виплати заробітної 

плати співробітникам волосного і сільських виконкомів. Журнали реєстрації 

вхідної і вихідної кореспонденції волвиконкому, його відділів. Книги обліку 

адміністративних стягнень, надходження прибуткового податку. Договори 

волосного земвідділу з селянами, сільрад зі школами щодо 

землекористування. Протоколи допитів і акти про надзвичайні ситуації у 

волості. Акти: волосної податкової комісії щодо перевірки і оподаткування 

млинів, комісії волосного земвідділу про наділення селян землею. 
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5. Опис 2 

6. 7 спр., 1918-1922 рр. 

7. Накази Штабу КВО. Циркуляри Київського міського і повітового 

військкомату. Протоколи засідань волосних народної та продовольчої управ, 

волосного земельного комітету (1918-1919 рр.). Листування з військовими, 

цивільними установами, сільрадами щодо звітності про чисельність фахівців, 

обліку зброї, конфіскації її у населення, військовозобов’язаних, боротьби з 

дезертирством та інших поточних справ. Звіти волвиконкому і сільрад про 

роботу. Відомості щодо політичного становища волості за 1921-1922 рр., 

збитки, завдані господарству і населенню впродовж 1914-1922 років. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки каталогів: тематичного (28 од.), географічного (22 од.) 

11. –  

 

1. 117 

2. ф. Р-1157 

3. Бориспільський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, м-ко Бориспіль 

Переяславського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 50 спр., 1919-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 50 спр., 1919-1923 рр. 

7. Постанова ВУЦВК і декрет РНК УСРР про грошовий подвірний та 

натуральний податки. Копія постанови РНК УСРР «Про покращення 

становища робітників цукрової промисловості». Циркуляри Полтавського 

губревкому, Переяславського повітвиконкому. Накази Всеукраїнської 

Центральної комісії по боротьбі з трудовим дезертирством, Бориспільського 

волвиконкому. Розпорядження повітового відділу наросвіти. Інструкція з 

виборів народних суддів, положення про податкові комісії. Постанова 
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волзабезу та рішення сільських сходів про опіку над майном померлих 

громадян (з описами майна). Протоколи виборів Бориспільської сільради, 

засідань волосного земвідділу, зборів селян містечка Бориспіль. Копії 

протоколів нарад уповноважених щодо стягнення продподатку. Телеграми, 

листування Київського губревревкому, повітпродкому. Копії доповідей 

голови волвиконкому про політичне становище волості і виконану роботу. 

Звітні відомості сільських комітетів з трудової повинності та щодо 

стягнення грошового подвірного податку. Зведення уповноважених про збір 

продподатку. Відомості про кількість населення, землі, худоби у волості, 

надання допомоги родинам червоноармійців, облік сільськогосподарських 

машин в окремих селах. Справа про опіку над майном М. і Н. Сахнових 

(1921 р.). Списки делегатів на волосний з’їзд Рад, селян волості, які отримали 

додаткові земельні наділи, мешканців х. Новоселівка. Посвідчення, довідки, 

списки для оподаткування жителів волості. Довідки про розміри земельних 

наділів громадян. Дозволи волвиконкому про право громадян на приватну 

торгівлю. Журнали реєстрації вхідних і вихідних документів волвиконкому, 

волревкому, їх окремих відділів. Заяви громадян на отримання лісу, довідок 

про непрацездатність. Акти щодо осіб, які не сплатили продподаток, низької 

врожайності зернових, поділу спадщини, перевірки млинів. Заголовки 

трудових карток громадян. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (1 од.) 

11. –  
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1. 118 

2. ф. Р-1158 

3. Баришівський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, с. Баришівка 

Переяславського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 71 спр., 1920-1922 рр. 

5. Опис 1 

6. 71 спр., 1920-1922 рр. 

7. Постанови, декрети РНК УСРР щодо оподаткування, покращення 

становища робітників цукрової промисловості, надання землі родинам 

червоноармійців та інших питань. Інструкції Наркоматів продовольства, 

юстиції УСРР, Київського губземвідділу, Переяславського повітпродкому 

про порядок стягнення продподатку, переобрання суддів і народних 

засідателів, роботи волосних земвідділів. Накази, циркуляри повітового 

відділу РАЦС, волвиконкому. Положення волзабезу. Протоколи IV-го 

повітового та волосних з’їздів Рад і КНС, засідань волосних виконкому, 

відділу комунального господарства, загальних зборів жителів сіл волості, 

членів товариства «Просвіта». Листування з повітовими виконкомом, 

продкомом, відділом соціального забезпечення, військкоматом, волосними 

відділом заготівель, земвідділом, сільрадами, сільськими ревкомами та 

продовольчими комісіями щодо виконання продрозкладки і продподатку, 

запровадження натуральної оплати за помел зерна, наділення селян землею, 

матеріальної допомоги населенню, обліку реманенту і племінної худоби, 

політичного становища в волості. Листування з повітовими і волосними 

відділами наросвіти, комітетами праці щодо відкриття трудових шкіл, 

бібліотек, хат-читалень, притягнення до відповідальності осіб, які 

ухиляються від трудової повинності. Відомості волвиконкому сільрад про 

виконання продподатку, продрозкладки. Списки службовців волвиконкому, 

народних засідателів волості, працівників повітпродкому, фахівців сільського 

господарства, жителів сіл, переселенців, платників податків, власників 
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млинів і круподерень, військовозобов’язаних волості, селян, які потребують 

землі. Посвідчення: відповідальних працівників КНС і волосних установ, 

жителів волості (1921 р.), робітників торфорозробок, співробітників волосних 

установ і червоноармійців на отримання продовольчих пайків. Відомості 

виплати заробітної плати співробітникам волосних виконкому і земвідділу, 

отримання продуктів і фуражу волосними установами. Журнали реєстрації 

вхідної і вихідної кореспонденції волвиконкому. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (4 од.) 

11. –  

 

1. 119 

2. ф. Р-1159 

3. Черняхівський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, с. Черняхів Київського 

повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 81 спр., 1920-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 81 спр., 1920-1923 рр. 

7. Постанови, декрети, інструкції ВУЦВК, РНК, НКВС УСРР, 

Реввійськради РСФРР, Київського губернського ревкому, виконкому, 

статистичного бюро. Постанови, накази, циркуляри, розпорядження 

Київського повітового ревкому, виконкому, укріпленого району, 

військкомату, губернського і повітового земвідділів, губернської 

ліквідаційної комісії, волосного відділу праці з адміністративно-

господарських питань, конфіскації майна релігійних общин, обліку 

працездатного населення тощо. Постанови і протоколи загальних зборів 

жителів сіл, сільських сходів. Положення, інструкції про волосні комісії 

допомоги школам. Протоколи І-го з’їзду і наради волосних відділів праці 
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Київського повіту, волосного з’їзду Рад, засідань виборчкомів. Протоколи (і 

копії) засідань волосних ревкому, виконкому, економічної наради, сільрад, 

сільських КНС, зборів працівників шкіл волості. Листування: волвиконкому 

з повітвиконкомом, сільрадами; волосного відділу наросвіти з повітовим та 

товариством «Просвіта»; волревкому з повітпродкомом; волосної податкової 

комісії з інспекторами щодо основної діяльності, продовольчої розкладки та 

інших питань. Звіти, доповіді, зведення про роботу волвиконкому, сільрад, 

боротьбу з бандитизмом у волості. Відомості про стан народної освіти, 

потреби у продовольстві і товарах широкого вжитку у селах волості. 

Статистичні відомості про наявність землі у селах, оподаткування селян, 

кількість зареєстрованих актів цивільного стану, посівні площі озимих та 

ярових культур, кількість парової землі, сільськогосподарського інвентарю, 

коней. Списки членів сільських і волосного КНС, волосного статистичного 

відділу, працівників шкіл, власників підприємств, заможних селян волості, 

осіб, позбавлених виборчих прав. Списки та особові картки працівників 

волвиконкому і сільрад. Посвідчення громадян, видані волвиконкомом. Заяви 

селян про наділення землею, вирішення земельних спорів, реєстрацію чи 

розірвання шлюбу (з метричними виписками за 1921 р.). Журнали реєстрації 

вхідних і вихідних документів, кореспонденції. Відомості на виплату 

заробітної плати працівникам волвиконкому та інших волосних установ. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (8 од.) 

11. –  
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1. 120 

2. ф. Р-1160 

3. Мартиновицький волосний виконавчий комітет 

Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Мартиновичі Чорнобильського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 89 спр., 1920-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 89 спр., 1920-1923 рр. 

7. Закон V-го Всеукраїнського з’їзду Рад про землекористування 

(1921 р.). Постанови, декрети РНК РСФРР і УСРР, ВУЦВК, Української 

економічної наради щодо посівних кампаній, спрощення грошових 

розрахунків, надання матеріальної допомоги населенню, боротьби з 

хабарництвом, організації товариства «Село-книга» тощо. Положення, 

інструкції Наркоматів РСІ, юстиції, НКВС УСРР, Київського губернського 

статистичного бюро та підвідділу РАЦС, Чорнобильського повітвиконкому. 

Накази, циркуляри, інструкції, розпорядження Київського губвиконкому, 

повітових виконкому, земвідділу, комітету із запровадження загальної 

трудової повинності, військкомату, відділу наросвіти, волосних і сільських 

ревкомів, волвиконкому. Статути і списки членів релігійних громад. 

Протоколи повітового з’їзду представників волосних ревкомів, виконкомів, 

КНС, засідань повітвиконкому, президії волвиконкому, волосних і сільських 

ревкомів, сільських рад і КНС, загальних зборів жителів сіл. Протоколи 

виборів до сільрад. Листування з повітовими виконкомом, ревкомом 

земвідділом, продкомом, міліцією, військкоматом, народним судом, 

сільрадами щодо оподаткування, конфіскації надлишків землі у заможних 

селян, боротьби з дезертирством та інших питань. Звіти волвиконкому, його 

відділів, волосної економічної наради, підвідділу РАЦС, сільських ревкомів і 

КНС про роботу. Щомісячні зведення волвиконкому з основної діяльності. 

Відомості волосних виконкому, земвідділу, сільрад про чисельність 

населення, кількість посівних площ, худоби у волості тощо. Статистичні 
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відомості про ціни у губернії (1921 р.). Списки населених пунктів, сільрад 

волості, співробітників волосних виконкому, ревкому, підвідділу РАЦС, 

Мартиновицького лісництва, сільрад, сільських ревкомів, жителів сіл, 

працездатного населення, громадян волості 1900-1904 р.н., платників 

трудово-гужового податку, незаможних селян. Анкети членів волосних і 

сільських ревкомів, КНС, відповідальних працівників волвиконкому і 

земвідділу. Посвідчення жителів сіл. Заяви громадян про реєстрацію шлюбу, 

народжень, смерті (1921-1923 рр.), надання свідоцтв про народження. 

Виписки, посвідчення, довідки про народження (1921-1923 рр.), шлюб 

(1922 р.), смерть (1922-1923 рр.). Відомості виплати заробітної плати і 

премій працівникам волосних і сільських ревкомів, сільських КНС. Описи 

церковного майна. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (2 од.) 

11. –  

 

1. 121 

2. ф. Р-1161 

3. Ржищівський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, м-ко Ржищів Київського 

повіту Київської губернії  

4. 1 оп., 93 спр., 1920-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 93 спр., 1920-1923 рр. 

7. Постанови, циркуляри, розпорядження ВУЦВК, Всеукраїнського 

з’їзду Рад, РНК УСРР, Київських губвиконкому, повітових виконкому, 

повіткомтруду. Накази Всеукраїнського комітету із загальної трудової 

повинності, КВО, київських губернського і повітового ревкомів, міського і 

повітового військкомату, повітового і волосного виконкомів, повіткомтруду. 
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Інструкції Наркомпроду УСРР, повітвиконкому, повітпродкому, податкового 

бюро. Положення про районні земвідділи. Протоколи ВУЦВК, РНК УСРР, 

пленуму голів сільських рад і КНС, засідань губернських виконкому і 

земвідділу, колегії київського повітового та завідувачів волосних відділів 

наросвіти, волвиконкому, профспілкових організацій м-ка Ржищів, 

містечкової сільради і КНС, групи сприяння РСІ. Протоколи (і копії) засідань 

сільрад, КНС, загальних зборів жителів окремих сіл волості, виборів членів 

сільрад, делегатів волосних з’їздів Рад. Листування волвиконкому з 

київськими повітвиконкомом, міським і повітовим військкоматом, повітовим 

відділом наросвіти, сільськими виконкомами, радами, посівними комісіями, 

КНС, школами з організаційних і виробничих питань, утворення товариств 

«Просвіта» у волості тощо. Листування: волзабезу з сільрадами про 

допомогу найбіднішим жителям волості; волосного земвідділу з сільськими 

земельними комісіями і сільрадами окремих сіл щодо перерозподілу землі та 

угідь, конфіскації надлишків земель у заможних селян; волкомтруду з 

повітовою комісією по боротьбі з трудовим дезертирством та волосного 

військкомату з різними установами про розшук та арешт дезертирів.  

Звіти, доповіді волосних виконкому, відділу праці, земвідділу, 

Ржищівського єдиного споживчого товариства, сільрад, сільських 

податкових комісій та інспекторів про роботу. Статистичні відомості щодо 

цін на хліб і продукти у волості, кількості землі, пасовищ, худоби, колишніх 

церковних і монастирських земель, земельних угідь артілі «Громадська 

праця», виконання посівних планів, трудово-гужового податку, становища 

шкіл і чисельності учнів, діяльності сільрад і КНС. Відомості про власників 

млинів, жирових підприємств волості, розвиток конярства, кількість землі, 

худоби і сільськогосподарського реманенту в селах. Особисті анкети і 

картки голів сільрад сіл Ульяники, Щучинка, Березівка, Панікарча, Балики, 

Воронівка, Юшки, Халча (Т. І Ярового (1921 р.), С. В. Раченка, Шкребта, 

П. П. Бондаренка, П. Є. Кобенка, В. К. Погребного, М. Я. Тутченка, Липенка 

за 1922 р.). Анкети членів волвиконкому, сільрад. Картки знятих з 
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військового обліку жителів сіл волості. Справи власників та орендарів 

будинків, нерухомого майна, торгівельних приміщень. Списки співробітників 

волвиконкому, сільрад, народних засідателів, службовців Ржищівської 

телефонної контори, членів сільських земельних комісій, сільських 

уповноважених з контролю за стягненням трудово-гужового податку, 

вчителів волості, власників гужового транспорту та коней, переселенців, 

призовників волості, комісованих військовослужбовців, платників податків, 

виборців, вихованців притулку «Ясм». Свідоцтва жителів м-ка Ржищів, 

видані волвиконкомом. Заяви громадян про отримання лісу, землі, дозволів 

на ремонт будинків, матеріальної допомоги, зняття з військового обліку 

тощо. Анкети перевірки стану посівних площ. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки каталогів: тематичного (23 од), географічного (1 од.) 

11. –  

 

1. 122 

2. ф. Р-1162 

3. Шпитьківський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, с. Шпитьки Київського 

повіту Київської губернії 

4. 2 оп., 166 спр., 1919-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 162 спр., 1919-1923 рр. 

7. Закон Всеукраїнського з’їзду Рад та звернення ВУЦВК щодо 

землекористування селян. Постанови VI-го Всеукраїнського з’їзду Рад, 

ВУЦВК, РНК УСРР, Української економічної ради, Наркомату землеробства 

УСРР, Центральної посівної комісії, повітвиконкому з основної діяльності. 

Декрети Наркомату соціального забезпечення. Циркуляри, інструкції, 

положення НКВС УСРР, губернських відділів соціального забезпечення, 
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наросвіти, губернської і повітових посівних комісій, виконкомів, повітових 

продкому, земвідділу, економічної наради. Накази губернського і повітового 

виконкомів, повітпродкому, київського міського, повітового і волосного 

військкоматів. Статути волосного та сільських товариств «Просвіта». 

Протоколи пленуму повітвиконкому, волосного з’їзду Рад, засідань повітової 

земельної комісії, волосних виконкому, ревкому, економічної наради, 

санітарної комісії, волосного і сільських КНС, сільрад, сільських земельних 

комісій шкільних рад волості. Протоколи нарад завідувачів підвідділів 

РАЦС, секретарів волвиконкомів, керівників волосної міліції, зборів 

працівників шкіл, членів сільських товариств «Просвіта», жителів сіл 

волості. Протокол засідання Київського губвиконкому від 22 січня 1923 р. 

про районування губернії (з проектом районування). Листування з повітовим 

відділом наросвіти, повітовим і волосним ревкомами, військкоматами, 

виконкомами, волосною податковою комісією, сільрадами щодо будівництва 

і ремонту шкіл, призначення на посади вчителів, впровадження закону про 

відокремлення школи від церкви, надання допомоги громадянам, обліку 

працездатного населення волості, військовозобов’язаних, колишніх 

жандармів, боротьби з дезертирством, оподаткування, виконання трудово-

гужової повинності тощо. Звіти волвиконкому, сільських товариств 

«Просвіта», волосної комісії допомоги голодуючим про роботу. Доповіді про 

роботу волосного відділу наросвіти.  

Відомості про кількість засіяних земель, надільної і поміщицької землі, 

колишніх поміщицьких маєтків у волості, сімейне і майнове становище 

жителів с. Шпитьки, чисельність мешканців населених пунктів, пасічників, 

селян, які займаються приватною торгівлею, млинів, круподерень у волості, 

стан посівів, сільськогосподарської техніки, продподаткову кампанію в 

селах. Відомості щодо особового складу волвиконкому, співробітників 

волосної земельно-судової комісії, кількості працездатного населення 

волості, військовозобов’язаних, взятих на облік, громадян, звільнених від 

військової служби. Статистичні відомості про фонди бібліотек волості. 
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Списки і анкети співробітників волвиконкому і сільрад. Списки жителів 

х. Любимівка з відомостями про кількість землі, худоби, реманенту (1919 р.), 

населених пунктів волості з відомостями про кількість жителів (1921 р.), 

населення волості за 1920-1921 рр., громадян, які сплатили продподаток, 

членів сільських земельних комісій, товариств «Просвіта», народних 

засідателів, відповідачів, працівників Святошинського лісництва, 

військовозобов’язаних і дезертирів, сільських уповноважених з контролю за 

виконанням трудової повинності, платників податків, виборців. Посвідчення 

жителів волості. Особові картки військовозобов’язаних. Посвідчення і 

журнал реєстрації демобілізованих червоноармійців. Заяви громадян на 

отримання земельних наділів, дозволів на зберігання вогнепальної зброї 

тощо. Описи майна поміщицьких садиб сіл Білогородка, Гурівщина, 

Ігнатівка. Договори з селянами про оренду земельних ділянок. Журнали 

реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції, обліку постанов, прибутків і 

видатків волвиконкому. Відомості виплати заробітної плати співробітникам. 

Штатний розпис волвиконкому і сільрад. Акти перевірки матеріального 

становища громадян, які сплатили продподаток. 

5. Опис 2 

6. 4 спр., 1921-1923 рр. 

7. Наказ губернського військкомату про охорону військових будівель, 

перевірку документів демобілізованих, боротьбу з грабежами. Листування з 

повітовим і волосним військкоматом щодо боротьби з бандитизмом. Доповідь 

Бишівського волвиконкому про рух банд. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки географічного каталогу (34 од.) 

11. –  
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1. 123 

2. ф. Р-1163 

3. Група контролерів Міністерства державного контролю СРСР по 

Київському територіальному управлінню Головного управління 

державних продовольчих резервів і Головного управління державних 

матеріальних резервів при Раді Міністрів СРСР, м. Київ 

4. 4 оп., 171 спр., 1949-1953 рр. 

5. Опис 1 

6. 22 спр., 1949-1953 рр. 

7. Особисті розпорядження головного контролера та керівника групи 

контролерів по Київському управлінню. Листування щодо атестації та 

внутрішньо-групового навчання співробітників. Особові справи робітників, 

службовців, номенклатури. Акти приймання-передавання діловодства, 

знищення таємних документів. Документи перевірок. Головна книга, касові 

журнали, виписки зі штатного розпису, особові рахунки співробітників. 

5. Опис 2 

6. 50 спр., 1949-1953 рр. 

7. Копії директивних наказів, інструкцій, інформаційних листів 

Міністерства державного контролю СРСР; наказів, інструкцій, 

розпоряджень Міністерства державних продовольчих і матеріальних 

резервів СРСР, Головних управлінь державних продовольчих і матеріальних 

резервів при Раді Міністрів СРСР щодо зберігання матеріальних цінностей та 

інших питань. Листування з Міністерствами державного контролю СРСР і 

УРСР та іншими органами та установами з господарських питань. 

Квартальні звіти щодо використання бланків посвідчень для відряджень. 

Повідомлення про виділені та отримані фонди. Документи 

внутрішньовідомчих перевірок. Журнали вхідної і вихідної кореспонденції, 

обліку трудових книжок. Фінансові документи.  

5. Опис 3 

6. 23 спр., 1949-1953 рр. 
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7. Копії директивних наказів, інструкцій та інформаційних листів 

Міністерства державного контролю СРСР, наказів, інструкцій, розпоряджень 

Міністерства державних продовольчих і матеріальних резервів СРСР, 

Головних управлінь державних продовольчих і матеріальних резервів при 

Раді Міністрів СРСР щодо зберігання матеріальних цінностей та інших 

питань. Листування з Міністерством державного контролю СРСР, групами 

контролерів, партійними організаціями, Київським територіальним 

управлінням з питань контролю, перевірок, обліку документів. Акти 

передавання справ. Квартальні плани і звіти (і копії) групи контролерів. 

5. Опис 4 

6. 76 спр., 1949-1953 рр.  

7. Протоколи службових нарад. Листування з урядовими та 

партійними органами з питань контролю. Річні плани і звіти про роботу 

групи. Копії річних звітів. Документи перевірок. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (184 од.) 

11. –  

 

1. 124 

2. ф. Р-1176 

3. Нотаріальний відділ Київського обласного суду і Київська 

обласна нотаріальна контора, м. Київ 

4. 1 оп., 95 спр., 1934-1938 рр. 

5. Опис 1 

6. 95 спр., 1934-1938 рр. 

7. Документи про спадщину (заповіти, виконавчі акти, свідоцтва тощо). 

Договори щодо права власності, забудови, продажу домоволодінь, оренди та 

інших питань. Акти купівлі-продажу. Свідоцтва громадян про право 
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власності. Свідоцтва, довідки про шлюб і смерть (1937-1938 рр.). Реєстр 

нотаріально засвідчених угод. Книга реєстрації оскаржень векселів. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (1 од.) 

11. –  

 

1. 125 

2. ф. Р-1178 

3. Управління Південно-Західного округу зв’язку Народного 

комісаріату пошт і телеграфів СРСР, м. Київ 

4. 6 оп., 11160 спр., 1819-1820, 1872-1873, 1876-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 887 спр., 1922-1930 рр. 

7. Постанови, накази, циркуляри, розпорядження НКПіТ СРСР, його 

уповноваженого при РНК УСРР, управління Південно-Західного округу та 

губернського відділу народного зв’язку, з основної діяльності, реорганізації 

Чернігівського округу зв’язку, особового складу тощо. Директиви НКПіТ 

СРСР щодо міжнародної кореспонденції. Положення про Державне 

торгівельне підприємство при НКПіТ (з статутом), окружні управління 

зв’язку, креслярське, раціоналізаторське бюро та інші. Протоколи засідань 

Київського губвиконкому, колегій НКПіТ СРСР, РКК та інших комісій, 

відділів, комітетів управління, президій Південно-Західного округу і 

райвиконкомів. Листування з поштово-телеграфними конторами, окружними  

управліннями телефонних підприємств іншими установами зв’язку щодо 

поточних справ, прийняття міжнародної кореспонденції, облаштування 

телефонної мережі в Молдавській АСРР, розвитку поштового і телефонного 

зв’язку, роботи листонош у селах тощо. Перспективні і виробничі плани 

управління і окружних поштово-телеграфних контор. Плани роботи відділів 

управління, раціоналізаторської роботи, налагодження зв’язку в селах 
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Переяславського округу, перевірок контор округів та установ зв’язку. 

П’ятирічні плани щодо розвитку телефонного зв’язку та капіталовкладень на 

1928-1932 роки. План і звіти Чернігівського губернського відділу народного 

зв’язку. Звіти про роботу поштово-телеграфних контор і відділень в округах, 

розвиток міських телефонних мереж, поштового зв’язку в селах. Доповідні 

записки щодо відкриття курсів телеграфістів. Зобов’язання про відкриття 

поштових агентств в селах Південно-Західного округу. Технічний звіт 

управління. Фінансові звіти відділів. Річні фінансові звіти про витрати на 

утримання і ремонт установ зв’язку в округах УСРР. 

Відомості про штати округів зв’язку, окружних і районних поштово-

телеграфних контор, роботу телефонних станцій округів, Київської 

радіостанції. Статистичні відомості та схеми телефонних мереж Південно-

Західного округу. План-карта м. Бердичів. Справи про налагодження 

повітряної лінії зв’язку через р. Дніпро, звинувачення співробітників 

поштово-телеграфних контор у службових правопорушеннях, передавання 

Київської окружної телефонної мережі у відання НКПіТ СРСР. Списки 

поштових контор, відділень, поштових агентів та інших установ зв’язку 

Південно-Західного округу; співробітників управління, його відділів, 

окружних, районних, сільських поштово-телеграфних контор, зв’язківців, 

військовозобов’язаних службовців. Посвідчення і рапорти співробітників 

управління. Автобіографії, характеристики працівників установ зв’язку. 

Акти перевірок сільських, районних поштово-телеграфних відділень, установ 

зв’язку, телефонних мереж. Договори з сільрадами щодо налагодження 

зв’язку. Кошториси на облаштування телефонних і телеграфних мереж в 

округах, містах, зокрема у міжнародних по Чорноморському округу зв’язку 

Одеської губернії та окремих містах Молдавської АСРР. Штатні розписи 

установ зв’язку. Зразки печаток установ окружних контор. 

5. Опис 2 

6. 7406 спр., 1819-1820, 1872-1873, 1876, 1878-1928 рр. 

7. Особові справи співробітників (за прізвищами, літери «А» – «Р»). 
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5. Опис 3 

6. 1901 спр., 1877, 1880, 1886-1888, 1891-1893, 1895-1929 рр. 

7. Особові справи співробітників (за прізвищами, літери «С» – «Ц»). 

5. Опис 4 

6. 904 спр., 1880, 1893, 1900-1903, 1907-1908, 1913-1914, 1916-1927 рр. 

7. Особові справи співробітників (за прізвищами, літери «Ч» – «Я»). 

5. Опис 5 

6. 61 спр., 1922-1926 рр. 

7. Циркуляри, розпорядження НКПіТ РСФРР і СРСР, Наркомату РСІ, 

Управління Київського округу зв’язку. Копії наказів Реввійськради СРСР, 

ОДПУ, наркома пошт і телеграфів СРСР щодо використання зброї 

співробітниками установ зв’язку, притягнення працівників до 

відповідальності. Інструкція про охорону цінностей, що перевозяться 

поштовими вагонами. Правила політичного нагляду за радіостанціями та 

приватними радіоприймачами. Протоколи засідань фахових комісій 

Київського округу зв’язку. Листування: з НКПіТ СРСР, установами зв’язку, 

поштово-телеграфними відділеннями з виробничих питань, особового 

складу, тощо; з слідчими органами ОДПУ щодо «неблагонадійних» 

працівників, надання дозволів громадянам на встановлення радіостанцій. 

Шифровані телеграми НКПіТ СРСР, Київського округу зв’язку. Відомості 

про відповідальних працівників, партійно-комсомольський склад відділень, 

контор, районних підприємств округу. Відомості поштово-телеграфних 

контор щодо ведення таємних справ до 1920 р., збитків, завданих під час 

громадянської війни, кількості працівників та таємних телеграм по 

Київському округу зв’язку. Описи таємних справ і шифрів. Списки іноземних 

представництв в СРСР, поштово-телеграфних відділень прикордонної зони. 

Анкети завідувачів поштово-телеграфних контор і відділень Київського 

округу. Характеристики співробітників поштово-телеграфних контор. 

Відомості обліку і розподілу відповідальних працівників. Акти перевірок 

поштово-телеграфних відділень, складів. 
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5. Опис 6  

6. 1 спр., 1924-1925 рр. 

7. Договір уряду РСФРР з Індоєвропейським телеграфним товариством 

щодо відновлення та експлуатації останнім телеграфних мереж і підводних 

кабелів в межах територій радянських республік. Списки, анкети 

співробітників товариства. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 126 

2. ф. Р-1184 

3. Макарівський районний секретаріат професійних спілок, 

с. Макарів Макарівського району Київського округу 

4. 1 оп., 1 спр., 1925 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1925 р. 

7. Протоколи засідань міжспілкових об’єднань секретаріату. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 127 

2. ф. Р-1185 

3. Всеукраїнський хіміко-технологічний технікум харчової 

промисловості Народного комісаріату харчової промисловості УСРР, 

м. Київ 

4. 2 оп., 1057 спр., 1926-1936 рр. 
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5. Опис 1 

6. 1015 спр., 1926-1936 рр. 

7. Копії постанов ЦВК і РНК СРСР і УСРР, Всесоюзного комітету з 

вищої технічної освіти про матеріальне забезпечення і розподіл студентів, 

мережу науково-дослідних та навчальних закладів промисловості УСРР. 

Накази, розпорядження, інструкції Наркоматів постачання і праці УСРР, 

міського відділу наросвіти. Книги наказів технікуму. Правила зарахування до 

інститутів, технікумів та робфаків УСРР. Інструкція щодо проведення 

шкільного перепису. Протоколи засідань педагогічної ради, президії  

навчального закладу, методичної, приймальної, стипендіальної та інших 

комісій, нарад співробітників, загальних зборів, конференцій студентів. 

Листування з Наркоматом постачання УСРР, Київською окружною 

інспектурою наросвіти та іншими установами, підприємствами, студентами 

щодо господарських питань, виробничої практики, розподілу випускників. 

Річні виробничі плани і звіти. Навчальні плани і програми. Доповідні записки 

про становище технікуму. Зведення про соціалістичні змагання студентів. 

Звіти викладачів про роботу. Статистичні відомості щодо складу керівних 

кадрів та науково-педагогічного персоналу, рух студентів тощо. Відомості 

про особовий склад педагогічного колективу, соціальний стан співробітників 

і студентів. Списки викладачів, осіб, які подали заяви на вступ, працівників 

закладу, студентів, випускників. Особові справи, анкети студентів різних 

відділень. Відомості та журнали успішності, іспитів, відвідування, списки 

тем дипломних робіт студентів. Заяви та анкети випускників. Договори з 

підприємствами щодо виробничої практики студентів. Фінансові документи 

(кошториси, відомості нарахування зарплати). Акти перевірок гуртожитків. 

5. Опис 2 

6. 42 спр., 1926-1930 рр. 

7. Постанова Наркомату праці УСРР про розподіл студентів. 

Циркуляри, розпорядження, інструкції, методичні листи окружного відділу 

та інспектури наросвіти. Протоколи засідань президії навчального закладу, 
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приймальної комісії тощо. Витяг з протоколу педагогічної ради. Навчальні 

програми, плани з різних дисциплін. Річні та статистичні звіти керівництва 

закладу. Звіти викладачів, студентів про роботу, практику. Відомості 

успішності. Заяви, довідки, анкети осіб, що вступають або вибули з 

технікуму. .Документи абітурієнтів, які не склали вступні іспити Списки 

студентів, працівників закладу. Особові справи А. Ф. Сороченка, 

Р. І. Слуцької. Матеріали до характеристик студентів. Фінансові документи 

(головна книга, відомості виплати заробітної плати працівникам). Журнал 

вхідних документів. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 128 

2. ф. Р-1187 

3. Київський археологічний інститут Народного комісаріату освіти 

УСРР, м. Київ 

4. 1 оп., 160 спр., 1917-1922 рр 

5. Опис 1 

6. 160 спр., 1917-1922 рр. 

7. Постанови, циркуляри, розпорядження Київської губнаросвіти і 

Правління вищих шкіл, Наркомату освіти УСРР щодо фінансування та 

звітності ВНЗ. Положення, статут Київського археологічного інституту. 

Протоколи засідань загальної і ученої рад, господарського комітету 

інституту, Київського відділу російського військово-історичного товариства. 

Листування щодо особового складу викладачів і службовців, господарських 

питань. Доповідні записки і звіт інституту. Навчальні плани, програми, 

розклад лекцій. Наукова праця М. Воронова «Вступ до наукознавства». 

Відомості про штат закладу. Списки наукових співробітників, викладачів, 
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службовців, студентів інституту. Особові справи співробітників і студентів 

(за прізвищами), зокрема Л. А. Дінцеса. Звернення і заяви громадян про 

зарахування до інституту. Фінансові документи (кошториси, відомості і 

розписки щодо виплати заробітної плати, фінансові звіти, схема руху 

коштів). Опис майна та інвентарна книга. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 129 

2. ф. Р-1188 сч 

3. Головне фінансове управління Київської обласної державної 

адміністрації, м. Київ 

4. 8 оп., 6222 спр., 1932-1937, 1944-2012 рр. 

5. Опис 1 

6. 1023 спр., 1932-1937, 1969-1979 рр. 

7. Накази, розпорядження Наркомату фінансів СРСР, Київського 

обласного фінвідділу з основної діяльності. Постанови президії Київського 

облвиконкому, Нововолинського і Коростенського окружних фінвідділів, 

президій райвиконкомів щодо затвердження бюджетів, оподаткування та 

інших питань. Протоколи виробничих нарад співробітників обласного 

фінвідділу. Листування з районними і міськими фінвідділами з кадрових 

питань. Фінансові плани комунального господарства районів. Річні і 

квартальні плани місцевих бюджетів області. Плани і кошториси витрат на 

розвиток охорони здоров’я, культури, освіти, соціального захисту населення 

в області. Річні фінансові звіти, заключні баланси підприємств, споживчих 

товариств 1930-х років. Справи про оподаткування торгівельних баз, трестів, 

контор, фабрик, кооперативів, артілей, виробничих об’єднань, реєстрацію 

меблевих фабрик. Зводи бюджетів Київської області, міст та районів 
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(з необхідними документами) за 1969-1979 роки. Поквартальні розписи 

обласного і місцевих бюджетів. Зведені річні звіти, доповіді, довідки, 

пояснювальні записки районів, обласних установ Держбанку про виконання 

бюджетів, плану з праці, витрати на утримання фінансових установ тощо. 

Плани і звіти щодо оподаткування, надходження прибутків, обліку платників 

податків. Акти податкових ревізій колгоспів, перевірок фінансової діяльності 

сільрад, районних відділів, підприємств районів. Номенклатура справ. 

Штатні розписи і кошториси витрат управлінь та відділів облвиконкому, 

органів державного управління районів. Документи щодо змін структури і 

скорочення штатів організацій, підприємств, радгоспів районів. Звіти про 

витрати на утримання обласних, районних і сільських органів влади. Кадрові 

звіти. 

5 Опис 1 додатковий 

6. 79 спр., 1974, 1978, 1980, 1982-1988 рр. 

7. Протоколи засідань комісії із затвердження річних звітів радгоспів 

за 1986 рік. Зведені звіти про виконання кошторисів витрат на утримання 

апарату фінансових органів Київської області, чисельність працівників та 

використання фонду заробітної плати. Звіти щодо нарахування і 

надходження податків, обліку громадян, які займаються індивідуальною 

трудовою діяльністю, виконання бюджетів. Зведення про спеціальні кошти 

бюджетних установ. Пояснювальні записки до звіту про виконання місцевих 

бюджетів. Річні фінансові звіти щодо державних бюджетів з водного 

господарства та агропромислового комплексу області (1987-1988 рр.). Плани 

економічного та соціального розвитку області на 1986 р., фінансування і 

капіталовкладень на 1988 рік. Списки платників податків на прибуток до 

республіканського і місцевих бюджетів. Документи перевірок обласного 

фінвідділу Міністерством фінансів УРСР за 1978-1982 роки. Протоколи та 

інші документи фінансових ревізій діяльності закладів охорони здоров’я, 

соціально-культурних установ, перевірок річних фінансових звітів районних 

фінвідділів. 
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5. Опис 2 

6. 2479 спр., 1943-1968 рр. 

7. Директивні вказівки, накази Міністерства фінансів УРСР, фінвідділу 

Київського облвиконкому. Постанови, розпорядження, рішення Київських 

облради та облвиконкому. Ліміти Наркомату фінансів УРСР. Інструкції 

районним фінвідділам. Протоколи засідання завідувачів районних 

фінвідділів та ощадних кас області, виробничих нарад обласного фінвідділу. 

Стенограми нарад фінансових працівників. Листування з Міністерством 

фінансів УРСР та іншими установами щодо бюджетів, скорочення штатів, 

фондів зарплат тощо. Плани економічної та контрольної роботи обласного 

фінвідділу за 1960-і роки. Проекти, зводи, поправки місцевого бюджету 

області, районів, міст. Бюджети районів та міст (з документами до них). 

Звіти про виконання бюджетів, відповідні пояснювальні записки. Сільські 

бюджети районів. Мережі, штати бюджетних установ області (освіта, 

охорона здоров’я, соціальний захист). Розрахунки витрат на різні галузі. 

Паспорти районів по фінансових лімітах (1945-1946 рр.). Зводи витрат на 

освіту, кошториси і відомості про фінансування культурно-освітніх закладів. 

Тарифікація персоналу установ області. Плани і звіти щодо надходження 

податків та обліку платників. Фінансові плани з сільського господарства. 

Звіти про перевірки кас та податкових агентів. Відомості, довідки щодо 

штатів, фондів заробітної плати, кількості установ органів державного 

управління і витрат на їх утримання. Документи щодо скорочення штатів 

облвиконкому, його відділів, райвиконкомів, установ районних фінвідділів. 

Річні та статистичні звіти з кадрів та адміністративно-господарських 

витрат. Доповідні записки керівника обласного фінвідділу керівнику 

управління кадрів і навчальних закладів. Журнали обліку штатних розписів. 

Акти кадрових та податкових перевірок установ і організацій області. 

5. Опис 3 

6. 1928 спр., 1980-2003 рр. 
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7. Накази обласних фінвідділу і фінуправління з основної діяльності. 

Рішення райвиконкомів та райміськвиконкомів щодо місцевих бюджетів. 

Протоколи виробничих нарад, засідань колегії обласного фінансового 

управління, методичної ради з бухгалтерського обліку в господарських 

органах, комісії з атестації працівників фінорганів. Листування з 

Міністерством фінансів УРСР та фінансовими органами з виробничих 

питань.  

Проекти бюджетів Київської області (з додатками) та бюджети, 

подані на розгляд сесії облради. Річні зводи бюджетів області, районів. 

Довідки та інші документи про їх виконання. Контрольні показники для 

складання проектів бюджетів міст і районів. Поквартальні розбивки 

бюджетів області, міст, районів. Розписи прибутків і видатків обласного 

бюджету. Пояснювальні записки до річних зводів місцевих бюджетів. 

Мережа, штати і контингенти до бюджетів районів і міст. Річні плани, 

розрахунки, звіти щодо податків, штатної роботи. Документи ревізій і 

перевірок роботи обласного фінвідділу та фінуправління. Комплексні плани 

роботи обласного фінуправління. Плани фінансування торгівельних і 

збутових підприємств, сільського господарства; документи щодо їх 

виконання (1980-і рр.).  

Річні звіти фінансових органів області. Зведені статистичні звіти 

щодо кадрів, кількості фахівців з вищою освітою. Протоколи, кошториси і 

звіти місцевого комітету обласного фінвідділу, фінуправління та групи 

народного контролю. Зведені кошториси щодо використання спецкоштів на 

фінансування установ охорони здоров’я, освіти, культури, науки, кадрів та 

інші. Штатні розписи і кошториси на утримання управлінь та відділів 

облвиконкому, обласного, районних і міських фінвідділів, фінансових 

органів. Журнали обліку обласного фінвідділу. 

Накази з основної діяльності, плани та звіти структурних підрозділів 

Головного фінансового управління Київської ОДА (1996-2003 рр.). Річні 

звіти щодо виконання обласного і місцевих бюджетів, використання коштів, 
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надходжень податків, товарообігу. Кошториси і розрахунки на утримання 

фінуправління та фінорганів.  

5. Опис 4 дск 

6. 263 спр., 1944-1990 рр. 

7. Накази, інструкції, вказівки Міністерств фінансів СРСР та УРСР 

щодо контролю за соціалістичною власністю, (1958, 1961 рр.), основної 

діяльності. Накази, рішення, розпорядження Київського облвиконкому, 

облради та фінвідділу. Постанови, рішення виконкому Київської облради, 

Київського обкому КПУ з питань фінансування, цивільної оборони. Проекти 

постанов і рішень, що виносилися обласним фінвідділом на затвердження 

звітності про витрати на окремі заходи. Доручення радянських партійних і 

керівних органів щодо діяльності обласного фінвідділу та висновки 

останнього щодо них (1979-1980-і рр.). Протоколи нарад у завідувача 

фінвідділу (1979-1987, 1990 рр.). Листування з Міністерством фінансів 

УРСР, районними фінвідділами, установами та організаціями щодо звітності, 

податків, заготівель, фінансування потреб оборони, кадрових питань, 

реєстрації штатів і фондів заробітної плати (з 1959 р.). 

Плани і звіти щодо фінансування ОСОАВІАХІМу та обласного 

військкомату (1944 р.), оборонних заходів, цивільної оборони. Звіти 

обласного фінвідділу про використання коштів місцевого бюджету на 

розмінування, комунальне, господарське обслуговування місцевих органів 

МВС і Військового міністерства УРСР, цивільну оборону, організацію 

ДОСААФ Київської області. Річні звіти щодо витрат коштів на господарське 

і комунальне обслуговування, заходи цивільної оборони, спецзаходи. 

Доповідні записки про забезпечення режиму таємності, мобілізаційної роботи 

в обласних фінвідділі та фінуправлінні Держстраху (1979-1987, 1990 рр.). 

Плани і кошториси щодо коштів на оборонні заходи (1952-1960-і рр.). Акти і 

пропозиції ревізій та обстежень здійснених Міністерством фінансів УРСР і 

Київським обласним фінвідділом. Акти виділення документів, що не 

підлягають зберіганню, приймання і здавання справ спецчастини (1964-1969, 
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1978 рр.), знищення справ та первірки стану діловодства і наявності 

документації (1979-1990 рр.). Номенклатура справ (1968-1990 рр.). 

Документи щодо упорядкування архіву з таємними документами (1970- 1971, 

1974, 1978 рр.). 

5. Опис 5 с 

6. 4 спр., 2009-2012 рр. 

7. Річні звіти Департаменту фінансів Київської ОДА з питань 

використання державних коштів. 

5. Опис 6 дск 

6. 27 спр., 2004-2012 рр. 

7. Накази начальника Головного фінансового управління Київської 

ОДА. Квартальні та річні акти перевірок. Акти приймання-передавання 

таємного діловодства. Номенклатура цілком таємних і таємних справ РСО 

Головного фінансового управління Київської ОДА. 

5. Опис 7 

6. 419 спр., 1944-1965 рр. 

7. Акти про збитки, завдані фінвідділам області під час нацистської 

окупації. Кошториси на утримання і штатні розписи облвиконкому, 

обласних відділів, управлінь, трестів та комітетів, суду, Архівних відділів 

УМВС і УВС по Київській області та Київського облвиконкому, архіву 

РАЦС, редакції радіозв’язку. Документи щодо аналізу структури та штатів 

адміністративно-управлінського персоналу (1956 р.). Звід штатних розписів і 

контингентів органів державного управління районів. Розрахунки на 

утримання апарату управління та економії за рахунок скорочення 

службового автотранспорту установ і підприємств. Журнали обліку та 

реєстрації штатних розписів і кошторисів адміністративно-господарських 

витрат за 1963-1965 роки. 

8. Російська, українська 

9. Обмежений 

10. Картки тематичного каталогу (1276 од.) 
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11. Справи описів 4, 5, 6 мають різний ступінь таємності 

 

1. 130 

2. ф. Р-1190 

3. Новошепелицький районний комітет незаможних селян, с. Нові 

Шепеличі Київського округу 

4. 1 оп., 73 спр., 1924-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 73 спр., 1924-1930 рр. 

7. Обіжники, інструкції, копії протоколів VII-го окружного пленуму та 

президії окружного КНС. Обіжні листи, інструкції, розпорядження ВЦКНС 

районного КНС. Протоколи засідань окрвиконкому та окружного 

комнезамів, VI-го районного з’їзду КНС, президій районного і сільських 

КНС, сільських ревізійних комісій, загальних зборів членів сільських КНС, 

незаможників окремих сіл. Протоколи і витяги з протоколів 

Новошепелицького і Чорнобильського районних КНС щодо колективізації, 

землевпорядкування тощо. Справа про переобрання керівних органів КНС. 

Листування з окружним КНС з організаційних питань. Плани роботи 

окружного і районного комнезамів. Звітні доповіді, зведення щодо діяльності 

економічного становища та складу районного і сільських КНС. Річні звіти 

сільських (1925, 1927-1928 рр.), районного (1925,1928-1930 рр.) КНС про 

роботу. Відомості щодо сплати членських внесків комнезамівцями району, 

нарахування членам КНС сільськогосподарського податку (1926-1928 рр.), 

економічного становища сіл району (1926 р.). Списки членів районного і 

сільських КНС. Анкети членів президій районного і сільських комнезамів, 

ревізійних комісій. Акти ревізій діяльності сільських КНС. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (35 од.) 

11. –  
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1. 131 

2. ф. Р-1191 

3. Димерський районний комітет незаможних селян, с. Димер 

Київської області 

4. 1 оп., 117 спр., 1920-1932 рр. 

5. Опис 1 

6. 117 спр., 1920-1932 рр. 

7. Обіжники і розпорядження ВУЦВК, райвиконкому, Київського 

окружного і Димерського районного КНС. Протоколи засідань Димерського 

і Литвинівського волосних КНС, президій Димерського районного та 

сільських КНС, загальних зборів членів сільських комнезамів. Звіти та 

відомості про діяльність і становище сільських КНС району. Річні звіти 

районного і сільських КНС про роботу. Доповідні записки голови районного 

комнезаму про роботу сільрад та сільських КНС. Плани роботи районного й 

обласної організації КНС на 1931-1932 рік. Акти приймання-передавання 

справ районного КНС, перевірки роботи Козаровицької дослідної станції. 

Списки, анкети, копії посвідчень членів сільських КНС. Списки членів 

районного КНС. Заяви селян про вступ до комнезаму. Недіючі описи 13 

фондів сільських КНС Димерського району. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки каталогів: тематичного (44 од.), географічного (29 од.) 

11. –  

 

1. 132 

2. ф. Р-1192 

3. Будаївський районний комітет незаможних селян, с. Будаївка 

Київського округу 

4. 1 оп., 4 спр., 1922-1924 рр. 

5. Опис 1 



187 

 

6. 4 спр., 1922-1924 рр. 

7. Розпорядження Київського окружного КНС, підвідділу КНС при 

Київському повітвиконкомі про збір зерна для забезпечення бригади  

будівельників міноносця «Незаможник» та інших організаційних питань. 

Протоколи загальних зборів членів сільських КНС, комітетів 

взаємодопомоги, вчителів. Витяги з протоколів Київського повітового КНС. 

Відомості щодо становища та складу КНС (1922-1923 рр.). Зведення про 

діяльність сільських комнезамів Микільської і Олександрівської Слобідок і 

Михайлівської Борщагівки (1923 р.). Анкети членів сільських КНС (1922-

1924 рр.). 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (10 од.)  

11. –  

 

1. 133 

2. ф. Р-1193 

3. Бородянський районний комітет незаможних селян, с. Бородянка 

Київської області 

4. 1 оп., 35 спр., 1922-1925, 1930-1932 рр. 

5. Опис 1 

6. 35 спр., 1922-1925, 1930-1932 рр. 

7. Протоколи пленумів і засідань президії Бородянського районного 

КНС та районного з’їзду комнезамів (1922-1925 рр.), загальних зборів та 

президій сільських КНС району (1930-1932 рр.). План роботи і річний звіт 

районного КНС (1930 р.). Акти перевірки діяльності та ревізій Галенського і 

Мигалківського сільських комнезамів. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (6 од.) 
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11. –  

 

1. 134 

2. ф. Р-1194 

3. Галинківське тваринницьке радянське господарство 

«Більшовик Полісся», х. Галинка Димерського району Київської області 

4. 1 оп., 49 спр., 1929-1936 рр. 

5. Опис 1 

6. 49 спр., 1929-1936 рр. 

7. Постанови, накази, інструкції РНК СРСР, Наркоматів зернових і 

тваринницьких радгоспів СРСР і земельних справ УСРР, Київського 

окружного торгівельного відділу, президії Київського облвиконкому, 

обласної контори банку фінансування соціалістичного сільського 

господарства СРСР, обласного тресту «Свинар», правління радгоспу з 

основної діяльності. Циркуляр Всесоюзного державного об’єднання 

м’ясорадгоспів. Накази радгоспу, зокрема про прийняття на роботу і 

звільнення працівників. Правила внутрішнього розпорядку. Протоколи 

засідань правління радгоспу, комісії з охорони праці, технічних і наукових 

нарад, загальних зборів працівників. Листування з Всесоюзним державним 

об’єднанням м’ясорадгоспів, Наркоматом земельних справ УСРР, 

Димерським районним земвідділом, Київським союзним трестом «Свинар» 

щодо посівних кампаній, збору врожаю, умов розведення худоби, здавання 

продукції, забезпечення технікою тощо. Плани посівних кампаній, 

фінансовий та інші. Річні звіти про роботу та фінансові (1931-1933, 1935 рр.). 

Відомості про загальну площу земель радгоспу (1930 р.). Акти перевірки 

фінансової діяльності радгоспу. Списки радгоспів Київського молочно-

масляного тресту, робітників і службовців радгоспу (1932 р.). Довідки, 

посвідчення робітників. Особові листи по обліку кадрів службовців радгоспу 

«Скотар» № 96 (1931-1932 рр.). Штатний розпис робітників радгоспу 

«Більшовик Полісся» (1932 р.). Трудові договори робітників (1935-1936 рр.). 
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8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 135 

2. ф. Р-1195 

3. Київський районний комітет незаможних селян, м. Київ 

4. 1 оп., 52 спр., 1928-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 52 спр., 1928-1930 рр. 

7. Розпорядження, обіжники, протоколи Київського окружного КНС. 

Постанова, розпорядження Київського райвиконкому, директиви районного 

КНС. Протоколи президії районного КНС, загальних зборів членів сільських 

комнезамів, засідання активу с. Шпитьки (щодо розкуркулення). Звіти 

районного і сільських КНС про роботу. Відомості про склад президій 

сільських КНС. Зведення про склад та анкети членів окремих сільських 

комнезамів. Акти перевірки діяльності та засідань ревізійних комісій 

сільських КНС. Справи про направлення незаможників до навчальних 

закладів. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. Картки каталогів: тематичного (282 од.), географічного (8 од.) 

11. –  
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1. 136 

2. ф. Р-1196 

3. Бородянський радгосп тваринницької бази Міністерства хімічної 

промисловості СРСР, с. Бородянка Бородянського району Київської 

області 

4. 2 оп., 129 спр., 1931-1937, 1944-1961 рр. 

5. Опис 1 

6. 36 спр., 1931-1937 рр. 

7. Постанови, накази, розпорядження, інструкції Наркомату харчової 

промисловості, Головного управління комбікормової промисловості СРСР, 

керівних установ, президії Київського облвиконкому, Бородянського 

райвиконкому, директора радгоспу з основної діяльності. Протоколи 

засідань президії райвиконкому, робітничого комітету радгоспу, технічних 

нарад працівників. Листування з Головним управлінням комбікормової 

промисловості СРСР, Наркоматом харчової промисловості УСРР, 

райвиконкомом щодо звітності і виробничих питань. Річні баланси, виробничі 

показники, звіти радгоспу. План розвитку тваринництва (1936 р.). Списки 

робітників. Особові картки, рахунки працівників та відомості нарахування 

заробітної плати.  

5. Опис 2 

6. 93 спр., 1944-1961 рр. 

7. Постанова № 496 Київського облвиконкому про повернення 

радгоспу «Апатит» в підпорядкування Наркомату хімічної промисловості 

СРСР (1944 р.). Накази директора радгоспу. Положення про радгосп та 

підсобне господарство. Генеральний план (креслення) радгоспу (1954 р.). 

Протоколи засідань робітничого комітету профспілки радгоспу, загальних 

зборів робітників і службовців, звітно-виборчих зборів колективу. 

Листування з районним земвідділом. Виробничі завдання, соціалістичні 

зобов’язання, виробничо-фінансові плани і плани будівництва радгоспу Річні і 

щомісячні звіти керівництва радгоспу (про роботу, статистичні). Річні звіти 
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робітничого комітету. Штатні розписи, титульні списки, кошториси витрат 

радгоспу. Договори про соціалістичні змагання. Акти: про збитки, завдані 

радгоспу у період нацистської окупації (1944 р.); приймання-передавання 

справ при зміні керівництва (1953 р.).  

8. Українська, російська 

9. Відкритий  

10. –  

11. –  

 

1. 137 

2. ф. Р-1197 

3. Гоголівський районний комітет незаможних селян, с. Гоголів 

Київського округу 

4. 1 оп., 1 спр., 1924 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1924 р. 

7. Копії протоколів, зведення про діяльність склад та матеріальне 

становище членів Нестерівсько-Лозівського сільського КНС. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (3 од.) 

11. – 

 

1. 138 

2. ф. Р-1199 

3. Ржищівський районний комітет незаможних селян, смт. Ржищів 

Київського округу  

4. 1 оп., 3 спр., 1922-1923, 1925 рр. 

5. Опис 1 

6. 3 спр., 1922-1923, 1925 рр. 
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7. Протоколи засідань Ржищівського волвиконкому, волосного 

виборчкому, президій і загальних зборів членів Прицьківського та 

Панікарчанського КНС. Зведення про діяльність та анкети комнезамівців 

с. Панікарча. Відомості виплати заробітної плати особовому складу 

селищної ради та сільських КНС. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (7 од.) 

11. –  

 

1. 139 

2. ф. Р-1200 

3. Іванківський районний комітет незаможних селян, с. Іванків 

Київського округу 

4. 1 оп., 2 спр., 1925-1928 рр. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1925-1928 рр. 

7. Протоколи засідань президії та загальних зборів членів 

Макарівського сільського КНС. Відомості щодо організації, діяльності та 

становища КНС. Звіт Феневицького сільського КНС про роботу. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (3 од.) 

11. –  

 

1. 140 

2. ф. Р-1201 

3. Переяславський районний комітет незаможних селян, 

м. Переяслав Київського округу 

4. 1 оп., 31 спр., 1922-1925, 1928 рр. 
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5. Опис 1 

6. 31 спр., 1922-1925, 1928 рр. 

7. Постанови ВУЦВК про пільги комнезамам, ВЦКНС та 

Переяславського районного КНС з основної діяльності. Інструкція і 

повідомлення Полтавського губвиконкому. Обіжники Золотоніського 

окружного КНС. Протоколи пленуму і засідань президії Золотоніського 

окружного КНС, Переяславського районного КНС щодо значення 

колективізації, виборів президій комнезамів і сільрад та інших 

організаційних питань. Протоколи засідань і загальних зборів сільських 

КНС. Доповіді і зведення сільських КНС про роботу. Анкети перереєстрації 

членів КНС. Списки та опис майна заможних селян, позбавлених 

власності (1923 р.). Анкети членів комнезаму за 1928 рік. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (7 од.) 

11. –  

 

1. 141 

2. ф. Р-1202 

3. Макарівський районний комітет незаможних селян, с. Макарів 

Київського округу 

4. 1 оп., 189 спр., 1922-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 189 спр., 1922-1930 рр. 

7. Постанови, обіжники ВУЦВК, РНК УСРР щодо пенсійного 

забезпечення та інших виробничих питань (1930 р.). Постанови, 

розпорядження, обіжники і протоколи засідань ВЦКНС, Київського 

окружного КНС. Протоколи (і копії) з’їздів, пленумів, нарад і засідань 

президій районного КНС і Макарівського райвиконкому, президій і 

загальних зборів сільських КНС. Листування з Київським окружним КНС та 
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органами радянської влади про роботу серед національних меншин, надання 

грошової допомоги для створення колгоспів та інших організаційних питань. 

Плани роботи Київського окружного і Макарівського районного 

КНС (1929 р.), ВЦКНС, сільських КНС і районної ощадної каси (1930 р.). 

Зведення, статистичні квартальні, річні і піврічні звіти сільських КНС про 

діяльність, склад, матеріальне становище. Справи про особовий склад 

сільських КНС, переобрання керівних органів. Протоколи та акти 

ревізійних комісій щодо обстеження діяльності сільських КНС. Особисті 

анкети членів президій районного і сільських комнезамів. Анкети осіб, 

виключених з членів сільських КНС та тих, які вступають до них. Анкети і 

списки членів сільських комнезамів. Списки членів КНС та бідноти, які 

потребують допомоги зерном. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки каталогів: тематичного (209 од.), географічного (6 од.) 

11. –  

 

1. 142 

2. ф. Р-1204 

3. Зернофуражне радянське господарство транспортної контори 

Всеукраїнської кооперативної спілки, с. Семиполки Приміської зони 

Київської міської ради Київської області 

4. 1 оп., 25 спр., 1932-1935 рр. 

5. Опис 1 

6. 25 спр., 1932-1935 рр. 

7. Постанова, інструкція Київської міськради щодо вирощування 

рогатої худоби. Накази по радгоспу. Протоколи технічних нарад. Плани, 

програми, копії договорів щодо створення кінного заводу. Особові рахунки 

(1932 і 1935 рр.), книги і табелі обліку робітників та службовців. Відомості 

виплати заробітної плати (1935 р.). 
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8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 143 

2. ф. Р-1205 

3. Бабинецьке тваринницьке радянське господарство при 

Всеукраїнській і Київській радах професійних спілок, с. Бабинці 

Бородянського району Київської області 

4. 1 оп., 12 спр., 1933-1936 рр. 

5. Опис 1 

6. 12 спр., 1933-1936 рр. 

7. Постанова президії Всеукраїнської ради професійних спілок щодо 

затвердження промислово-фінансового плану радгоспу, підвищення оплати 

праці робітників. Накази по радгоспу. Протоколи засідань Бородянського 

райвиконкому, технічних нарад радгоспу. Листування, відомості, 

контрольні показники щодо посівних кампаній. Список, книга обліку, 

особисті рахунки робітників і службовців. Відомості виплати заробітної 

плати. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 144 

2. ф. Р-1206 

3. Ульянівське городницьке радянське господарство Київської 

трикотажної фабрики, х. Ульянівка Бородянського району Київської 

області 

4. 1 оп., 12 спр., 1932-1935 рр. 

5. Опис 1 

6. 12 спр., 1932-1935 рр. 

7. Постанови, розпорядження, листування президії Центральної спілки 

кооперативних товариств СРСР, РСФРР та ВУКООПСПІЛКИ щодо 

виробничих питань, оплати праці працівників радгоспу, організації 

індивідуального городництва. Накази по радгоспу. Інструкції та 

статистичні відомості про збір врожаю. Плани і звіти щодо посівних 

кампаній, діяльності радгоспу; норм виробітку та розцінок на роботу. 

Особові рахунки працівників і відомість виплати заробітної плати (1935 р.). 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 145 

2. ф. Р-1208 

3. Загальцівське тваринницьке радянське господарство ім. «Другої 

п’ятирічки» Народного комісаріату радгоспів УСРР, с. Загальці 

Бородянського району Київської області 

4. 1 оп., 2 спр., 1935 р. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1935 р. 

7. Протоколи засідань президії Бородянського райвиконкому щодо 

ремонту сільськогосподарських машин, виконання планів заготівлі сіна і 
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соломи. Листування з Бородянським районним земвідділом щодо виконання 

плану м’ясопоставок на 1935 р., організації та оплати праці на фермах. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 146 

2. ф. Р-1209 

3. Козинцівське тваринницьке радянське господарство «Нове 

життя» Народного комісаріату радгоспів УСРР, с. Козинці 

Бородянського району Київської області 

4. 1 оп., 3 спр., 1935 р. 

5. Опис 1 

6. 3 спр., 1935 р. 

7. Листування керівництва радгоспу з Бородянським райвиконкомом. 

Квартальні звіти за 1935 рік. Договори з ліспромгоспом, Київським 

молочним заводом та іншими підприємствами з виробничих питань. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 147 

2. ф. Р-1212 

3. Гатненська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Гатне Приміської зони Київської 

міської ради Київської області 

4. 1 оп., 135 спр., 1922-1932 рр. 

5. Опис 1 
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6. 135 спр., 1922-1932 рр. 

7. Постанови ВЦВК і РНК СРСР щодо державної сільської позики, 

Наркомату праці УСРР про створення місцевих РКК, Київського 

окрвиконкому щодо виконання плану хлібозаготівель. Обіжники, накази, 

розпорядження, інструкції, протоколи і витяги з протоколів засідання 

президії Київського окрвиконкому, Будаївського і Київського райвиконкомів 

щодо роботи сільради та земельних громад, військової служби 

допризовників, надання допомоги сім’ям червоноармійців, організації роботи 

РАЦС, обліку неписьменних, обов’язкового навчання дітей та інших питань. 

Протоколи засідань бюро Будаївських осередків КП(б)У та ЛКСМУ, 

Будаївського райкому профспілки радянських і торгівельних службовців, 

президії, пленуму сільради, сільських виборчкому, земельної, культосвітньої, 

санітарної комісій, загальних зборів селян та земельної громади, сільського 

осередку ЛКСМУ. Витяги з протоколів засідань Київської міськради 

(1931 р.). Листування з Будаївським, Київським райвиконкомами, районними 

комісіями з основної діяльності. Плани роботи сільради. Справи про сплату 

сільськогосподарського податку (1923-1931 рр.), переобрання сільради, поділ 

землі та майна між селянами. Звіт про переобрання сільських і селищних рад 

приміської зони Київської міськради (1931 р.). Списки селян, членів і 

кандидатів сільради, виборців, осіб, позбавлених виборчих прав, платників 

податків, членів сільського КНС. Списки священиків (1930 р.). Статистичні 

відомості, заяви, довідки про народження, смерть, реєстрацію шлюбу 

(грудень 1924 р., 1925-1927, 1930 рр.). Свідоцтва про народження та 

розірвання шлюбу (січень 1928 р.). Акти, заяви, угоди, списки щодо поділу 

землі між членами селянських родин, наділення селян землею, оренди 

земельних ділянок та інших питань. Позовні заяви громадян про поділ землі і 

двору. Висновок перевірки роботи сільради. Акти ревізійної комісії. Журнали 

вхідної і вихідної кореспонденції. Трудові угоди про найм робочої сили.  

8. Українська, російська 

9. Відкритий 
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10. Картки каталогів: тематичного (88 од.), географічного (33 од.) 

11. –  

 

1. 148 

2. ф. Р-1213 

3. Бобрицьке тваринницьке радянське господарство при Київській 

міській спілці споживчих товариств, с. Бобриця Приміської зони 

Київської міської ради Київської області 

4. 1 оп., 1 спр., 1932 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1932 р. 

7. Акти перевірки роботи радгоспу. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 149 

2. ф. Р-1214 

3. Броварське зернове радянське господарство при Київському 

закритому військовому кооперативі, сел. Бровари Приміської зони 

Київської міської ради Київської області 

4. 1 оп., 1 спр., 1932-1933 рр. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1932-1933 рр. 

7. Постанова президії Київської місцевої контрольної комісії КП(б)У 

про використання тракторного парку в радгоспах. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  
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11. –  

 

1. 150 

2. ф. Р-1215 

3. Броварське тваринницьке радянське господарство Головного 

управління комбікормової промисловості Народного комісаріату 

харчової промисловості СРСР, сел. Бровари Приміської зони Київської 

міської ради Київської області 

4. 1 оп., 1 спр., 1936 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1936 р. 

7. Протокол наради при Головному управлінні комбікормової 

промисловості Наркомату харчової промисловості СРСР про затвердження 

собівартості виробничо-фінансового плану радгоспу. Виробничо-фінансовий 

план на 1936 рік. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 151 

2. ф. Р-1216 

3. Феліціалівське зернове радянське господарство ім. Шевченка 

Народного комісаріату радгоспів СРСР, с. Феліціалівка Бородянського 

району Київської області 

4. 1 оп., 1 спр., 1935 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1935 р. 

7. Протоколи загальних зборів членів рільницьких бригад радгоспу. 

8. Українська 
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9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 152 

2. ф. Р-1217 

3. Розважівський волосний комітет незаможних селян, с. Розважів 

Радомисльського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 32 спр., 1922-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 32 спр., 1922-1923 рр. 

7. Обіжники, розпорядження Київського губвиконкому, губернського 

КНС, Розважівського повітвиконкому. Протоколи (і копії) загальних зборів 

членів сільських КНС. Звіти і зведення про діяльність та особовий склад 

сільських комнезамів Особисті анкети та списки членів сільських КНС 

волості. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (9 од.) 

11. –  

 

1. 153 

2. ф. Р-1218 

3. Чорнобильський волосний комітет незаможних селян,  

м-ко Чорнобиль Чорнобильського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 18 спр., 1920-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 18 спр., 1920-1923 рр. 

7. Постанови, обіжники, розпорядження ВУЦВК, РНК УСРР, 

Київського губвиконкому щодо діяльності КНС. Протоколи загальних зборів 
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членів Чорнобильського волосного та сільських КНС. Постанови волосного 

комнезаму про розподіл землі і майна. Заяви жителів м-ка Чорнобиль про 

вступ до комнезаму. Анкети і списки членів волосного і сільських КНС. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (31 од.) 

11. –  

 

1. 154 

2. ф. Р-1219 

3. Ташанський волосний комітет незаможних селян, с. Ташань 

Переяславського повіту Київської губернії  

4. 1 оп., 9 спр., 1922-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 9 спр., 1922-1923 рр. 

7. Обіжники Золотоніського окрвиконкому щодо землевпорядних 

робіт. Укази і звернення Переяславського повітвиконкому до селян. 

Протоколи волосного з’їзду та об’єднаного засідання волосного та сільських 

КНС, загальних зборів членів сільських комнезамів. Відомості та зведення 

про особовий склад, матеріальне становище та діяльність сільських КНС. 

Списки членів сільських комнезамів. Особові анкети комнезамівців 

с. Чопилки. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (4 од.) 

11. –  
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1. 155 

2. ф. Р-1220 

3. Васильківський волосний комітет незаможних селян, 

м. Васильків Білоцерківського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 12 спр., 1920-1921 рр. 

5. Опис 1 

6. 12 спр., 1920-1921 рр. 

7. Розпорядження, інструкції Наркоматів внутрішніх справ та праці 

УСРР, Київського губернського ревкому. Протоколи з’їздів волосних 

комнезамів, засідань президії Васильківського волосного КНС, загальних 

зборів жителів сіл та членів сільських КНС. Зведення і доповідь про 

становище та діяльність волосного і сільських комнезамів. Списки членів 

сільських КНС. Справа про їх перереєстрацію (1921 р.). Вимогові відомості 

виплати заробітної плати членам президій волосного і сільських КНС. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (6 од.) 

11. –  

 

1. 156 

2. ф. Р-1221 

3. Красятицький волосний комітет незаможних селян, с. Красятичі 

Чорнобильського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 13 спр., 1920-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 13 спр., 1920-1923 рр. 

7. Положення, інструкції Радомисльського і Чорнобильського 

повітвиконкомів щодо створення і діяльності КНС. Протоколи (і копії) 

засідань президії волосного КНС, загальних зборів жителів сіл і членів 

сільських комнезамів. Зведення про особовий склад і матеріальне становище 
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та списки членів сільських КНС. Відомості виплати заробітної плати членам 

президії волосного та сільських комнезамів. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 157 

2. ф. Р-1222 

3. Горностайпільський волосний комітет незаможних селян,  

м-ко Горностайпіль Чорнобильського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 7 спр., 1920-1922 рр. 

5. Опис 1 

6. 7 спр., 1920-1922 рр. 

7. Постанови, циркуляри, розпорядження ВУЦВК, Київського 

губвиконкому, Чорнобильського повітвиконкому щодо організації діяльності 

КНС, надання допомоги РСЧА і голодуючим Поволжя. Протоколи засідань 

президії волосного КНС, загальних зборів жителів сіл і членів сільських 

комнезамів. Списки членів волосного КНС. Вимогові відомості виплати 

заробітної плати членам президій волосного і сільських комнезамів. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 158 

2. ф. Р-1223 

3. Ворзельський волосний комітет незаможних селян, сел. Ворзель 

Київського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 7 спр., 1921-1923 рр. 
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5. Опис 1 

6. 7 спр., 1921-1923 рр. 

7. Протоколи волосного з’їзду КНС, загальних зборів членів сільських 

комнезамів. Листування з Київськими повітовими виконкомом і ревкомом. 

Зведення, звітні відомості про особовий склад, діяльність, матеріальне 

становище волосного і сільських КНС, списки членів їх президій. Списки 

комнезамівців сіл волості, родин червоноармійців. Заяви незаможних селян 

про матеріальну допомогу. Вимогова відомість виплати заробітної плати 

співробітникам волосного КНС за 1921 рік. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (1 од.) 

11. –  

 

1. 159 

2. ф. Р-1224 

3. Бориспільський волосний комітет незаможних селян,  

м-ко Бориспіль Переяславського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 9 спр., 1920-1922 рр. 

5. Опис 1 

6. 9 спр., 1920-1922 рр. 

7. Постанови РНК УСРР, Полтавського губернського і 

Переяславського повітового виконкомів з організаційних питань. Відозва 

Полтавського губернського відділу наросвіти щодо ліквідації 

неписьменності. Протоколи (і копії) з’їздів, нарад, засідань президій і 

загальних зборів волосного та сільських КНС. Звіти і зведення щодо 

особового складу, діяльності та матеріального становища. Списки і відомості 

нарахування заробітної плати членам президій сільських і волосного КНС. 

Списки і заяви комнезамівців сіл про надання матеріальної допомоги. 

8. Російська, українська 
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9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (5 од.) 

11. –  

 

1. 160 

2. ф. Р-1225 

3. Стечанський волосний комітет незаможних селян, с. Стечанка 

Чорнобильського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 17 спр., 1920-1922 рр. 

5. Опис 1 

6. 17 спр., 1920-1922 рр. 

7. Постанови, циркуляри, розпорядження, інструкції РНК і НКВС 

УСРР, ВУЦВК, Київського губвиконкому, Чорнобильського повітвиконкому. 

Протоколи повітового з’їзду КНС, засідань волосних виконкому і КНС, 

виборчих зборів сільських КНС. Копії протоколів загальних зборів жителів 

сіл та членів сільських комнезамів. Листування з волвиконкомом з основної 

діяльності. Відомості про роботу волосного КНС, економічне становище 

членів сільських КНС. Зведення про майновий, сімейний стан та списки 

членів президій волосного і сільських КНС. Відомості виплати їм заробітної 

плати. Подвірні відомості на землю, відібрану у заможних селян 

волості (1922 р.). Списки членів сільських КНС. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 161 

2. ф. Р-1226 

3. Макарівський волосний комітет незаможних селян, с. Макарів 

Київського повіту Київської губернії 

4. 2 оп., 16 спр., 1920-1922 рр. 

5. Опис 1 

6. 6 спр., 1921 р. 

7. Протоколи сільських сходів щодо створення КНС, засідань 

перереєстраційних комісій КНС. Копії постанов і протоколів загальних 

зборів членів сільських КНС. Щомісячні звіти і відомості про роботу і 

матеріальне становище сільських комнезамів. Анкети членів президій 

волосного і сільських КНС. Списки комнезамівців сіл. 

5. Опис 2 

6. 10 спр., 1920, 1922 рр. 

7. Постанови, циркуляри, накази, розпорядження інструкції ВУЦВК, 

Київського губернського КНС, повітових ревкому і КНС, військкомату 

м. Києва, волвиконкому. Лист судово-слідчого відділу повітового ревкому 

про боротьбу з бандитизмом. Резолюція повітового з’їзду КНС про 

землеустрій. Протоколи волосного з’їзду КНС, засідань президій сільських 

КНС і волосної перереєстраційної комісії, загальних зборів жителів сіл і 

членів сільських комнезамів. Списки та відомості щодо особового складу 

волосного і сільських КНС. Списки незаможних селян, які підлягали 

перереєстрації в КНС. Акти приймання-передавання справ сільських 

комнезамів.  

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (3 од.) 

11. –  
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1. 162 

2. ф. Р-1227 

3. Гостомельський волосний комітет незаможних селян,  

м-ко Гостомель Київського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 5 спр., 1920-1921 рр. 

5. Опис 1 

6. 5 спр., 1920-1921 рр. 

7. Протоколи з’їзду, засідань президії і загальних зборів волосного 

КНС. Листування з повітовим ревкомом. Зведення про склад президії 

волосного КНС. Списки членів президій сільських КНС, селян, які отримали 

корів. Прибутково-видаткова і вимогові відомості щодо виплати заробітної 

плати членам президій волосного та сільських комнезамів, співробітникам 

волосного КНС. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 163 

2. ф. Р-1228 

3. Литвинівський волосний комітет незаможних селян, 

с. Литвинівка Київського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 7 спр., 1920, 1922-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 7 спр., 1920, 1922-1923 рр. 

7. Обіжники, розпорядження НКВС УСРР, Київських повітових 

виконкому і КНС. Протоколи загальних зборів членів сільських КНС. Звіти і 

зведення про особовий склад та діяльність волосного КНС. Відомості щодо 

особового складу та матеріального становища членів комнезамів сіл 

Гаврилівка, Синяк, Церковщина. 
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8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (6 од.) 

11. –  

 

1. 164 

2. ф. Р-1229 

3. Броварський волосний комітет незаможних селян, м-ко Бровари 

Остерського повіту Чернігівської губернії 

4. 1 оп., 5 спр., 1921 р. 

5. Опис 1 

6. 5 спр., 1921 р. 

7. Декрет і постанова РНК УСРР про заборону знищення худоби, 

залучення жінок до роботи в КНС та інших питань. Протоколи загальних 

зборів членів волосного та сільських КНС. Зведення і відомості щодо складу 

і матеріального становища комнезамів. Списки членів сільських КНС. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 165 

2. ф. Р-1231 

3. Переяславський волосний комітет незаможних селян, 

м. Переяслав Переяславського повіту Київської губернії 

4. 2 оп., 7 спр., 1921-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 4 спр., 1922-1923 рр. 

7. Обіжники, розпорядження НКВС і Наркомтруду УСРР, Київського 

губвиконкому. Протоколи волосного з’їзду КНС, засідань президій сільських 
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КНС, загальних зборів членів КНС сіл Городище і Козинці. Щомісячні звіти 

про роботу та стан сільських КНС. Анкети комнезамівців. 

5. Опис 2 

6. 3 спр., 1921-1923 рр. 

7. Листування з Березанським, Лехнівським, Войтовським волосними 

КНС. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 166 

2. ф. Р-1232 

3. Березанський волосний комітет незаможних селян, с. Березань 

Переяславського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 5 спр., 1920-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 5 спр., 1920-1923 рр. 

7. Протоколи загальних зборів членів волосного і сільських КНС. 

Статистичні відомості щодо організації та особового складу КНС. 

Щомісячні звіти про економічне становище сільських КНС. Акти комісії 

КНС щодо позбавлення власності заможних селян (з описами 

конфіскованого майна). Заяви громадян про вступ до комнезамів, голів КНС 

щодо надання допомоги зерном і будматеріалами. Анкети членів 

Семенівського КНС. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (3 од.) 

11. –  
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1. 167 

2. ф. Р-1233 

3. Лехнівський волосний комітет незаможних селян, с. Лехнівка 

Переяславського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 3 спр., 1921-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 3 спр., 1921-1923 рр. 

7. Накази, розпорядження Переяславського повітвиконкому. 

Протоколи (і копії) загальних зборів і зведення про особовий склад, 

діяльність та матеріальне становище волосного та сільських КНС. Списки 

членів сільських комнезамів. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (1 од.) 

11. –  

 

1. 168 

2. ф. Р-1234 

3. Бородянський волосний комітет незаможних селян, с. Бородянка 

Київського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 3 спр., 1920-1922 рр. 

5. Опис 1 

6. 3 спр., 1920-1922 рр. 

7. Протоколи волосного з’їзду, засідань і загальних зборів сільських 

КНС. Листування з повітвиконкомом та іншими установами щодо 

оподаткування. Відомості про матеріальне становище членів Язвинського 

комнезаму. Вимогові відомості виплати заробітної плати працівникам КНС.  

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (10 од.) 
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11. –  

 

1. 169 

2. ф. Р-1235 

3. Димерський волосний комітет незаможних селян, м-ко Димер 

Київського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 3 спр., 1922 р. 

5. Опис 1 

6. 3 спр., 1922 р. 

7. Постанови, розпорядження ВУЦВК, Київського губвиконкому. 

Протоколи волосного з’їзду та загальних зборів сільських КНС. Копії 

довідок і посвідчень членів сільських КНС. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 170 

2. ф. Р-1237 

3. Помоклівський волосний комітет незаможних селян, с. Помоклі 

Переяславського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 1 спр., 1922-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1922-1923 рр. 

7. Постанови, розпорядження, інструкції ВУЦВК, Київського 

губвиконкому, Переяславського повітвиконкому. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 171 

2. ф. Р-1238 

3. Германівський волосний комітет незаможних селян, 

с. Германівка Київського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 2 спр., 1921 р. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1921 р. 

7. Списки членів КНС сіл Леонівка і Казимирівка. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 172 

2. ф. Р-1239 

3. Трипільський волосний комітет незаможних селян,  

м-ко Трипілля Київського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 1 спр., 1921 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1921 р. 

7. Список членів Козіївського сільського КНС. 

8. Російська 

9. Відкриий 

10. Картки географічного каталогу (1 од.) 

11. –  
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1. 173 

2. ф. Р-1240 

3. Хоцьківський волосний комітет незаможних селян, с. Хоцьки 

Переяславського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 1 спр., 1921 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1921 р. 

7. Копії протоколів засідань волосного та сільських КНС. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 174 

2. ф. Р-1241 

3. Корнилівський волосний комітет незаможних селян, 

с. Корнилівка Канівського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 1 спр., 1921 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1921 р. 

7. Копії протоколів загальних зборів та списки членів сільських КНС. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 175 

2. ф. Р-1243 

3. Максимовицький волосний комітет незаможних селян, 

с. Максимовичі Чорнобильського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 1 спр., 1921 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1921 р. 

7. Копії протоколів загальних зборів та списки членів сільських КНС. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 176 

2. ф. Р-1244 

3. Мартиновицький волосний комітет незаможних селян, 

с. Мартиновичі Чорнобильського повіту Київської губернії  

4. 1 оп., 3 спр., 1921-1922 рр. 

5. Опис 1 

6. 3 спр., 1921-1922 рр. 

7. Постанови ВУЦВК. Обіжники, розпорядження НКВС УСРР, 

ВЦКНС, губернського і повітового виконкомів. Протоколи засідань 

повітової комісії КНС, загальних зборів членів волосного, сільських КНС та 

жителів сіл. Зведення щодо обстеження волості.  

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (1 од.) 

11. –  
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1. 177 

2. ф. Р-1247 

3. Черняхівський волосний комітет незаможних селян, с. Черняхів 

Київського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 1 спр., 1921 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1921 р. 

7. Протокол засідання президії волосного КНС.  

8. Російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 178 

2. ф. Р-1248 

3. Войтовський волосний комітет незаможних селян, с. Войтове 

Переяславського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 2 спр., 1922-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1922-1923 рр. 

7. Листування волосного КНС з повітвиконкомомом. Звіт волосного 

КНС про роботу (січень 1923 р.). Щомісячні звіти і відомості щодо 

особового складу, економічного становища та діяльності сільських КНС. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 179 

2. ф. Р-1249 

3. Дем’янецький волосний комітет незаможних селян, с. Дем’янці 

Переяславського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 1 спр., 1921 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1921 р. 

7. Копії протоколів загальних зборів Дем’янецького сільського КНС. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 180 

2. ф. Р-1250 

3. Скопецький волосний комітет незаможних селян, с. Скопці 

Переяславського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 1 спр., 1921 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1921 р. 

7. Протоколи засідань президій і загальних зборів членів сільських 

КНС. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 181 

2. ф. Р-1251 

3. Хотівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Хотів Приміської зони Київської 

міської ради Київської області 

4. 1 оп., 159 спр., 1922, 1924-1934 рр. 

5. Опис 1 

6. 159 спр., 1922, 1924-1934 рр. 

7. Бюлетені розпоряджень Київської міськради (1931-1934 рр.). 

Протоколи засідань президії Будаївського райвиконкому, сільради, райкому 

та сільського робіткому профспілки сільськогосподарських і лісових 

працівників, сільських виборчкому, осередку ЛКСМУ, робітничого комітету 

та комісій, загальних зборів жителів села. Листування з Київською міською 

інспектурою соціального забезпечення. Плани роботи, звіти і звітні доповіді 

сільради. Зведення щодо сільськогосподарських кампаній (1933 р.). Плани 

посівних і заготівельних кампаній. Відомості про стан колективізації у селі, 

кількість колгоспних, одноосібних і нехліборобських господарств (1933 р.), 

оподаткування майна заможних селян. Справи про перевибори сільради; 

посівну і заготівельну кампанії 1932-1933 рр., самооподаткування 1933 року. 

Подвірна відомість на землю, відібрану у заможних селян (1924 р.). Списки 

платників сільськогосподарського податку, осіб, позбавлених виборчих прав, 

членів сільради, заможних селян, які сплачуть сільськогосподарський 

податок. Подвірний список села (1925 р.), членів земельної громади 

х. Червоний Трактир (1931 р.). Реєстраційні картки священиків (1924 р.), 

платників єдиного сільськогосподарського податку. Особові картки 

одноосібників. Позовні справи селян про поділ землі і майна, щодо питань 

землекористування. Заяви громадян щодо наділення землею, зменшення 

податків. 
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Свідоцтва про шлюб (1926 р.), народження смерть, одруження, 

розлучення (1927 р.). Зведення РАЦС про кількість зареєстрованих актів 

(1933 р.).  

Бюджети і кошториси сільради. Особові рахунки колгоспників-

платників сільськогосподарського податку та звільнених від сплати. Вимогові 

відомості виплати заробітної плати робітникам школи і лікарні. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки каталогів: тематичного (136 од.), географічного (21 од.) 

11. –  

 

1. 182 

2. ф. Р-1252 

3. Великоприцьківський волосний комітет незаможних селян, 

с. Великі Прицьки Канівського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 1 спр., 1921 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1921 р. 

7. Копії протоколів та списки членів сільських КНС. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки каталогів: тематичного (1 од.), географічного (1 од.) 

11. –  

 

1. 183 

2. ф. Р-1253 

3. Ставівський волосний комітет незаможних селян, с. Стави 

Київського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 1 спр., 1921 р. 

5. Опис 1 
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6. 1 спр., 1921 р. 

7. Список незаможників с. Бендюгівка. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 184 

2. ф. Р-1255 

3. Ржищівський волосний комітет незаможних селян, м-ко Ржищів 

Київського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 1 спр., 1921 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1921 р. 

7. Протокол засідання перереєстраційної комісії та список членів 

Воронівського сільського КНС. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 185 

2. ф. Р-1256 

3. Шепелицький волосний комітет незаможних селян, с. Нові 

Шепеличі Чорнобильського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 2 спр., 1921, 1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1921, 1923 рр. 

7. Протоколи загальних зборів та списки членів волосного і сільських 

КНС. 
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8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 186 

2. ф. Р-1257 

3. Будаївська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Боярка-Будаївка Приміської зони 

Київської міської ради 

4. 1 оп., 298 спр., 1922-1931 рр. 

5. Опис 1 

6. 298 спр., 1922-1931 рр. 

7. Постанова ВУЦВК про запровадження обов’язкової початкової 

освіти. Постанови, обіжники, розпорядження Київського окрвиконкому, 

Будаївського і Київського райвиконкомів з основної діяльності. Інструкція 

Київського окрвиконкому щодо призначення і роботи сільських виконавців. 

Бюлетені розпоряджень Київської міськради. Протоколи засідань президії 

Київського окрвиконкому, Будаївського райвиконкому, райкому профспілки 

працівників радянських і торгівельних установ, пленуму, сесій сільради, 

засідань її комісій, нарад сільських виконавців, загальних зборів виборців, 

жителів села, членів сільського КНС. Листування з Київським 

райвиконкомом. Плани, звіти, статистичні зведення сільради та її секцій 

про роботу, виконання заготівель. Справи про підтвердження і поновлення 

права власності жителів с. Будаївка і сел. Боярка на приватні будинки, 

надання права на забудову садиб, продаж нерухомого майна, оренду 

земельних ділянок і будинків, передання у власність громадян 

денаціоналізованих будівель, переобрання сільради, будівництво сільської 

скотобійні, забудову сел. Нова Боярка. Позовні справи Київського 

райвиконкому та громадян. Документи щодо оподаткування єдиним 
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сільськогосподарським податком. Книга реєстрації платників цього податку 

(1928 р.) та особові рахунки (1924 р.). Поіменний список платників ощадного 

страхування. Реєстраційні картки платників податків та справа про 

самооподаткування селян (1930 р.). Відомості про сплату різних податків 

селянами, чисельність наймитів, кількість будинків в с. Будаївка та 

сел. Боярка (1927-1928 рр.). План церковних земель та розташування садиб у 

с. Будаївка.  

Статистичні відомості відділу РАЦС (1925-1928 рр.). Свідоцтва, 

довідки про народження, смерть, укладання і розірвання шлюбу (1926-

1930 рр.). Заяви громадян про одруження і розлучення, надання матеріальної 

допомоги. Довідки селян про соціальний і майновий стан. 

Подвірні списки жителів с. Будаївка (1922, 1925-1926 рр.). Документи 

перепису населення сел. Боярка (1925 р.), службовців, домовласників, 

нетрудового населення с. Будаївка (1926 р.). Списки власників сіножатей і 

кузень, членів Будаївської сільради, виборців, осіб, позбавлених виборчих 

прав, народних засідателів, кустарів села, селян, які виконують трудово-

гужову повинність. Листи розподілу селянських господарств та списки 

населення за 1929 рік Орендні угоди селян; сільради з меліоративним 

товариством, іншими організаціями. Заяви про виділення земельних ділянок. 

Головна фінансова книга, звіти, бюджет, кошториси сільради. Настільний 

реєстр справ, журнали вхідної і вихідної кореспонденції. Акти ревізійних 

комісій. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки каталогів: тематичного (46 од.), географічного (41 од.) 

11. –  
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1. 187 

2. ф. Р-1259 

3. Український інститут підвищення кваліфікації господарників та 

інженерно-технічних працівників Народного комісаріату місцевої 

промисловості УРСР, м. Київ 

4. 2 оп., 3321 спр., 1931-1940 рр. 

5. Опис 1 

6. 3270 спр., 1931-1940 рр. 

7. Указ президії Верховної Ради СРСР про поділ Донецької області на 

Сталінську і Ворошиловградську (1938 р.). Накази Наркомату легкої 

промисловості СРСР, Наркомату та обласних управлінь місцевої 

промисловості УРСР, керівництва Українського та Київського інститутів 

підвищення кваліфікації господарників та ІТП, філій інституту у містах 

Вінниці, Донецьку. Копії наказів Головного управління навчальними 

закладами УСРР щодо створення Київського інституту та інших 

організаційних питань. Устав і положення Українського інституту. 

Протоколи засідань предметних, циклових, атестаційних комісій 

факультетів, методичних рад, загальних зборів викладачів і студентів. 

Стенограми нарад директорів, завучів, керівників навчальних частин філій 

інституту, лекцій з окремих тем. Листування з Наркоматом місцевої 

промисловості і Головним управлінням навчальними закладами УСРР, 

філіями, навчальними базами інституту. Річні та статистичні звіти 

Українського інституту, філій, секцій про роботу, підвищення кваліфікації 

господарників, кількість слухачів, виконання навчальних планів. Доповідні 

записки директора. Індивідуальні і навчальні плани, програми інституту, його 

філій та опорних пунктів. Нариси викладання математики і фізики. 

Атестаційні роботи, особові справи, списки студентів і слухачів. Протоколи 

і відомості складання заліків та іспитів. Списки викладачів. Анкети педагогів 

Кременчуцького опорного пункту. Кошториси на забезпечення діяльності 

інституту. Баланси філій. Особові рахунки працівників інституту. Акти 
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перевірок майна, навчальних баз, філій закладу, роботи викладачів. Договори 

з підприємствами щодо навчання працівників.  

5. Опис 2 

6. 51 спр., 1934-1940 рр. 

7. Накази Наркомату місцевої промисловості УСРР. Протоколи 

засідань і нарад секцій, кафедр, предметних і циклових комісій, слухачів 

інституту та філій, зборів студентів. Річний звіт про роботу (1936 р.). Списки, 

особові справи студентів. Табелі щодо оплати праці викладачів. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (33 од.) 

11. –  

 

1. 188 

2. ф. Р-1261 

3. Переяславська повітова рада народного господарства, 

м. Переяслав Полтавської губернії 

4. 1 оп., 15 спр., 1919-1920 рр. 

5. Опис 1 

6. 15 спр., 1919-1920 рр. 

7. Постанови повітового раднаргоспу. Протоколи засідань комісії з 

ремонту шляхів і зведення мостів у повіті, господарської комісії 

Переяславської чоловічої гімназії, сільських комбідів. Листування з 

земською управою. Відомості про видавання речей зі складу раднаргоспу. 

Доповідні записки щодо стану лісопильних заводів. Заяви громадян на 

отримання лісоматеріалів. Реєстраційні картки кустарів. Авансові звіти 

Строківського початкового училища. Кошториси раднаргоспу, відділів 

лісової промисловості. Вимогові відомості виплати заробітної плати 

службовцям раднаргоспу та лісового відділу повітового земства. Журнал 

вихідних документів і кошторис технічного відділу. 
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8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 189 

2. ф. Р-1262 

3. Сквирська повітова рада народного господарства, м. Сквира 

Київської губернії 

4. 1 оп., 9 спр., 1921-1922 рр. 

5. Опис 1 

6. 9 спр., 1921-1922 рр. 

7. Листування з уповноваженим губраднаргоспу, Сквирським 

повітвиконкомом і сільськогосподарськими товариствами щодо роботи 

шкіряних заводів, оренди млинів і круподерень. Акти обстежень роботи 

сільських сілськогосподарських товариств, млинів, шкірзаводів. Справи про 

передання в оренду Ходорківського смолокурного та Яроповицького і 

Ходорківського лісопильних заводів. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 190 

2. ф. Р-1264 

3. Бучанська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, сел. Буча Приміської зони Київської 

міської ради Київської області 

4. 1 оп., 163 спр., 1921-1933 рр. 

5. Опис 1 
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6. 163 спр., 1921-1933 рр. 

7. Постанови, обіжники, відозви, накази ВУЦВК, РНК УСРР, 

Київського окружного і районного військкоматів. Бюлетені розпоряджень і 

постанови Київської міськради. Постанови, накази, циркуляри Київських 

повітвиконкому, окрвиконкому, військкомату, Ворзельського волвиконкому, 

Гостомельського райвиконкому, Бучанської сільради. про облік 

військовозобов’язаних, священиків, оподаткування, трудову повинність, 

загальнообов’язкове шкільне навчання, створення осередків товариств «Друзі 

дітей» і «Геть неписьменність!», землекористування, суцільну 

колективізацію, хлібозаготівлі. Друкована брошура про земельні закони 

УСРР (1928 р.). Протоколи засідань президій Київського окрвиконкому, 

Гостомельського райвиконкому, сільради, її комісій і секцій, нарад голів 

сільрад, колгоспів, керівників сільських ощадних кас Київської приміської 

зони, загальних зборів жителів сел. Буча. Листування з волосним, окружним 

і районним виконкомами, десятихатниками щодо оподаткування, реєстрації 

ремісничих підприємств, денаціоналізації будинків, оренди приміщень для 

торгівлі тощо. Плани роботи сільради, культурно-освітніх установ Звіти 

сільради, Бучанського сільськогосподарського кооперативу «Молодий 

господар». Відомості щодо здійснення колективізації, посівних кампаній, 

збирання врожаю, економічного становища селища, перевиборів сільради. 

Статистичні відомості і звіти про кількість, національний та соціальний 

склад населення, облік неписьменних і малограмотних селян, дітей 

шкільного віку, економічне становище селища. Копії довідок і посвідчень про 

соціальний і майновий стан громадян. Списки домовласників, платників 

податків, виборців, осіб, позбавлених виборчих прав, допризовників 1904-

1905 р.н., осіб, які виконують трудово-гужову повинність, завербованих на 

роботу до Бучанського об’єднання цегелень, ремісників, дрібних торгівців, 

власників дач, робітників, службовців. Подвірні списки жителів селища 

(1927-1928 рр.). Трудові угоди щодо найму робочої сили. Акти перевірки 

роботи сільради. Журнали вхідних і вихідних документів. Касові книги. 
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Вимогові відомості виплати заробітної плати співробітникам сільради, 

Бучанської школи № 17.  

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки каталогів: тематичного (48 од.), географічного (10 од.) 

11. –  

 

1. 191 

2. ф. Р-1266 

3. Гостомельський районний виконавчий комітет Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, с. Гостомель Київського 

округу 

4. 4 оп., 40 спр., 1921-1928 рр. 

5. Опис 1 

6. 11 спр., 1923-1925, 1927-1928 рр. 

7. Обіжники, інструкції райвиконкому. Листування з районним 

земвідділом, сільрадами, кооперативним товариством «Молодий господар». 

Протоколи засідань президії райвиконкому, правління сільради с. Нові 

Петрівці, комісії з ліквідації Гостомельського району, загальних зборів 

жителів окремих сіл району. Документи Тарасівської сільської релігійної 

громади (статут, відомості про склад, списки). Договори з товариством 

«Молодий господар». Списки платників податків (з відомостями про 

кількість землі). Реєстр вхідних і вихідних документів райвиконкому.  

5. Опис 2 

6. 15 спр., 1923-1927 рр. 

7. Заяви власників підприємств та приватних осіб до податкового 

відділу про грошовий обіг, відкриття і закриття закладів. 

5. Опис 3 

6. 5 спр., 1921-1923 рр. 
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7. Постанови, обіжники, розпорядження, положення, інструкції 

Української економічної наради, Київського окружного земельного 

управління, повітового і волосних земвідділів, районної зоотехнічної комісії. 

Відомості та списки державних земель і майна. Подвірні відомості на землі, 

відібрані у заможних селян (1921-1923 рр.).  

5. Опис 4 

6. 9 спр., 1923-1927 рр. 

7. Обіжники НКВС УСРР, центрального виборчкому, Київського 

губернського і окружного виконкомів щодо оподаткування та інших питань. 

Протоколи засідань Київської окружної військової наради. Листування з 

сільрадами сіл Гостомеля і Старі Петрівці щодо хлібозаготівель і реєстрації 

релігійних громад. Доповідь про перевірку Старопетрівської сільради, 

промислових підприємств, переданих в оренду. Зведення окружного відділу 

міліції. Відомості про релігійні громади та священиків району. 

Пояснювальна записка щодо церковного з’їзду автокефальних громад 

Гостомельського району (1926 р.). Списки співробітників райвиконкому, 

членів районної релігійної громади, осіб, позбавлених виборчих прав, 

ковалів, пекарів. Акти обстеження Макарівського римо-католицького 

релігійного об’єднання. Анкети і службові характеристики співробітників 

райвиконкому (Г. Д. Ланчук, І. Т. Вузун, Б. В. Матвієнко). 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 192 

2. ф. Р-1268 

3. Хабнівський районний виконавчий комітет Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, м-ко Хабне Київського 

округу 

4. 1 оп., 2 спр., 1923-1925 рр. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1923-1925 рр. 

7. Листування з окружним земвідділом щодо організаці 1-ї Єврейської 

сільськогосподарської артілі. Протокол зборів жителів м-ка Хабне з цього 

питання. Картка Луговицької школи за 1924 рік. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 193 

2. ф. Р-1269 

3. Виконавчий комітет Бишівської районної Ради депутатів 

трудящих, с. Бишів Бишівського району Київської області 

4. 1 оп., 184 спр., 1923, 1943-1959 рр. 

5. Опис 1 

6. 184 спр., 1923, 1943-1959 рр. 

7. Постанови Київських обласних виконкому і ради, Бишівських 

районної ради, райвиконкому, райкому КП(б)У. Накази, рішення 

райвиконкому. Протоколи сесій районної ради, засідань президії 

райвиконкому. Листування з начальником відділу у справах репатріантів при 

Київському облвиконкомі, Бишівським районним відділом МДБ, 

канцелярією Президії Верховної Ради СРСР та іншими установами щодо 

обліку відомостей про громадян, які не повернулися з Німеччини, 
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характеристик репатріантів, клопотань іноземців про отримання радянського 

громадянства тощо. Документи щодо кількості населення, вивезеного на 

примусові роботи до Німеччини, працевлаштування репатріантів, 

сільськогосподарські кампанії в колгоспах, упорядкування місць поховань 

загиблих військовослужбовців. Плани: роботи райвиконкому, 

гідромеліоративних робіт в районі. Річні і статистичні звіти, зведення 

райвиконкому про виконану роботу, особовий склад депутатів райвиконкому 

і сільрад, виконання соціалістичних зобов’язань з виробництва продукції 

тваринництва, організаційно-масові заходи в районі. Статистичні звіти 

сільських і селищних рад. Зведення, довідки щодо показників тваринництва в 

колгоспах. Відомості про виконання в колгоспах обов’язкових поставок 

сільськогосподарської продукції, закупівлю продуктів індивідуальних 

господарств, будівництво шляхів в районі і приміщень в колгоспах, сплату 

сільськогосподарського податку. Акти закріплення за колгоспами районних і 

сільських доріг. Списки відповідальних працівників волосного виконкому і 

сільрад, репатрійованих осіб у селах району, багатодітних матерів, 

нагороджених орденами «Материнська слава» і «Медаль материнства», осіб, 

нагороджених медаллю «За доблесну працю в Великій Вітчизняній війні 

1941-1945 рр.», робітників культурно-освітніх установ, осіб, висланих за 

межі УРСР згідно Указу президії Верховної Ради СРСР 1949 року. Анкети і 

списки громадян, переселених в колгоспи та радгоспи південних областей 

УРСР (1952 р.). Характеристики (і списки) учасників Всесоюзної 

сільськогосподарської виставки. Особові справи співробітників 

райвиконкому та його відділів. Відомості виплати заробітної плати 

службовцям і робітникам райвиконкому. Особові рахунки працівників 

Штатні розписи. Кошториси. Річні фінансові звіти. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (256 од.) 

11. –  
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1. 194 

2. ф. Р-1270 

3. Виконавчий комітет Ржищівської районної Ради депутатів 

трудящих, смт. Ржищів Ржищівського району Київської області 

4. 3 оп., 251 спр., 1923-1925, 1944-1963 рр. 

5. Опис 1 

6. 4 спр., 1923, 1925 рр. 

7. Положення про РКК при підприємствах профспілки 

радторгслужбовців. Протоколи засідань РКК райвиконкому. Щомісячні 

звіти та облікові картки сільськогосподарських та споживчих товариств 

району. Список співробітників райвиконкому. Особова справа вчителя 

Ходорківської школи Я. П. Ланда. 

5. Опис 2 

6. 10 спр., 1923-1924 рр. 

7. Заяви приватних осіб, власників та адміністрації підприємств про 

обіг, подані до районного податкового відділу. 

5. Опис 3 

6. 237 спр., 1944-1963 рр. 

7. Постанови, накази, розпорядження, рішення облвиконкому, 

райвиконкому, райкому КП(б)У. Протоколи засідань і сесій райвиконкому, 

районної та сільських рад, дільничних виборчкомів з виборів до Верховної 

Ради СРСР (1957 р.), районної ради (1959 р.), обласної ради (1961 р.), нарад 

завідувачів відділів і керівників установ та підприємств району, вручення 

орденів «Материнська слава» і «Медаль материнства». Документи щодо 

виборів до Верховної Ради СРСР (1962 р.). Плани роботи і засідань 

райвиконкому. Звіти райвиконкому про роботу, стан організаційно-масової і 

фінансово-господарської діяльності. Зведення секретаря райвиконкому. 

Квартальні звіти, зведення голів сільрад. Статистичні звіти щодо 

чисельності жителів сіл району, вивезених на примусові роботи до 

Німеччини, і репатріантів, особового складу райвиконкому. Відомості щодо 
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голів і секретарів сільрад. Списки осіб, нагороджених медаллю «За доблесну 

працю в Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.» та багатодітних матерів, 

нагороджених орденами «Материнська слава» і «Медаль материнства», 

колгоспників, переселених до Одеської і Запорізької областей (1950 р.), 

співробітників, завідувачів відділів райвиконкому, голів і кандидатів у 

депутати сільрад району. Особові справи співробітників райвиконкому та 

звільнених працівників, голів і секретарів окремих сільрад. Акти щодо 

збитків, завданих господарству району в період нацистської окупації. Заяви 

репатріантів щодо отримання матеріальної допомоги. Штатні розписи, 

кошториси, фінансові звіти райвиконкому. Відомості виплати заробітної 

плати співробітникам. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки каталогів: тематичного (356 од.), географічного (96 од.) 

11. –  

 

1. 195 

2. ф. Р-1272 

3. Бориспільський районний виконавчий комітет Ради депутатів 

трудящих, смт. Бориспіль Бориспільського району Київської області 

4. 3 оп., 11 спр. 1922-1926, 1941 рр. 

5. Опис 1 

6. 3 спр., 1923, 1925, 1941 рр. 

7. Інструкція Київського окрвиконкому про святкування дня 

кооперації. Протоколи зборів споживчих спілок сіл району та акти 

ревізійних комісій. Витяги з протоколів районної ради про звільнення від 

поставок зерна на 1941 р. сімей червоноармійців та інвалідів. Плани поставок 

зернових по колгоспах району на 1941 рік. Звіти сільських споживчо-

кредитних товариств. Списки, особові анкети відповідальних працівників 

районних виконкому і КНС, сільрад.  
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5. Опис 2 

6. 4 спр., 1923-1924 рр. 

7. Заяви приватних осіб та адміністрації підприємств про товарообіг. 

Листування щодо фінансової діяльності підзвітних підприємств. 

5. Опис 3 

6. 4 спр., 1922 р. 

7. Постанова Бориспільського районного земвідділу. Витяги з 

протоколів засідань Переяславської районної землевпорядної колегії. 

Настільний реєстр документів земвідділу. Відомості виплати заробітної 

плати співробітникам. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 196 

2. ф. Р-1274 

3. Доманівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Доманівка Іванківського району 

4. 2 оп., 91 спр., 1922-1931 рр. 

5. Опис 1 

6. 89 спр., 1922-1931 рр. 

7. Постанови, обіжники, накази, розпорядження Малинського і 

Київського окрвиконкомів, Іванківського райвиконкому щодо 

оподаткування, організації роботи комісії з націоналізації земель на 

Правобережжі, земельних громад тощо. Обіжники, накази окружного і 

районного військкоматів. Протоколи засідань президій окрвиконкому, 

райвиконкому, сільради, її комісій, загальних зборів жителів села. 

Листування з райвиконкомом щодо основної діяльності. Плани роботи і 

звіти сільради. Плани посівних кампаній району. Справи про перевибори 
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сільради. Доповіді, зведення щодо оподаткування, політичного становища в 

селі. Статистичні відомості про економічне становище села, сплату 

податків, неорані землі. Статистичні звіти відділу РАЦС. Реєстр актів 

цивільного стану (1924-1925 рр.). Книга реєстрації та оплати актів 

цивільного стану (1927 р.). Списки призовників і демобілізованих, платників 

єдиного сільськогосподарського податку, членів сільради і сільських 

виконавців, учасників громадянської війни, які бажають переселитися на 

Південь України, членів земельної громади «Нове життя». Подвірний список 

жителів села та окремих господарств земельної громади (1929 р.). Заяви 

громадян про реєстрацію народження і смерті (1924, 1926-1928 рр.), 

укладання і розірвання шлюбу (1926-1928 рр.), поновлення у виборчих 

правах (1929 р.). Трудові договори про найм робочої сили. Позовні справи 

селян щодо стягнення аліментів, поділу землі і майна. Акти перевірки роботи 

сільради. Журнал вхідної і вихідної кореспонденції. 

5. Опис 2 

6. 2 спр., 1924-1925 рр. 

7. Розпорядження Київського губвиконкому, Іванківського 

райвиконкому. Листування щодо звітності. Список осіб, позбавлених 

виборчих прав. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки географічного каталогу (36 од.) 

11. –  

 

1. 197 

2. ф. Р-1275 

3. Виконавчий комітет Семиполківської сільської Ради депутатів 

трудящих, с. Семиполки Броварського району Київської області 

4. 2 оп., 459 спр., 1920-1930, 1943-1966 рр. 

5. Опис 1 
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6. 93 спр., 1920-1930 рр. 

7. Постанови, накази, циркуляри, розпорядження, інструкції 

Наркомпроду, ВРНГ УСРР, Остерського повітового і Семиролківського 

волосного виконкомів, повітового військкомату, Київського окрвиконкому, 

Семиполківського, Великодимерського і Броварського райвиконкомів. 

Протоколи засідань Семиполківського і Великодимерського райвиконкомів, 

сільради, її президії, пленуму, комісій, сільського виборчкому, товариства 

взаємодопомоги, загальних зборів жителів села, виборців, членів земельної 

громади. Листування з Великодимерським і Броварським райвиконкомами. 

Плани роботи сільради, її комісій. Звіти сільради про роботу. Статистичні 

відомості щодо діяльності сільради, стану посівів. Справи про перевибори 

сільради, хлібозаготівлю 1930 року. Документи нотаріальних дій сільради. 

Відомості про виконання трудово-гужової повинності. Свідоцтва і заяви 

громадян про народження і укладання шлюбу (1926-1930 рр.), розлучення 

(1927-1929 рр.), смерть (1927-1929 рр.). Статистичні зведення відділу 

РАЦС. Посвідчення, довідки селян про сімейний стан і майнове 

становище (1923 р.). Подвірні списки жителів села (1922, 1924 рр.). Списки 

селян, виборців, осіб, позбавлених виборчих прав. Позовна справа 

П. Я. Герус про поділ господарства. Листи розподілу селянських 

господарств. Трудові угоди про найм робочої сили. Кошториси сільради. 

Акти ревізійної комісії. Анкети обстеження промислових підприємств села, 

роботи сільради. Журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції. 

5. Опис 2 

6. 366 спр., 1943-1966 рр. 

7. Постанови, розпорядження, рішення Броварського, Бориспільського 

райвиконкомів, районних партійних організацій. Протоколи засідань і сесій 

сільради, її виконкому, загальних зборів жителів села, окружних і дільничних 

виборчкомів. Плани роботи, річні і статистичні звіти сільради та її 

виконкому. Документи і книги реєстрації нотаріальних дій. Документи щодо 

виборів сільради і місцевих рад. Особові картки депутатів. Документація 
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постійно діючих комісій сільради. Акт передавання справ при зміні 

керівництва сільради. Штатні розписи, бюджети, кошториси, касові книги, 

книги обліку прибутків і видатків, фінансові звіти. Заяви і скарги громадян 

щодо діяльності виконкому сільради. Соціалістичні зобов’язання сільради. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки географічного каталогу (16 од.) 

11. –  

 

1. 198 

2. ф. Р-1276 

3. Лучанська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Лука Приміської зони Київської міської 

ради Київської області 

4. 1 оп., 92 спр., 1922-1931, 1933 рр. 

5. Опис 1 

6. 92 спр., 1922-1931, 1933 рр. 

7. Накази, обіжники, розпорядження Київського губернського і 

повітового виконкомів, Шпитьківського волвиконкому, повітового і 

волосного земвідділів, Київського окрвиконкому, Будаївського і Київського 

райвиконкомів. Протоколи засідань президії Будаївського райвиконкому, 

сільради, її комісій, загальних і виборчих зборів жителів села. Листування з 

Будаївським, Київським райвиконкомами щодо переобрання сільради, 

будівництва шляхів. Справа про перевибори сільради. Плани і календарі 

роботи сільради. Плани щодо хлібозаготівлі, контракції зернових і технічних 

культур (1931 р.), розташування земельних ділянок села. Звіти, зведення 

сільради про роботу, оподаткування, кількість наймитів, статистику відділу 

РАЦС, ліквідацію неписьменності. Звіти Київської міської виборчої комісії 

щодо виборів сільських і селищних рад (1930 р.). Відомості про землі, 

конфісковані у заможних селян (1924 р.), облік наймитів (1929 р.), 
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впровадження колективізації, сільськогосподарські кампанії 1933 року. 

Статистичні відомості щодо кількості населення, худоби і реманенту в 

с. Горбовичі (1926 р.).  

Зведення відділу РАЦС. Реєстр записів РАЦС (1924 р.). Заяви 

громадян про реєстрацію шлюбу (1924-1927 рр.). Свідоцтва про шлюб 

(1927 р.). Свідоцтва і заяви про розлучення (1926-1927 рр.) Списки особового 

складу сільради, виборців, осіб, позбавлених виборчих прав, платників 

податків. Позовні справи селян щодо поділу землі і майна. Листи розподілу і 

злиття господарств. Акти ревізійної комісії сільради. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки географічного каталогу (1 од.) 

11. –  

 

1. 199 

2. ф. Р-1277 

3. Виконавчий комітет Княжицької сільської Ради депутатів 

трудящих, с. Княжичі Броварського району Київської області 

4. 2 оп., 385 спр., 1921-1935, 1943-1967 рр. 

5. Опис 1 

6. 203 спр., 1921-1935 рр. 

7. Постанови, циркуляри, інструкції Наркомату землеробства УСРР, 

Київських окрвиконкому, міськради щодо землевпорядкування, плану 

заготівель продукції. Розпорядження Броварського райвиконкому. 

Протоколи районних з’їздів земельних громад і комітетів взаємодопомоги, 

засідань сільради, її комісій, секцій, сільських КНС, комітету 

взаємодопомоги, виборчкому, загальних зборів жителів села, членів 

комнезаму. Рішення земельної комісії сільради. Протоколи комісій сприяння 

хлібозаготівлі, контракції м’ясної продукції (1931-1932 рр.). Плани роботи 

сільради, заходів боротьби з релігією. Звіти сільради, сільського комітету 
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взаємодопомоги про роботу, оподаткування. Статистичні зведення відділу 

РАЦС. Відомості щодо національного складу населення села (1927 р.), 

кількості засіяних площ на 1930 р., посівних кампаній і збирання врожаю, 

суцільної колективізації (1932 р.). Справа щодо оподаткування селянських 

господарств та списки селян, які мають сплачувати податки за підвищеними 

нормами (1929 р.). Списки членів сільради, її комісій, сільських виконавців, 

осіб, позбавлених виборчих прав, голів, секретарів і співробітників сільрад 

Броварського району, жителів с. Княжичі, платників податків. Подвірні 

списки жителів села (1925, 1934, 1935 рр.), членів земельної громади 

(1929 р.). Позовні справи селян щодо поділу землі і майна, порушення прав 

землекористування. Заяви про реєстрацію народжень і смерті (1928 р.). Акти 

передання в користування Княжицькій земельній громаді 90 десятин лісу, 

перевірки роботи сільради, надання землі колгоспу, радгоспу, встановлення 

меж одноосібних господарств. Бюджет, касові книги, відомості виплати 

заробітної плати співробітникам сільради, КНС, школи. 

5. Опис 2 

6. 182 спр., 1943-1967 рр. 

7. Постанови Броварського райвиконкому. Протоколи сесій сільради, 

засідань її виконкому, комісій, загальних зборів жителів села. Плани роботи 

сільради, її постійних комісій і виконкому. Звіти і зведення сільради (щодо 

основної діяльності, організаційно-масової роботи, статистичні). Документи 

нотаріальних дій (1960, 1964-1967 рр.). Штатні розписи. Річні фінансові 

звіти, бюджети, кошториси, книги обліку прибутків і видатків. Акти ревізії 

фінансово-господарської діяльності. Соціалістичні зобов’язання. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 200 

2. ф. Р-1279 

3. Шпилівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Шпилі Іванківського району 

Київського округу 

4. 1 оп., 43 спр., 1923-1929 рр. 

5. Опис 1 

6. 43 спр., 1923-1929 рр. 

7. Постанови, обіжники, накази, розпорядження Радомисльского 

повітового, Іванківського районного виконкомів. Протоколи засідань 

райвиконкому, сільради, сільських комісій, виборчкому, загальних зборів 

жителів села. Листування з райвиконкомом з питань землеустрою. Плани 

роботи і звіти сільради. Статистичні звіти відділу РАЦС. Реєстр записів 

РАЦС (1924, 1928 рр.). Заяви (з додатками) про реєстрацію народження, 

смерті, укладання і розірвання шлюбу (1925-1927, 1929 рр. за 1928 р. – заяви 

про шлюб), надання громадянам виборчих прав. Свідоцтва про шлюб, 

розлучення, смерть (1927 р.). Списки виборців, осіб, позбавлених виборчих 

прав, відповідальних працівників, сільських виконавців, платників єдиного 

сільськогосподарського податку. Позовні справи селян про розподіл майна і 

землі. Відомості та акти щодо посівних кампаній, переселення, 

землеустрою. Акти і протоколи ревізійної комісії сільради. Касові книги. 

Дописи до редакції газети «Більшовик». 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (28 од.) 

11. –  
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1. 201 

2. ф. Р-1280 

3. Ходосівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Ходосівка Приміської зони Київської 

міської ради 

4. 1 оп., 140 спр., 1921-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 140 спр., 1921-1930 рр. 

7. Обіжники, розпорядження Київського окрвиконкому, Хотівського, 

Обухівського, Київського райвиконкомів, Обухівського районного і 

Київського міського виборчкомів. Інструкції щодо призначення і обов’язків 

сільських виконавців. Протоколи засідань президії Обухівського 

райвиконкому, сільради, її комісій сільського виборчкому, районних нарад 

голів і секретарів сільрад, загальних зборів жителів села, членів земельної 

громади, сільського товариства взаємодопомоги. Листування з Хотівським, 

Обухівським, Київським райвиконкомами про призов військовозобов’язаних, 

ліквідацію неписьменності, оподаткування тощо. Справи про перевибори 

сільради. Плани роботи сільради, Київського райвиконкому, підготовки 

виборчих кампаній 1926-1927 і 1929-1930 років. Статистичні і річні звіти 

сільради про роботу, хід посівних кампаній. Відомості щодо економічного 

становища села, матеріального стану населення, збитків, завданих 

господарствам у роки громадянської війни, національного складу селян, 

становища школи, виплати пенсій інвалідам війни. Статистичні відомості 

сільського відділу РАЦС. Списки членів сільради, народних засідателів, 

сільських виконавців, членів колгоспу «Нове життя» платників податків, 

призовників, осіб, позбавлених виборчих прав, селян-ремісників. Подвірний 

список села з відомостями про економічне становище селян та поіменний 

список населення (1926 р.). Списки господарств заможних селян. Окладна 

книга, реєстраційні картки платників єдиного сільськогосподарського 

податку. Заяви громадян про укладання шлюбу (1925 р.), наділення землею. 
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Свідоцтва про шлюб і розлучення (1926, 1929-1930 рр.), народження (1929-

1930 рр.). Довідки, посвідчення жителів села, службовців установ. Акти, 

позовні справи щодо розподілу селянських господарств, порушення прав 

землекористування. Трудові угоди про найм робочої сили. Журнали вхідних і 

вихідних документів сільради. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (9 од.) 

11. –  

 

1. 202 

2. ф. Р-1281 

3. Виконавчий комітет Плосківської сільської Ради депутатів 

трудящих, с. Плоске Броварського району Київської області 

4. 2 оп., 459 спр., 1920-1931, 1946-1967 рр. 

5. Опис 1 

6. 112 спр., 1920-1931 рр. 

7. Постанови, циркуляри, обіжники, накази, розпорядження, інструкції 

Остерського повітового і Гоголівського волосного виконкомів, Київського 

окрвиконкому, Гоголівського райвиконкому. Протоколи засідань Київського 

окрвиконкому, Гоголівського і Великодимерського райвиконкомів, сільради, 

районних і сільських комісій, виборчкомів, сільського КНС, загальних і 

виборчих зборів жителів села. Статут сільського товариства 

взаємодопомоги. Листування з Гоголівським райвиконкомом щодо 

оподаткування. Справи про перевибори сільради. Списки і паспорти 

господарств села з відомостями про економічне становище. Плани посівної 

кампанії у Гоголівському районі в 1923-1924 роках. Плани роботи і звіти 

сільради, її комісій. Відомості про земельний фонд села до і після 1917 р., 

землі в урочищі Гоголівський Гай. Статистичні відомості відділу РАЦС і 

про особовий склад сільради. Списки членів сільради, виборців, осіб, 
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позбавлених виборчих прав, платників продовольчого і єдиного 

сільськогосподарського податків, колишніх землевласників, сільських 

виконавців. Заяви (з документами) громадян про укладання шлюбу (1924, 

1928-1930 рр.), відшкодування збитків від інтервенції. Копії посвідчень, 

довідок жителів села про сімейний стан, соціальну належність і матеріальне 

становище. Листи-акти поділу селянських господарств. Позовні справи 

селян щодо землекористування, розподілу майна. Трудові угоди про найм 

робочої сили. Журнали реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції. Книги 

обліку прибутків і видатків, касові книги сільради. Відомості виплати 

заробітної плати співробітникам. 

5. Опис 2 

6. 277 спр., 1946-1967 рр. 

7. Протоколи сесій сільради, засідань її виконкому, фінансово-

бюджетної та інших постійно діючих комісій, загальних зборів жителів села. 

Плани роботи і звіти сільради щодо організаційно-масової роботи в селі та 

статистичні. Звіти депутатів сільради перед виборцями. Документи і книги 

реєстрації нотаріальних дій сільради. Документи щодо виборів до сільради. 

Штатні розписи, річні фінансові звіти, бюджети, кошториси. Акти 

фінансових перевірок. Умови соціалістичних змагань. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (36 од.) 

11. –  

 

1. 203 

2. ф. Р-1282 

3. Феневицька сільська рада робітничих селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Феневичі Іванківського району 

Київського округу 

4. 1 оп., 81 спр., 1921-1930 рр. 
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5. Опис 1 

6. 81 спр., 1921-1930 рр. 

7. Постанови, обіжники, розпорядження, інструкції Київського 

окрвиконкому, Іванківського райвиконкому, НКВС УСРР щодо переселення 

громадян на Далекий Схід і до Сибіру, роботи відділу РАЦС, господарських 

питань, призначення сільських виконавців. Статут та протоколи правління 

сільського кооперативного товариства «Добробут». Протоколи засідань 

пленуму і президії губвиконкому, окрвиконкому, райвиконкому, сільради, її 

комісій, секцій, правління сільського комітету взаємодопомоги, загальних 

зборів жителів села, членів КНС, земельної громади. Листування з 

райвиконкомом з основної діяльності. Плани роботи і звіти сільради про 

роботу. Справи про перевибори сільради, посівні кампанії. Відомості щодо 

особового складу сільради, сільського КНС, розподілу земель між селянами, 

кількості і складу слухачів лікнепу. Трудові угоди про найм робочої сили. 

Статистичні зведення сільського відділу РАЦС. Довідки про народження і 

смерть (1923, 1926-1928 рр.), укладання шлюбу і розлучення (1926 р.). Заяви 

про реєстрацію народжень і смерті (1924, 1926 рр.), шлюбу і 

розлучення (1926-1928 рр.). Списки членів сільради, осіб, позбавлених 

виборчих прав, сільських виконавців, платників податку самообкладання. 

Акти перевірки економічного становища і роботи сільради, обстеження 

сіножатей вздовж р. Здвиж, оцінки меліоративних робіт.  

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (4 од.) 

11. –  
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1. 204 

2. ф. Р-1283 

3. Виконавчий комітет Озерської сільської Ради депутатів 

трудящих, с. Озера Бородянського району Київської області 

4. 2 оп., 107 спр., 1920-1929, 1943-1949 рр. 

5. Опис 1 

6. 57 спр., 1920-1929 рр. 

7. Циркуляри, розпорядження Гостомельського райвиконкому. 

Статут сільської земельної громади. Протоколи засідань сільради, наради 

голів і секретарів сільрад Бородянського району, загальних і виборчих зборів 

жителів села, х. Вовківня, членів Луб’янського кредитно-кооперативного 

товариства. Справа про перевибори сільради. Плани роботи і звіти сільради. 

Звіт сільського КНС про роботу. Відомості щодо особового складу сільради. 

Списки платників податків, виборців, осіб, позбавлених виборчих прав. 

Особові рахунки платників єдиного сільськогосподарського податку с. Озера 

і х. Вовківня. Позовні справи селян щодо поділу майна і порушення прав 

землекористування. Листи-акти поділу і злиття господарств. Заяви та 

свідоцтва про реєстрацію шлюбу (1929 р.). Трудові угоди про найм робочої 

сили. Касова книга сільради. 

5. Опис 2 

6. 50 спр., 1943-1949 рр. 

7. Постанови, директиви органів радянської влади і партійних 

організацій. Розпорядження Бородянського райвиконкому та інших 

районних установ. Протоколи засідань виконкому сільради. Плани роботи і 

звіти сільради щодо основної діяльності і статистичні. Перепис населення 

села на 1 липня 1944 року. Погосподарські книги виробничих показників 

господарств колгоспників (1944-1949 рр.). Список інвалідів Другої світової 

війни. Акти про збитки, завдані в період нацистської окупації, передавання 

справ при зміні керівництва сільради. Штатні розписи, бюджети, 
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кошториси, касові книги, книги обліку прибутків і видатків, фінансові звіти, 

акти фінансових перевірок. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 205 

2. ф. Р-1284 

3. Виконавчий комітет Требухівської сільської Ради депутатів 

трудящих, с. Требухів Броварського району Київської області 

4. 2 оп., 469 спр., 1921-1933, 1943-1967 рр. 

5. Опис 1 

6. 161 спр., 1921-1933 рр. 

7. Постанови ІІ-го з’їзду Рад Київського округу. Постанови, 

циркуляри, накази, обіжники, розпорядження Остерського повітвиконкому, 

Гоголівського волвиконкому, Київського окрвиконкому, Гоголівського і 

Броварського райвиконкомів, Київської міськради. Протоколи засідань 

Броварського райвиконкому, його комісій районного і сільського 

виборчкомів, президії Київської міськради, сільради, її комісій, земельної 

громади, сільських кредитного і пожежного товариств, загальних зборів 

жителів села і хуторів. Листування з Гоголівським і Броварським 

райвиконкомами. Плани роботи та звіти сільради. Зведення щодо 

оподаткування, посівних кампаній, мобілізації коштів на селі, стану 

тваринництва, виконання плану м’ясозаготівель. Відомості про наявність у 

селян надлишків землі, неоподатковані землі, посівні кампанії, економічне 

становище села. Статистичні відомості про кількість населення і 

господарств (1923 р.), ліквідацію неписьменності, склад релігійних громад. 

Списки жителів с. Требухів 1896-1901 р.н., селян, які виконують трудово-

гужову повинність, платників податків, військовозобов’язаних, громадян, які 
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бажають переселитися до м. Кривий Ріг та інших місць, виборців, осіб, 

позбавлених виборчих прав, особового складу сільради, сільських 

виконавців, народних засідателів, селян, які приховали земельні наділи, 

громадян, які перебувають у ДОПРах, господарств заможних селян та осіб 

виключених з колгоспів у 1932 році. Списки господарств промислового типу. 

Посвідчення, довідки жителів села про сімейний стан, соціальну належність і 

матеріальне становище (1923 р.). Статистичні звіти відділу РАЦС. Реєстр 

записів РАЦС про народження (1923 р.). Заяви громадян про реєстрацію 

народження і смерті, укладання і розірвання шлюбу (1925-1926 рр.), 

наділення землею. Реєстр осіб, які тимчасово перебувають у селі (1926-

1927 рр.). Подільні листи селянських господарств. Трудові угоди про найм 

робочої сили. Угоди селян щодо оренди землі. Акти передавання документів 

до архіву Броварського райвиконкому, ревізійної комісії щодо перевірки 

роботи сільради. Відомості прибутків і видатків, виплати заробітної плати 

співробітникам сільради.  

5. Опис 2 

6. 308 спр., 1943-1967 рр. 

7. Постанови, директиви, рішення районних органів радянської влади, 

партійних організацій. Протоколи сесій сільради, засідань її виконкому і 

постійних комісій, загальних зборів жителів села. Плани роботи та звіти 

сільради, її комісій з основної діяльності і статистичні. Накази депутатам, їх 

звіти. Документи нотаріальних дій сільради (1954-1967 рр.). Книги 

реєстрації нотаріальних дій (1959-1967 рр.). Списки депутатів сільради, 

членів постійних комісій, жителів села, які загинули в роки Другої світової 

війни. Річні фінансові звіти, бюджети, книги обліку прибутків і видатків, 

касові книги. Акти перевірок і ревізій діяльності сільради, виконання 

соціалістичних зобов’язань, приймання-передавання справ при зміні 

сільського голови. Особові картки депутатів сільради (1959, 1967 рр.). Умови 

соціалістичних змагань. Заяви і скарги громадян щодо роботи виконкому 

сільради. 



247 

 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (62 од.) 

11. –  

 

1. 206 

2. ф. Р-1285 

3. Ворзельська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, сел. Ворзель Київського району 

Київського округу 

4. 1 оп., 70 спр., 1922-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 70 спр., 1922-1930 рр. 

7. Постанови, циркуляри, розпорядження, інструкції ВУЦВК, РНК 

УСРР, Київського окрвиконкому, Гостомельського і Київського 

райвиконкомів, Київської міськради. Протоколи засідань президії Київського 

окружного і Гостомельського та Київського районних виконкомів, Київської 

міськради, районного і сільського виборчкомів, сільради, її комісій, секцій, 

загальних і виборчих зборів жителів сел. Ворзель, сіл Рокитне (Кичеєве) та 

Озера. Статути Ворзельських товариств сприяння ліквідації 

неписьменності і взаємодопомоги. Справи про облік військовозобов’язаних, 

перевибори сільради. Плани роботи Гостомельського райвиконкому і 

сільради. Звіт Київського райвиконкому про роботу. Відомості щодо 

особового складу сільради, товариства взаємодопомоги, кількості 

неписьменних, дітей шкільного віку. Статистичні відомості сільського 

відділу РАЦС. Свідоцтва, довідки про народження (1926-1927 рр.) смерть 

(1924-1925, 1927 рр.), шлюб (1925 р.), розлучення (1926 р.). Заяви про 

реєстрацію шлюбу та розлучення (1925-1926, 1928 рр.), поновлення виборчих 

прав. Рішення народного суду щодо встановлення дати народження громадян 

(1928 р.). Списки осіб, позбавлених виборчих прав, членів сільради, виборців, 
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власників рундуків. Подвірні списки жителів сел. Ворзель і с. Рокитне 

(Кичеєве) за 1926-1927 роки. Довідки про соціальний стан селян. Акти 

перевірки роботи сільради, сільських хат-читалень. Трудові угоди про найм 

робочої сили. Касова книга сільради. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий  

10. –  

11. –  

 

1. 207 

2. ф. Р-1286 

3. Свиноїдівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Свиноїди Вищедубечанського району 

Київської області 

4. 1 оп., 44 спр., 1925-1934 рр. 

5. Опис 1 

6. 44 спр., 1925-1934 рр. 

7. Протоколи засідань президії райвиконкому, сільського КНС 

правління земельної громади, секцій і комісій сільради, загальних зборів 

комнезамівців, виборців, колгоспників села. Листування сільради з 

райвиконкомом щодо оподаткування і ліквідації неписьменності. Справа про 

перевибори сільради. Звіти сільського КНС про роботу. Відомості щодо 

майнового становища членів колгоспу, «Новий шлях», особового складу 

сільради. Свідоцтва і заяви громадян про реєстрацію народження, шлюбу, 

розлучення (1925-1928 рр.). Статистичні відомості сільського відділу 

РАЦС. Списки членів сільського КНС, платників податків, виборців. 

Подвірний список жителів села (1932 р.). Позовні справи селян щодо 

порушення прав землекористування, поділу майна. Бюджет сільради (1931-

1932 рр.). 

8. Українська, російська 
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9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 208 

2. ф. Р-1287 

3. Новопетрівцівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Нові Петрівці Приміської зони 

Київської міської ради 

4. 1 оп., 61 спр., 1922-1931 рр. 

5. Опис 1 

6. 61 спр., 1922-1931 рр. 

7. Бюлетені розпоряджень Київської міськради. Протоколи засідань 

Київського окрвиконкому, Гостомельського райвиконкому, 

Новопетрівцівської і Валківської сільрад, їх комісій, сільського виборчкому, 

загальних зборів жителів сіл, членів сільського споживчого товариства. 

Справа про перевибори сільради. Плани роботи і звіти сільради. Відомості 

щодо її особового складу. Огляд роботи сільрад приміської зони Київської 

міськради (1931 р.). Заяви громадян про укладання шлюбу (1925-1927, 1929-

1930 рр.), розлучення (1927 р.), поновлення у виборчих правах. Список 

платників загальногромадського податку. Позовні справи селян щодо 

порушення прав землекористування. Листи поділу селянських господарств. 

Трудові угоди про найм робочої сили. Акти перевірок роботи сільради. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 209 

2. ф. Р-1288 

3. Макарівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Макарівка Іванківського району  

4. 1 оп., 73 спр., 1925-1931 рр. 

5. Опис 1 

6. 73 спр., 1925-1931 рр. 

7. Обов’язкові постанови, обіжники, інструкції Київського 

окрвиконкому, Іванківського райвиконкому, окружних і районних відділів. 

Положення про товариство Червоного Хреста. Протоколи засідань 

окрвиконкому, райвиконкому, районної судово-земельної комісії, сільради, її 

комісій, сільського виборчкому, загальних зборів членів земельної громади, 

виборців, членів КНС, жителів села. Рішення районної судово-земельної 

комісії. Листування сільради з Іванківським райвиконкомом, районним 

земвідділом. Плани роботи і звіти сільради. Плани посівних кампаній у 

районі. Відомості про хід посівних кампаній у селі. Статистичні відомості 

сільського відділу РАЦС. Списки платників податків, неповнолітніх жителів 

села, селян з відомостями про їх городи і сади, виборців, осіб, позбавлених 

виборчих прав. Заяви селян про наділення землею, реєстрацію народження і 

смерті (1926 р.), укладання шлюбу (1927-1928 рр.). Довідки і заяви про 

розірвання шлюбу (1926-1928 рр.). Свідоцтва про народження (1927-

1928 рр.). Орендні договори сільради і селян. Трудові угоди між селянами та з 

сільським робіткомом. Позовні справи селян щодо поділу господарств, 

порушення прав землекористування, сплати аліментів. Листи розподілу і 

злиття дворів. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 210 

2. ф. Р-1289 

3. Блідчанська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Блідча Іванківського району 

Київського округу 

4. 1 оп., 37 спр., 1925-1928 рр. 

5. Опис 1 

6. 37 спр., 1925-1928 рр. 

7. Обіжники, розпорядження, інструкції Київського окрвиконкому, 

Іванківського райвиконкому. Протоколи засідань сільради, сільського 

виборчкому, загальних зборів виборців, членів земельної громади, жителів 

села. Листування з райвиконкомом з основної діяльності. Справи щодо 

оподаткування, будівництва сільської школи, перевиборів сільради. Плани 

роботи і звіти сільради про роботу. Статистичні відомості про виборців 

села. Списки платників сільськогосподарського податку, власників будинків і 

коней. Заяви про реєстрацію народження (1925-1926 рр.), смерті (1926 р.), 

укладання і розірвання шлюбу (1925 р.). Свідоцтва про народження і смерть 

(1926 р.) Акти перевірок роботи сільради. Позовні справи селян щодо 

порушення прав землекористування, поділу майна. Трудові договори 

Всеробітземлісу з селянами.  

8. Українська 

9. Відкритий 

10. Картки географічного каталогу (4 од.) 

11. –  

 

1. 211 

2. ф. Р-1290 

3. Виконавчий комітет Небратської сільської Ради депутатів 

трудящих, с. Небрат Бородянського району Київської області 

4. 2 оп., 208 спр., 1927-1930, 1935, 1943-1957 рр. 
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5. Опис 1 

6. 15 спр., 1927-1930, 1935 рр. 

7. Протоколи засідань пленуму, президії сільради, її комісій, правління 

колгоспу «ім. Сталіна», активу села, загальних зборів виборців. Накази 

депутатам сільради. Плани посівної кампанії. Плани роботи і звіти сільради. 

Статистичні звіти сільського відділу РАЦС. Заяви про реєстрацію шлюбу 

(1928 р.). Акти ревізійної комісії сільради. Листи-акти розподілу і злиття 

селянських господарств. Позовні справи громадян про поділ майна. Трудові 

угоди про найм робочої сили. 

5. Опис 2 

6. 193 спр., 1943-1957 рр. 

7. Директиви, рішення, вказівки райвиконкому, районних партійних 

організацій щодо діяльності сільради та її виконкому. Протоколи сесій 

сільради, засідань її виконкому, загальних зборів жителів села. Плани роботи 

і календарі засідань сільради, її виконкому. Плани і списки постійно діючих 

комісій сільради. Статистичні звіти щодо особового складу сільського 

виконкому. Річні статистичні і фінансові звіти сільради. Звіт про роботу 

сільського клубу. Особові картки депутатів сільради. Короткі біографії 

народних засідателів. Погосподарські книги основних виробничих показників 

господарств колгоспників (1944-1949, 1955-1957 рр.). Книги реєстрації і 

документи нотаріальних дій сільради (1950-і рр.). Алфавітні книги 

господарств с. Небрат. Списки інвалідів Другої світової війни, колгоспників 

сіл Небрат і Берестянка, комісованих у 1955 р., господарств, підпорядкованих 

сільраді. Акти щодо збитків, завданих господарству села в період 

нацистської окупації, обміру присадибних ділянок селян, перевірок 

діяльності виконкому сільради. Кошториси, бюджети, касові книги, 

фінансові звіти, книги обліку прибутків і видатків сільради. Відомості 

нарахування заробітної плати співробітникам. Умови соціалістичних змагань 

між сільрадами. 

8. Російська, українська 
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9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 212 

2. ф. Р-1291 

3. Михайлівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Михайлівка Приміської зони Київської 

міської ради 

4. 1 оп., 51 спр., 1927-1931 рр.  

5. Опис 1 

6. 51 спр., 1927-1931 рр. 

7. Бюлетені постанов і розпоряджень, обіжники Київського 

райвиконкому. Протоколи засідань президії і пленуму Київського 

райвиконкому, Михайлівської сільради, її посівної комісії, загальних зборів 

жителів села, членів земельної громади. Плани роботи, звіт, і зведення 

сільради про роботу та економічне становище підпорядкованих їй сіл і 

хуторів. Статистичні відомості сільради. Позовні справи селян щодо поділу 

майна, порушення прав землекористування, підпалів сіножатей, знищення 

врожаю. Листи розподілу і злиття селянських господарств. Заяви громадян 

про укладання шлюбу (1927 р.). Подвірні списки платників єдиного 

сільськогосподарського податку х. Нова Пристань і с. Рубежівка. Касова 

книга сільради. Вимогові відомості виплати заробітної плати співробітникам 

сільради і завідувачу сільбуду. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. Картки каталогів: тематичного (8 од.), географічного (1 од.) 

11. –  
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1. 213 

2. ф. Р-1292 

3. Вишгородська сільська рада робітничих селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Вишгород Приміської зони Київської 

міської ради 

4. 1 оп., 127 спр., 1922-1931 рр. 

5. Опис 1 

6. 127 спр., 1922-1931 рр. 

7. Обіжники, накази, розпорядження Київського окрвиконкому, 

Гостомельського райвиконкому. Інструкція Центрального архівного 

управління УСРР щодо реєстрації архівів громадських і кооперативних 

установ. Протоколи засідань райвиконкому, районного і сільського 

виборчкомів, сільради, її комісій, сільського активу, загальних зборів жителів 

села, членів кооперативної артілі. Листування з Гостомельським і Київським 

райвиконкомом, районним земельним управлінням з адміністративно-

господарських питань. Справи про перевибори сільради, посівну кампанію 

1930 року. Плани роботи райвиконкому. Плани роботи і звіти сільради щодо 

основної діяльності, оподаткування, колективізації. Відомості про 

національний склад населення села. Списки жителів с. Вишгород (1922, 1925, 

1928 рр.), призовників, виборців, осіб, позбавлених виборчих прав, активу 

села, членів сільради і КНС, платників податків. Заяви громадян про 

наділення землею, поновлення виборчих прав. Позовні справи про розподіл 

майна. Листи розподілу селянських господарств. Посвідчення і довідки 

селян. Свідоцтва і заяви про реєстрацію народження і шлюбу (1925-

1930 рр.), розлучення (1925-1928, 1930 рр.), смерті (1927-1928 рр.). Книга 

реєстрації народжень с. Вишгород (1928 р.). Фінансові звіти, бюджети, 

касові книги, відомості прибутків і видатків, виплати пенсій інвалідам 

громадянської війни. Трудові угоди про найм робочої сили.  

8. Українська, російська 

9. Відкритий 



255 

 

10. –  

11. –  

 

1. 214 

2. ф. Р-1293 

3. Михайлівсько-Рубежівська сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, с. Рубежівка (Михайлівка-

Рубежівка) Приміської зони Київської міської ради Київської області 

4. 1 оп., 132 спр., 1922-1934 рр. 

5. Опис 1 

6. 132 спр., 1922-1934 рр. 

7. Постанови і бюлетені Київської міськради. Обіжники, циркуляри, 

накази, розпорядження РНК УСРР, Київських окружного і районного 

виконкомів, окружного і міського військкоматів, Ворзельського 

волвиконкому, Київської міськради. Протоколи засідань президії Київського 

райвиконкому, Київської міськради, Михайлівської, Рубежівської і 

Михайлівсько-Рубежівської сільрад, Рубежівських і Михайлівських 

сільських комісій, загальних зборів виборців і земельної громади хуторів. 

Нова Пристань, Забуча, сіл Рубежівка, Михайлівка і Михайлівка-Рубежівка. 

Листування з Київським райвиконкомом з питань землевпорядкування. 

Списки господарств, які мають надлишки землі та збіднілих, одноосібних 

господарств сіл Рубежівка, Михайлівка і х. Забуча, позбавлених прав на 

землю за невиконання агрономічного мінімуму та планів посіву. Відомості 

щодо кількості худоби і сільськогосподарського реманенту, економічного 

становища у Михайлівсько-Рубежівській сільраді, сплати колгоспами та 

індивідуальними господарствами коштів за землевпорядкування. 

Плани Київської міськради щодо заготівлі продукції. Плани роботи, 

звіти та акти перевірки роботи Рубежівської сільради; плани її земельної 

громади та комісій. Звіт Михайлівської сільради. Плани роботи 

Михайлівсько-Рубежівської сільради; протоколи загальних зборів членів 
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підпорядкованих їй колгоспів. Зведення про перебіг виборів рад на території 

Київської міської ради. Огляд роботи сільських рад, підпорядкованих 

міськраді (1931 р.). Опис справ Михайлівсько-Рубежівської сільради за 1922-

1933 роки. Статистичні відомості Рубежівського відділу РАЦС. Заяви про 

укладання шлюбу (1927-1929 рр.), розлучення (1927 р.). Списки призовників, 

допризовників, платників податків, звільнених від оподаткування, осіб, 

поновлених у виборчих правах, виборців і сільських виконавців с. Рубежівка, 

наймитів, членів колгоспу «Червона правда», колгоспних та індивідуальних 

господарств Михайлівсько-Рубежівської сільради, селян, на яких накладено 

додаткові податки, членів колгоспу та одноосібників. Листи розподілу 

селянських господарств. Позовні справи жителів с. Рубежівка. Заяви 

одноосібників про вступ до колгоспу. Трудові угоди про найм робочої сили. 

Акти перевірки Михайлівсько-Рубежівської сільради, землевпорядкування у 

селах Михайлівка, Рубежівка, на х. Забуча. Вимогові відомості виплати 

заробітної плати співробітникам сільради та сільського КНС. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (24 од.) 

11. –  

 

1. 215 

2. ф. Р-1294 

3. Синяківська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Синяк Димерського району Київського 

округу 

4. 1 оп., 40 спр., 1922-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 40 спр., 1922-1930 рр. 

7. Протоколи засідань президії Димерського райвиконкому, сільради, її 

комісій, сільського виборчкому, загальних зборів жителів села. Справи про 
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перевибори сільради. Статути, статистичні відомості і списки релігійних 

громад сіл Синяк і Раківка. Плани роботи і звіти сільради. Статистичні 

відомості щодо національного складу та економічного становища населення 

сіл Синяк і Раківка, чисельності ремісників, наявності в селі державних, 

приватних і кооперативних підприємств, товарообігу, надходження 

сільськогосподарського податку. Статистичні звіти та реєстр виданих 

свідоцтв РАЦС (1927 р.). Посвідчення і довідки про народження (1926-

1927 рр.). Заяви (з документами) про укладання і розірвання 

шлюбу (1927 р.). Списки членів сільради, виборців, осіб, позбавлених 

виборчих прав, платників єдиного сільськогосподарського податку, 

окладного страхування, неписьменних і малограмотних селян, вдів і сиріт. 

Копії посвідчень про соціальну належність жителів села. Позовні справи 

селян. Трудові договори про найм робочої сили. Акти щодо розподілу землі 

та майна між селянами, пошкодження мостів і шляхів внаслідок повені. Акти 

ревізій та опис справ архіву сільради. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 216 

2. ф. Р-1295 

3. Совківська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Совки Приміської зони Київської 

міської ради Київської області 

4. 1 оп., 135 спр., 1923-1931, 1935 рр. 

5. Опис 1 

6. 135 спр., 1923-1931, 1935 рр. 

7. Постанови, обіжники, розпорядження, інструкції ВУЦВК. 

Київського окрвиконкому, Будаївського і Київського райвиконкомів щодо 
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адміністративно-господарських питань, перерозподілу населених пунктів 

у 1926 р., переселення на Поволжя і Далекий Схід, землевпорядкування, 

хлібозаготівель, закриття церков тощо. Бюлетені розпоряджень Київської 

міськради і звіт міського виборчкому щодо виборчої кампанії в м. Києві і 

приміській зоні (1931 р.). Протоколи засідань президії окрвиконкому, 

Будаївського і Київського райвиконкомів, сільради, її комісій, загальних 

зборів жителів і виборців села. Справи про перевибори сільради. Плани 

роботи Київського райвиконкому, сільради, посівних кампаній. Звіти 

сільради. Статистичні відомості щодо економічного становища села, ходу 

посівних кампаній і збирання врожаю, надходження податків. Статистичні 

звіти відділу РАЦС. Витяги з метричних книг та довідки громадян про 

народження, смерть, укладання і розірвання шлюбу (1924-1926 рр.). Реєстр 

видавання метричних витягів та довідок (1928-1929 рр.). Списки платників 

податків, громадян 1903-1904 р.н., демобілізованих, неписьменних, дітей, 

сільських виконавців, жінок-членів сільради, ремісників, індивідуальних 

господарств села. Договір з Демієвським сільськогосподарським кредитно-

кооперативним товариством щодо організації в с. Совки прокатного пункту. 

Трудові договори про найм робочої сили. Орендні угоди селян. Акти 

розподілу землі, майна та селянських господарств. Позовні справи селян. 

Роздільні листи. Довідки громадян про місце проживання за 1935 рік. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 217 

2. ф. Р-1296 

3. Виконавчий комітет Зазим’янської сільської Ради депутатів 

трудящих, с. Зазим’я Броварського району Київської області 

4. 3 оп., 321 спр., 1920-1930, 1943-1968 рр. 
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5. Опис 1 

6. 82 спр., 1920-1930 рр. 

7. Циркуляри, розпорядження Київського окрвиконкому, Броварського 

райвиконкому, Київської міськради. Протоколи засідань районного 

виборчкому, президії і пленуму сільради, її комісій, загальних зборів жителів 

села, членів сільського КНС і земельної громади. Листування з районними 

виконкомом, військкоматом. Справи про перевибори, плани роботи і звіти 

сільради. Плани роботи і звіти сільського КНС. Списки членів сільради, 

сільського КНС, призовників, виборців, осіб, позбавлених виборчих прав, 

платників податків. Подвірна книга села (1925 р.). Картки платників 

сільськогосподарського податку (1928, 1930-1931 рр.). Заяви і свідоцтва 

громадян про реєстрацію народжень (1922, 1926-1928, 1930 рр.), шлюбу 

(1926-1928, 1930 рр.), розлучень (1926-1928 рр.), смерті (1927-1928 рр.). 

Позовні справи щодо порушення прав землекористування і розподілу майна. 

Листи розподілу селянських господарств. 

5. Опис 2 

6. 1 спр., 1922-1923 рр. 

7. Постанова ВУЦВК і листування щодо заміни трудово-гужової 

повинності грошовим податком. 

5. Опис 3 

6. 238 спр., 1943-1968 рр. 

7. Протоколи сесій і засідань сільради, її виконкому, постійно діючих 

комісій. Комплекси документів щодо виборів сільради. Звіти депутатів 

сільради на загальних зборах виборців. Плани роботи сільського виконкому і 

постійно діючих комісій. Статистичні і фінансові звіти виконкому 

сільради. Книги реєстрації та акти нотаріальних дій (1950-1956, 1958-1961, 

1963-1965, 1968-1969 рр.). Бюджети, книги прибутків і видатків. Акти 

приймання-передавання справ при зміні голови сільради, ревізій її фінансової 

діяльності. Договори про соціалістичні змагання та акти перевірок їх 

виконання. 
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8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (31 од.) 

11. –  

 

1. 218 

2. ф. Р-1297 

3. Виконавчий комітет Літківської сільської Ради депутатів 

трудящих, с. Літки Бориспільського району Київської області 

4. 2 оп., 404 спр., 1919-1930, 1943-1964 рр. 

5. Опис 1 

6. 74 спр., 1919-1930 рр. 

7. Обов’язкові постанови Жукинського райвиконкому. Протоколи 

засідань президій Семиполківського і Великодимерського райвиконкомів, 

сільради, її виконкому, комісій, загальних зборів жителів і виборців села. 

Листування з Броварським райвиконкомом, Семиполківським районним 

відділом наросвіти. Плани роботи і звіти сільради. Плани 

Великодимерського райвиконкому. Справи про перевибори сільради. 

Статистичні відомості відділу РАЦС. Заяви і довідки громадян про 

реєстрацію народжень (1923-1928, 1930 рр.), шлюбу і розлучень (1924-1928, 

1930 рр.), смерті (1928 р.). Списки платників самообкладання, 

сільськогосподарського податку, господарств, звільнених від сплати, 

сільських виконавців, виборців, осіб, позбавлених виборчих прав, членів 

сільради, жителів села. Трудові угоди про найм робочої сили. Листи 

розподілу і злиття селянських господарств.  

5. Опис 2 

6. 330 спр., 1943-1964 рр. 

7. Постанови, розпорядження Броварського і Бориспільського  

райвиконкомів. Протоколи сесій сільради, засідань її виконкому, окружних і 

дільничних виборчкомів. Протоколи і рішення сільських сходів, виборчих 
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зборів селян. Листування з райвідділом міліції. Плани роботи, зведення, 

статистичні і річні фінансові звіти сільради. Документи і книги реєстрації 

нотаріальних дій. Документи постійно діючих комісій. Особові картки 

депутатів. Списки жителів села, які зазнали збитків в роки нацистської 

окупації, родин робітників і службовців, які проживають в селі, передовиків 

колгоспів «ім. Калініна» та «ім. XVIII-го партз’їзду». Заяви і скарги громадян 

щодо роботи сільради. Штатні розписи, кошториси, бюджети, книги обліку 

прибутків і видатків, касові книги. Соціалістичні зобов’язання сільради і 

колгоспників. Умови соціалістичних змагань. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки географічного каталогу (1 од.) 

11. –  

 

1. 219 

2. ф. Р-1298 

3. Новомакалевицька сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Нові Макалевичі Іванківського району 

Київського округу 

4. 1 оп., 38 спр., 1925-1928 рр. 

5. Опис 1 

6. 38 спр., 1925-1928 рр. 

7. Постанови, обіжники, розпорядження Київського окрвиконкому, 

Іванківського райвиконкому, окружного і районного військкоматів. 

Протоколи засідань президії і пленуму окрвиконкому, райвиконкому, 

сільради, її комісій, загальних зборів жителів села. Правила про порядок 

переселення селян на землі колонізаційного фонду. Листування з 

райвиконкомом, громадськими організаціями з основної діяльності. Плани 

роботи сільради, райвиконкому та Іванківської селищної ради. Звіти і 

статистичні відомості сільради. Відомості щодо переселення селян на 
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Південь України, економічного становища і водопостачання села. Справи про 

перевибори сільради. Списки платників податків (з відомостями про їх 

матеріальне становище), наймитів, наймачів, виборців, осіб, позбавлених 

виборчих прав. Заяви громадян про реєстрацію народжень і смерті (1925 р.). 

Акти перевірки роботи сільради, обліку господарств. Трудові угоди про найм 

робочої сили. Позовні справи селян про поділ майна і порушення прав 

землекористування. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. Картки географічного каталогу (2 од.) 

11. –  

 

1. 220 

2. ф. Р-1299 

3. Опанасівська сільська Рада депутатів трудящих, с. Опанасів 

Броварського району Київської області 

4. 2 оп., 155 спр., 1927-1931, 1943-1954 рр. 

5. Опис 1 

6. 36 спр., 1927-1931 рр. 

7. Постанови, обіжники, розпорядження Київського окрвиконкому, 

Броварського райвиконкому. Протоколи засідань райвиконкому, сільради, 

загальних зборів жителів села, членів земельної громади, засновників 

добровільного пожежного товариства. Листування з райвиконкомом і 

селянами щодо прав на землю. Плани сільради щодо основної діяльності, 

роботи сільських комісій, ліквідації неписьменності, посівних кампаній. 

Статистичні звіти сільського відділу РАЦС. Зведення сільради щодо 

сільськогосподарських кампаній. Справи про перевибори сільради. 

Відомості щодо обліку релігійних громад та священиків, кількості 

населення, хуторів та індивідуальних господарств на території сільради, 

економічного становища земельної громади. Списки дітей шкільного віку, 
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жителів села, які мають землю за його межами, осіб, позбавлених виборчих 

прав, господарств, звільнених від сплати податків, оподаткованих 

промислових підприємств і господарств заможних селян. Позовні справи 

селян щодо поділу майна, порушення прав землекористування. Листи поділу 

і злиття господарств. Заяви про розірвання шлюбу (1928 р.). Договори щодо 

оренди селянами землі, контракції озимини у господарствах селян. Акти 

ревізійної комісії сільради, обстеження об’єктів оподаткування, перевірки 

щодо використання коштів самообкладання. 

5. Опис 2 

6. 119 спр., 1943-1954 рр. 

7. Постанови, директиви, розпорядження, рішення Броварського 

райвиконкому. Протоколи сесій сільради, засідань її виконкому, комісій, 

окружних і дільничних виборчкомів, загальних і виборчих зборів жителів 

села. Плани роботи, річні статистичні і фінансові звіти сільради. Плани 

роботи постійно діючих комісій сільради. Списки жителів села з 

відомостями про матеріальне становище (1943 р.). Книги реєстрації 

нотаріальних дій сільради (1944, 1946, 1953 рр.). Штатні розписи, касові 

книги, бюджети, книги обліку прибутків і видатків. Акти обстеження умов 

життя патронованих дітей, стану польових робіт тощо. Договори про 

соціалістичні змагання. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки каталогів: тематичного (11 од.), географічного (6 од.) 

11. –  

 

1. 221 

2. ф. Р-1300 

3. Виконавчий комітет Бобрицької сільської Ради депутатів 

трудящих, с. Бобрик Броварського району Київської області 

4. 2 оп., 290 спр., 1922-1931, 1944-1966 рр. 
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5. Опис 1 

6. 61 спр., 1922-1931 рр. 

7. Протоколи засідань Київського окрвиконкому, Семиполківського, 

Великодимерського райвиконкомів, сільради, її комісій, загальних зборів 

жителів села, членів, земельної громади і сільської хати-читальні. Комплекс 

документів щодо перевиборів сільради. Списки членів сільради, платників 

податків, осіб, позбавлених виборчих прав, жителів села з відомостями про 

рівень освіти. Плани роботи і звіти сільради. Звіти її комісій. Статистичні 

відомості відділу РАЦС. Заяви про реєстрацію актів цивільного стану (1925-

1927 рр.). Свідоцтва про народження (1924 р.), укладання шлюбу (1924, 

1926-1927, 1929 рр.), розлучень (1926-1927, 1929 рр.). Подвірний список, 

особисті рахунки, окладна книга платників сільськогосподарського податку. 

Трудові договори про найм робочої сили. Листи розподілу землі і майна між 

селянськими господарствами. Позовні справи селян. Акти перевірок роботи 

сільради і колгоспу «Нове життя». Касова книга, відомості виплати 

заробітної плати працівникам сільради, хати-читальні, трудової школи, 

сільської амбулаторії. 

5. Опис 2 

6. 229 спр., 1944-1966 рр. 

7. Директиви державних установ і партійних організацій. Постанови 

виконкому районної ради. Протоколи сесій сільради, засідань її виконкому і 

комісій. Плани роботи сільради, її комісій. Річні статистичні і фінансові 

звіти сільради, зведення про організаційно-масову роботу на селі. 

Документи щодо перевиборів сільради, її нотаріальних дій, роботи постійно 

діючих комісій. Книга реєстрації нотаріальних дій сільради (1958-1962 рр.). 

Штатні розписи, кошториси, бюджети, книги прибутків і видатків. 

Договори з сільрадами щодо соціалістичних змагань. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки каталогів: тематичного (11 од.), географічного (2 од.) 
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11. –  

 

1. 222 

2. ф. Р-1301 

3. Микільсько-Слобідська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Микільська Слобідка Передмістя 

м. Києва 

4. 1 оп., 28 спр., 1920-1927 рр. 

5. Опис 1 

6. 28 спр., 1920-1927 рр. 

7. Протоколи засідань Київського окрвиконкому, Броварського 

райвиконкому, сільради, сільського КНС, загальних зборів жителів села, 

членів товариства «Просвіта». Справи про перевибори сільради. 

Статистичні відомості відділу РАЦС. Книга реєстрації народжень та 

витяги з неї (1921 р.). Свідоцтва і заяви про народження, укладання і 

розірвання шлюбу (1923-1927 рр.). Списки дітей 1924 р.н., членів сільради і 

товариства «Просвіта», платників сільськогосподарського податку, жителів 

села, робітників і службовців торгівельних і промислових підприємств. 

Договори щодо утримання школи. Книга прибутків і видатків сільради. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (14 од.) 

11. –  

 

1. 223 

2. ф. Р-1302 

3. Пухівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Пухівка Приміської зони Київської 

міської ради 

4. 1 оп., 36 спр., 1919-1925, 1930, 1932 рр. 
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5. Опис 1 

6. 36 спр., 1919-1925, 1930, 1932 рр. 

7. Постанови, обіжники, накази, розпорядження ВУЦВК, РНК УСРР, 

Чернігівського губернського виконкому і продкому, Остерського повітового 

виконкому, військкомату і комісій, Броварського волвиконкому, Київського 

окрвиконкому і Броварського райвиконкому. Протоколи і витяги з 

протоколів засідань райвиконкому, сільради, загальних зборів жителів села. 

Листування сільради з повітовим і волосним виконкомами щодо 

продовольчої розкладки. Звіти сільради про роботу, зведення щодо 

оподаткування населення. План посівної кампанії (1930 р.). Справа про 

перевибори сільради. Відомості щодо посівних площ, наявності у селян 

надлишків землі, економічного стану села. Списки індивідуальних 

господарств, в яких є велика рогата худоба. Відомості про народження і 

смерть громадян (1924 р.). Списки жителів села 1884-1905 р.н., членів 

сільради, сільського КНС, сільських виконавців, дезертирів, платників 

податків, працівників освіти. Заяви громадян та акти комісій щодо збитків, 

завданих у роки громадянської війни. Бюджет сільради за 1932 рік. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки каталогів: тематичного (22 од.), географічного (6 од.) 

11. –  

 

1. 224 

2. ф. Р-1303 

3. Білицька сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Біличі Приміської зони Київської 

міської ради 

4. 1 оп., 113 спр., 1922-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 113 спр., 1922-1930 рр.  
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7. Постанови, обіжники, бюлетені Київського райвиконкому. 

Протоколи засідань Будаївського райвиконкому, сільради, її комісій, 

правління і активу хати-читальні, загальних зборів жителів села, районних 

нарад. Листування сільради із завідувачами шкіл. Справа про перевибори 

сільради. Плани і відомості щодо посівних кампаній. Плани роботи 

сільради. Статистичні відомості РАЦС. Свідоцтва, довідки, заяви про 

реєстрацію народжень (1923-1927 рр.), смерті (1927 р.), укладання і 

розірвання шлюбу (1924-1926, 1928 рр.). Довідки про місце проживання і 

матеріальне становище селян. Подвірна книга села (1926-1927 рр.). Списки 

виборців та осіб, позбавлених виборчих прав с. Біличі і х. Дехтярі, наймитів, 

селян, звільнених від сплати страхування. Трудові угоди з ремісниками і 

селянами. Позовні справи селян щодо поділу майна, порушення прав 

землекористування. Листи розподілу селянських господарств. Акти 

перевірок роботи сільради. Відомості виплати заробітної плати працівникам. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 225 

2. ф. Р-1304 

3. Віто-Литовська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Віта-Литовська Приміської зони 

Київської міської ради 

4. 1 оп., 118 спр., 1921-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 118 спр., 1921-1930 рр. 

7. Постанови ВУЦВК. Циркуляри, обіжники, накази, розпорядження 

Наркомату соціального забезпечення УСРР, Київського окрвиконкому, 

Хотівського, Будаївського і Київського райвиконкомів. Протоколи засідань 
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Будаївського райвиконкому, сільради, її комісій і секцій, загальних зборів 

жителів села, членів сільського КНС, виборців, земельної громади. Плани 

роботи сільради, її комісій. Виробничі плани сільськогосподарської артілі 

«Перемога». Річні і статистичні звіти сільради. Попередні підсумки 

Всесоюзного перепису населення та господарства в с. Віта-Литовська 

(1927 р.). Справи щодо оподаткування, культурно-освітньої роботи на селі, 

перевиборів сільради. Списки виборців з відомостями про наявність землі і 

майна, осіб, позбавлених виборчих прав, військовозобов’язаних і 

призовників, комнезамівців, членів сільради, відповідальних працівників, 

платників податків, наймитів, членів артілей, священиків. Подвірні списки 

господарств села з відомостями про розмір земельних ділянок, господарств, 

звільнених від податків. Статистичні відомості і звіти відділу РАЦС. Заяви 

громадян про укладання шлюбу (1925 р.). Позовні справи селян. Листи 

розподілу селянських господарств. Трудові договори про найм робочої сили. 

Анкети обліку наймитів. Журнал вихідної кореспонденції сільради. Книги 

прибутків і видатків. Акти фінансових ревізій. Вимогові відомості виплати 

заробітної плати вчителям сільської школи і гуртків лікнепу. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки географічного каталогу (1 од.) 

11. –  

 

1. 226 

2. ф. Р-1305 

3. Кулажинська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Кулажинці Новобасанського району 

4. 1 оп., 82 спр., 1924-1931 рр. 

5. Опис 1 

6. 82 спр., 1924-1931 рр. 
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7. Постанови, накази, інструкції РНК СРСР щодо виборів рад. 

Протоколи засідань президій райвиконкому, сільради, її комісій, районного 

виборчкому, загальних зборів жителів села, виборців, членів сільського КНС, 

земельної громади, добровільної пожежної дружини. Протоколи засідань 

сільської комісії зі сприяння хлібозаготівлям та акти щодо приховування 

зерна заможними селянами (1929 р.). Листування з райвиконкомом щодо 

виборів, оподаткування, ліквідації неписьменності тощо. Комплекс 

документів про перевибори сільради. Плани роботи і звіти райвиконкому та 

сільради, сільського виборчкому. Річний план розвитку лісового господарства 

села. Подвірний список села (1925 р.). Відомості про кількість населення та 

землі на території, підпорядкованій сільраді, осінню посівну кампанію 

1929 року. Статистичні звіти відділу РАЦС. Заяви і свідоцтва громадян 

про реєстрацію народження, шлюбу, розлучення (1928 р.). Списки жителів 

села, членів сільради, виборців, осіб, позбавлених виборчих прав, платників 

податків, кандидатів в народні засідателі. Трудові договори про найм робочої 

сили. Позовна справа У.С. Стригуна про землю. Листи та акти розподілу і 

злиття селянських господарств. Бюджети сільради. Вимогові відомості 

виплати заробітної плати працівникам сільради, хати-читальні і вчителям 

трудової школи. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (15 од.) 

11. –  

 

1. 227 

2. ф. Р-1306 

3. Виконавчий комітет Красилівської сільської Ради депутатів 

трудящих, с. Красилівка Бориспільського району Київської області 

4. 2 оп., 395 спр., 1915, 1917, 1919-1932, 1943-1964 рр. 

5. Опис 1 
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6. 113 спр., 1915-1917, 1919-1932 рр. 

7. Обіжники, розпорядження Київського окрвиконкому. Протоколи 

засідань президій і пленумів Гоголівського і Великодимерського 

райвиконкомів, сільради, її комісій, сільського комітету Українського 

Червоного Хреста, районної податкової комісії, загальних зборів жителів 

села і поселень Галки і Петрівське, членів хати-читальні, виборців. 

Протоколи сільських сходів за 1915-1917 роки. Листування з Київським 

повітовим і Гоголівським районним виконкомами, окрвиконкомом, 

волвиконкомом. Справи щодо перевиборів сільради. Плани роботи і звіти 

сільради, сільської хати-читальні. Відомості про економічне становище села 

та господарства, що увійшли до складу комуни ім. Ворошилова. Зведення про 

кооперування і колективізацію господарств членів сільського КНС, 

становище колгоспу та індивідуальних господарств. Плани посівних 

кампаній. Подвірні списки господарств (1919-1920 рр.). Книги реєстрації 

народжень (грудень 1922 – грудень 1923 рр.), смерті (1924 р.). Довідки і заяви 

громадян про укладання шлюбу (1926-1929 рр.), розлучення (1929 р.). 

Статистичні звіти РАЦС. Списки членів хати-читальні, 

сільськогосподарських артілей, особового складу сільради, кандидатів у 

члени сільради, осіб, позбавлених виборчих прав, платників податків, 

жителів села, переселенців, інвалідів, селян, у яких конфіскували надлишки 

землі, релігійних громад села. Посімейний список жителів села (1923-

1924 рр.). Списки селян-учасників громадянської війни, які бажають 

переселитися на Південь України. Анкети членів сільради. Особові рахунки 

платників єдиного сільськогосподарського податку. Журнали реєстрації 

вхідної кореспонденції. Описи справ сільради. Позовні справи селян. Акти 

розподілу селянських господарств, обміну садиб, ревізій діяльності сільради. 

Договори щодо оренди землі, найму робочої сили. Кошториси сільради. 

5. Опис 2 

6. 282 спр., 1943-1964 рр. 
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7. Постанови, рішення, розпорядження Броварського і Бориспільського 

райвиконкомів, партійних організацій, районних комісій. Протоколи сесій 

сільради, засідань її виконкому, постійно діючих комісій, окружних і 

дільничних виборчкомів, загальних зборів жителів села. Плани роботи, річні 

статистичні і фінансові звіти, зведення сільради. Відомості про жителів 

села, інтернованих, вбитих та вивезених на примусові роботи до Німеччини в 

роки Другої світової війни. Списки господарств, що входили до складу 

сільради у 1950 році. Особові картки депутатів сільради, накази і журнал 

обліку доручень для них. Книги запису нотаріальних дій сільради (1950-

1958 рр.). Штатні розписи, книги обліку прибутків і видатків, бюджети, 

касові книги. Договори про соціалістичні змагання з Требухівською 

сільрадою. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 228 

2. ф. Р-1307 

3. Воропаївська сільська рада робітничих селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Воропаївка Іванківського району 

Київського округу 

4. 1 оп., 73 спр., 1925-1929 рр. 

5. Опис 1 

6. 73 спр., 1925-1929 рр. 

7. Протоколи засідань президії Іванківського райвиконкому, сільради, 

її комісій, загальних зборів жителів села, членів земельної громади, виборців. 

Листування з райвиконкомом щодо соціального захисту населення. План 

роботи сільради та її комісій. Статистичні відомості і звіти про роботу 

сільради, чисельність дітей шкільного віку в селі. Відомості про економічне 
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становище села та списки об’єктів оподаткування, господарств 

червоноармійців, селянських господарств з інформацією про кількість землі 

та наявність великої рогатої худоби. Списки членів сільради, відповідальних 

працівників і сільських виконавців, осіб, позбавлених виборчих прав, 

платників податків. Поіменний список виборців села. Комплекс документів 

щодо роботи відділу РАЦС, перевиборів сільради. Заяви громадян про 

реєстрацію народжень і смерті (1925-1927 рр.), укладання і розірвання 

шлюбу (1926-1929 рр.). Позовні справи селян. Листи розподілу і злиття 

селянських господарств. Акти та листування щодо перевірки роботи 

сільської школи. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. Картки географічного каталогу (2 од.) 

11. –  

 

1. 229 

2. ф. Р-1308 

3. Шпитьківська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Шпитьки Приміської зони Київської 

міської ради Київської області 

4. 1 оп., 53 спр., 1923, 1926-1931, 1933 рр. 

5. Опис 1 

6. 53 спр., 1923, 1926-1931, 1933 рр. 

7. Бюлетені розпоряджень Київської міськради. Протоколи засідань 

пленуму і президії сільради, її комісій, сільського КНС, загальних зборів 

комнезамівців і жителів села та хуторів (Мрія, Осібне, Стара Мила). 

Протоколи і листування ініціативної групи сільради щодо створення 

сільськогосподарської артілі «Колос». Комплекс документів про перевибори 

сільради. Листування сільради з райвиконкомом щодо заходів з ліквідації 

неписьменності. Плани роботи сільради, сільського виборчкому. Плани і 
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звіти сільради щодо посівних кампаній. Соціалістичні зобов’язання на 

1933 рік. Звіти сільського КНС про роботу. Статистичні відомості відділу 

РАЦС. Свідоцтва і заяви громадян про реєстрацію народження, шлюбу, 

розлучення (1926-1928 рр.). Відомості щодо кількості кооперативів на селі, 

виконання плану хлібозаготівель, процесу колективізації, посівних площ 

озимини, особового складу КНС. Списки членів сільради, сільського 

кооперативного товариства, активу жінок, працівників лікарні, сільських 

виконавців, осіб, позбавлених виборчих прав, членів колгоспу «Єднання», 

платників податків. Реєстраційні картки виборців села, платників єдиного 

сільськогосподарського податку. Анкети осіб, позбавлених виборчих прав, 

членів сільського КНС. Позовні справи селян. Листи розподілу селянських 

господарств. Акти опису майна заможних селян (1930 р.). Договори про найм 

робочої сили, соціалістичні змагання між сільрадами та колгоспами. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (12 од.) 

11. –  

 

1. 230 

2. ф. Р-1309 

3. Запрудська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Запрудка Іванківського району 

Київського округу 

4. 1 оп., 45 спр., 1927-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 45 спр., 1927-1930 рр. 

7. Обіжники, інструкція Центральної виборчої комісії УСРР щодо 

перевиборів сільрад. Розпорядження, протоколи Іванківського районного і 

сільського виборчкомів. Протоколи засідань райвиконкому, пленуму і 

президії сільради, її комісій, загальних зборів виборців, членів земельної 
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громади, жителів села. Листування з райвиконкомом щодо встановлення 

опіки над сиротами. Комплекс документів щодо перевиборів сільради. Плани 

роботи і звіт сільради. Статистичні звіти відділу РАЦС. Відомості щодо 

економічного становища села. Списки виборців, осіб, позбавлених виборчих 

прав, платників сільськогосподарського податку і звільнених від сплати. 

Документи щодо встановлення опіки над дітьми. Заяви громадян про 

реєстрацію народження і смерті, укладання і розірвання шлюбу (1928 р.). 

Свідоцтва і довідки про народження, смерть, одруження (1929 р.). Позовні 

справи селян щодо поділу майна, прав землекористування. Повістки до суду. 

Листи розподілу і злиття селянських господарств. Договори та акти щодо 

обміну, оренди землі, найму робочої сили. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (3 од.) 

11. –  

 

1. 231 

2. ф. Р-1310 

3. Станишівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Станишівка Іванківського району 

Київського округу 

4. 1 оп., 9 спр., 1923-1929 рр. 

5. Опис 1 

6. 9 спр., 1923-1929 рр. 

7. Протоколи засідань президій Київського окрвиконкому, 

Іванківського райвиконкому, сільради, загальних зборів жителів села. План 

роботи сільради на 1926-1927 роки. Списки платників 

сільськогосподарського податку. Позовні справи селян щодо порушення прав 

землекористування і поділу майна. 

8. Українська 
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9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 232 

2. ф. Р-1311 

3. Виконавчий комітет Жердівської сільської Ради депутатів 

трудящих, с. Жердова Броварського району Київської області 

4. 2 оп., 361 спр., 1926-1930, 1943-1967 рр. 

5. Опис 1 

6. 21 спр., 1926-1930 рр. 

7. Протоколи засідань сільради, її комісій, загальних зборів жителів 

села, виборців. Листування з райвиконкомом щодо заходів ліквідації 

неписьменності. Плани роботи сільради і культурно-освітньої комісії. 

Відомості щодо національного складу населення села. Статистичні 

зведення відділу РАЦС. Свідоцтва і заяви громадян про укладання і 

розірвання шлюбу (1929 р.). Список членів сільської комуни. Позовні справи 

селян. Листи розподілу селянських господарств. 

5. Опис 2 

6. 340 спр., 1943-1967 рр. 

7. Постанови, директиви, рішення райвиконкому. Протоколи сесій 

сільради, засідань її виконкому, окружних виборчкомів, загальних зборів 

жителів села. Плани роботи сільради та постійно діючих комісій. Документи 

щодо діяльності комісій. Справи про перевибори сільради. Статистичні і 

фінансові звіти, зведення сільради. Документи і книги реєстрації 

нотаріальних дій. Особові картки депутатів сільради, їх звіти перед 

виборцями. Список господарств на території сільради. Штатні розписи, 

кошториси, бюджети, книги прибутків і видатків, касові книги. Заяви і 

скарги громадян щодо діяльності сільради та її виконкому. Договори про 

соціалістичні змагання між сільрадами. 
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8. Російська, українська  

9. Відкритий 

10. Картки географічного каталогу (2 од.) 

11. –  

 

1. 233 

2. ф. Р-1312 

3. Кухмістерсько-Слобідська сільська рада робітничих, селянських 

і червоноармійських депутатів, с. Кухмістерська Слобідка Передмістя 

м. Києва 

4. 1 оп., 19 спр., 1922-1927 рр. 

5. Опис 1 

6. 19 спр., 1922-1927 рр. 

7. Протоколи засідань президії Київського окрвиконкому, сільради, 

сільського виборчкому, загальних зборів жителів села. Листування з 

районними виконкомом і військкоматом щодо призову 

військовозобов’язаних. Справи про перевибори сільради. План роботи 

сільради. Свідоцтва і заяви громадян про реєстрацію народження, укладання 

і розірвання шлюбу (1926-1927 рр.). Списки осіб, позбавлених виборчих прав, 

платників сільськогосподарського податку, членів сільради, земельної 

громади, призовників. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 234 

2. ф. Р-1313  

3. Всесоюзні агрономічні курси при Київському об’єднанні 

цукрової промисловості УСРР, м. Київ 

4. 1 оп., 2 спр., 1929 р. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1929 р. 

7. Анкети і списки курсантів. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 235 

2. ф. Р-1314 

3. Виконавчий комітет Заворицької сільської Ради депутатів 

трудящих, с. Заворичі Броварського району Київської області 

4. 2 оп., 151 спр., 1922-1923, 1925-1928, 1943-1960 рр. 

5. Опис 1 

6. 38 спр., 1922-1923, 1925-1928 рр. 

7. Постанови, обіжники, розпорядження, інструкції Ніжинського 

окрвиконкому, Бобровицького райвиконкому і районної ради. Протоколи 

районного з’їзду Рад, засідань сільради, її комісій і виборчкому, загальних 

зборів жителів села, членів земельної громади. Листування з окружним 

військкоматом і райвиконкомом. Плани роботи і звіти сільради, комісій. 

Річний план розвитку лісового господарства. Списки членів сільського 

виборчкому, народних засідателів, осіб, позбавлених виборчих прав, 

платників сільськогосподарського податку, призовників, наймитів села. 

Свідоцтва і заяви громадян про реєстрацію народжень, укладання і 
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розірвання шлюбу (1927-1928 рр.). Акти поділу селянських господарств, 

Реєстр вхідних і вихідних документів сільради. 

5. Опис 2 

6. 113 спр., 1943-1960 рр. 

7. Постанови, директиви, рішення Броварського райвиконкому, 

партійних організацій. Протоколи сесій сільради, засідань її виконкому, 

комісій. Плани роботи, річні і фінансові звіти, зведення сільради. Комплекси 

документів щодо Всесоюзних переписів сільрад (1953, 1956 рр.) і виборів до 

місцевих рад. Акти перевірок діяльності сільради, приймання-передавання 

справ при зміні голови. Документи нотаріальних дій сільради. Бюджети, 

книги обліку прибутків і видатків, інвентарні книги. Договори про 

соціалістичні змагання. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 236 

2. ф. Р-1315 

3. Жулянська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Жуляни Приміської зони Київської 

міської ради 

4. 1 оп., 41 спр., 1926-1931 рр. 

5. Опис 1 

6. 41 спр., 1926-1931 рр. 

7. Обіжники, розпорядження, інструкції Київського окрвиконкому, 

Будаївського і Київського райвиконкомів. Протоколи засідань сільради, її 

комісій, наради сільських виконавців, загальних зборів виборців і жителів 

села. Плани роботи сільради. Свідоцтва і заяви громадян про укладання і 

розірвання шлюбу (1928 р.). Позовні справи та орендні угоди селян. Листи 
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розподілу селянських господарств. Договори про найм робочої сили. Особові 

рахунки платників сільськогосподарського податку. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. Картки географічного каталогу (2 од.) 

11. –  

 

1. 237 

2. ф. Р-1316 

3. Малоберезанська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Мала Березанка Лехнівського району 

Прилуцького округу Полтавської губернії 

4. 1 оп., 32 спр., 1921-1925 рр. 

5. Опис 1 

6. 32 спр., 1921-1925 рр. 

7. Постанови, розпорядження Полтавського губвиконкому, 

Переяславського і Київського повітвиконкомів. Протоколи засідань сільради, 

загальних зборів жителів села. Листування з повітвиконкомом і 

райвиконкомом щодо націоналізації землі для Яготинського цукрового 

заводу, оподаткування. Відомості щодо збору продподатку, кількості землі у 

селян, національного складу населення села. Список жителів села з 

відомостями про їх соціальну належність. Статистичні зведення відділу 

РАЦС. Списки членів сільради, власників млинів, маслоробок, посівів, 

платників податків, офіцерів і чиновників Білої армії. Заяви громадян про 

надання землі, звільнення від сплати податків. Реєстри і журнали вхідної 

кореспонденції. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 238 

2. ф. Р-1317 

3. Романівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Романівка Приміської зони Київської 

міської ради Київської області 

4. 1 оп., 56 спр., 1922-1932 рр. 

5. Опис 1 

6. 56 спр., 1922-1932 рр. 

7. Протоколи засідань президії Будаївського і Київського 

райвиконкомів Київської міськради, сільради, сільського виборчкому, 

комісій, загальних зборів жителів села і х. Стоянка. Відомості про сімейний 

стан і матеріальне становище жителів села, інвалідів і червоноармійців 

х. Стоянка. Реєстраційні картки щодо стану хуторів Романівської сільради. 

Списки членів сільради, виборців, осіб, позбавлених виборчих прав, 

платників податків, наймитів. Статистичні звіти відділу РАЦС. Заяви про 

укладання і розірвання шлюбу (1924-1927, 1929 рр.), реєстрацію народження 

і смерті (1925 р.). Довідки громадян про сімейний стан і матеріальне 

становище. Позовні справи селян. Акти поділу селянських господарств, 

перевірки роботи і приймання-передавання справ сільради, обліку дітей 

шкільного віку. Кошториси на будівництво мостів через р. Ірпінь та хати-

читальні на х. Стоянка, книга обліку прибутків і видатків, бюджет сільради. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 239 

2. ф. Р-1318 

3. Коленцівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Коленці Іванківського району 

Київського округу 

4. 1 оп., 57 спр., 1922-1928 рр. 

5. Опис 1 

6. 57 спр., 1922-1928 рр. 

7. Обіжники, накази, розпорядження, інструкції Малинського 

окрвиконкому, Чорнобильського повітового та Іванківського волосного і 

районного виконкомів. Протоколи засідань президії і пленуму Малинського і 

Київського окрвиконкомів, сільради, сільського виборчкому, комісій, 

загальних зборів жителів села, членів КНС, земельної громади, виборців. 

Плани роботи і звіти сільради. Відомості про кількість непридатної для 

сільського господарства землі, економічне становище села, стан р. Тетерів в 

межах території сільради, осіб, які мають більше 5 десятин землі, підсумки 

посівних кампаній. Статистичні звіти відділу РАЦС. Заяви громадян про 

реєстрацію народження і смерті (1923-1927 рр.), укладання і розірвання 

шлюбу (1925-1928 рр.). Реєстр записів РАЦС (1924 р.). Списки та особові 

рахунки платників податків. Списки працівників сільради, виборців, осіб, 

позбавлених виборчих прав, членів КНС, наділених землею, робітників-

мостобудівників. Позовні справи селян. Акти розподілу землі і господарств 

між селянами, перевірок роботи сільради. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 240 

2. ф. Р-1319 

3. Виконавчий комітет Калитянської сільської Ради депутатів 

трудящих, с. Калита Бориспільського району Київської області 

4. 2 оп., 296 спр., 1921, 1923-1924, 1926-1932, 1943-1963 рр. 

5. Опис 1 

6. 61 спр., 1921, 1923-1924, 1926-1932 рр. 

7. Розпорядження Броварського райвиконкому. Протоколи засідань 

президій Семиполківського і Броварського райвиконкомів, сільради, її 

комісій, загальних зборів жителів села. Листування сільради з районним 

відділом наросвіти і райвиконкомом. Справа про перевибори сільради. Плани 

роботи і звіти сільради. Відомості щодо чисельності населення на селі, 

кількості худоби та земельних площ під угіддями, нарахування 

самооподаткування, процесу колективізації. Погосподарський список жителів 

села (1921 р.). Списки розкуркулених господарств та господарств заможних 

селян. Свідоцтва і заяви громадян про реєстрацію народження (1929 р.), 

укладання і розірвання шлюбу (1929-1930 рр.). Списки членів сільради, 

сільських виконавців, осіб, позбавлених виборчих прав, виборців села і 

х. Переможжя, платників податків, жителів села з відомостями про кількість 

землі і худоби. Книга запису скарг і зауважень щодо роботи сільради. 

Позовні справи селян. Відомості виплати зарплати працівникам сільради і 

школи. Бюджет сільради. 

5. Опис 2 

6. 235 спр., 1943-1963 рр. 

7. Постанови, розпорядження, рішення Броварського і Бориспільського 

райвиконкомів. Протоколи сесій сільради, засідань її виконкому, комісій, 

загальних і виборчих зборів жителів села, окружних і дільничних 

виборчкомів. Характеристики кандидатів в депутати сільради. Накази 

депутатам та їх звіти перед виборцями. Плани роботи і звіти сільради та 

постійно діючих комісій. Книги реєстрації та документи нотаріальних дій. 
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Документи щодо перепису населення на 1 січня 1944 року. Акти про 

матеріальні збитки, завдані селу в період нацистської окупації. Списки 

жителів села, вивезених на примусові роботи до Німеччини під час Другої 

світової війни, господарств, об’єднаних сільрадою. Штатні розписи, 

бюджети, книги обліку прибутків і видатків, касові книги сільради. Договори 

про соціалістичні змагання.  

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (41 од.) 

11. –  

 

1. 241 

2. ф. Р-1320 

3. Хочевська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Хочева Іванківського району 

Київського округу 

4. 1 оп., 41 спр., 1926-1929 рр. 

5. Опис 1 

6. 41 спр., 1926-1929 рр. 

7. Протоколи засідань президії Іванківського райвиконкому, сільради, 

її комісій, сільського виборчкому, загальних зборів жителів села, членів 

земельної громади. Плани роботи і статистичні звіти сільради. Відомості 

щодо економічного становища села. Статистичні звіти відділу РАЦС. 

Реєстр виданих метричних записів і витягів (1927-1928 рр.). Заяви громадян 

про реєстрацію народження (1926-1927, грудень 1928-1929 рр.), смерті (1927, 

1929 рр.), шлюбу (1927, 1929 рр.), розлучення (1929 р.). Особові рахунки 

платників сільськогосподарського податку. Позовні справи селян. Акти 

ревізійної та облікової комісії сільради. 

8. Українська 

9. Відкритий 
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10. –  

11. –  

 

1. 242 

2. ф. Р-1321 

3. Оранська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Оране Іванківського району Київського 

округу 

4. 1 оп., 70 спр., 1923-1929 рр. 

5. Опис 1 

6. 70 спр., 1923-1929 рр. 

7. Постанови, циркуляри, розпорядження, інструкції Київського 

окружного та Іванківського районного виконкомів. Протоколи засідань 

окрвиконкому, райвиконкому, сільради, її комісій, сільського КНС, загальних 

зборів жителів села, виборців, членів земельної громади. Плани роботи і 

звіти сільради, її комісій. Справа про перевибори сільради. Статистичні 

відомості та реєстр витягів відділу РАЦС. Заяви і довідки громадян про 

реєстрацію народження і смерті (1924-1929 рр.), укладання і розірвання 

шлюбу (1925-1929 рр.). Списки членів і кандидатів в депутати сільради, 

членів сільського КНС, сільських виконавців, осіб, позбавлених виборчих 

прав. Посвідчення громадян, видані сільрадою. Позовні справи селян. Листи 

поділу селянських господарств. Договори про найм робочої сили. Акти 

ревізійної комісії сільради. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 243 

2. ф. Р-1322 

3. Потоківська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Потоки Іванківського району 

4. 1 оп., 52 спр., 1925-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 52 спр., 1925-1930 рр. 

7. Протоколи засідань президій Київського окружного та Іванківського 

районного виконкомів, сільради, її комісій, сільського КНС, загальних зборів 

жителів села. Листування з райвиконкомом щодо заходів з ліквідації 

неписьменності, ремонту шляхів. Справи про перевибори сільради. Плани 

роботи і звіти сільради. Відомості щодо кількості землі і худоби в селі, 

чисельності і національного складу населення, ходу посівних кампаній, 

матеріального становища членів сільськогосподарського кредитного 

товариства. Статистичні відомості відділу РАЦС. Свідоцтва і заяви 

громадян про реєстрацію народження (1925-1929 рр.), смерті (1926-1929 рр.), 

укладання і розірвання шлюбу (1925-1928 рр.). Списки сільських виконавців, 

народних засідателів, виборців, платників податків. Реєстраційні картки 

останніх. Листи розподілу селянських господарств. Бюджет сільради. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. Картки географічного каталогу (2 од.) 

11. –  

 

1. 244 

2. ф. Р-1323 

3. В’юнищенська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. В’юнище Переяславського району 

Київського округу 

4. 1 оп., 20 спр., 1920-1921, 1927-1928 рр. 
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5. Опис 1 

6. 20 спр., 1920-1921, 1927-1928 рр. 

7. Витяги з протоколів Переяславського райвиконкому. Протоколи 

засідань президії сільради, її комісій, загальних зборів жителів села, 

виборців, членів земельної громади. Листування з Переяславським 

волвиконкомом і райвиконкомом щодо оподаткування, заходів ліквідації 

неписьменності. Справа про перевибори сільради. Плани роботи сільради, 

проведення посівних кампаній. Довідки і заяви про реєстрацію народження і 

шлюбу (1928 р.). Списки платників продподатку, жителів села з відомостями 

про земельну власність, виборців, осіб, позбавлених виборчих прав, 

сільських виконавців. Листи розподілу селянських господарств. Договори 

про найм робочої сили. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 245 

2. ф. Р-1325 

3. Бородянська районна судово-земельна комісія при районному 

земельному відділі, с. Бородянка Київського округу  

4. 3 оп., 753 спр., 1923-1929 рр. 

5. Опис 1 

6. 568 спр., 1923-1928 рр. 

7. Циркуляри, інструкції Наркомату землеробства УСРР, Київського 

губернського земвідділу щодо розгляду земельних спорів. Реєстри справ і 

засідань районної судово-земельної комісії, касацій на рішення сільрад. 

Журнали засідань. Справи за позовами жителів сіл, хуторів і урочищ району, 

Бородянського, Київського, Макарівського районних земвідділів, 

Бородянського лісництва, сільрад, Майданівської трудової школи, сільських 
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сільськогосподарських артілей, товариств взаємодопомоги, земельних 

громад, КНС, Список народних засідателів. Відомості виплати заробітної 

плати членам комісії. 

5. Опис 2 

6. 154 спр., 1925-1928 рр. 

7. Справи за позовами жителів сіл і хуторів району, уповноважених 

земельних громад, Бородянського та Іванківського лісництв. 

5. Опис 3 

6. 31 спр., 1926-1929 рр. 

7. Справи за позовами жителів сіл і хуторів району, сільських 

земельних громад, Бородянських районного земвідділу і лісництва. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 246 

2. ф. Р-1326 

3. Іванківська районна судово-земельна комісія при районному 

земельному відділі, с. Іванків Київського округу 

4. 1 оп., 203 спр., 1925-1929 рр. 

5. Опис 1 

6. 203 спр., 1925-1929 рр. 

7. Обіжники, розпорядження Київського окружного земвідділу щодо 

порядку розгляду земельних спорів. Протоколи і рішення районної судово-

земельної комісії і сільрад. Листування з окружною прокуратурою і 

сільрадами. Відомості про кількість позовних справ з питань 

землевпорядкування і землекористування, розглянутих сільрадами 

Іванківського району. Справи за позовами жителів сіл району, сільрад, 
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сільських земельних громад, товариств взаємодопомоги, Іванківського 

районного земвідділу, лісництва. Відомості про рух справ районної комісії. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 247 

2. ф. Р-1327 

3. Димерська районна судово-земельна комісія при районному 

земельному відділі, с. Димер Київського округу Київської губернії 

4. 1 оп., 7 спр., 1924 р. 

5. Опис 1 

6. 7 спр., 1924 р. 

7. Справи за позовами жителів сіл і хуторів району. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 248 

2. ф. Р-1328 

3. Рогозівська районна судово-земельна комісія при районному 

земельному відділі, с. Рогозів Київського округу 

4. 1 оп., 50 спр., 1925-1927 рр. 

5. Опис 1 

6. 50 спр., 1925-1927 рр. 

7. Справи за позовами жителів м. Переяслав, сіл і хуторів 

Переяславського і Рогозівського районів. 

8. Українська 
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9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 249 

2. ф. Р-1329 

3. Гостомельська районна судово-земельна комісія при районному 

земельному відділі, с. Гостомель Київського округу 

4. 1 оп., 6 спр., 1926-1928 рр. 

5. Опис 1 

6. 6 спр., 1926-1928 рр. 

7. Справи за позовами жителів сіл Бородянка, Луб’янка, Нові Петрівці, 

х. Семенівка та Блиставицької земельної громади. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 250 

2. ф. Р-1330 

3. Київська окружна судово-земельна комісія, м. Київ 

4. 2 оп., 7588 спр., 1923-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 7489 спр., 1923-1929 рр. 

7. Витяги з протоколів засідань президій окружного і районних 

виконкомів. Журнали засідань Київської окружної судово-земельної комісії. 

Реєстри судових справ комісії (1925, 1928 рр.). Алфавіт до реєстру (1925 р.). 

Справи за позовами громадян, районних земвідділів, сільрад, сільських КНС, 

товариств взаємодопомоги, сільськогосподарських артілей, земельних 

громад, лісництв щодо порушення прав землекористування, поділу 
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земельних ділянок, садиб, майна. Списки відповідальних працівників 

окружної і районних судово-земельних комісій. 

5. Опис 2 

6. 99 спр., 1923-1925, 1927-1930 рр. 

7. Циркуляри Наркомату земельних справ УСРР і Київського 

окружного земвідділу. Рішення (і копії) окружної комісії за позовними 

справами. Витяги з протоколів засідань. Листування з окружною 

прокуратурою щодо розгляду касацій. Справи за позовами громадян, 

районних земвідділів, сільрад, сільських земельних громад, трудових артілей. 

Справа про надання землі колгоспу «Іскра» с. Горбовичі Київського району. 

Картки обліку позовних справ (1929 р.). Акти перевірок роботи районних 

судово-земельних комісій та сільрад. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 251 

2. ф. Р-1332  

3. Будаївська районна судово-земельна комісія при районному 

земельному відділі, с. Боярка-Будаївка Київського округу 

4. 1 оп., 77 спр., 1922-1927 рр. 

5. Опис 1 

6. 77 спр., 1922-1927 рр. 

7. Справи за позовами жителів сіл і хуторів району, Бузівського 

товариства взаємодопомоги. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 252 

2. ф. Р-1333 

3. Великодимерська районна судово-земельна комісія при 

районному земельному відділі, с. Велика Димерка Київського округу 

4. 1 оп., 4 спр., 1924, 1927 рр. 

5. Опис 1 

6. 4 спр., 1924, 1927 рр. 

7. Справи за позовами жителів сіл району. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 253 

2. ф. Р-1335 

3. Виконавчий комітет Берестянської сільської Ради депутатів 

трудящих, с. Берестянка Бородянського району Київської області 

4. 2 оп., 157 спр., 1925-1930, 1944-1954 рр. 

5. Опис 1 

6. 34 спр., 1925-1930 рр. 

7. Розпорядження Бородянського райвиконкому. Протоколи засідань 

президії райвиконкому, сільради, її виконкому, комісій, сільського 

виборчкому, загальних зборів жителів села, виборців, членів земельної 

громади. Листування з районними виконкомом і відділом наросвіти щодо 

ліквідації неписьменності. Справи про перевибори сільради. Плани роботи і 

звіти. Статистичні відомості відділу РАЦС. Довідки і заяви громадян про 

реєстрацію народження (1925-1926, 1928-1929 рр.), укладання і розірвання 

шлюбу (1925-1929 рр.). Реєстр витягів відділу РАЦС (1927 р.). Відомості 

про національний склад населення села. Списки працівників сільради, 

сільських виконавців, платників податків. Особові рахунки платників єдиного 
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сільськогосподарського податку. Листи розподілу селянських господарств. 

Договори про найм робочої сили. Щоденники роботи лікпунктів для підлітків 

і дорослих. Акти перевірки роботи і приймання-передавання справ сільради.  

5. Опис 2 

6. 123 спр., 1944-1954 рр. 

7. Директиви, рішення районних державних установ і партійних 

організацій. Протоколи сесій сільради, засідань її виконкому, загальних 

зборів жителів села, виборців. Комплекси документів щодо виборів місцевих 

рад і сільради. Особові картки депутатів. Плани роботи, річні статистичні і 

фінансові звіти, зведення сільради. Плани і списки постійно діючих комісій. 

Відомості про наявність та благоустрій поховань військовослужбовців часів 

Другої світової війни. Списки членів сільради, сільських активістів, 

господарств на території сільради на 1953 рік. Книги основних виробничих 

показників господарств колгоспників та обліку роботи депутатів сільради. 

Алфавітна книга господарств села (1950 р.). Штатні розписи, кошториси, 

касові книги, бюджети, книги обліку прибутків і видатків. Акти щодо 

збитків, завданих селу в період нацистської окупації. Договори про 

соціалістичні змагання між сільрадами. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки географічного каталогу (3 од.) 

11. –  

 

1. 254 

2. ф. Р-1337 

3. Харківецька сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Харківці Переяславського району 

Київського округу 

4. 1 оп., 26 спр., 1926-1928 рр. 

5. Опис 1 
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6. 26 спр., 1926-1928 рр. 

7. Обіжники, розпорядження Переяславського райвиконкому. 

Протоколи засідань райвиконкому, сільради, районних і сільських комісій, 

сільських виборчкому, комітету товариства взаємодопомоги, загальних 

зборів сільських виконавців, жителів села. Листування з Переяславським 

районним земвідділом. Справа про перевибори сільради. Звіти і 

статистичні зведення сільради, її комісій. Відомості про чисельність, 

національний склад, соціальну належність і матеріальне становище 

населення села, склад релігійної громади. Статистичні звіти сільського 

відділу РАЦС. Свідоцтва і довідки громадян про народження і смерть 

(1927 р.). Списки кандидатів у депутати сільради і ревізійної комісії, членів 

земельної громади. Позовні справи селян щодо сплати аліментів, порушення 

прав землекористування, поділу майна. Листи розподілу господарств. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 255 

2. ф. Р-1338 

3. Гаврилівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Гаврилівка Димерського району 

Київського округу 

4. 1 оп., 24 спр., 1922-1923, 1926-1928 рр. 

5. Опис 1 

6. 24 спр., 1922-1923, 1926-1928 рр. 

7. Обіжники, розпорядження Димерського райвиконкому. Протоколи 

засідань сільради, її комісій, сільського КНС, виборчкому, загальних зборів 

виборців і жителів села, членів кооперативного товариства ремісників-

гончарів, земельної громади. Листування з волвиконкомом і райвиконкомом 
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щодо відзначення роковин Т.Г. Шевченка, оподаткування. План роботи 

сільради. Статистичні відомості щодо національного складу населення, 

наявності у селян землі, матеріального становища родин червоноармійців. 

Списки жителів села, родин червоноармійців, інвалідів Першої світової і 

громадянської воєн, особового складу сільради, осіб, позбавлених виборчих 

прав. Окладна книга і реєстраційні картки платників єдиного 

сільськогосподарського податку. Заяви та акти щодо поділу землі і майна 

між селянами. Акти перевірки роботи і приймання-передавання справ 

сільради. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки географічного каталогу (5 од.) 

11. –  

 

1. 256 

2. ф. Р-1339 

3. Пироговицька сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Пироговичі Іванківського району  

4. 1 оп., 56 спр., 1926-1929, 1932 рр. 

5. Опис 1 

6. 56 спр., 1926-1929, 1932 рр. 

7. Обіжники, розпорядження Київського окрвиконкому, Іванківського 

райвиконкому. Протоколи засідань президій райвиконкому, сільради, її 

комісій, загальних зборів жителів села, виборців, членів земельної громади. 

Комплекс документів про перевибори сільради. Плани роботи і звіти 

сільради. Статистичні відомості відділу РАЦС. Свідоцтва і заяви громадян 

про реєстрацію народження і смерті (1926-1928 рр.), укладання і розірвання 

шлюбу (1927-1928 рр.). Списки осіб, обраних до сільради і ревізійної комісії 

та позбавлених виборчих прав. Позовні справи селян. Акти розподілу 

господарств. Окладна книга і особові рахунки платників єдиного 
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сільськогосподарського податку. Договори про найм робочої сили, оренду 

землі. Бюджет на 1932 рік. Акти перевірки роботи Оцительської сільради.  

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 257 

2. ф. Р-1340 

3. Виконавчий комітет Світильнянської сільської Ради депутатів 

трудящих, с. Світильня Броварського району Київської області 

4. 2 оп., 321 спр., 1923-1924, 1929-1930, 1943-1965 рр. 

5. Опис 1 

6. 14 спр., 1923-1924, 1929-1930 рр. 

7. Обіжники, розпорядження Гоголівського, Семиполківського і 

Великодимерського райвиконкомів, Гоголівського волвиконкому. Рішення 

Броварської районної податкової комісії на заяви і скарги жителів села. 

Протоколи засідань сільради. Листування з Гоголівським райвиконкомом 

щодо питань землевпорядкування, оподаткування тощо. Статистичні звіти 

сільради. Відомості про економічне становище села, чисельність населення. 

Списки особового складу сільради, жителів села, які отримали і приховали 

землю, осіб, позбавлених виборчих прав, платників податків, господарств, 

звільнених від оподаткування. Акт перевірки роботи школи. 

5. Опис 2 

6. 307 спр., 1943-1965 рр. 

7. Постанови, розпорядження, рішення Броварської і Бориспільської 

районних рад. Протоколи сесій сільради, засідань її виконкому, загальних і 

виборчих зборів жителів села, окружних і дільничних виборчкомів. 

Протоколи та інші документи постійно діючих комісій Світильнянської 

сільради, бюджетної комісії сільради с. Кулажинці. Плани роботи, річні 
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статистичні і фінансові звіти сільради. Зведення її виконкому і депутатів. 

Документи та журнали реєстрації нотаріальних дій сільради. Комплекс 

документів щодо виборів сільради. Особові картки депутатів, заяви 

кандидатів в депутати. Списки учасників руху Опору під час німецько-

радянської війни (1941-1943 рр.), репатрійованих жителів с. Світильня 

(1947 р.), постійно діючих комісій сільради. Заяви і скарги громадян щодо 

діяльності сільської ради і виконкому. Штатні розписи, кошториси, касові 

книги, бюджети, книги прибутків і видатків. Акти щодо здавання 

геодезичних знаків, опису майна сільради. Соціалістичні зобов’язання. 

Договори про соціалістичні змагання. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 258 

2. ф. Р-1341 

3. Студениківська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Студеники Переяславського району  

4. 1 оп., 30 спр., 1920-1930, 1932 рр. 

5. Опис 1 

6. 30 спр., 1920-1930, 1932 рр. 

7. Обіжники, розпорядження, інструкції Київських окружних 

виконкому і земвідділу. Протоколи засідань Переяславської районної 

податкової комісії, сільради, її комісій, сільського виборчкому, правління 

земельної громади, загальних зборів жителів села. Статут сільської 

земельної громади. Справи щодо перевиборів сільради, будівництва сільбуду. 

Річний план лісового господарства. Відомість обліку худоби. Статистичні 

зведення щодо чисельності неписьменного населення 11-35 років. Свідоцтва 

і заяви громадян про реєстрацію актів цивільного стану (1928 р.). Списки 
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платників податків, жителів села (з відомостями про розмір присадибних 

ділянок). Заяви громадян з питань землекористування та отримання землі. 

Акти перевірки роботи сільради, земельної громади, школи, амбулаторії. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 259 

2. ф. Р-1342 

3. Циблівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Циблі Переяславського району 

Київського округу 

4. 1 оп., 14 спр., 1922, 1924, 1927-1928 рр. 

5. Опис 1 

6. 14 спр., 1922, 1924, 1927-1928 рр. 

7. Протоколи засідань, районної податкової комісії, сільради, її комісій, 

загальних зборів жителів села. Плани роботи сільради. Статистичні звіти 

відділу РАЦС. Заяви громадян про реєстрацію народження, укладання і 

розірвання шлюбу (1928 р.), отримання дозволу на порубку лісу. Списки 

особового складу комісій сільради і десятихатників, платників податків. 

Позовні справи селян та акти розподілу господарств. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 260 

2. ф. Р-1343  

3. Пилявська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Пилява Димерського району 

Київського округу 

4. 1 оп., 15 спр., 1926-1927 рр. 

5. Опис 1 

6. 15 спр., 1926-1927 рр. 

7. Протоколи засідань президій Димерського райвиконкому, його 

культурно-освітнього відділу, сільради, її комісій, районного і сільського 

виборчкомів, загальних зборів жителів села, членів земельної громади. Плани 

роботи райвиконкому і сільради. Статистичні відомості відділу РАЦС. 

Свідоцтва і заяви громадян про реєстрацію народження, смерті, укладання і 

розірвання шлюбу (1927 р.). Списки членів сільради, кандидатів в депутати, 

осіб, позбавлених виборчих прав. Окладна книга платників єдиного 

сільськогосподарського податку.  

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 261 

2. ф. Р-1344 

3. Вінинська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Вінинці Переяславського району 

Київського округу 

4. 1 оп., 23 спр., 1927-1928 рр. 

5. Опис 1 

6. 23 спр., 1927-1928 рр. 
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7. Протоколи засідань президії сільради, її комісій, сільського 

виборчкому, правління і зборів земельної громади, загальних зборів жителів 

села. Плани роботи сільради. Відомості про розвиток народної освіти на селі 

та заходи з ліквідації неписьменності. Статистичні зведення відділу РАЦС. 

Свідоцтва і довідки громадян про народження, смерть, укладання і 

розірвання шлюбу (1928 р.). Списки виборців, осіб, позбавлених виборчих 

прав, інвалідів, які перебувають на соціальному забезпеченні. Особові 

рахунки платників єдиного сільськогосподарського податку. Заяви громадян 

про встановлення опіки над дітьми. Позовні справи селян. Акти перевірки 

роботи сільради, сільської земельної комісії, обміну земельних ділянок селян, 

розподілу селянських господарств. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. Картки географічного каталогу (1 од.) 

11. –  

 

1. 262 

2. ф. Р-1345 

3. Новосоколівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Нові Соколи Іванківського району 

Київського округу 

4. 1 оп., 32 спр., 1925-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 32 спр., 1925-1930 рр. 

7. Постанови ВУЦВК про комісії сільради. Обіжники, розпорядження, 

протоколи і витяги з протоколів Київського окрвиконкому та Іванківського 

райвиконкому. Протоколи засідань сільради, її комісій, сільського 

виборчкому, КНС, загальних зборів жителів села, жінок. Листування з 

райвиконкомом щодо культурно-освітньої роботи. Плани роботи, звіти і 

статистичні відомості сільради. Справи про перевибори сільради. 
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Статистичні звіти відділу РАЦС. Заяви і довідки про реєстрацію 

народження і смерті (1925-1926, 1928 рр.), укладання і розірвання 

шлюбу (1926, 1929 рр.). Свідоцтва про народження громадян (1929 р.). 

Списки членів і кандидатів в депутати сільради, працівників ревізійної 

комісії, власників садів і городів, виборців, осіб, позбавлених виборчих прав, 

платників податків і повинностей. Позовні справи селян. Акти розподілу 

господарств. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 263 

2. ф. Р-1346 

3. Білобережанська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Білий Берег Іванківського району 

Київської області 

4. 1 оп., 63 спр., 1926-1930, 1933 рр. 

5. Опис 1 

6. 63 спр., 1926-1930, 1933 рр. 

7. Циркуляри, обіжники, інструкції Київського окрвиконкому, 

Іванківського райвиконкому. Протоколи засідань райвиконкому, сільради, її 

виконкому, комісій, сільського КНС, кущової наради членів сільрад, 

загальних зборів жителів села, виборців, членів земельної громади, жінок сіл 

Білий Берег і Рокитна Слобода. Листування з районним культурно-освітнім 

відділом щодо ліквідації неписьменності. Справи про перевибори сільради, 

збір сільськогосподарського податку, посівні кампанії в районі 1929-1930 рр., 

реалізацію позики індустріалізації. Плани роботи райвиконкому, сільради, її 

комісій; проведення посівної кампанії 1928 р. і робіт з будівництва шляхів. 

Річні звіти сільради. Відомості про земельні громади і водозабори району, 
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кількість працездатного населення, господарств, худоби на території сільради 

та у колгоспах «Нове життя» і «Радянське село», чисельність безпритульних 

дітей у 1933 році. Списки господарств з відомостями про кількість землі, 

великої рогатої худоби і коней у селах Білий Берег і Рокитна Слобода, мережі 

шляхів, які сполучають ділянки поля на території Білобережанської сільради, 

індивідуальних господарств у селах сільради на 1933 рік. Списки особового 

складу сільради, робітників і службовців її структурних підрозділів, 

платників податків, жителів села з відомостями про сімейний стан і 

матеріальне становище. Довідки громадян про народження (1927 р.). Заяви 

про реєстрацію народження і смерті (1927-1928 рр.), укладання і розірвання 

шлюбу (1927 р.). Позовні справи селян. Акти: комісії райвиконкому щодо 

огляду сіножатей на берегах р. Здвиж, оцінки меліоративних робіт; 

приймання-передавання ділянок лісу; ревізійної комісії сільради; перевірки 

роботи хати-читальні і трудової школи. Кошториси сільрад району. Касова 

книга сільради, відомості виплати заробітної плати працівникам. Договори 

про найм робочої сили. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 264 

2. ф. Р-1347 

3. Денисівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Дениси Переяславського району 

Київського округу  

4. 1 оп., 19 спр., 1925, 1928-1929 рр. 

5. Опис 1 

6. 19 спр., 1925, 1928-1929 рр. 
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7. Обіжники, розпорядження, протоколи президії і пленуму 

райвиконкому. Протоколи засідань сільради, її комісій, сільського 

виборчкому, нарад сільських виконавців і громадських організацій, 

загальних зборів жителів села, членів земельної громади. Плани роботи і 

звіти сільради, її комісій. Плани посівних кампаній, будівництва шляхів у 

селі. Відомості щодо землевпорядкування, наявності посівних площ для 

лікарських рослин, прокатних пунктів. Мережа шляхів Переяславського 

району. Списки виборців, осіб, позбавлених виборчого права. Заяви, 

посвідчення, довідки про реєстрацію народження, розірвання шлюбу 

(1928 р.). Акти розподілу селянських господарств. Договори про найм 

робочої сили. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 265 

2. ф. Р-1348 

3. Ровівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Рови Димерського району Київського 

округу 

4. 1 оп., 10 спр., 1925-1927 рр. 

5. Опис 1 

6. 10 спр., 1925-1927 рр. 

7. Протоколи засідань президії райвиконкому, сільради, сільського 

виборчкому, загальних зборів жителів села і членів земельної громади. 

Статистичні відомості щодо соціальної належності селян, кількості землі і 

обсягу врожаю. Довідки громадян про народження, смерть, укладання і 

розірвання шлюбу (1925-1926 рр.). Списки жителів села, членів сільради, 
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виборців, осіб, позбавлених виборчих прав. Реєстраційні картки платників 

єдиного сільськогосподарського податку. Акти перевірки роботи сільради. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 266 

2. ф. Р-1349 

3. Руднянська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Рудня Семиполківського району 

Київського округу 

4. 1 оп., 27 спр., 1922-1924 рр. 

5. Опис 1 

6. 27 спр., 1922-1924 рр. 

7. Постанови ВУЦВК, РНК УСРР, Київського окрвиконкому. 

Обіжники, накази, розпорядження, інструкції Полтавського губвиконкому, 

Переяславського повітового виконкому і військкомату, Войтовського 

волвиконкому, Семиполківського райвиконкому, Прилуцького 

окрвиконкому. Протоколи волосного з’їзду Рад, засідань сільради, загальних 

зборів жителів села. Листування сільради з райвиконкомом щодо 

оподаткування, призову військовозобов’язаних, заходів з ліквідації 

неписьменності. Списки наймитів, платників податків, власників посівів на 

полях, призовників. Журнали вхідної і вихідної кореспонденції. Книга обліку 

прибутків і видатків сільради. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 267 

2. ф. Р-1350 

3. Великокрупільська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Великий Крупіль Лехнівського району 

Прилуцького округу Полтавської губернії 

4. 1 оп., 22 спр., 1922-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 22 спр., 1922-1923 рр. 

7. Постанови, обіжники, накази, розпорядження, інструкції 

Київського губернського, Переяславського повітового, Войтовського 

волосного, Прилуцького окружного і Лехнівського районного виконкомів. 

Протоколи засідань сільради, загальних зборів жителів села. Листування з 

волвиконкомом і райвиконкомом щодо кадрових питань, оподаткування. 

Списки платників податків та осіб, позбавлених виборчих прав. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 268 

2. ф. Р-1351 

3. Положаївська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Положаї Переяславського району 

Київського округу 

4. 1 оп., 12 спр., 1927-1928 рр. 

5. Опис 1 

6. 12 спр., 1927-1928 рр. 

7. Протоколи наради Переяславського райвиконкому, засідань 

сільради, її комісій, сільського виборчкому, загальних зборів товариства 

«Геть неписьменність!», жителів села. План роботи і звіт сільради. Списки 
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членів сільської хати-читальні, дітей, які не відвідують школу. Заяви 

громадян про укладання і розірвання шлюбу (1928 р.). Акти розподілу 

селянських господарств, перевірки роботи сільського відділу РАЦС. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 269 

2. ф. Р-1352 

3. Софіївсько-Борщагівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Софіївська Борщагівка Приміської зони 

Київської міської ради 

4. 1 оп., 32 спр., 1924-1927, 1929-1931 рр. 

5. Опис 1 

6. 32 спр., 1924-1927, 1929-1931 рр. 

7. Обіжники, розпорядження, протоколи президії Київського 

райвиконкому, Київської міської ради. Інструкція про облік населення в 

селах, підпорядкованих міськраді за 1931 рік. Протоколи засідань сільради, її 

комісій, загальних зборів активу, виборців, жителів села. Справа про 

перевибори сільради. Плани роботи сільради. Звіт сільської школи (1931 р.). 

Статистичні звіти відділу РАЦС. Заяви громадян про укладання 

шлюбу (1924-1925 рр.), розлучення (1925 р.). Списки членів сільради, жителів 

села з відомостями про національність і соціальний статус, осіб, позбавлених 

виборчих прав, робітників і службовців, які проживають в селі. Особові 

рахунки платників єдиного сільськогосподарського податку. Позовні справи 

селян. Акти розподілу селянських господарств, перевірки роботи сільради. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  
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11. –  

 

1. 270 

2. ф. Р-1353 

3. Виконавчий комітет Погребівської сільської Ради депутатів 

трудящих, с. Погреби Броварського району Київської області 

4. 2 оп., 408 спр., 1920-1924, 1944-1968 рр. 

5. Опис 1 

6. 34 спр., 1920-1924 рр. 

7. Постанови, циркуляри, накази, розпорядження, інструкції 

Чернігівського губернського, Остерського повітового, Київського окружного, 

Броварського волосного і районного виконкомів. Протоколи і витяги з 

протоколів окружного і районного виконкомів. Протоколи засідань сільради, 

сільського виборчкому, загальних зборів виборців, жителів села. Листування 

сільради з райвиконкомом щодо оподаткування. Списки і особові рахунки 

платників податків. Списки особового складу сільради, осіб, позбавлених 

виборчих прав, вдів і сиріт. Акти щодо розподілу селянських господарств, 

пошкодження градом ярових і озимих культур та оцінки розміру збитків. 

Реєстр вихідної кореспонденції сільради. 

5. Опис 2 

6. 374 спр., 1944-1968 рр. 

7. Постанови, директиви, розпорядження, рішення Броварського і 

Бориспільського райвиконкомів. Протоколи сесій сільради, засідань її 

виконкому, постійно діючих комісій, загальних і виборчих зборів жителів 

села, окружних і дільничних виборчкомів. Комплекси документів щодо 

перевиборів сільради. Облікові картки депутатів, їх звіти перед виборцями. 

Листи громадян до сільради. Плани роботи сільради, її виконкому, комісій. 

Річні статистичні і фінансові звіти сільради. Документи і книги реєстрації 

нотаріальних дій. Списки родин, які отримали повідомлення про загибель 

рідних в роки Другої світової війни, загиблих під час війни, репатріантів 



307 

 

(1945 р.). Заяви і скарги громадян щодо діяльності сільради і виконкому. 

Штатні розписи, кошториси, книги обліку прибутків і видатків, бюджети, 

касові книги. Соціалістичні зобов’язання сільради. Договори про 

соціалістичні змагання. Акти приймання-передавання справ при зміні голови 

сільради, перевірки фінансової діяльності. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 271 

2. ф. Р-1354 

3. Карпилівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Карпилівка Іванківського району 

Київського округу 

4. 1 оп., 17 спр., 1923-1929 рр. 

5. Опис 1 

6. 17 спр., 1923-1929 рр. 

7. Протоколи засідань сільради, її комісій, сільського виборчкому, 

загальних зборів жителів села, виборців, членів земельної громади. План 

роботи сільради (1925-1926 рр.). Списки членів сільради, сільського КНС, 

осіб, позбавлених виборчих прав. Заяви, довідки, свідоцтва громадян про 

реєстрацію народження (1924 р.), смерті (1923, 1926 рр.), укладання і 

розірвання шлюбу (1926 р.). Статистичні відомості РАЦС про реєстрацію 

смерті (1924 р.). Реєстр витягів РАЦС (1928 р.). Акти перевірки роботи 

сільради. Договори про найм робочої сили. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 272 

2. ф. Р-1355 

3. Микільсько-Борщагівська сільська рада робітничих, селянських 

і червоноармійських депутатів, с. Микільська Борщагівка Приміської 

зони Київської міської ради 

4. 1 оп., 15 спр., 1926, 1928-1932 рр. 

5. Опис 1 

6. 15 спр., 1926, 1928-1932 рр. 

7. Бюлетені розпоряджень Київської міськради. Протоколи засідань 

сільради, загальних зборів жителів села. Листування з громадськими 

організаціями. Справа про перевибори сільради. Плани посівних кампаній. 

Подвірний список жителів села. Позовні справи селян. Бюджет сільради. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 273 

2. ф. Р-1357 

3. Тарасівщинська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Тарасівщина Димерського району 

Київського округу 

4. 1 оп., 20 спр., 1923-1927 рр. 

5. Опис 1 

6. 20 спр., 1923-1927 рр. 

7. Циркуляри, розпорядження Київського окрвиконкому, Димерського 

райвиконкому. Протоколи засідань сільради, сільського виборчкому, 

загальних і виборчих зборів жителів села, членів земельної громади. 

Свідоцтва громадян про народження (1927 р.). Заяви про укладання і 

розірвання шлюбу (1927 р.). Списки членів сільради, виборців, осіб, 
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позбавлених виборчих прав, платників єдиного сільськогосподарського 

податку. Договори про найм робочої сили. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 274 

2. ф. Р-1358 

3. Ташанська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Ташань Переяславського району 

Київського округу 

4. 1 оп., 24 спр., 1928 р. 

5. Опис 1 

6. 24 спр., 1928 р. 

7. Постанови, обіжники, розпорядження Київського оружного і 

Переяславського районного виконкомів. Протоколи наради райвиконкому, 

засідань сільради, її комісій, правління і зборів земельної громади, загальних 

зборів жителів села, сільського активу і пожежної дружини. Плани роботи 

сільради. Статистичні звіти відділу РАЦС. Заяви і свідоцтва громадян про 

реєстрацію шлюбу. Списки жителів села, торгівців, осіб, поновлених у 

виборчих правах. Договори Ташанської земельної громади з районним 

земвідділом щодо отримання худоби. Позовні справи селян. Заяви громадян 

про встановлення опіки над сиротами, призначення пенсій. Акти щодо 

обміну земельних ділянок селян, передання у власність будинку. Висновки 

сільської ветеринарної комісії. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 275 

2. ф. Р-1359 

3. Сукачівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Сукачі Іванківського району 

Київського округу 

4. 1 оп., 12 спр., 1924, 1926-1929 рр. 

5. Опис 1 

6. 12 спр., 1924, 1926-1929 рр. 

7. Протоколи засідань сільради, районного і сільського КНС, 

районного виборчкому, уповноважених із землевпорядкування і земельної 

громади, загальних зборів жителів села, членів земельної громади, жінок. 

Статистичні відомості відділу РАЦС. Списки сільських виконавців, 

інвалідів з відомостями про матеріальне становище. Акт перевірки роботи 

школи. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 276 

2. ф. Р-1360 

3. Стайківська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Стайки Ржищівського району 

Київського округу 

4. 1 оп., 17 спр., 1920-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 17 спр., 1920-1923 рр. 

7. Циркуляри, розпорядження Ржищівського райвиконкому, 

Стайківського волвиконкому, Київського повітвиконкому щодо 

оподаткування та землеустрою. Протоколи засідань президії сільради. 
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Зведення сільради про виконану роботу, чисельність працездатного 

населення, сплату податків. Статистичні звіти РАЦС про реєстрацію 

смерті (1923 р.). Відомості вилучення надлишків землі у заможних селян. 

Списки платників податків, громадян, які бажають отримати сіножаті, 

нетрудового населення, керівників і робітників цегельних заводів, 

підприємств, які працюють без патентів. Акти розподілу селянських 

господарств, перевірки роботи млинів.  

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 277 

2. ф. Р-1362 

3. Гудимівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Гудимівка Київського повіту Київської 

губернії 

4. 1 оп., 6 спр., 1920-1921 рр. 

5. Опис 1 

6. 6 спр., 1920-1921 рр. 

7. Постанови, циркуляри, накази, розпорядження Київського 

повітвиконкому та Обухівського волвиконкому. Протоколи волосного з’їзду 

податкових комісій, засідань сільради, загальних зборів жителів села. 

Журнали вхідної, вихідної кореспонденції та реєстрації документів, виданих 

громадянам. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 278 

2. ф. Р-1363 

3. Перегудівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Перегуди Остерського повіту 

Чернігівської губернії 

4. 1 оп., 17 спр., 1921-1922 рр. 

5. Опис 1 

6. 17 спр., 1921-1922 рр. 

7. Постанови, циркуляри, накази, розпорядження Чернігівського 

губернського, Остерського повітового і Гоголівського волосного виконкомів. 

Протоколи VI-го повітового з’їзду Рад, засідань сільради, загальних зборів 

жителів села. Списки платників податків. Журнали вихідної кореспонденції. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 279 

2. ф. Р-1364 

3. Усівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Усівка Лехнівського району 

Прилуцького округу Полтавської губернії 

4. 1 оп., 21 спр., 1922-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 21 спр., 1922-1923 рр. 

7. Накази, розпорядження Войтовського волвиконкому, Прилуцького 

окрвиконкому, Лехнівського райвиконкому. Листування сільради з волосним 

і районним виконкомами щодо оподаткування, призову 

військовозобов’язаних, заходів ліквідації неписьменності. Протоколи 
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загальних зборів жителів села. Списки членів сільради, платників податків, 

призовників. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 280 

2. ф. Р-1365 

3. Паришківська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Паришків Лехнівського району 

Прилуцького округу Полтавської губернії

 

4. 1 оп., 22 спр., 1921-1923, 1925-1928 рр. 

5. Опис 1 

6. 22 спр., 1921-1923, 1925-1928 рр. 

7. Постанови, циркуляри, обіжники, накази, розпорядження 

Прилуцького окружного виконкому і військкомату, Лехнівського 

райвиконкому і Березанського волвиконкому з основної діяльності. 

Протоколи засідань сільради, загальних зборів жителів сіл Паришків і 

Бакулівка. Листування сільради з райвиконкомом з питань землеустрою і 

землекористування. Відомості про особовий склад сільради, кількість землі, 

що має бути надана жителям села. Підписні листи щодо зібрання коштів для 

допомоги безпритульним дітям. Списки військовозобов’язаних 1897-

1900 р.н., платників податків і звільнених від сплати, наймитів, осіб, які 

мають власні підприємства. Подвірні списки сіл Паришків і Бакулівка. Заяви 

                                                           

У складі фонду зберігаються документи Паришківської сільської ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, с. Паришків Лехнівського району Прилуцького 

округу Полтавської губернії (справи №№ 1-17, датовані 1921-1923 рр.) та Паришівської 

сільської ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Паришів 

Чорнобильського району Київського округу (справи №№ 18-22, датовані 1925-1928 рр.). 

Назва фонду дана за документальним масивом сільради, який має нижчу хронологічну 

межу і більший обсяг. 
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селян щодо отримання землі. Акти про самовільне вирубування лісу. 

Журнали вхідної кореспонденції Паришківської сільради. 

Протоколи засідань президії Чорнобильського райвиконкому (1925-

1928 рр.). Протоколи загальних зборів, посвідчення і довідки жителів 

с. Паришів (1925 р.). 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 281 

2. ф. Р-1366 

3. Мотижинська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Мотижин Макарівського району 

Київського округу 

4. 1 оп., 4 спр., 1921-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 4 спр., 1921-1923 рр. 

7. Циркуляри, обіжники, накази, розпорядження Макарівського 

волосного і районного виконкомів. Протоколи засідань райвиконкому. 

Списки членів сільради і селян, які мають власні підприємства. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 282 

2. ф. Р-1367 

3. Броварська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, сел. Бровари Броварського району 

Київського округу 

4. 1 оп., 10 спр., 1923-1924, 1927 рр. 

5. Опис 1 

6. 10 спр., 1923-1924, 1927 рр. 

7. Постанови, обіжники ВУЦВК, РНК УСРР, Київського 

окрвиконкому. Протоколи (і витяги) засідань окрвиконкому, Броварського 

райвиконкому, районного і сільського виборчкомів, сільради, загальних 

зборів жителів селища. Відомості щодо національного складу населення. 

Довідки громадян про наявність посівних площ. Списки членів новообраної 

сільради, осіб, позбавлених виборчих прав, платників окладного страхування, 

селян-власників підприємств, які підлягають оподаткуванню. Заяви громадян 

про поновлення у виборчих правах. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 283 

2. ф. Р-1368 

3. Виконавчий комітет Мироцької сільської Ради депутатів 

трудящих, с. Мироцьке Бородянського району Київської області 

4. 2 оп., 126 спр., 1930-1933, 1944-1953 рр. 

5. Опис 1 

6. 10 спр., 1930-1933 рр. 

7. Витяги з протоколів Бородянського райвиконкому. Протоколи 

засідань пленуму і президії сільради, загальних зборів жителів села. Плани 
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роботи сільради, посівних кампаній. Списки членів сільради, ревізійної 

комісії, сільських виконавців. Свідоцтва і заяви громадян про реєстрацію 

актів цивільного стану (1931-1932 рр.). Договори про найм робочої сили.  

5. Опис 2 

6. 116 спр., 1944-1953 рр. 

7. Директивні вказівки, розпорядження, рішення райвиконкому та 

інших районних державних установ. Протоколи сесій сільради, засідань її 

виконкому. Листування з райвиконкомом з основної діяльності. Комплекси 

документів щодо перевиборів сільради та особові картки депутатів. Плани 

роботи, річні статистичні і фінансові звіти сільради, сільського клубу. 

Статистичні і звітні відомості щодо кількості гуртків у клубі, підсумки 

сівби в господарствах жителів села. Списки робітників і службовців, які 

постійно проживають на території сільради. Книги основних виробничих 

показників господарств колгоспників. Кошториси, книги обліку прибутків і 

видатків, бюджети, касові книги сільради. Договір про соціалістичні 

змагання з Луб’янською сільрадою. Акти про збитки, завдані в період 

нацистської окупації, перевірку роботи сільради. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки географічного каталогу (4 од.) 

11. –  

 

1. 284 

2. ф. Р-1369 

3. Вахівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Вахівка Димерського району 

Київського округу 

4. 1 оп., 8 спр., 1924, 1926-1929 рр. 

5. Опис 1 

6. 8 спр., 1924, 1926-1929 рр. 
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7. Протоколи засідань сільради, сільського КНС, загальних зборів 

жителів села. Справа про перевибори сільради. Звіт сільради про роботу. 

Окладна книга і картки платників єдиного сільськогосподарського податку. 

Списки осіб, позбавлених виборчих прав. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 285 

2. ф. Р-1370 

3. Рокитянська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Рокитне (Кичеєве) Ворзельської волості 

Київського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 17 спр., 1922-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 17 спр., 1922-1923 рр. 

7. Циркуляри, накази, розпорядження Київського губернського, 

Київського повітового і Ворзельського волосного виконкомів щодо 

оподаткування, обліку військовозобов’язаних 1901 р.н., дозволів на торгівлю, 

землекористування, створення сільської санітарної комісії. Протоколи 

засідань сільради, загальних і виборчих зборів жителів села. Списки 

населених пунктів, прикріплених до сільради, населення села, платників 

податків та одноразового державного збору на допомогу голодуючим. 

Касова книга сільради. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 286 

2. ф. Р-1371 

3. Вишеньківська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Вишеньки Броварської волості 

Остерського повіту Чернігівської губернії 

4. 1 оп., 5 спр., 1920-1921 рр. 

5. Опис 1 

6. 5 спр., 1920-1921 рр. 

7. Протоколи засідань сільради, загальних зборів жителів села. Звіт і 

відомості про роботу комісії з допомоги родинам червоноармійців, сімейний 

стан і матеріальне становище червоноармійців, реманент та тяглову силу у 

господарствах селян. Списки жителів села, червоноармійців, працездатного 

населення. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 287 

2. ф. Р-1372 

3. Язвинківська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Язвинка Бородянської волості 

Київського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 6 спр., 1922-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 6 спр., 1922-1923 рр. 

7. Циркуляри, розпорядження Бородянського волвиконкому, міліції. 

Відомості про колишніх військовослужбовців царської армії, жителів села, 

які мають власні підприємства. Списки платників податків. Свідоцтва і 

довідки громадян про народження (1922 р.). 
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8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 288 

2. ф. Р-1373 

3. Черевківська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Черевки Лехнівського району 

Прилуцького округу Полтавської губернії 

4. 1 оп., 8 спр., 1922-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 8 спр., 1922-1923 рр. 

7. Постанови, обіжники, накази, розпорядження Переяславського 

повітвиконкому, Прилуцького окрвиконкому, Лехнівського волосного і 

районного виконкомів. Протоколи засідань сільради і загальних зборів 

жителів села. Статистичні зведення відділу РАЦС. Відомості про особовий 

склад сільради, чисельність наймитів. Список господарств на території 

сільради. Договори про найм робочої сили. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 289 

2. ф. Р-1374 

3. Лукашівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Лукаші Лехнівського району 

Прилуцького округу Полтавської губернії 

4. 1 оп., 21 спр., 1919, 1922-1924 рр. 
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5. Опис 1 

6. 21 спр., 1919 1922-1924 рр. 

7. Декрет ВУЦВК і РНК УСРР про запровадження єдиного 

сільськогосподарського податку. Інструкція РНК УСРР і повітового 

продкому щодо продподатку на користь голодуючих Поволжя та місцевих 

установ Наркомату наросвіти УСРР. Постанови, накази, обіжники, 

розпорядження Політичного управління Реввійськради СРСР, Полтавського 

губвиконкому, Переяславського повітвиконкому і військкомату, 

Прилуцького і Київського окрвиконкомів, Лехнівського райвиконкому. 

Положення про сільські ради (1923 р.). Протоколи з’їзду Рад (8 березня 

1919 р.), засідань сільради, сільського КНС, загальних зборів жителів села. 

Звіти і статистичні відомості сільради про роботу. Подвірна книга села 

(1922 р.). Списки членів сільради, жителів села, платників податків, осіб, 

позбавлених виборчих прав. Журнали вхідної і вихідної кореспонденції. 

Акти перевірки земельних ділянок селян. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 290 

2. ф. Р-1375 

3. Виконавчий комітет Руднянської сільської Ради депутатів 

трудящих, с. Рудня Броварського району Київської області 

4. 2 оп., 261 спр., 1920-1922, 1924, 1943-1965 рр. 

5. Опис 1 

6. 11 спр., 1920-1922, 1924 рр. 

7. Накази, розпорядження Переяславського повітового і 

Семиполківського волосного виконкомів. Протоколи засідань 

Семиполківського і Великодимерського райвиконкомів, сільради, сільського 
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виборчкому, загальних зборів жителів села, виборців. Листування сільради з 

Семиполківським райвиконкомом. Справа про перевибори сільради. 

Відомості щодо її особового складу. Списки осіб, позбавлених виборчих 

прав, призовників. Свідоцтва і заяви громадян про реєстрацію народження, 

укладання і розірвання шлюбу (1924 р.). 

5. Опис 2 

6. 250 спр., 1943-1965 рр. 

7. Постанови, директиви, розпорядження, рішення керівних 

державних органів і партійних організацій. Протоколи сесій сільради, 

засідань її виконкому. Плани роботи сільради. Річні статистичні і фінансові 

звіти, зведення сільради та її виконкому. Комплекси документів щодо 

виборів місцевих рад і сільради, діяльності її постійно діючих комісій. 

Особові картки депутатів сільради. Характеристики жителів села (1943-

1950 рр.). Довідки про особовий склад сільради. Книги реєстрації і документи 

нотаріальних дій. Заяви і скарги громадян щодо діяльності сільради. Штатні 

розписи, бюджет, книги обліку прибутків і видатків, касові книги сільради і 

виконкому. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 291 

2. ф. Р-1376 

3. Сомково-Долинська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Сомкова Долина Переяславського 

району Київського округу 

4. 1 оп., 13 спр., 1928 р. 

5. Опис 1 

6. 13 спр., 1928 р. 
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7. Постанови, обіжники, розпорядження Київського окрвиконкому, 

Переяславського райвиконкому, сільради. Протоколи засідань президії 

окрвиконкому, сільради, її комісій, земельної громади, загальних зборів 

виборців села. Календарний план засідань райвиконкому і сільради. Справа 

щодо перевиборів сільради. Список господарств села з відомостями про обсяг 

засіяної землі. Мережа шляхів Переяславського району. Позовні справи 

селян. Свідоцтва і заяви громадян про реєстрацію актів цивільного стану. 

Договори про найм робочої сили. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 292 

2. ф. Р-1377 

3. Жуківська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Жуківка Лехнівського району 

Прилуцького округу Полтавської губернії 

4. 1 оп., 14 спр., 1922-1924 рр. 

5. Опис 1 

6. 14 спр., 1922-1924 рр. 

7. Постанови, накази, обіжники, розпорядження Прилуцького 

окрвиконкому, Лехнівського райвиконкому. Протоколи засідань сільради, 

сільського виборчкому, загальних зборів жителів села. Листування з 

райвиконкомом щодо землеустрою, землекористування, оподаткування. 

Відомості щодо особового складу сільради. Списки членів сільради, осіб, 

позбавлених виборчих прав, платників податків. Акти перевірки фінансової 

діяльності, приймання-передавання справ сільради, опису майна родин 

дезертирів РСЧА. 

8. Українська, російська 
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9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 293 

2. ф. Р-1378 

3. Малокрупільська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Малий Крупіль Лехнівського району 

Прилуцького округу Полтавської губернії 

4. 1 оп., 7 спр., 1922-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 7 спр., 1922-1923 рр. 

7. Постанови, накази, обіжники, розпорядження Лехнівського 

райвиконкому, Войтовського волвиконкому. Протоколи засідань сільради, 

загальних зборів жителів села. Списки платників податків, власників 

підприємств. Журнал вхідної кореспонденції сільради. Вимогова відомість 

виплати заробітної плати вчителям початкової школи. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 294 

2. ф. Р-1379 

3. Виконавчий комітет Новобудської сільської Ради депутатів 

трудящих, с. Нова Буда Бородянського району Київської області 

4. 2 оп., 148 спр., 1924-1929, 1944-1954 рр. 

5. Опис 1 

6. 47 спр., 1924-1929 рр. 
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7. Циркуляри, обіжники, розпорядження ВУЦВК, президії Київського 

окрвиконкому, Бородянського райвиконкому. Протоколи засідань районних 

судово-земельної і виборчої комісій, сільради, її комісій, виборчкому, 

загальних зборів жителів села, членів земельної громади, виборців. План 

роботи і звіт сільради про роботу (1927 і 1929 рр.). Статистичні звіти, 

відомості і реєстр витягів з актів сільського відділу РАЦС (1925-1926 рр.). 

Свідоцтва і заяви громадян про реєстрацію народження (1928-1929 рр.), 

смерті (1925-1926, 1928-1929 рр.), укладання і розірвання шлюбу (1925-

1929 рр.). Витяг з книги РАЦС про розлучення громадян Я.Г. Сироти і 

О.Г. Сироти (1927 р.). Списки господарств с. Нова Буда, членів сільради, 

сільських КНС, ревізійної комісії, виконавців, осіб, позбавлених виборчих 

прав. Особові рахунки і поселещні списки платників єдиного 

сільськогосподарського податку. Подвірний опис майна поміщика 

х. Ламбертів О. Понятовського (1925 р.). Позовні справи селян. Акти ревізій 

діяльності сільради, розподілу селянських господарств. 

5. Опис 2 

6. 101 спр., 1944-1954 рр. 

7. Постанови, розпорядження, директивні вказівки райвиконкому та 

інших державних установ. Протоколи сесій сільради, засідань її виконкому, 

окружного виборчкому. Плани роботи, річні, статистичні і фінансові звіти 

сільради. Книги основних виробничих показників господарств колгоспників. 

Списки інвалідів Другої світової війни, багатодітних і одиноких матерів. 

Бюджети, книги обліку прибутків і видатків, касові книги сільради. 

Відомості нарахування заробітної плати робітникам і службовцям. Акти 

щодо збитків, завданих господарству села в період нацистської окупації, 

перевірок роботи сільради, розподілу селянських господарств. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 295 

2. ф. Р-1380 

3. Кожухівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Кожухівка Будаївського району 

Київського округу 

4. 1 оп., 20 спр., 1926-1927 рр. 

5. Опис 1 

6. 20 спр., 1926-1927 рр. 

7. Постанови, обіжники, розпорядження, витяги з протоколів НКВС 

УСРР, Київського окружного і Будаївського районного виконкомів, 

районного товариства взаємодопомоги. Протоколи районної наради лікарів і 

голів санітарних комісій, засідань сільради, сільського виборчкому, 

загальних зборів виборців. Листування райвиконкому з Київською головною 

поштовою конторою. Справи щодо культурно-освітньої роботи та 

оподаткування на селі. Плани роботи райвиконкому. Статистичні звіти 

сільради, сільського відділу РАЦС. Свідоцтва і заяви громадян про 

реєстрацію народження, укладання і розірвання шлюбу (1926 р.). Списки 

військовозобов’язаних села з відомостями про матеріальне становище. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 296 

2. ф. Р-1381 

3. Великовільшанська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Велика Вільшанка Обухівського району 

Київського округу 

4. 1 оп., 8 спр., 1924-1926 рр. 

5. Опис 1 
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6. 8 спр., 1924-1926 рр. 

7. Протоколи засідань сільради. Статистичні звіти сільського відділу 

РАЦС. Свідоцтва і заяви громадян про реєстрацію смерті, укладання і 

розірвання шлюбу (1925-1926 рр.). Особові рахунки і список платників 

єдиного сільськогосподарського податку. Позовна справа про розподіл поля і 

садиби. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 297 

2. ф. Р-1382 

3. Семенівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Семенівка Переяславського повіту 

Київської губернії 

4. 1 оп., 11 спр., 1921-1922 рр. 

5. Опис 1 

6. 11 спр., 1921-1922 рр. 

7. Постанови, накази, циркуляри, розпорядження відозви Полтавського 

губвиконкому, Переяславського повітвиконкому, Березанського 

волвиконкому. Протоколи засідань сільради, загальних зборів жителів села. 

Листування сільради з волвиконкомом щодо оподаткування. Відомості про 

збір продподатку у селі. Списки платників податків, селян (з відомостями про 

їх матеріальне становище, обсяг земельних ділянок і наявність надлишків 

землі).  

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 298 

2. ф. Р-1383 

3. Демидівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Демидів Димерського району 

Київського округу 

4. 1 оп., 12 спр., 1923-1927 рр. 

5. Опис 1 

6. 12 спр., 1923-1927 рр. 

7. Протоколи засідань сільради, сільського виборчкому, загальних 

зборів жителів села. Списки і окладна книга платників єдиного 

сільськогосподарського податку. Списки членів сільради, осіб, позбавлених 

виборчих прав, платників окладного страхування. Договори районних 

установ про оренду садиб і маєтків у селі.  

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 299 

2. ф. Р-1384 

3. Виконавчий комітет Гоголівської сільської Ради депутатів 

трудящих, с. Гоголів Бориспільського району Київської області 

4. 2 оп., 350 спр., 1923-1924, 1930, 1943-1963 рр. 

5. Опис 1 

6. 5 спр., 1923-1925, 1930 рр. 

7. Обіжники, розпорядження, протоколи засідань Гоголівського і 

Великодимерського райвиконкомів, Великодимерського районного і 

Гоголівського сільського виборчкомів, сільради. Протоколи виборчих зборів 

жителів села. Звіти сільради, її комісій про роботу. Списки осіб, позбавлених 
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виборчих прав. Посвідчення, довідки селян. Акти надання земельних угідь 

сільськогосподарській артілі «Червоний шлях». 

5. Опис 2 

6. 345 спр., 1943-1963 рр. 

7. Постанови, розпорядження, рішення Броварського і Бориспільського 

райвиконкомів. Протоколи сесій сільради, засідань її виконкому, постійно 

діючих комісій, загальних і виборчих зборів жителів села, окружних і 

дільничних виборчкомів. Накази виборців депутатам і звіти про їх 

виконання. Листування з народними комітетами Словенії. Плани роботи, 

річні статистичні і фінансові звіти сільради, постійно діючих комісій. 

Відомості і розрахунки щодо виконання планів посівних кампаній. 

Документи і книги реєстрації нотаріальних дій сільради. Особові картки, 

характеристики і списки депутатів. Списки жителів села, вивезених на 

примусові роботи до Німеччини, репатріантів, кандидатів в депутати 

сільради. Заяви і скарги жителів села щодо діяльності сільради, її виконкому. 

Штатні розписи, касові книги, бюджети, кошториси, книги обліку 

прибутків і видатків. Акти розподілу майна громадян, перевірки 

погосподарських книг сільради. Договори про соціалістичні змагання та акти 

їх перевірки. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 300 

2. ф. Р-1385 

3. Копилівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Копилів Макарівського району 

Київського округу Київської губернії 

4. 1 оп., 5 спр., 1922-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 5 спр., 1922-1923 рр. 

7. Постанови, накази, обіжники, розпорядження Київського 

окрвиконкому, Макарівського волосного і районного виконкомів щодо 

оподаткування. Списки платників податків. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 301 

2. ф. Р-1386 

3. Дернівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Дернівка Переяславського повіту 

Київської губернії 

4. 1 оп., 4 спр., 1920-1922 рр. 

5. Опис 1  

6. 4 спр., 1920-1922 рр. 

7. Обіжники, накази, розпорядження Переяславських повітових 

виконкому і військкомату, Баришівського волвиконкому. Протокол 

засідання волосного з’їзду Рад. Список особового складу сільради. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  
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11. –  

 

1. 302 

2. ф. Р-1387 

3. Миколаївська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, х. Миколаївський Димерського району 

Київського округу 

4. 1 оп., 5 спр., 1926-1927 рр. 

5. Опис 1 

6. 5 спр., 1926-1927 рр. 

7. Протоколи засідань районної податкової комісії, сільради, сільського 

виборчкому, загальних зборів жителів і виборців села. Списки осіб, 

позбавлених виборчих прав. Окладна книга платників єдиного 

сільськогосподарського податку. Заяви громадян до податкового відділу 

райвиконкому. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 303 

2. ф. Р-1388 

3. Сичівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Сичівка Димерського району 

Київського округу 

4. 1 оп., 2 спр., 1923, 1925-1926 рр. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1923, 1925-1926 рр. 

7. Протоколи загальних зборів жителів села. Особові рахунки платників 

єдиного сільськогосподарського податку. Список особового складу сільради. 
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8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 304 

2. ф. Р-1389 

3. Бортницька сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Бортничі Остерського повіту 

Чернігівської губернії 

4. 1 оп., 2 спр., 1920-1921 рр. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1920-1921 рр. 

7. Витяги з книги реєстрації актів смерті (1920 р.). Звіт і відомості 

щодо надання допомоги родинам червоноармійців. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 305 

2. ф. Р-1390 

3. Рихтянська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Рихта Димерського району  

4. 1 оп., 2 спр., 1926-1927, 1930-1931 рр. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1926-1927, 1930-1931 рр. 

7. Протоколи засідань сільради, сільського виборчкому, загальних 

зборів виборців села. Відомості і списки щодо особового складу сільради і 
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сільського виборчкому. Окладна книга платників єдиного 

сільськогосподарського податку. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 306 

2. ф. Р-1391 

3. Небелицька сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Небелиця Радомисльського повіту 

Київської губернії 

4. 1 оп., 3 спр., 1922-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 3 спр., 1922-1923 рр. 

7. Накази, циркуляри, розпорядження повітового і волосного 

виконкомів, повітового військкомату. Протокол засідання сільради. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 307 

2. ф. Р-1392 

3. Троєщинська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Троєщина Броварського району 

Київського округу Київської губернії 

4. 1 оп., 3 спр., 1920-1921, 1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 3 спр., 1920-1921, 1923 рр. 
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7. Посвідчення жителів села про місце проживання, сімейний стан, 

матеріальне становище і соціальний статус. Витяги з книг реєстрації смерті 

(1920 р.). Відомості щодо перевірки родин червоноармійців. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 308 

2. ф. Р-1393 

3. Київська губернська комісія незаможних селян при 

губернському виконавчому комітеті Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Київ 

4. 1 оп., 9 спр., 1920, 1922, 1924-1925 рр. 

5. Опис 1 

6. 9 спр., 1920, 1922, 1924-1925 рр. 

7. Постанови, обіжники, розпорядження, інструкції Центрального, і 

Київського окружного КНС, Київської губернської комісії КНС. Протоколи 

засідань Центрального КНС і губернської комісії КНС, Шевченківського 

окружного виборчкому, розширеного пленуму Черкаського окружного КНС, 

губернського, окружних і районних з’їздів та нарад КНС, загальних зборів 

незаможного студентства Київського державного медичного інституту. План 

роботи, доповіді і зведення губернського КНС. Звіти окружних КНС. Списки 

та анкети студентів Київського медичного інституту. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 309 

2. ф. Р-1394 

3. Ярешківська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Ярешки Переяславського повіту 

Київської губернії 

4. 1 оп., 2 спр., 1921-1922 рр. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1921-1922 рр. 

7. Накази, циркуляри, розпорядження Переяславського повітового і 

Лехнівського волосного виконкомів. Протоколи засідань сільради. 

Подвірний список жителів села. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 310 

2. ф. Р-1395 

3. Осокорківська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Осокорки Остерського повіту 

Чернігівської губернії 

4. 1 оп., 2 спр., 1920-1921 рр. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1920-1921 рр. 

7. Списки родин червоноармійців і відомості перевірки їх господарств. 

Статистичні зведення РАЦС щодо реєстрації смерті в 1920 році. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 311 

2. ф. Р-1396 

3. Міхлівщинсько-Алферівська сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, с. Міхлівщина 

Чорнобильського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 1 спр., 1921 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1921 р. 

7. Накази Чорнобильської повітової надзвичайної санітарної комісії і 

Красятицького волвиконкому щодо боротьби з дезертирством, самовільною 

порубкою лісу, самооподаткування населення та інших питань 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. – 

 

1. 312 

2. ф. Р-1397 

3. Прибірська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Прибірськ Іванківського району 

Київського округу 

4. 1 оп., 1 спр., 1928 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1928 р. 

7. Протоколи засідань президії і комісій сільради. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 313 

2. ф. Р-1398 

3. Мощунська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Мощун Київського району Київського 

округу 

4. 1 оп., 1 спр., 1928 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1928 р. 

7. Витяг з протоколу президії Київського райвиконкому щодо 

розподілу переселенського фонду на 1928 рік. Статут переселенського 

товариства. Список жителів села, які бажають переселитися. 

8. Українська  

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 314 

2. ф. Р-1399 

3. Крюківщинська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Крюківщина Приміської зони Київської 

міської ради Київської області 

4. 1 оп., 2 спр., 1933 р. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1933 р. 

7. Звіти про роботу сільради. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 315 

2. ф. Р-1400 

3. Ковалівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Ковалівка Чорнобильського повіту 

Київської губернії 

4. 1 оп., 1 спр., 1922 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1922 р. 

7. Накази, циркуляри, розпорядження, інструкції Чорнобильського 

повітового і Прибірського волосного виконкомів щодо землевпорядкування і 

оподаткування. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 316 

2. ф. Р-1401 

3. Дитятківська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Дитятки Чорнобильського району 

Київського округу 

4. 1 оп., 2 спр., 1922, 1925-1927 рр. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1922, 1925-1927 рр. 

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

громадян про невірне нарахування податків. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 317 

2. ф. Р-1402 

3. Малокаратульська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Мала Каратуль Переяславського повіту 

Київської губернії 

4. 1 оп., 3 спр., 1920-1921 рр. 

5. Опис 1 

6. 3 спр., 1920-1921 рр. 

7. Протоколи загальних зборів жителів села. Списки платників 

натурального податку. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 318 

2. ф. Р-1403 

3. Вороньківська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Вороньків Рогозівського району 

Київського округу Київської губернії 

4. 1 оп., 1 спр., 1924 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1924 р. 

7. Протоколи загальних зборів жителів села. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 319 

2. ф. Р-1404 

3. Мишолівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Мишоловка Приміської зони Київської 

міської ради Київської області 

4. 1 оп., 3 спр., 1933, 1935 рр. 

5. Опис 1 

6. 3 спр., 1933, 1935 рр. 

7. Постанови Київської міськради. Протоколи засідань президії 

сільради. Довідки робітників Корчеватських цегелень. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 320 

2. ф. Р-1405 

3. Сніжно-Блідчанська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, х. Сніжна Блідча Іванківського району 

Київського округу 

4. 1 оп., 1 спр., 1925-1929 рр. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1925-1929 рр. 

7. Обіжники, розпорядження, інструкції Іванківського райвиконкому. 

Протоколи сільського виборчкому і загальних зборів виборців сільради. 

8. Українська 

9. Відкритий  

10. –  

11. –  
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1. 321 

2. ф. Р-1406 

3. Машівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Машів Новошепелицького району 

Київського округу 

4. 1 оп., 2 спр., 1925-1926 рр. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1925-1926 рр. 

7. Протоколи засідань, план роботи і звіти сільради. Довідки громадян 

про матеріальне становище. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 322 

2. ф. Р-1407 

3. Руднє-Димерська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Рудня Димерська Димерського району 

4. 1 оп., 13 спр., 1925-1927, 1929-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 13 спр., 1925-1927, 1929-1930 рр. 

7. Протоколи засідань сільради, сільських комісій, виборчкому, 

загальних зборів виборців, жителів села, членів КНС. Відомості і списки 

щодо особового складу сільради. План роботи сільського виборчкому. Звіт 

комісії з перевірки роботи сільського КНС. Окладні книги платників єдиного 

сільськогосподарського податку. Списки членів ревізійної комісії сільради, 

виборців, осіб, позбавлених виборчих прав. 

8. Українська 

9. Відкритий 
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10. –  

11. –  

 

1. 323 

2. ф. Р-1408 

3. Великокарашинська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Великий Карашин Макарівського 

району Київського округу Київської губернії 

4. 1 оп., 3 спр., 1921-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 3 спр., 1921-1923 рр. 

7. Циркуляри, розпорядження Макарівського волвиконкому. 

Протоколи засідань сільради, загальних зборів жителів села. Список 

платників загальногромадського податку. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 324 

2. ф. Р-1409 

3. Биківнянська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, х. Биківня Броварської волості 

Остерського повіту Чернігівської губернії 

4. 1 оп., 3 спр., 1922-1923 рр. 

5. Опис 1  

6. 3 спр., 1922-1923 рр. 

7. Постанови, циркуляри, накази, розпорядження, інструкції 

Чернігівського губернського, Остерського повітового і Броварського 

волосного виконкомів, губернського підвідділу РАЦС. План зміни трудово-
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гужового податку в сільській місцевості на Чернігівщині. Штати сільрад і 

сільських КНС. Списки платників трудово-гужового податку, власників 

великої рогатої худоби – платників державного окладного страхування 

х. Биківня. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 325 

2. ф. Р-1410 

3. Сухолуцька сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Сухолуччя Димерського району 

Київського округу 

4. 1 оп., 6 спр., 1926-1928, 1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 6 спр., 1926-1928, 1930 рр. 

7. Протоколи засідань районної податкової комісії, сільради, сільського 

виборчкому, загальних зборів виборців і жителів села. Відомості і списки 

щодо особового складу сільради, осіб, позбавлених виборчих прав. Окладна 

книга і реєстраційні картки платників єдиного сільськогосподарського 

податку. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 326 

2. ф. Р-1411 

3. Наливайківська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Наливайківка Макарівського району 

Київського округу Київської губернії 

4. 1 оп., 5 спр., 1923 р. 

5. Опис 1 

6. 5 спр., 1923 р. 

7. Накази, обіжники, розпорядження Макарівського волосного 

районного виконкомів. Протоколи засідань сільради. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 327 

2. ф. Р-1412 

3. Фасівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Фасова Макарівського району 

Київського округу Київської губернії 

4. 1 оп., 5 спр., 1923 р. 

5. Опис 1 

6. 5 спр., 1923 р. 

7. Обіжники, накази, розпорядження, протоколи засідань і нарад 

Макарівського райвиконкому. Протоколи загальних зборів жителів села і 

наради сільського КНС. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 328 

2. ф. Р-1413 

3. Копачівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Копачі Новошепелицького району 

Київського округу 

4. 1 оп., 7 спр., 1924-1926 рр. 

5. Опис 1 

6. 7 спр., 1924-1926 рр. 

7. Накази, обіжники, розпорядження Малинського і Київського 

окрвиконкомів, Чорнобильського і Новошепелицького райвиконкомів. 

Протоколи засідань президії Малинського окрвиконкому, сільради, 

загальних зборів жителів села. Відомості про склад сільської санітарної 

комісії. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 329 

2. ф. Р-1414 

3. Янковицька сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Янковичі Васильківського району 

Київського округу 

4. 1 оп., 9 спр., 1922-1923, 1925-1928 рр. 

5. Опис 1 

6. 9 спр., 1922-1923, 1925-1928 рр. 

7. Протоколи засідань сільради, лісової комісії, загальних зборів 

жителів села, сільських виконавців. Листування з райвиконкомом щодо 

заходів ліквідації неписьменності. Річний план розвитку лісового 

господарства сільської громади на 1926-1927 роки. Заяви громадян про 
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укладання шлюбу і свідоцтва про народження і смерть (1926 р.). Списки 

сільських виконавців. Позовні справи селян. Акти розподілу господарств. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 330 

2. ф. Р-1415 

3. Виповзька сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Виповзки Переяславського повіту 

Київської губернії 

4. 1 оп., 5 спр., 1920-1922 рр. 

5. Опис 1 

6. 5 спр., 1920-1922 рр. 

7. Накази, обіжники, розпорядження Переяславського повітового 

виконкому і військкомату, Помоклівського волвиконкому. Протоколи 

засідань сільських земельної громади, санітарної комісії. Акт перевірки 

виконання продовольчої розкладки. 

8. Російська, українька 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 331 

2. ф. Р-1416 

3. Новопозняківська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Нові Позняки Остерського повіту 

Чернігівської губернії  

4. 1 оп., 1 спр., 1921 р. 
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5. Опис 1 

6. 1 спр., 1921 р. 

7. Звіт і відомості щодо надання допомоги родинам червоноармійців. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 332 

2. ф. Р-1417 

3. Гнідинська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Гнідин Остерського повіту 

Чернігівської губернії 

4. 1 оп., 1 спр., 1920 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1920 р. 

7. Список військовозобов’язаних. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 333 

2. ф. Р-1419 

3. Старопозняківська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Старі Позняки Остерського повіту 

Чернігівської губернії 

4. 1 оп., 2 спр., 1920-1921 рр. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1920-1921 рр. 
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7. Витяги з книги РАЦС щодо реєстрації смерті (1920 р.). Відомість 

перевірки господарств родин червоноармійців. Звіт про надання їм 

матеріальної допомоги.  

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 334 

2. ф. Р-1420 

3. Лучанська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Лука Київського району Київського 

округу 

4. 1 оп., 4 спр., 1924, 1926-1928 рр. 

5. Опис 1 

6. 4 спр., 1924, 1926-1928 рр. 

7. Циркуляри Будаївського райвиконкому. Окладна книга, особові 

рахунки і списки платників єдиного сільськогосподарського податку. Позовна 

справа громадян Х. Лівищенко і П. Лівищенко щодо землекористування. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 335 

2. ф. Р-1421 

3. Липівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Липівка Макарівського району 

Київського округу Київської губернії 

4. 1 оп., 1 спр., 1923 р. 
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5. Опис 1 

6. 1 спр., 1923 р. 

7. Обіжники, розпорядження Макарівського райвиконкому щодо 

землевпорядкування. Списки громадян, які отримали землю. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 336 

2. ф. Р-1422 

3. Гутянська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Гута Київського району Київського 

округу 

4. 1 оп., 5 спр., 1922, 1927-1929 рр. 

5. Опис 1 

6. 5 спр., 1922, 1927-1929 рр. 

7. Протоколи засідань сільради і загальних зборів жителів села. Річні 

фінансові звіти сільського споживчого товариства. Список членів сільради. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 337 

2. ф. Р-1423 

3. Вільшанська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Вільшанка Обухівського району 

Київського округу Київської губернії 

4. 1 оп., 2 спр., 1921-1924 рр. 
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5. Опис 1 

6. 2 спр., 1921-1924 рр. 

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

Списки селян, у яких вилучили надлишки землі. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 338 

2. ф. Р-1424 

3. Пеньожківська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Пеньожківка Уманського повіту 

Київської губернії 

4. 1 оп., 2 спр., 1917 р. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1917 р. 

7. Журнали вхідної і вихідної кореспонденції. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 339 

2. ф. Р-1425 

3. Димерське лісопромислове господарство тресту «Укрбудліс» 

Міністерства житлово-цивільного будівництва УРСР, с. Димер 

Димерського району Київської області 

4. 2 оп., 90 спр., 1944-1949 рр. 

5. Опис 1 
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6. 46 спр., 1944-1949 рр. 

7. Накази керівництва та протоколи Димерських лісозаготівельної 

контори і ліспромгоспу. Колективний договір Димерського ліспромгоспу 

тресту «Укрбудліс». Положення щодо преміювання працівників і правила 

внутрішнього трудового розпорядку. Інструкції з техніки безпеки на 

лісозаготівлях. Звіти щодо нещасних випадках на виробництві та 

покращення умов праці. Річні фінансові, кадрові, статистичні звіти. 

Квартальні зведення з кадрових питань. Списки військовослужбовців, 

демобілізованих та інвалідів Другої світової війни. Штатні розписи. Особові 

справи, картки, алфавітна книга робітників і службовців. Облікові картки 

військовозобов’язаних. Норми виробітку і розцінки на заготівлю і 

транспортування лісу. Щомісячні баланси. 

5. Опис 2 

6. 44 спр., 1944-1949 рр. 

7. Постанови, накази, розпорядження, копії наказів Димерської 

районної ради, Міністерства житлово-цивільного будівництва УРСР, тресту 

«Укрбудліс». Листування з трестом, іншими організаціями, Димерським 

лісовим господарством з виробничих питань та основної діяльності. Зведення 

та акти щодо використання лісосік. Ціни на лісопродукцію. Списки 

робітників і службовців Димерського ліспромгоспу, Старопетрівської лісової 

ділянки. Трудові угоди з тимчасовими працівниками. Індивідуальні 

соціалістичні зобов’язання робітників. Розрахункові відомості виплати 

заробітної плати (1948 р.). Картотеки по рахунках.  

8. Російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 340 

2. ф. Р-1426 

3. Гостомельська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м-ко Гостомель Київського повіту 

Київської губернії 

4. 1 оп., 2 спр., 1921-1922 рр. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1921-1922 рр. 

7. Справа про встановлення опіки над сиротами Олейниковими. 

Журнали вхідної і вихідної кореспонденції сільради. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 341 

2. ф. Р-1427 

3. Лехнівська районна судово-земельна комісія при районному 

виконавчому комітеті Ради робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с. Лехнівка Лехнівського району Прилуцького округу 

Полтавської губернії 

4. 1 оп., 135 спр., 1923-1924 рр. 

5. Опис 1 

6. 135 спр., 1923-1924 рр. 

7. Обіжники, інструкція Полтавського губернського земельного 

управління щодо порядку розгляду земельних спорів у районних судово-

земельних комісіях. Реєстр вхідних документів Лехнівських районних 

земельного управління і судово-земельної комісії. Настільний реєстр справ 

комісії. Списки співробітників. Справи за позовами громадян, Лехнівського 
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районного товариства взаємодопомоги, Малокрупільської і Ярешківської 

сільрад.  

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 342 

2. ф. Р-1428 

3. Березанська районна судово-земельна комісія при виконавчому 

комітеті Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Березань Березанського району Київського округу 

4. 1 оп., 2 спр., 1927 р. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1927 р. 

7. Справа за позовом Н. М. Мусик щодо поновлення прав 

землекористування. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 343 

2. ф. Р-1436 

3. Мироцький державний винокурний завод № 9 Управління 

об’єднання державних винокурних заводів України (Укрспиртотрест), 

сел. Немішаєве Бородянського району Київського округу 

4. 1 оп., 70 спр., 1921-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 70 спр., 1921-1930 рр. 
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7. Накази, циркуляри, розпорядження, інструкції Укрспиртотресту, 

ВРНГ УСРР. Книги наказів по заводу. Положення про обов’язки працівників. 

Протоколи засідань місцевої РКК, технічних нарад і зборів працівників. 

Листування з Укрдержспиртом. Листування і договори з Бучанським 

кооперативним товариством «Торф», приватними особами щодо контракції 

сировини і поставок палива. Виробничі програми і звіти про роботу і 

реалізацію продукції. Плани агрокультурних робіт, агрономічної допомоги 

незаможним селянам на території заводу. Доповідні записки щодо становища 

заводу. Відомості про виробництво вина. Списки, особові рахунки робітників 

і службовців. Довідки і посвідчення про відрядження. Справа про звільнення 

агронома М. П. Деренкіна. Журнали щоденних записів щодо виробництва. 

Позовні заяви на порушників контракційних угод. Описи території, майна, 

устаткування і сировини заводу. Фінансові звіти. Головні, касові книги, книги 

обліку рухомого і нерухомого майна, виробничі кошториси, звітні калькуляції 

з виробництва спирту. Відомості виплати заробітної плати працівникам. 

Акти приймання сировини, обліку руху продукції, перевірки складу 

підприємства, устаткування, протипожежної безпеки. Заяви про надання 

посівного матеріалу, прийняття на роботу. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 344 

2. ф. Р-1438 

3. Великодимерська районна спілка сільськогосподарських 

колективів, с. Велика Димерка Київської області 

4. 1 оп., 89 спр., 1930-1932 рр. 

5. Опис 1 

6. 89 спр., 1930-1932 рр. 
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7. Постанови, обіжники, розпорядження, інструкції Наркомату 

земельних справ УСРР, Укрколгоспцентру, Українського центру 

сільськогосподарських тютюнових колективів, Київської міжрайонної 

контори «Укрмеліотрест», Великодимерського райвиконкому. Накази 

районної колгоспспілки. Протоколи (і витяги) засідань правлінь районної 

колгоспспілки, колгоспів, нарад голів колгоспів і завідувачів молочно-

товарних ферм, працівників лісового господарства, загальних зборів членів 

колгоспів району. Листування з Укрколгоспцентром, колгоспами щодо ходу 

сільськогосподарських кампаній, мобілізації коштів, соціалістичних змагань, 

забезпечення колгоспів фахівцями, підготовки кадрів. Плани 

сільськогосподарських кампаній, розвитку тваринництва, будівництва, 

кредитування і капіталовкладень в господарства колгоспів і радгоспів. Річні і 

статистичні звіти та відомості колгоспів, робочі плани весняної сівби, 

жнив. Доповідні записки уповноважених районної колгоспспілки, агрономів, 

ветеринарів про роботу. Відомості щодо економічного становища, 

землевпорядкування району, процесу колективізації, обробітку технічних 

культур, соціального складу колгоспів і наявності фахівців, будівництва, 

розвитку тваринництва в колгоспах тощо. Реєстр про зміни в 

землекористуванні соціалістичного сектору району. Посвідчення, довідки, 

списки особового складу районної колгоспспілки. Списки колгоспів 

Великодимерського району, колгоспників Київської приміської зони, 

особового складу правлінь і ревізійних комісій колгоспів (з відомостями про 

їх соціальний статус), осіб, виключених з колгоспів. Кошториси і фінансові 

звіти районної колгоспспілки. Договори колгоспів з Укрколгоспцентром, 

районної колгоспспілки з колгоспами і радгоспами. Акти перевірки 

діяльності колгоспів, відведення їм землі, стану посівів, забезпечення 

робочою силою торфорозробок. Акти ревізійних комісій колгоспів. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  
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11. –  

 

1. 345 

2. ф. Р-1439 

3. Вишеньківська сільськогосподарська артіль (колгосп) 

ім. Петровського, с. Вишеньки Бориспільського району Київської 

області 

4. 1 оп., 54 спр., 1937-1942 рр. 

5. Опис 1 

6. 54 спр., 1937-1942 рр. 

7. Протоколи засідань правління і загальних зборів членів колгоспу. 

Листування з Бориспільським державним банком. Виробничі плани, плани 

капітальних робіт, сільськогосподарських кампаній, витрачання трудоднів 

колгоспу. Річні звіти про роботу. Відомості щодо валового збору зернових 

та інших культур, виконання державних зобов’язань і поставок, розподілу 

робочої сили в колгоспі. Списки членів колгоспу з відомостями про кількість 

в них худоби і птиці, передовиків. Картки перепису підприємств колгоспу на 

1 січня 1939 р, та худоби на 1 січня 1941 року Книги обліку трудоднів, 

виробничих показників та особові рахунки членів колгоспу. Книга особових 

рахунків трактористів, автомеханіків. Фінансові звіти і відомості, 

прибутково-видаткові кошториси, балансові рахунки. Опис справ архіву 

колгоспу за 1937-1939 роки. Інвентарна книга господарства за 1940 рік. Акти 

ревізійної комісії. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 346 

2. ф. Р-1440 

3. Гатненська сільськогосподарська артіль (колгосп) «Колос», 

с. Гатне Приміської зони Київської міської ради Київської області 

4. 1 оп., 81 спр., 1927-1934 рр. 

5. Опис 1 

6. 81 спр., 1927-1934 рр. 

7. Постанови, обіжники, розпорядження, інструкції Київських 

райвиконкому, міськради, міського земвідділу, сільськогосподарського 

кооперативного кредитного товариства, районної колгоспспілки. Протоколи 

засідань правління і загальних зборів членів колгоспу. Листування з 

Київським сільськогосподарським кооперативним товариством, 

Крюківщинським кущовим об’єднанням сільськогосподарських колективів. 

Виробничі та робочі плани колгоспу. Річні звіти і відомості про роботу. 

Контрольні числа посіву і контракції городини і картоплі. Норми виробітку. 

Відомості щодо економічного становища колгоспу та обліку трудоднів у 

1933 році. Списки жителів с. Гатне, членів колгоспу (середняків, бідняків, 

наймитів). Книги особових рахунків і обліку трудоднів колгоспників. Заяви 

громадян про прийняття до колгоспу, надання матеріальної допомоги та з 

інших питань. Акти передавання колгоспу землі і будівель х. Дідівщина 

Валківської сільради, їх технічної оцінки, перевірки роботи Гатненського 

колгоспу. Договори щодо контракції зернових, бобових і олійних культур, 

ремонту тари для пунктів переробки продукції. Головні і касові книги, касові 

ордери та інші фінансові документи. Відомості виплати заробітної плати 

працівникам колгоспу, видавання продуктів і фуражу колгоспникам. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (19 од.) 

11. –  
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1. 347 

2. ф. Р-1441 

3. Козинцівська сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове 

життя», с. Козинці Бородянського району Київської області 

4. 3 оп., 122 спр., 1930-1932, 1935-1936, 1943-1950 рр. 

5. Опис 1 

6. 68 спр., 1935-1936 рр. 

7. Постанови, обіжники, розпорядження, агрономічні правила 

Київського облвиконкому, Бородянських районних виконкому і земвідділу, 

уповноваженого комітету заготівель РНК УСРР у Бородянському районі, 

Українського НДІ соціалістичного землеробства. Протоколи засідань 

правління, загальних зборів членів колгоспу, бригад і учасників товариства 

Червоного Хреста. Плани колгоспу (виробничі, щодо землекористування, 

меліоративних робіт), хат-лабораторій району. Звіти і зведення з основної 

діяльності. Книги і відомості обліку сільськогосподарської продукції, 

трудоднів колгоспників, розрахунків з ними. Особові рахунки і списки членів 

колгоспу. Облікові відомості щодо посівів ярових і озимих культур, 

становища села, наявності місць для створення ставків. Відомості видавання 

продукції членам колгоспу, виплати заробітної плати працівникам. 

Соціалістичні зобов’язання членів колгоспу. Договори та акти щодо 

ремонту приміщень для худоби. Головні книги колгоспу. 

5. Опис 2 

6. 10 спр., 1930-1932, 1935 рр. 

7. Протоколи засідань правління і загальних зборів членів колгоспу. 

Відомості обліку трудоднів за 1935 рік. Акти контрольно-облікової комісії із 

прийняття робіт колгоспних бригад. 

5. Опис 3 

6. 44 спр., 1943-1950 рр. 

7. Протоколи засідання правління колгоспу. Річні виробничі плани і 

звіти. Проект планування забудови і благоустрою с. Козинці (1946 р.). Книги 
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обліку продукції, майна, рахунків, натуральних і фінансових витрат, 

грошових фондів і розподілу коштів. Головні, прибутково-видаткові книги, 

кошториси. Норми виробітку на 1949-1950 роки. Опис документів архіву за 

1943-1949 роки. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки систематичного каталогу (3 од.) 

11. –  

 

1. 348 

2. ф. Р-1442 

3. Требухівська сільськогосподарська артіль (колгосп) «Жовтень», 

с. Требухів Приміської зони Київської міської ради Київської області 

4. 1 оп., 28 спр., 1932-1934 рр. 

5. Опис 1 

6. 28 спр., 1932-1934 рр. 

7. Постанови, обіжники, розпорядження, інструкції Київської 

міськради і міського земвідділу, сільради. Протоколи засідань правління і 

загальних зборів членів колгоспу. Плани і відомості щодо 

сільськогосподарських кампаній. Виробничо-фінансові плани. Річні звіти, 

зведення і відомості колгоспу, колгоспної пекарні про роботу. Книги обліку 

трудоднів колгоспників. Списки керівництва і фахівців колгоспу, дітей 

колгоспників, які відвідували дитячий садок (1933 р.). Відомості видавання 

продуктів для сільського дитсадка (1933 р.). Особові рахунки колгоспників. 

Фінансові звіти, книги обліку прибутків і видатків, головні книги, відомості 

розподілу прибутків колгоспу. Акти і розписки щодо розподілу тяглової сили 

і реманенту між колгоспними бригадами, перевірки діяльності колгоспу. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  
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11. –  

 

1. 349 

2. ф. Р-1443 

3. Голенська сільськогосподарська артіль (колгосп) 

«Незаможник», с. Голе Бородянського району Київської області 

4. 2 оп., 104 спр., 1928-1936 рр. 

5. Опис 1 

6. 72 спр., 1928-1935 рр. 

7. Постанови, обіжники, розпорядження, положення, інструкції 

Наркомату земельних справ і РНК УСРР, Київської окружної колгоспспілки, 

Бородянського районного виконкому і земвідділу. Протоколи засідань 

республіканської земельної комісії, правління, бюро праці, загальних зборів 

членів і бригад колгоспу. Листування з районним земвідділом з основної 

діяльності. План державних поставок зерна колгоспниками та 

одноосібниками. Виробничі і робочі плани колгоспу та завдання бригад. 

Звіти колгоспної ферми. Відомості щодо економічного становища колгоспу 

та розподілу кредитів, руху поголів’я великої рогатої худоби, наявності 

сільськогосподарської техніки, приміщень. Списки промислових підприємств 

колгоспу, колгоспників. Головні книги колгоспу. Книги обліку та особових 

рахунків членів колгоспу, їх трудоднів, розрахунків з МТС, тракторними 

бригадами, колгоспниками. Книги обліку майна, продукції, насіння, фуражу, 

натуральних і грошових витрат. Інвентарна книга. Договори та акти про 

закріплення у вічне користування земель колгоспу, контракцію сіна, 

технічних культур, сільськогосподарської продукції. Акти перевірки роботи 

колгоспу, становища тяглової сили. 

5. Опис 2 

6. 32 спр., 1930-1932, 1935-1936 рр. 

7. Постанови бюро районного парткому. Обіжники, розпорядження 

районних виконкому, земвідділу, колгоспспілки. Протоколи засідань 
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правління і загальних зборів членів колгоспу. Плани та звіти колгоспу. 

Статистичні звіти про роботу тваринницьких ферм. Книги обліку фондів і 

грошових витрат, сільськогосподарської продукції, трудоднів колгоспників. 

Списки господарств, які законтрактували озимину, членів колгоспу та їх 

родин. Заяви громадян про прийняття до колгоспу. Особові рахунки 

колгоспників. Інвентарні описи майна колгоспу. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 350 

2. ф. Р-1444  

3. Здвижівська сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, 

с. Здвижівка Бородянського району Київської області 

4. 2 оп., 70 спр., 1934-1936, 1944-1958 рр. 

5. Опис 1 

6. 30 спр., 1934-1936 рр. 

7. Постанови, обіжники, розпорядження Бородянських районних 

виконкому і земвідділу. Протоколи засідань правління і загальних зборів 

членів колгоспу ім. Шевченка с. Феліціалівка. Виробничі та оперативні 

плани. Звіти і статистичні відомості колгоспу. Облікові відомості місць 

для створення ставків. Паспорт насіннєвого фонду колгоспу. Договори і 

зобов’язання щодо контракції та поставок продукції сільського господарства. 

Головні книги колгоспу. Особові рахунки колгоспників. Відомості обліку 

трудоднів. Акти ревізійної комісії колгоспу. 

5. Опис 2 

6. 40 спр., 1944-1958 рр. 

7. Протоколи засідань правління і загальних зборів членів колгоспу 

ім. Шевченка c. Феліціалівка. Виробничі плани і звіти. Книги обліку майна, 
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фондів, приросту тваринництва, головних рахунків, натуральних прибутків і 

їх розподілу. Прибутково-видаткові кошториси. Акти щодо збитків, 

завданих в період нацистської окупації.  

Протоколи засідань правління і загальних зборів членів колгоспу 

ім. Кірова с. Здвижівка. Звіти колгоспу за 1950-1951 роки 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 351 

2. ф. Р-1445 

3. Небратська сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, 

с. Небрат Бородянського району Київської області 

4. 3 оп., 217 спр., 1934-1936, 1941-1959 рр. 

5. Опис 1 

6. 34 спр., 1934-1936 рр. 

7. Постанови, обіжники, розпорядження, інструкції ЦК КП(б)У, 

Наркомату земельних справ УСРР, Бородянських районних виконкому і 

земвідділу. Плани, звіти і відомості щодо сільськогосподарських кампаній, 

роботи ферм, переробки продукції. Виробничі та оперативні плани. Річні і 

фінансові звіти. Паспорт колгоспу (1936 р.). Відомості щодо стаханівського 

руху в колгоспі, діяльності підприємств. Списки колгоспників з відомостями 

про нарахування їм зерна і продукції на трудодні, бригадирів та ударників. 

Відомості і книги обліку майна, продукції колгоспів, трудоднів та особових 

рахунків колгоспників. Заяви громадян про прийняття до колгоспу, надання 

матеріальної допомоги, землі. Договори колгоспу з МТС, заготівельними 

організаціями. Акти ревізійної, контрольно-облікової комісій, лабораторних 

досліджень якості зерна. Головні, касові та розрахункові книги, кошториси 

колгоспу. 



362 

 

5. Опис 2 

6. 61 спр., 1941-1949 рр. 

7. Протоколи засідань правління і загальних зборів членів колгоспу. 

Річні виробничі плани і звіти. Книги головних рахунків, обліку майна, фондів 

прибутків і видатків, кошториси. Акти щодо збитків, завданих в період 

нацистської окупації, перевірок діяльності колгоспу. Умови соціалістичних 

змагань між колгоспами. Соціалістичні зобов’язання. 

5. Опис 3 

6. 122 спр., 1950-1959 рр. 

7. Постанови, рішення районних державних установ і партійних 

організацій. Статут сільськогосподарської артілі (колгоспу). Протоколи 

засідань правління та загальних зборів членів колгоспу. Річні виробничі плани 

і звіти. Журнали запису зауважень і пропозицій відповідальних працівників 

виконкому районної ради, райкому КП(б)У, фахівців сільського 

господарства. Книги головних рахунків та обліку виконаних робіт і затрат 

трудоднів, фондів, грошових та натуральних прибутків і видатків, 

кошториси. Норми виробітку. Акти перевірок діяльності колгоспу, 

приймання-передавання новозбудованих господарських об’єктів. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 352 

2. ф. Р-1446 

3. Горбовицька сільськогосподарська артіль (колгосп) «Іскра», 

с. Горбовичі Київського району Київського округу 

4. 1 оп., 3 спр., 1927-1929 рр. 

5. Опис 1 

6. 3 спр., 1927-1929 рр. 
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7. Протоколи, витяги з протоколів засідань Київського райвиконкому, 

сільради, загальних зборів членів артілі. Виробничий план на 1928-1929 роки. 

Річний звіт (1927 р.). Акти, відомості, угоди щодо землевпорядкування 

артілі, обміну земельних ділянок колгоспників. Список членів артілі. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 353 

2. ф. Р-1447 

3. Жереб’ятинська сільськогосподарська артіль (колгосп) 

ім. Ворошилова, с. Жереб’ятин Бориспільського району Київської 

області 

4. 1 оп., 1 спр., 1939 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1939 р. 

7. Особисті рахунки членів колгоспу. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки географічного каталогу (1 од.) 

11. –  

 

1. 354 

2. ф. Р-1448 

3. Калитянська сільськогосподарська артіль (колгосп) 

«Переможець», с. Калита Приміської зони Київської міської ради 

Київської області 

4. 1 оп., 6 спр., 1931-1932 рр. 

5. Опис 1 



364 

 

6. 6 спр., 1931-1932 рр 

7. Обіжники, розпорядження Великодимерської районної 

колгоспспілки. Протоколи засідання правління і загальних зборів членів 

колгоспу. Листування, плани і звіти щодо мобілізації коштів. Відомості 

щодо оподаткування населення, обліку вироблених трудоднів. Списки членів 

колгоспу. Табелі явки колгоспників на роботу. Акти щодо надання землі 

колгоспу та індивідуальним господарствам. Договір на контракцію посівів 

озимих. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (2 од.) 

11. –  

 

1. 355 

2. ф. Р-1449 

3. Білогородське кущове об’єднання сільськогосподарських 

колективів «З’єднання», с. Білогородка Київського району 

4. 1 оп., 1 спр., 1930 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1930 р. 

7. Протоколи засідань правлінь кущового об’єднання і колгоспів. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 356 

2. ф. Р-1450 

3. Хотівсько-Пирогівське кущове об’єднання 

сільськогосподарських колективів, с. Хотів Київського району 

4. 1 оп., 2 спр., 1930 р. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1930 р. 

7. Витяг з протоколу засідання президії Київського райвиконкому про 

роботу Хотівського куща колгоспів. Відомості щодо процесу колективізації, 

становища і діяльності колгоспів і комун. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 357 

2. ф. Р-1451 

3. Київське відділення Українського державного об’єднання з 

будівництва меліоративних будівель (Укрдержмеліобуд), м. Київ 

4. 1 оп., 752 спр., 1924-1926 рр. 

5. Опис 1 

6. 752 спр., 1924-1926 рр. 

7. Постанови РНК УСРР, колегії Наркомату РСІ УСРР, Київського 

губвиконкому, циркуляри ЦК профспілки будівельних робітників, інструкції 

з основної діяльності Української державної меліоративно-будівельної 

контори і Українського державного об’єднання з будівництва меліоративних 

будівель. Положення і статут про Укрдержмеліобудконт. Накази 

завідувача і патенти Київського відділення контори та Укрдержмеліобуду. 

Протоколи технічних нарад при Укрдержмеліобуді і його відділеннях, 

засідань місцевої РКК, комісії з електрифікації УСРР, планової комісії 
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Наркомату землеробства УСРР. Листування з Наркоматом землеробства 

УСРР, профспілковими організаціями, губернськими відділами та 

управліннями, окружними виконкомами і земельними управліннями, 

Сільбанком, уповноваженими Укрдежмеліобудконту в округах, установами і 

підприємствами, виконробами з виробничих питань. Перспективні плани з 

меліорації і будівництва у Коростенському, Уманському і Чернігівському 

округах. Плани роботи і звіти Київського відділення. Звіти 

Укрдержмеліобудконту, уповноважених в округах, виконробів про виконану 

роботу. Тези доповіді «Характер, обсяг і порядок проведення меліоративних 

робіт в лісостепу в 1925-1926 рр.». Відомості щодо виконаних 

гідромеліоративних робіт, особового складу співробітників. Договори і 

кошториси на проведення будівельно-ремонтних і меліоративних робіт, 

гідрогеологічних досліджень. Проекти, пояснювальні записки до проектів 

щодо гідромеліоративних робіт на річках (Івот, Вересень), болотах, 

Мліївській дослідній станції та інших об’єктах. Звіти і пояснювальні записки 

виконробів з додатками та кресленнями. Проекти і кошториси щодо 

будівельно-ремонтних робіт на підприємствах, будівництва трудових шкіл. 

Договори про оренду майстерень. Рапорти, анкети, посвідчення, мандати 

співробітників Київського відділення Укрдержмеліобуду. Трудові договори із 

співробітниками. Особові справи працівників. Заяви громадян про прийняття 

на роботу. Книги обліку установ, допоміжних підприємств, відповідальних 

осіб, службовців Київського відділення. Особові рахунки, відомості виплати 

заробітної плати працівників Київського відділення. Головні книги, рахунки 

підзвітних осіб та установ, кредиторів, книги видатків, журнали вхідних і 

вихідних документів, обліку виданих і одержаних векселів, нарахувань, 

застав щодо виконаних робіт. Акти приймання робіт з дослідження боліт. 

Відгуки замовників. Акти, звіти, табелі, ордери, розрахунки щодо витрат на 

будівельні, гідромеліоративні і ремонтні роботи на різних об’єктах. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 
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10. –  

11. –  

 

1. 358 

2. ф. Р-1452 

3. Бориспільське радянське господарство ім. М.І. Калініна, 

смт. Бориспіль Бориспільського району Київської області 

4. 1 оп., 1 спр., 1934 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1934 р. 

7. Інвентарні описи рухомого і нерухомого майна радгоспу. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 359 

2. ф. Р-1453 

3. Бобрицька сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя», 

с. Бобрик Приміської зони Київської міської ради  

4. 1 оп., 1 спр., 1932 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1932 р. 

7. Робочий план весняної сільськогосподарської кампанії колгоспу. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 360 

2. ф. Р-1454 

3. Семенівська сільськогосподарська артіль (колгосп) «В єдності 

сила», х. Семенівка Гостомельського району Київського округу 

Київської губернії 

4. 1 оп., 1 спр., 1922-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1922-1923 рр. 

7. Протоколи загальних зборів членів артілі та додатки до них. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 361 

2. ф. Р-1455 

3. Обухівська трудова землеробська артіль «Спілка», с. Обухів 

Обухівського району Київського округу Київської губернії 

4. 1 оп., 1 спр., 1924 р.  

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1924 р. 

7. Протоколи загальних зборів членів сільського КНС щодо створення 

трудової артілі. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 362 

2. ф. Р-1456 

3. Баланівська сільськогосподарська комуна ім. Петровського, 

х. Баланівка Київського району Київського округу 

4. 1 оп., 2 спр., 1927-1928 рр. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1927-1928 рр. 

7. Виробничий план і річний звіт комуни. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 363 

2. ф. Р-1457 

3. Боярська трудова землеробська артіль «Іскра», с. Боярка-

Будаївка Будаївського району Київського округу 

4. 1 оп., 1 спр., 1927-1928 рр. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1927-1928 рр. 

7. Виробничий план артілі на 1928 рік. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 364 

2. ф. Р-1458 

3. Петропавлівсько-Борщагівська сільськогосподарська артіль 

(колгосп) «Червоний незаможник», с. Петропалівська Борщагівка 

Київського району 

4. 1 оп., 1 спр., 1930 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1930 р. 

7. Виробничі завдання колгоспу. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 365 

2. ф. Р-1459 

3. Гоголівська сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Красіна, 

с. Гоголів Великодимерского району 

4. 1 оп., 1 спр., 1932 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1932 р. 

7. Робочий план весняної сільськогосподарської кампанії колгоспу. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 366 

2. ф. Р-1460 

3. Семиполківська сільськогосподарська артіль ім. 1-го Травня, 

с. Семиполки Броварського району Київської області 

4. 2 оп., 14 спр., 1932, 1946-1950 рр. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1932 р. 

7. Виробничо-фінансовий план комуни ім. 1-го Травня. 

5. Опис 2 

6. 13 спр., 1946-1950 рр. 

7. Протоколи засідань правління і загальних зборів членів колгоспу. 

Робочі плани. Річні звіти. Інвентарна книга за 1948 рік. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 367 

2. ф. Р-1462 

3. Княжицьке кооперативне господарство, с. Княжичі Приміської 

зони Київської міської ради Київської області 

4. 2 оп., 47 спр., 1932-1935 рр. 

5. Опис 1 

6. 32 спр., 1932-1935 рр. 

7. Постанови, обіжники, розпорядження Київської міськради і 

міського земельного відділу, обкому профспілки робітників овочевих 

радгоспів, керівництва кооперативного господарства. Листування з обкомом 

профспілки. Статут та протокол загальних зборів ініціативної групи щодо 

організації кооперативно-виробничої артілі. Промислово-фінансові, 

виробничо-фінансові плани і звіти, баланси, особові рахунки працівників, 
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відомості виплати заробітної плати. Статистичні відомості про облік 

роботи та заробітної плати. Табелі явки громадян на роботу. Списки, довідки, 

посвідчення робітників і службовців. 

5. Опис 2 

6. 15 спр., 1933-1935 рр. 

7. Постанови земвідділу Київської міськради. Розпорядження 

керівництва та протоколи засідань правління кооперативного господарства. 

Плани, звіти і відомості щодо підготовки і виконання сільськогосподарських 

кампаній 1933 року. Відомості щодо норм виробітку і розцінок на роботу. 

Списки та довідки особового складу. Штатні розписи. Промислово-

фінансові плани, кошториси. Картки обліку праці і заробітної плати 

працівників. Акти перевірки діяльності господарства. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 368 

2. ф. Р-1463 

3. Підписи трудящих Київської області під відозвою Всесвітньої 

ради миру 

4. 1 оп., 334 спр., 1950-1952, 1954-1955, 1959 рр. 

5. Опис 1 

6. 334 спр., 1950-1952, 1954-1955, 1959 рр. 

7. Відозва Постійного комітету Всесвітнього конгресу прихильників 

миру з підписами трудящих районів Київської області і м. Києва, міст Біла 

Церква, Сміла, Умань, Фастів, Черкаси. Звернення Всесвітньої ради миру до 

урядів США, СРСР, КНР, Великої Британії і Франції про укладання Пакту 

миру з підписами трудящих Макарівського, Розважівського, Лисянського 

районів. Лист колективу працівників типографії колишньої школи ФЗУ 
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м. Києва до Й. Cталіна про приєднання до руху прихильників миру. 

Протоколи загальних зборів трудових колективів Макарівського району 

щодо виборів комісій сприяння Радянському комітету захисту миру.  

8. Російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 369 

2. ф. Р-1464 

3. Бородянська районна контрольна комісія КП(б)У – районний 

відділ робітничо-селянської інспекції (райКК-РСІ), с. Бородянка 

Бородянського району Київської області 

4. 1 оп., 124 спр., 1929-1934 рр. 

5. Опис 1 

6. 124 спр., 1929-1934 рр. 

7. Постанови, директиви, інструкції, плани роботи ЦКК Наркомату 

РСІ УСРР. Постанови, інформаційні бюлетені облКК-РСІ. Постанови 

народного слідчого Бородянського району. Вироки виїзної сесії Київського 

окружного суду. Протоколи засідань окружної, районної і сільських комісій 

з чистки радянського апарату установ, підприємств, сільрад, 

сільськогосподарських об’єднань району, пленуму і президії Бородянського 

райвиконкому, бюро скарг райКК-РСІ, секцій РСІ при сільрадах, груп 

сприяння РСІ при колгоспах. Листування з ЦКК КП(б)У, секціями і групами 

сприяння РСІ району. Плани роботи і звіти Бородянської райКК-РСІ. Плани 

і зведення щодо хлібозаготівель у Бородянському районі. Відомості про 

виконання трудово-гужової повинності, заготівель продукції, перевезення 

лісоматеріалів, передплати державних позик в селах. Списки співробітників 

установ району, які підлягають перевіркам, членів секцій РСІ при сільрадах і 

груп сприяння РСІ при колгоспах. Штатні розписи, кошториси, рахунки, 
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акти перевірок роботи установ, організацій, підприємств, колгоспів району. 

Акти перевірки та доповідні записки щодо підготовки до посівних кампаній, 

виконання поставок продукції та інших організаційно-господарських питань. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки географічного каталогу (16 од.) 

11. –  

 

1. 370 

2. ф. Р-1466 

3. Київський губернський революційний трибунал, м. Київ 

4. 4 оп., 1840 спр., 1919-1924 рр. 

5. Опис 1 

6. 1473 спр., 1919-1923 рр. 

7. Постанова Ради робітничо-селянської оборони УСРР щодо трудових 

мобілізацій населення. Справи громадян, звинувачених у контрреволюційних 

діях, скоєнні злочинів (вбивства, крадіжки, спекуляція, підробка грошей, 

хабарництво), зловживанні службовим становищем, поширенні українських 

грошових знаків, перебуванні на службі у військах П. Скоропадського, 

ухилянні від військової служби і сплати податків, дезертирстві, використанні 

фальшивих документів, пияцтві, халатності, незаконному перетині 

державного кордону, агітації проти радянської влади, бандитизмі, 

шпигунстві тощо. 

5. Опис 2 

6. 299 спр., 1920-1924 рр. 

7. Справи громадян, звинувачених у скоєнні злочинів (крадіжки, 

спекуляція, хабарництво, саботаж та інші), контрреволюційних дій, 

службових правопорушень, приховуванні землі і худоби, несплаті податків 

(продовольчого, на помел зерна), дезертирстві, бандитизмі. 

 



375 

 

5. Опис 3 

6. 33 спр., 1921-1922 рр. 

7. Протоколи допитів свідків, обшуків у справі правопорушень 

адміністрації «Ветвестрой». Речові докази по звинуваченню групи осіб у 

крадіжках в організації. Анкети, посвідчення, повістки звинувачених і 

свідків. Справи громадян, звинувачених у скоєнні злочинів, службових 

правопорушень, агітації проти радянської влади та осіб, достроково 

звільнених з місць позбавлення волі. 

5. Опис 4 

6. 35 спр., 1920-1923 рр. 

7. Справи громадян, звинувачених у скоєнні злочинів (підробка 

документів, спекуляція, хабарництво, пограбування, вбивство), бандитизмі, 

зловживанні службовим становищем. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 371 

2. ф. Р-1467 

3. Відділ робітничо-селянської інспекції при Київському 

губернському відділі комунального господарства, м. Київ 

4. 1 оп., 2 спр., 1921 р. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1921 р. 

7. Накази Наркомату РСІ УСРР і Київського губернського відділу РСІ, 

керівництва губернського комгоспу і міської пожежної команди. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  
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11. –  

 

1. 372 

2. ф. Р-1468 

3. Відділ робітничо-селянської інспекції при Київському 

губернському продовольчому комітеті, м. Київ 

4. 1 оп., 15 спр., 1920-1921 рр. 

5. Опис 1 

6. 15 спр., 1920-1921 рр. 

7. Накази Наркомату РСІ УСРР, губернських продовольчої інспекції, 

відділу наросвіти, управління з евакуації населення. Протоколи засідань 

губернської планової комісії, опродкомгубу. Документи щодо роботи 

губернської продовольчої інспекції. Звіти опродкомгубу, губернської 

продовольчої інспекції; доповідні записки її завідувача. Структура, 

штатний розпис губернської продовольчої інспекції; списки і журнал 

реєстрації співробітників. Відомість виплати заробітної плати 

співробітникам газети «Голос продпрацівника». Акти перевірок крамниць та 

інших установ постачання. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 373 

2. ф. Р-1469 

3. Відділ робітничо-селянської інспекції при Київській губернській 

раді народного господарства, м. Київ 

4. 1 оп., 7 спр., 1920-1921 рр. 

5. Опис 1 

6. 7 спр., 1920-1921 рр. 
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7. Накази відділу управління Київського губраднаргоспу з особого 

складу. Протоколи засідань губраднаргоспу, її відділів, колегії і бюро 

сільськогосподарської сировини Головного управління постачання. Списки, 

довідки співробітників підвідділу губернського управління державного 

контролю, відділу РСІ. Відомість виплати заробітної плати працівникам 

відділу РСІ. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 374 

2. ф. Р-1470 

3. Відділ робітничо-селянської інспекції при Київському 

губернському лісовому комітеті, м. Київ 

4. 1 оп., 3 спр., 1920-1921 рр. 

5. Опис 1 

6. 3 спр., 1920-1921 рр. 

7. Накази управління уповноваженого Головного лісового комітету 

УСРР. Звіти відділів управління з основної діяльності. Списки 

співробітників. Акти перевірки роботи. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 375 

2. ф. Р-1472 

3. Управління Південно-Західних залізниць, м. Київ 

4. 4 оп., 730 спр., 1918-1926, 1928, 1930 рр. 
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5. Опис 1 

6. 264 спр., 1919-1926, 1928, 1930 рр. 

7. Постанови РНК УСРР. Накази, бюлетені Наркомату шляхів 

сполучення РСФРР, Південного округу шляхів сполучення, Управлінь 

Правобережної, Південно-Західних залізниць, Київської мережі Московсько-

Київсько-Воронезької залізниці. Циркуляри, розпорядження бюро 

нормування, начальників служб шляхів. Протоколи засідань профільних 

комісій, технічних нарад структурних підрозділів. Листування з Наркоматом 

землеробства УСРР, губернськими земвідділом, раднаргоспом, начальниками 

служб і віділів Управління Південно-Західних залізниць, станцій, телеграми. 

Звіти відділів і станцій Південно-Західних залізниць про роботу. Огляди 

діяльності служб руху. Розподіл ліній залізниць на відділення служби 

експлуатації. Звіти-щоденники, рапорти, доповідні записки ревізорів служб 

руху та експлуатації щодо роботи залізничних відділень. Статистичні 

зведення з кадрових питань, щодо роботи залізничних станцій. Відомості про 

оборот вантажних перевезень на Київському залізничному вузлі, крадіжки і 

пограбування на залізницях. Поясннювальні записки до проектів, креслення, 

плани і кошториси залізничної мережі на різних ділянках (колія від 

пристаней Подолу на р. Дніпро до станції Київ-І, поворотне коло станції 

Хутір Михайлівський та ін.). Схематичні плани-схеми станцій. Відомості і 

схеми перевізної здатності ділянок Південно-Західних залізниць. Графіки 

руху поїздів. Списки керівників, комісарів відділень, дільниць, служб, 

майстерень, депо, звільнених працівників, залізничників, евакуйованих з 

Польщі у 1921 році. Анкети, картки з відомостями про роботу і списки 

службовців і робітників залізничних станцій та служб. Посвідчення 

прикомандированих працівників з різних залізниць. Облікова відомість 

військовозобовязаних. Особова справа С. Е. Бродського. Штатні розписи, 

табелі явки на роботу. Відомості виплати заробітної плати. Заяви 

працівників на отримання пільгових проїздних квитків, прийняття на роботу. 
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Акти перевірок діяльності Управління Південно-Західних залізниць, 

технічного обладнання і роботи станцій.  

5. Опис 2 

6. 129 спр., 1919-1924 рр. 

7. Положення, накази, розпорядження Наркомату шляхів сполучення і 

Управління військового сполучення РСФРР, Управління та служб Південно-

Західних залізниць. Протоколи нарад начальників відділень і служб 

Управління, засідань його колегії, шляхових санітарної і нормовочної 

комісій. Листування управління з Наркоматом шляхів сполучення РСФРР та 

іншими установами з основної діяльності. Структура економічної служби 

залізниць. Схематичні плани і відомості про роботу залізничних станцій. 

Відомості щодо розподілу залізниць на ревізорські ділянки, кадрових змін в 

управлінні. Штатні відомості і розписи відділень і служб, касові книги, 

кошториси. Списки залізничників – колишніх офіцерів, працівників, які 

перебувають у відрядженнях, співробітників структурних підрозділів 

Південно-Західних залізниць, особового складу окремих станцій, лікарів 

Київського залізничного вузла. Посвідчення, анкети, особові справи 

співробітників. Заяви громадян про прийняття на роботу. 

5. Опис 3 

6. 208 спр., 1919-1924 рр. 

7. Накази, циркуляри, інструкції Управління Південно-Західних 

залізниць, його структурних підрозділів, головного інспектора РСІ залізниць, 

Управління державного контролю УНР. Положення про житлове 

будівництво на Південно-Західних залізницях. Протоколи виробничих нарад. 

Листування з начальниками ділянок і служб з основної діяльності. Звіти 

щодо експлуатації Південно-Західних залізниць, роботи залізничних вузлів і 

станцій. Доповідні записки про скорочення штату підрозділів управління. 

Статистичні відомості щодо кількості і графіків руху пасажирських 

поїздів, їх навантажувальної здатності, завантаження вантажів, чисельності 

службовців на залізницях. Документи про видавання проїздних документів 
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співробітникам, роботу неповнолітніх працівників. Посвідчення службовців 

залізничних станцій. Кошториси витрат. Акти щодо заходів з пожежної 

безпеки, передавання майна. 

5. Опис 4 

6. 129 спр., 1918-1924 рр. 

7. Накази, циркуляри, розпорядженя, бюлетені Наркомату шляхів 

сполучення РСФРР, Управління шляхів сполучення при 

Головнокомандувачу збройними силами на Півдні Росії, військово-

революційного комітету Київського залізничного вузла, Управління, 

відділень і служб Південно-Західних залізниць. Документи 

загальноросійського з’їзду представників залізниць. Журнали і протоколи 

засідань ради комісіарів і комісій Управління, нарад представників служб. 

Листування з Революційними трибуналом, службами управління, 

начальниками станцій щодо основної діяльності. Доповіді управляючого 

залізницями, начальників відділів. Відомості про збитки, завдані залізниці за 

період громадянської війни. Карти Південно-Західних залізниць (1919, 

1921 рр.). Перелік земельних ділянок на залізничних станціях, що здані в 

оренду. Плани роз’їздів і графіки руху поїздів, відомості щодо 

пасажироперевезень. Креслення залізничних будівель, майстерень деталей. 

Списки та особисті документи робітників і службовців різних структурних 

підрозділів, членів пенсійної каси, затриманих воєнних ешелонів. Облікові 

відомості військовозобов’язаних. Тарифи, ставки, відомості оплати праці 

працівників. Штатні розписи окремих залізничних станцій. Кошториси 

витрат. Договір Управління з Німецьким центральним залізничним 

правлінням на формування бригад для будівельних робіт в Україні. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (54 од.) 

11. –  
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1. 376 

2. ф. Р-1474 

3. Головний відновлювальний поїзд № 38 Народного комісаріату 

шляхів сполучення УСРР 

4. 1 оп., 39 спр., 1919-1922 рр. 

5. Опис 1 

6. 39 спр., 1919-1922 рр. 

7. Накази Головного ремонтно-відновлювального поїзда (Горему). 

Телеграми Наркомату шляхів сполулучення УСРР і Центрального 

мобілізаційного управління щодо роботи Горемів. Циркуляри, 

розпорядження Південного округу шляхів сполучення, його технічного 

управління. Протоколи засідань контрольно-господарської комісії та зборів 

працівників Горему № 38. Листування з Наркоматами шляхів сполучення і 

продовольства УСРР, технічним управлінням Південного округу шляхів 

сполучення, організаціями щодо основної діяльності, особового складу, 

відрядження працівників до Горему, отримання продовольства, фінансових 

питань; телеграми начальників ділянок залізниці. Відомості обліку рухомого 

складу, обладнення, інвентаря. Списки, посвідчення співробітників, 

робітників, прибулих з Одеси, відряджених на Катерининську залізницю. 

Заяви громадян про прийняття на роботу, надання відпусток. Вимогові 

відомості виплати утримання працівникам, забезпечення поїзда майном і 

обладнанням. Акти приймання, закінчення і перевірки ремонтних робіт, 

щодо правопорушень, дисципліни особового складу поїзда, надання 

бригадам вибухівки. Інвентарні описи майна, будматеріалів, вхідних 

документів.  

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 377 

2. ф. Р-1475 

3. Головний відновлювально-ремонтний поїзд № 29 Народного 

комісаріату шляхів сполучення УСРР 

4. 1 оп., 76 спр., 1918-1922 рр. 

5. Опис 1 

6. 76 спр., 1918-1922 рр. 

7. Циркуляри, розпорядженя Наркомату шляхів сполучення УСРР. 

Накази з основної діяльності поїзда. Положення про преміювання робітників 

і службовців. Листування з Радою оборони РСФРР, автогужовою секцією 

УРНГ, Наркоматом шляхів сполучення УСРР, завідувачем військових 

перевезень армій, обліково-фінансовим і мобілізаційним відділами 

Миколаївської залізниці та іншими організаціями з адміністративно-

господарських питань, відновлення мостів. Проекти відновлення об’єктів. 

Доповіді і доповідні записки начальника поїзда про роботу. Щоденники 

ведення робіт, технічні звіти. Відомості щодо особового і рухомого складу, 

зброї, обладнання, будівельних матеріалів, машин поїзда, роботи майстерень. 

Інвентарні відомості. Посвідчення, продовольчі картки співробітників 

поїзда. Списки особового складу, військовозобов’язаних. Штатний розпис. 

Вимогові відомості на отримання продовольства, обладнання, 

артилерійського і медичного забезпечення для поїзда, щодо виплати 

утримання співробітникам. Заяви на надання відпусток. Касові книги. Акти 

перевірки робіт та випробувань відновлених мостів, передання справ 

комісара поїзда, превірки звітності. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 378 

2. ф. Р-1476 

3. 50-й головний ремонтно-відновлювальний поїзд Ризько-

Орловської залізниці Народного комісаріату шляхів сполучення РСФРР 

4. 1 оп., 55 спр., 1919-1922 рр. 

5. Опис 1 

6. 55 спр., 1919-1922 рр. 

7. Накази, циркуляри, розпорядження Реввійськради, Наркомату і 

Головного управління шляхів сполучення, уповноваженого Особливого 

комітету Ради оборони РСФРР, Управління військових сполучень та 

Орловсько-Вітебської залізниці щодо запровадження військового стану на 

залізницях, відновлення мостів. Накази з основної діяльності поїзда. 

Протоколи засідань санітарної та інших профільних комісій, нарад 

Центральних транспортних майстерень. Листування з Наркоматом шляхів 

сполучення РСФРР, Управліннями Орловсько-Вітебської та інших залізниць, 

військових сполучень 15-ї армії, губернськими ліскомом і продкомом, 

повітовими військкоматами, шляховими комісіями. Звіти і зведення, 

відомості про виконану роботу та щодо чисельності і змін особового складу 

поїзда. Відомості щодо наявності і стану рухомого складу, озброєння, 

обладнання. Списки, особові справи і рахунки, посвідчення про відрядження 

та відпустки робітників і службовців. Опис особових справ. Списки 

металістів, працівників господарської частини, теслів та інших фахівців. 

Вимогові відомості виплати заробітної плати працівникам. Акти перевірки 

рухомого складу, санітарного стану залізничної станції Полоцьк, списання 

інвентаря затопленого криголама. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 379 

2. ф. Р-1477 

3. 2-й головний ремонтний поїзд Народного комісаріату шляхів 

сполучення УСРР 

4. 1 оп., 44 спр., 1918, 1920-1922 рр. 

5. Опис 1 

6. 44 спр., 1918, 1920-1922 рр. 

7. Циркуляри, телеграми Реввійськради і Наркомату шляхів сполучення 

РСФРР. Бюлетень наказів і розпоряджень щодо Південно-Західних 

залізниць. Накази по Східному фронту, господарській, експлуатаційній і 

будівельній частині поїзда. Положення про головні залізничні поїзди, 

залізничних комісарів Наркомату шляхів сполучення РСФРР, преміювання 

працівників тощо. Листування з місцевими органами влади, Наркоматом 

шляхів сполучення, інтенданством, управліннями Олександрівської і 

Симбірсько-Сизранської залізниць, військовими частинами, начальниками 

залізничних станцій щодо основної діяльності. Зведення і звіти про 

виконання відновлюваних робіт, ремонт і розібрання колій Московсько-

Казанської, Самарської, Брестської залізниць. Доповіді комісара поїзда про 

правопорушення. Щоденник робіт поїзда з моменту його формування. 

Списки, посвідчення особового складу поїзда, робітників, 

прикомандированих червоноармійців, відряджених машиністів та їх 

помічників. Штатні розписи і тарифні ставки. Вимогові відомості на 

виплату заробітної плати працівникам, отримання медикаментів і медичного 

обладнання. Табелі оплати праці поденних робітників. Заяви громадян про 

прийняття на роботу і звільнення. Акти приймання-передавання інвентаря. 

Кошториси відновлювальних робіт. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 380 

2. ф. Р-1478 

3. Головний комітет професійної спілки службовців, майстрів, 

робітників Південно-Західної залізниці, м. Київ 

4. 1 оп., 22 спр., 1917-1918 рр. 

5. Опис 1 

6. 22 спр., 1917-1918 рр. 

7. Статут Всеросійського залізничного з’їзду і положення про перехід 

залізничних військових загонів у відання Наркомату шляхів сполучення 

РСФРР. Розпорядження голови пенсійно-страхової комісії. Стенограма 

районного делегатського з’їзду. Протоколи засідань Головного, тимчасового, 

місцевого комітетів Південно-Західних залізниць і комісаріату при 

військових і громадських організаціях залізничних і водних шляхів КВО, 

комітету з призначення допомоги, секції службовців контор, представників 

служб, частин, дільничних комітетів Київського залізничного вузла, різних 

залізничних і організаційних комісій профспілки, загальних зборів 

працівників залізничних станцій та їх профкомів. Резолюція зборів 

службовців Вознесенського залізничного вузла. Листування з органами і 

установами профспілки. Телеграми Головного комітету. Схема організації 

профспілки залізничників. Списки вільнонайманих співробітників воєнно-

санітарного поїзда № 91, уповноважених профкому при Київських головних 

майстернях. Посвідчення, мандати членів Головного комітету. Кошториси 

на організацію дільничних комітетів профспілки. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 381 

2. ф. Р-1479 

3. Пилипівська (Пилиповицька) сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, с. Пилиповичі 

Бородянського району Київського округу 

4. 1 оп., 39 спр., 1923, 1926-1929 рр. 

5. Опис 1 

6. 39 спр., 1923, 1926-1929 рр. 

7. Обіжники Бородянського райвиконкому щодо заходів ліквідації 

неписьменності. Протоколи засідань президії Київського окрвиконкому, 

сільради, комісії із хлібозаготівлі, загальних зборів жителів, виборців, членів 

земельної громади села. Витяги з протоколів райвиконкому. Документи 

щодо перевиборів сільради. Плани роботи сільради, проведення посівних 

кампаній. Свідоцтва і заяви громадян про народження, укладання і 

розірвання шлюбу (1926-1927 рр.). Відомості про виплату пенсій інвалідам 

війни. Списки членів сільського КНС, платників податків. Позовні справи 

селян. Акти розподілу селянських господарств. Договори про найм робочої 

сили. Бюджети сільради.  

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 382 

2. ф. Р-1480 

3. Місцевий комітет № 4 професійної спілки робітників і 

службовців водного транспорту, м. Київ 

4. 1 оп., 119 спр., 1922-1926 рр. 

5. Опис 1 

6. 119 спр., 1922-1926 рр. 
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7. Постанови, циркуляри, розпорядження, інструкції Центрального 

комітету профспілки робітників і службовців водного транспорту, 

райкомводу, його відділів, губернської профради, Управління Верхньо-

Дніпровського державного пароплавства. Протоколи VIII-го районного 

з’їзду водників Верхнього і Середнього Дніпра, засідань губернської 

профради, пленуму і президії райкомводу, місцевкому профспілки, його РКК 

та інших комісій, осередків «Друзі дітей», «Ліквідація нееписьменності», 

загальних зборів робітників і службовців підприємств, команд пароплавів, 

членів профспілки. Додатки до протоколів президії місцевкому. Листування 

з Управлінням і установами водного транспорту, райкомводом, 

уповноваженими профспілки щодо працевлаштування, охорони праці, 

соціально-побутових умов працівників. Плани роботи, програми правління 

клубу і гуртків профспілки, шефського комітету при місцевкомі. Звіти і 

відомості місцевкому (статистичні, про роботу). Протоколи і звіти 

культкомісії місцевкому, редакційних колегій, команд пароплавів, правління 

центрального клубу водників і червоного кутка на Трухановому острові. 

Доповідь, доповідні записки про підготовку Верхньо-Дніпровського 

державного пароплавства до навігації 1925 р., результати перевірки 

пароплавів. Звіти, відомості і списки щодо особового складу окремих 

пароплавів. Списки особового складу місцевкому, підприємств водного 

транспорту, виборців до Київської міськради, членів профспілки, працівників 

екіпажів пароплавів на отримання продуктів, палива тощо. Книги реєстрації, 

посвідчення, довідки, квитки членів профспілки. Анкети членів товариства 

культурного шефства над селом. Акти: ревізійних комісій райкомводу, 

перевірки охорони праці, соціально-побутових умов робітників і службовців, 

безробітних членів профспілки. Заяви членів профспілки з питань організації 

праці, працівників про прийняття до профспілки. Кошториси місцевкому. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  
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11. –  

 

1. 383 

2. ф. Р-1481 

3. Рейдовий комітет при місцевому комітеті № 4 професійної спілки 

робітників і службовців водного транспорту, м. Київ 

4. 1 оп., 45 спр., 1926 р. 

5. Опис 1 

6. 45 спр., 1926 р.  

7. Положення про РКК, виробничі комісії та наради у судах. 

Протоколи засідань і нарад президії райкомводу, його комісій, третейського 

суду і примирної камери при відділі праці, рейдового комітету, його РКК та 

інших комісій. Додатки до протоколів рейдового комітету та РКК. 

Протоколи загальних зборів, звіти, відомості і списки щодо складу екіпажів 

пароплавів. Листування рейдового комітету з Державним пароплавством, 

установами та організаціями, райкомводами і місцевкомами щодо 

організаційних питань, покращення соціально-побутових умов та 

матеріального становища членів профспілки. Звіти і відомості про роботу 

місевкому № 4 і рейдового комітету. Копії посвідчень, довідок і списки членів 

профспілки. Списки профспілкового активу, збирачів членських внесків по 

рейдовому комітету. Заяви робітників і службовців з питань охорони праці та 

щодо призначення і переведення на посади. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 384 

2. ф. Р-1482 

3. Місцевий комітет № 1 професійної спілки робітників і 

службовців водного транспорту, м. Київ 

4. 1 оп., 84 спр., 1924-1927 рр. 

5. Опис 1 

6. 84 спр., 1924-1927 рр. 

7. Постанови Наркомтруду УСРР. Директивні листи ЦК профспілки 

працівників водного транспорту. Накази циркуляри, розпорядження, 

інструкції, бюлетені ДУВТ, Управління внутрішніх шляхів Дніпровського 

басейну, ВЦСПС, Київської окружної профради, райкомводу. Положення 

про представництво райкому ЛКСМУ, культкомісії і наради в профспілкових 

організаціях водного транспорту. Протоколи засідань і нарад ВЦСПС, 

райкомводу, місцевкому, його комісій, РКК і МРКК, профспілкового активу, 

збирачів членських внесків, культкомісії правління клубу, редколегій 

журналу райкомводу, стінних газет «Форватор» і «Біля штурвалу», 

виборчкомів затонів, районних профспілкових конференцій водників 

Верхньо-Дніпровського басейну. Протоколи загальних зборів співробітників 

Управління водного транспорту Дніпровського басейну членів профспілки, 

осередків товариства «Друзі дітей», міжнародної організації МОДР, бюро 

АЕРОХІМу шефського товариства при місцевкомі. Листування з відділами і 

місцевкомом ДУВТ, Управлінням внутрішніх шляхів Дніпровського басейну, 

райкомводом щодо охорони праці, питань соціального захисту і страхування 

працівників, культурно-масової діяльності, кадрових питань, роботи 

редколегії та з молоддю. Плани роботи райкомводу і місцевкому. Звіти 

місцевкому. Звіти, статті і замітки стінних газет «Біля штурвалу» і 

«Форватор». Посвідчення, довідки, заяви членів профспілки. Відомості 

розподілу відпусток працівників відділів ДУВТ. Списки співробітників 

ДУВТ, Управління внутрішніх шляхів Дніпровського басейну, членів 

профспілки – виборців депутатів Київської міськради, позбавлених виборчих 
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прав, членів профспілки. Фінансові звіти, кошториси місцевкому щодо 

сплати членських внесків та інших питань. Акти перевірки роботи осередку 

«Друзі дітей» та інших громадських організацій профспілки, приймання-

передавання справ місцевкому. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 385 

2. ф. Р-1483 

3. Місцевий комітет № 2 професійної спілки робітників і 

службовців водного транспорту, м. Київ 

4. 1 оп., 32 спр., 1924-1925 рр. 

5. Опис 1 

6. 32 спр., 1924-1925 рр. 

7. Постанови, циркуляри, розпорядження, інструкції ЦК профспілки 

працівників водного транспорту, райкомводу. Протоколи VIII-го районного 

з’їзду водників Верхнього Дніпра, засідань президії, пленуму комітетів і 

комісій райкомводу та місцевкому, бюро каси взаємодопомоги і секції 

інженерів і техніків при Верхньо-Дніпровському райкомводі, осередку 

Червоного Хреста, загальних зборів членів місцевкому і громадських 

організацій профспілки, робітників ІІ-го затону, майстерень, робітників і 

службовців пошукових партій, караванів, команд суден, працівників охорони 

водних шляхів. Протоколи нарад місцевкомів Верхньо-Дніпровської 

районної страхової каси, представників мололоді в місцевих профспілкових 

організаціях і комісіях. Статут товариства культурної змички міста з селом. 

Листування з райкомводом з основної діяльності. Статистичні звіти щодо 

кількості робітників і членів профспілки. Списки членів каси взаємодопомоги 

при місцевкомі, виборців депутатів до Київської міськради, співробітників і 
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членів спілки, Прип’ятьської пошукової партії і складів водних шляхів. 

Списки і журнали реєстрації членів профспілки. Заяви членів профспілки про 

матеріальну допомогу та з інших питань. Прибутково-видаткова книга 

культкомісії місцевкому. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 386 

2. ф. Р-1484 

3. Місцевий комітет № 3 професійної спілки робітників і 

службовців водного транспорту, м. Київ 

4. 1 оп., 28 спр., 1925-1927 рр. 

5. Опис 1 

6. 28 спр., 1925-1927 рр. 

7. Постанови, циркуляри, інструкції, положення протоколи засідань, 

конференцій і нарад Наркомтруду УСРР, ЦК профспілки працівників 

водного транспорту, райкомводу, місцевкому, їх комісій. Накази 

Дніпровського державного пароплавства. Протоколи VIII-го і резолюції до 

доповідей ІХ-го районних з’їздів водників Верхнього і Середнього Дніпра, 

засідань третейського суду і примирної камери при старшому інспекторі 

праці Дніпровського басейну, МРКК при головних майстернях державного 

пароплавства, загальних і виборчих зборів співробітників державного 

пароплавства, робітників і службовців, об’єднаних місцевкомом № 3, 

засідань міськКК київських головних і ремонтних майстерень державного 

пароплавства. Плани роботи райкомводу і місцевкому. Звіти місцевкому, 

його культкомісії, берегових кас взаємодопомоги. Доповідна записка про 

результати перевірки місцевкомів профспілки. Списки адміністративного 

персоналу і рульових на пароплавах Верхнього і Середнього Дніпра в період 
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навігації 1927 р., членів профспілки, робітників ІІІ-го затону, кандидатів в 

народні засідателі по головним майстерням державного пароплавства, 

керівників шкіл і гуртків при місцевкомі. Заяви робітників службовців про 

вступ до профспілки. Щоденник обліку роботи кулькомісії та списки. 

Статті стінної газети місцевкому. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 387 

2. ф. Р-1485 

3. Місцевий комітет № 5 професійної спілки робітників і 

службовців водного транспорту, м. Київ 

4. 1 оп., 4 спр., 1925-1926 рр. 

5. Опис 1 

6. 4 спр., 1925-1926 рр. 

7. Протоколи засідань місцевкому і загальних зборів працівників 

заводу «Юртам» щодо основної діяльності, обрання депутатів у Київську 

міськраду. Списки виборців заводу. Книга реєстрації членів профспілки. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 388 

2. ф. Р-1486 

3. Місцевий комітет № 6 професійної спілки робітників і 

службовців водного транспорту, м. Київ 

4. 1 оп., 10 спр., 1926-1927 рр. 
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5. Опис 1 

6. 10 спр., 1926-1927 рр. 

7. Бюлетені, накази Управління Державного Дніпровського 

пароплавства. Циркуляри, розпорядження, інструкції райкомводу. Резолюція 

V-ї районної конференції профспілки. Протоколи засідань місцевкому, його 

комісій, зборів профспілкового активу, членів профспілки, виборців 

депутатів до Київської міськради, працівників майстерень моторного флоту, 

нарад працівників, кореспондентів стінних газет. Листування з Управлінням 

водного транспорту, членами профспілки щодо прийняття на роботу, 

надання відпусток, охорони праці та інших питань. Заяви, посвідчення, 

списки членів профспілки. Списки робітників і службовців, які бажають 

вступити до робфаків та ВНЗ. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 389 

2. ф. Р-1487 

3. Місцевий комітет № 7 професійної спілки робітників і 

службовців водного транспорту, м. Київ 

4. 1 оп., 32 спр., 1926-1927 рр. 

5. Опис 1 

6. 32 спр., 1926-1927 рр. 

7. Постанови ВЦВК і РНК СРСР, Наркомтруду УСРР. Циркуляри, 

розпорядження, інструкції ЦК профспілки працівників водного транспорту, 

Київської окружної профради, райкомводу. Резолюція до доповіді 

Управління Верхньо-Дніпровського райкомводу на V-ій районній 

конференції профспілкових організацій Верхнього і Середнього Дніпра. 

Положення про гурток професійної грамоти. Протоколи засідань і нарад 
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пленуму і президії райкомводу, культкомісії київських місцевкомів, 

місцевкому № 7 і його комісій (з охорони праці, культкомісії, РКК), каси 

взаємодопомоги, загальних зборів, співробітників відділів Управління 

водного транспорту, об’єднаних місцевкомом № 7, членів профспілки і клубу 

водників. Протокол наради голів і секретарів кас взаємодопомоги 

місцевкому. Звіти місцевкому про роботу, статистичні і фінансові. Списки 

співробітників інспекції праці Центрального клубу Дніпровського басейну, 

членів каси взаємодопомоги місцевкому, Журнал реєстрації і списки членів 

профспілки. Кошториси місцевкому. Акти ревізійної комісії.  

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 390 

2. ф. Р-1488 

3. Місцевий комітет № 8 професійної спілки робітників і 

службовців водного транспорту, м. Київ 

4. 1 оп., 63 спр., 1926-1929 рр. 

5. Опис 1 

6. 63 спр., 1926-1929 рр. 

7. Постанови, циркуляри, розпорядження, положення ЦК профспілки 

працівників водного транспорту, Верхньо-Дніпровського і Київського 

райкомводу, МОДР. Нормативно-правові акти місцевкому до виконання. 

Протоколи нарад виробничих комісій районів, місцевкомів, ревізійних 

комісій райкомводу, збирачів членських внесків, робочих груп РКК 

місцевкомів. Протоколи засідань IV-ї районної конференції водників 

Верхнього і Середнього Дніпра, президій райкомводу і Дніпровського 

комітету Червоного Хреста, місцевкому, його комісій (з охорони праці, 

культурно-освітньої, кооперативної, ревізійної, РКК), економічної групи, 
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місцевого бюро секції інженерів і техніків, осередку МОДР, правління каси 

взаємодопомоги, загальних зборів членів профспілки, робітників кранів, 

охорони, будівельного бюро, бакенщиків, гідротехніків, співробітників 

пошукових партій, делегатських зборів профспілкового активу. Листування 

місцевкому з райкомводом з фінансових питань. Листування РКК, 

культкомісії, каси взаємодопомоги місцевкому. Листи робітників м. Бремен 

про життя в Німеччині (1929 р.). Плани роботи райкомводу, місцевкому, 

його культкомісії. Резролюції, доповіді, звіти місцевкому про роботу. 

Документи щодо організації  соціалістичного змагання серед робітників і 

службовців водного транспорту. Списки членів профспілки, каси 

взаємодопомоги місцевкому, робітників і службовців контори зв’язку та 

організації робіт з укріплення берегів Дніпра і Петрівського моста. 

Посвідчення, довідки членів профспілки. Заяви працівників водного 

трансплорту про прийняття до профспілки, членів профспілки про 

працевлаштування, надання матеріальної допомоги, відновлення трудового 

стажу тощо. Прибутково-видаткові кошториси і фінансові звіти 

місцевкому. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 391 

2. ф. Р-1489 

3. Чорнобильський місцевий комітет професійної спілки робітників 

і службовців водного транспорту, смт. Чорнобиль Чорнобильського 

району Київського округу 

4. 1 оп., 18 спр., 1921, 1923-1924, 1926-1927 рр. 

5. Опис 1 

6. 18 спр., 1921, 1923-1924, 1926-1927 рр. 
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7. Циркуляри, розпорядження, інструкції, положення, бюлетені 

райкомводу, окружної профради. Положення про судових і берегових 

уповноважених профспілки працівників водного транспорту СРСР. 

Протоколи засідань і конференцій Київського райкомводу, Чорнобильського 

місцевкому, його комісій, загальних зборів членів профспілки. Статут, 

протоколи і звіти каси взаємодопомоги місцевкому. Листування з районним 

і дільничним комітетами робітників і службовців водного транспорту. Плани 

роботи окружної профради, райкомводу, місцевкому. Звіти місцевкому про 

роботу. Статистичні відомості щодо кількості членів профспілки. Списки, 

посвідчення, довідки, членські квитки членів профспілки. Списки молоді в 

профспілці, команд пароплавів. Заяви членів профспілки про 

працевлаштування, надання матеріальної допомоги. Кошторис місцевкому. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 392 

2. ф. Р-1490 

3. Київська контора Всеукраїнської спілки споживчої кооперації 

«ВУКООПСПІЛКА», м. Київ 

4. 7 оп., 868 спр., 1920-1933 рр. 

5. Опис 1 

6. 325 спр., 1920-1933 рр. 

7. Постанова РНК УСРР про охорону архівів (1922 р.). Постанова і 

положення про правління ВУКООПСПІЛКИ. Постанови, накази, обіжники, 

розпорядження, інструкції і протоколи засідань правління і Київської філії. 

Статути ВУКООПСПІЛКИ і губернської спілки робітничої і міської 

кооперації «Губробкооп». Протоколи засідань видавничої секції, бюро 

правління ВУКООПСПІЛКИ, колегії, РКК та інших комісій Київської філії, 
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районних споживчих спілок, нарад представників кооперативних організацій 

міст і районних спілок, співробітників відділів, заготівельного агентства, 

загальних зборів працівників контори. Листування з представництвами 

ВУКООПСПІЛКИ за кордоном. Проекти реорганізаці відділів контори, 

відкриття крамниць сільських споживчих товариств. Плани роботи контори 

та її відділів, споживчих спілок щодо заготівлі і збуту сільськогосподарської 

продукції, худоби. Звіти, зведення, доповідні записки про роботу відділів 

правління, ВУКООПСПІЛКИ і Київської контори, районних споживчих 

спілок, кооперативів, інструкторів. Річні і щомісячні звіти сільських 

споживчих товариств районів, робітничих кооперативів. Звіти Кам’янецької 

районної філії Подільської губернської споживчої спілки. Відомості відділів 

про виконання планів. Списки, довідки, посвідчення співробітників контори, 

окремих відділів, товарної бази. Фінансово-інформаційні і комерційні 

бюлетені РАТАУ. Фінансові звіти підприємств. Головні книги контори, 

кошториси Радомисльского шкіряного заводу. Відомості і баланси районних 

споживчих спілок. Відомості виплати заробітної плати співробітникам 

контори і підприємств ВУКООПСПІЛКИ. Книги особових рахунків відділів. 

Угоди з районними споживчими спілками. Акти і доповіді щодо перевірок 

роботи районних споживчих спілок, сільських споживчих товариств. Анкети 

співробітників Київської контори. Штатні розписи, кошториси контори, 

заготівельного агентства, товарної бази. Особові справи співробітників і 

торгових агентів Київської контори. 

5. Опис 2 

6. 233 спр., 1920-1931 рр. 

7. Постанови РНК УСРР. Обіжники, директивні вказівки Наркому 

внутрішньої торгівлі УСРР, ВУКООПСПІЛКИ. Накази, розпорядження 

Київського губраднаргоспу і губревкому. Інструкції, положення щодо 

кредитування районних споживчих спілок, представників ВУКООПСПІЛКИ 

на переферії. Протоколи засідань колегії Київської контори 

ВУКООПСПІЛКИ, районних споживчих спілок, нарад підвідділів, 
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співробітників Київської товарної бази. Листування з Наркомпродом, 

Держбанком СРСР, трестом «Головцукор», правлінням ВУКООПСПІЛКИ в 

м. Харкові, конторою в м. Одеса, Київською конторою «Головпродукт», 

представництвом Центросоюзу, Молочарсоюзом, відділеннями губернських 

спілок, відділами і підвідділами Київської контори, відділами, страховим 

правлінням і складами ВУКООПСПІЛКИ, районними споживчими спілками 

і уповноваженими в районах, Київською комісією допомоги голодуючим, 

продовольчими комітетами, трудовими артілями, міліцією та іншими 

установами. Листування відділів ВУКООПСПІЛКИ і Київської контори з 

тарифно-нормувальною комісією та іншими установами з основної 

діяльності. Комерційні бюлетені РАТАУ. Річні і квартальні торгово-

фінансові плани, контрольні числа, плани хлібозаготівель ВУКООПСПІЛКИ. 

Справи щодо реєстрації сільських кооперативів. Звіти Київської контори, 

губернської і районних споживчих спілок, ремісничих товариств, артілей, 

про роботу, їх баланси. Статути, річні і щомісячні звіти сільських 

споживчих товариств. Зведення  губернської споживчої спілки про рух 

товарів на складах. Відомості районних споживчих спілок про попит на 

товари. Відомості щодо обліку районних робітничих кооперативів, руху 

імпортних товарів, зниження цін на товари, ходу хлібозаготівель. Угоди з 

губернськими і районними спілками, губернським відділом комунального 

господарства, різними структурними підрозділами, конторами щодо заготівлі 

і здавання продукції, оренди преміщень та інших питань. Відомості про 

матеріальне забезпечення червоноармійців. Посвідчення, довідки, доручення 

співробітників Київської контори та відділів ВУКООПСПІЛКИ. Табелі 

виконаних робіт на складах. Звіти, зведення та акти бухгалтерії. Відомості 

виплати заробітної плати службовцям різних відділів і підприємств 

ВУКООПСПІЛКИ. Книги рахунків промислових підприємств. Акти 

торгівельних організацій щодо бракованих товарів. Відомості перевірки 

роботи Київської, Одеської контор. 
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5. Опис 3  

6. 257 спр., 1921-1931 рр. 

7. Постанови, декрети, накази, розпорядження ЦВК і РНК СРСР, РНК, 

Наркомату внутрішньої торгівлі УСРР. Циркуляри, інструкції і протоколи 

Київської губернської економічної наради, правління і президії 

ВУКООПСПІЛКИ, її відділів. Накази і розпорядження дирекції підприємств. 

Протоколи засідань Волинської губернської комісії з реорганізації мережі 

споживчої кооперації, Центральної комісії з перегляду товарів, контор і 

районних споживчих спілок ВУКООПСПІЛКИ, комісій Київської контори, 

нарад відповідальних працівників її відділів. Інструкції, плани роботи, 

протоколи засідань і нарад відділів і комітетів, комісій ВУКООПСПІЛКИ. 

Статути Київської спілки житлової кооперації, артілей. Положення про 

відділи ВУКООПСПІЛКИ і Київської контори. Листування відділів і 

Київської контори з торгівельними базами районними споживчими спілками 

та іншими установами з основної діяльності. Доповіді про організацію 

кооперативного апарату з експорту-імпорту і відкриття в м. Києві 

кооперативного технікуму, підсумки роботи споживчої кооперації на 

Київщині. Річні звіти ВУКООПСПІЛКИ. Відомості виконання 

торгівельного плану. Статистичні звіти підприємств ВУКООПСПІЛКИ. 

Звіти, доповіді, відомості Подільської губернської і районних споживчих 

спілок, Київської контори про роботу. Таблиці цін і руху товарів кооперації 

(1922 р.). Плани роботи і фінансові звіти сільських споживчих товариств. 

Посвідчення, довідки, списки, особові рахунки співробітників Київської 

контори, підприємств, районних спілок. Особові справи працівників 

Київської контори. Особові картки, довідки, мандати, посвідчення 

працівників ВУКООПСПІЛКИ, її відділів. Анкети і направлення на роботу 

службовців. Списки особового складу і штатні розписи відділів. Документи 

з особового складу Київської секції наукових працівників. Баланси 

робітничих кооперативів. Акти і доповідні записки щодо перевірки роботи 

районних споживчих спілок, їх зведені баланси. 
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5. Опис 4 

6. 37 спр., 1920-1927 рр. 

7. Положення, інструкції та інші документи щодо 

сільськогосподарських кооперативних секцій. Копії наказів (1926-1927 рр.). 

Протоколи засідань оргбюро, правління, штатної комісії Київської контори. 

Комплекс документів щодо злиття Молочарсоюзу і Київської філії 

ВУКООПСПІЛКИ (1920 р.). Плани заготівельних операцій 

сільськогосподарського відділу контори. Бюлетені і прейскуранти цін 

(1922 р.). Щомісячні баланси. Особові справи, посвідчення, довідки, списки 

співробітників Київської контори, відділу зовнішньої торгівлі. 

5. Опис 5 

6. 12 спр., 1920-1927 рр. 

7. Обіжники, інструкції правління і відділів ВУКООПСПІЛКИ. 

Листування з Держбанком, бухгалтерією правлінням ВУКООПСПІЛКИ, 

Київським губраднаргоспом, Єзернянською воловнею. Звіти Конотопської 

районної спожвчої спілки про роботу. Відомості та акти щодо умов 

заготівлі зерна в районних спілках, вовни у Київській конторі. Особові 

картки співробітників Київської контори. Угоди з районними споживчими 

спілками і громадянами про заготівлю продукції, контракцію кукурудзи. 

5. Опис 6 

6. 2 спр., 1924 р. 

7. Листування інспектора хлібного відділу Київської контори з 

правлінням останньої і районними споживчими спілками. 

5. Опис 7 

6. 2 спр., 1924 р. 

7. Обіжники, інструкції ВУКООПСПІЛКИ щодо звітної документації 

хлібного відділу по Білоцерківському і Шевченківському районах. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки географічного каталогу (83 од.) 
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11. –  

 

1. 393 

2. ф. Р-1491 

3. Київське посередницьке бюро для найму працівників мистецтв, 

м. Київ 

4. 1 оп., 7 спр., 1931 р. 

5. Опис 1 

6. 7 спр., 1931 р. 

7. Листування з міськими театрами щодо гастролей акторів. Відомості 

та відгуки про творчу діяльність режисера і актора Ю. В. Шумського та 

інших. Копії довідок співробітників Київського крайового агентства 

Української філії Центрального посередницького бюро з найму працівників 

мистецтв. Списки співробітників київських державних театрів. Трудові угоди 

дирекції театрів з акторами. Особові професійні картки працівників 

Центрального посередницького бюро з найму працівників мистецтв. Акти 

перевірки роботи пунктів Посередницького бюро для найму працівників 

мистецтв. Видатковий кошторис та фінансові звіти. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 394 

2. ф. Р-1494 

3. Чорнобильський дільничний комітет професійної спілки 

робітників і службовців водного транспорту, м-ко Чорнобиль 

Чорнобильського району Малинського округу Київської губернії 

4. 1 оп., 34 спр., 1920-1923 рр. 

5. Опис 1 
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6. 34 спр., 1920-1923 рр. 

7. Постанови, циркуляри, розпорядження, інструкції, положення ЦК 

профспілки і Верхньо-Дніпровського управління водного транспорту, 

райкомводу. Накази повітового військового комісара. Протоколи 

конференцій водників, Чорнобильського бюро товариства «Друзі дітей», 

засідань РКК райкомводу, дільничного комітету профспілки, зборів 

працівників водного транспорту Чорнобильського затону. Листування з 

Верхньо-Дніпровським управлінням, санітарним відділом і підприємствами 

водного транспорту, райкомводом, профкомами затонів, з основної 

діяльності та особового складу. Звіти Чорнобильського дільничного комітету 

і страхового пункту про роботу. Відомості щодо ремонту одиниць флоту. 

Списки, посвідчення, довідки робітників і службовців водного транспорту. 

Списки членів профспілки водників, особового складу Чорнобильського 

затону, пенсіонерів по Чорнобильському страховому пункту. Вимогові 

відомості виплати заробітної плати членам дільничного комітету, 

місцевкому профспілки, 4-ї пошукової партії. Заяви і списки працівників на 

отримання одягу, взуття, продовольства. Журнали вхідної і вихідної 

кореспонденції. Кошториси дільничного комітету. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 395 

2. ф. Р-1497 

3. Бобровицький районний комітет професійної спілки працівників 

харчової і смакової промисловості, с. Бобровиця Ніжинського округу 

4. 1 оп., 25 спр., 1926-1929 рр. 

5. Опис 1 

6. 25 спр., 1926-1929 рр. 
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7. Протоколи засідань Ніжинського окружного та Бобровицького 

районного групового комітетів профспілки, РКК, комісій з охорони праці та 

культурно-освітньої при груповому комітетті, нарад при окружному комітеті 

профспілки, загальних зборів членів групового комітету, каси 

взаємодопомоги, робітників Ярославського млина. План роботи культкомісії 

групового комітету профспілки Бобровицького району. Звіт Ніжинського 

окружного комітету профспілки про роботу. Резолюція, доповідь та інші 

документи про охорону праці на підприємствах Ніжинського округу. 

Відомості щодо участі членів профспілки в колективізації, посівній кампанії. 

Списки, облікові картки членів профспілки. Колективні договори, фінансові 

звіти, кошториси групового комітету. Акти та інші документи перевірки 

його роботи. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 396 

2. ф. Р-1499 

3. Рогозівський районний комітет професійної спілки працівників 

освіти, с. Рогозів Київського округу 

4. 1 оп., 3 спр., 1926-1927 рр. 

5. Опис 1 

6. 3 спр., 1926-1927 рр. 

7. Обіжники, протоколи засідань райкому профспілки. Книги обліку 

шкіл і членів профспілки. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 397 

2. ф. Р-1500 

3. Великодимерський районний комітет професійної спілки 

працівників освіти, с. Велика Димерка Київського округу Київської 

губернії 

4. 1 оп., 1 спр., 1924 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1924 р. 

7. Книга обліку членів профспілки району. 

8. Українська 

9. Відкриий 

10. –  

11. –  

 

1. 398 

2. ф. Р-1501 

3. Гостомельський районний комітет професійної спілки 

працівників освіти, с. Гостомель Київського округу 

4. 1 оп., 9 спр., 1926-1927 рр. 

5. Опис 1 

6. 9 спр., 1926-1927 рр. 

7. Циркуляри, інструкції Київського окркому профспілки. Протоколи 

засідань Гостомельського райвиконкому, його РКК, конференції і загальних 

зборів освітян району. Листування з окркомом щодо санаторно-курортної 

кампанії. Звіти райкому профспілки про роботу за 1926 рік. Книга вихідних 

документів. Кошториси, фінансоові звіти, прибутково-видаткова книга. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 399 

2. ф. Р-1502 

3. Ставищенський районний комітет професійної спілки 

працівників освіти, с. Ставище Білоцерківського округу Київської 

губернії 

4. 1 оп., 1 спр., 1924 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1924 р. 

7. Розпорядження, інструкції Білоцерківського окркому профспілки. 

8. Українська 

9. Відкрииий 

10. –  

11. –  

 

1. 400 

2. ф. Р-1503 

3. Германівський районний комітет професійної спілки 

працівників освіти, с. Германівка Київського округу 

4. 1 оп., 9 спр., 1926-1927 рр. 

5. Опис 1 

6. 9 спр., 1926-1927 рр. 

7. Циркуляри, інструкції Київського окркому. Плани, рішення та інші 

документи окркому щодо організаційної і культурно-масової роботи 

районних профспілкових комітетів. Протоколи засідань РКК Германівського 

райкому профспілки. Книги обліку членів профспілки. Фінансові звіти. 

Книги прибутків і видатків. Акти перевірки діяльності райкому. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 401 

2. ф. Р-1504 

3. Бобровицький районний комітет професійної спілки працівників 

освіти, с. Бобровиця Ніжинського округу 

4. 1 оп., 1 спр., 1927 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1927 р. 

7. Протоколи засідань районного місцевкому профспілки. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 402 

2. ф. Р-1505 

3. Будаївський районний комітет професійної спілки працівників 

освіти, с. Боярка-Будаївка Київського округу 

4. 1 оп., 25 спр., 1924-1927 рр. 

5. Опис 1 

6. 25 спр., 1924-1927 рр. 

7. Обіжники, розпорядження, інструкції, протоколи, статистичний 

бюлетень, звіти, колективні договори та інші документи Київського окркому 

профспілки. Протоколи засідань Будаївського райкому, його РКК та РКК 

гуртків педагогів району, наради завідувачів трудових шкіл, конференцій 

учителів, зборів працівників освіти. Плани райкому. Зведення, відомості, 

облікові картки щодо кількості, особового і національного складу, списки 

членів профспілки. Анкети-заяви про вступ до профспілки. Документи 

районного місцевкому. Журнал реєстрації вихідних документів. Фінансові 

звіти, кошториси, акти перевірки діяльності райкому профспілки. 

8. Українська 
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9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 403 

2. ф. Р-1507 

3. Богуславський повітовий комітет професійної спілки 

працівників освіти, м-ко Богуслав Київської губернії 

4. 1 оп., 5 спр., 1922 р. 

5. Опис 1 

6. 5 спр., 1922 р. 

7. Протоколи конференції керівників профспілкових комітетів, з’їзду 

працівників освіти Богуславського повіту, засідань освітян волостей. 

Листування з волосними комітетами профспілки щодо культурної роботи. 

Списки співробітників повітового комітету і членів профспілки. Кошторис. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (23 од.) 

11. –  

 

1. 404 

2. ф. Р-1513 

3. Губернське управління сільбудами при губернському відділі 

народної освіти, м. Київ 

4. 1 оп., 13 спр., 1921-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 13 спр., 1921-1923 рр. 

7. Постанова ВЦВК про сільбуди. Накази, план роботи і звіти 

Київського губернського управління сільбудами. Протоколи засідань комісії 

зі створення сільбудів, загальних зборів співробітників губернського 
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управління. Доповідна записка про відкриття курсів ремісничого 

виробництва при сільбудах. План роботи і акт перевірки діяльності 

Будаївського районного сільбуду. Головна і касові книги губернського 

управління. Подвірна книга Київського губернського сільбуду. Списки, 

довідки, посвідчення, свідоцтва, мандати особового складу губернського 

управління. Списки учнів зразкових чоботарських курсів при губернському 

управлінні сільбудами. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 405 

2. ф. Р-1515 

3. Київська філія Українського науково-дослідного інституту 

вугільної промисловості Донбасу Вищої ради народного 

господарства УСРР, м. Київ 

4. 1 оп., 121 спр., 1930-1934 рр. 

5. Опис 1 

6. 121 спр., 1930-1934 рр. 

7. Накази, розпорядження ВРНГ СРСР і УСРР, секторів ВРНГ УСРР, 

керівництва Українського НДІ вугільної промисловості Донбасу та його 

Київської філії. Комплекси документів щодо роботи Всукраїнської паливної 

конференції в м. Харкові і конференції Київської обласної планової комісії 

(1932 р.). Протоколи засідань МРКК Київської філії інституту. Зведені 

промислово-фінансові, технічно-фінансові, перспективні плани і звіти 

Київської філії інституту. Документи щодо наукових відряджень 

співробітників, ліквідації НДІ вугільної промисловості та передавання його у 

відання Українського науково-дослідного вугле-хімічного інституту 

(1933 р.). Листування, доповідна записка і доповідь щодо зберігання і 
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використання у промисловості бурого вугілля. Доповіді про діяльність і 

реорганізацію інституту. Геологічний звіт Криворізької буровугільної партії. 

Вимоги на виробництво золь-цементу з бурого вугілля. Списки працівників і 

старших наукових співробітників інституту, їх наукових досліджень. Особові 

листки по обліку кадрів. Особові справи професорсько-викладацького складу 

і працівників Київської філії інституту. Заяви громадян про прийняття на 

роботу. Договір з Дніпропетровським НДІ щодо здійснення бурових робіт на 

шахті №7. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (2 од.)  

11. –  

 

1. 406 

2. ф. Р-1516 

3. Управління особоуповноваженого Міністерства продовольства 

по Київській губернії, м. Київ 

4. 2 оп., 44 спр., 1918-1919 рр. 

5. Опис 1 

6. 34 спр., 1918-1919 рр. 

7. Постанова Тимчасового уряду про відчуження надлишків хліба і 

встановлення твердих цін (1919 р.). Постанови, накази, розпорядження, 

протоколи засідань Управління особоуповноваженого Міністерства 

продовольства щодо основної діяльності, цін на продукти. Положення щодо 

інспекції управління та створення контрольного відділу. Протоколи засідань 

комісій управління та урядових. План роботи інспекції. Доповідна записка 

про забезпечення продовольством м. Києва у 1918 р. Доповіді головного 

контролера Управління, завідувачів відділу розподілу продовольства і 

м’ясного підвідділу. Штатний розпис, списки, посвідчення і заяви 

співробітників управління та його відділів. Списки членів 1-ої Київської 
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спілки роздрібних, бакалійно-молочарних та інших продавців, працівників 

Центрального управління Міністерства продовольства. Відомості виплати 

заробітної плати працівникам відділу інспекції управління. 

5. Опис 2 

6. 10 спр., 1918-1919 рр. 

7. Циркуляри і розпорядження Управління особоуповноваженого. 

Документи щодо передавання справ управління при його ліквідації. Перелік 

цін на продукцію Клинцівської фабрики. Посвідчення особового складу 

управління. Списки службовців і робітників підприємств та міністерств на 

отримання промислових товарів. Відомості виплати заробітної плати 

співробітникам управління. Акти передавання каси управління міській 

комісії.  

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 407 

2. ф. Р-1517 

3. Київський науково-дослідний санітарно-бактеріологічний 

інститут Народного комісаріату охорони здоров’я УРСР, м. Київ 

4. 1 оп., 31 спр., 1935-1941 рр. 

5. Опис 1 

6. 31 спр., 1935-1941 рр. 

7. Протоколи засідань вченої ради і наукових конференцій інституту. 

Зведені плани роботи і науково-тематичні плани. Листування щодо 

публікації кандидатських і докторських дисертацій. Звіти інституту про 

виконаання науково-тематичних планів і наукову діяльність. Відомості про 

підсумки розробки заходів подолання дифтерії, скарлатини та інших 

напрямів роботи інституту за 1935-1940 роки. Наукові праці співробітників 
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відділу санітарно-комунальної гігієни, професорів і викладачів. Дисертація 

С. С. Дяченка на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему: 

«Експерементальна основа нової лікувальної сиворотки проти збудника 

черевного тифу» (1941 р.). Наукова праця А. Н. Лозової «Матеріали про 

фільтрований вірус спалахів грипу в м. Києві та реакцію деяких видів тварин 

на експерементальний грип». Тези доповіді «Досвід селекції баклажанів в 

тилу». Методична розробка «Індикація мікробного зараження», дослідження 

про застосування сивороток проти кору і дизентирії, бактерії інфекційних 

хвороб, наукова праця А. Луніна, огляди Д. Новофастівського. Реферати, 

зачитані на наукових конференціях інституту. Проекти віварію інституту, 

зони санітарної охорони водопроводу з кошторисами, харакитиристиками, 

таблицями. Список опублікованих праць наукових співробітників інституту. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (18 од.) 

11. –  

 

1. 408 

2. ф. Р-1519 

3. Київський окружний комітет професійної спілки працівників 

народного харчування, м. Київ 

4. 1 оп., 9 спр., 1925-1927, 1929 рр. 

5. Опис 1 

6. 9 спр., 1925-1927, 1929 рр. 

7. Протоколи засідань окркому, його комісій, місцевкомів, правлінь 

клубів профспілки, окружного комітету по боротьбі з безробіттям. Плани 

культурно-масової роботи. Кошториси. Колективні договори та тарифні 

угоди між профспілкою та адміністрацією закладів громадського харчування.  

8. Українська 

9. Відкритий 
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10. –  

11. –  

 

1. 409 

2. ф. Р-1533 

3. Переяславське дитяче містечко Київської окружної інспектури 

народної освіти, м. Переяслав Переяславського району Київського 

округу 

4. 1 оп., 1 спр., 1926-1927 рр. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1926-1927 рр. 

7. Список вихованців. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 410 

2. ф. Р-1534 

3. Київський науково-дослідний інститут цукрової промисловості 

ВРНГ УСРР, м. Київ 

4. 1 оп., 2 спр., 1929 р. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1929 р. 

7. Витяг з торгівельної класифікації хліба. Тези доповіді про вплив 

рентгенівського випромінювання на клубні картоплі. Реферати 

співробітників інституту.  

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  
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11. –  

 

1. 411 

2. ф. Р-1535 

3. Київська філія Всеукраїнського науково-дослідного інституту 

зерна Народного комісаріату земельних справ УСРР, м. Київ 

4. 1 оп., 1 спр., 1933 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1933 р. 

7. Штатний розпис і списки співробітників інституту. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 412 

2. ф. Р-1536 

3. Київський науково-дослідний інститут шкіряної промисловості 

ВРНГ УСРР, м. Київ 

4. 1 оп., 2 спр., 1933 р. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1933 р. 

7. Наукова праця Носарева «Товарознавство взуття». Відомості 

виплати заробітної плати співробітникам НДІ. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (1 од.)  

11. –  
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1. 413 

2. ф. Р-1537 

3. Київський науково-дослідний інститут паливної промисловості 

Народного комісаріату місцевої промисловості УРСР, м. Київ 

4. 1 оп., 1 спр., 1940 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1940 р. 

7. Річний звіт НДІ. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 414 

2. ф. Р-1540 

3. Уповноважений Київської районної комісії єврейського 

громадського комітету з надання допомоги постраждалим від погромів 

по Чорнобильському повіту, м-ко Чорнобиль Київської губернії 

4. 1 оп., 6 спр., 1921-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 6 спр., 1921-1923 рр. 

7. Циркуляри Центрального і Всеукраїнського єврейських громадських 

комітетів та Київської районної комісії щодо розподілу продуктів між 

дитячими установами та інших організаційних питань. Статут 

Московського єврейського громадського комітету. Протоколи засідань 

президії Київського еврейського громадського комітету. Витяги з протоколів 

комісії щодо призначення допомоги громадянам. Списки дитячих установ і 

жителів Чорнобильського повіту на отримання продуктів харчування. Заяви 

працівників повітового відділу соціального забезпеченння про матеріальну 

допомогу. Кошторис Уповноваженого комісії на перше півріччя 1923 року. 
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8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11 –  

 

1. 415 

2. ф. Р-1542 

3. Український науково-дослідний геолого-розвідувальний 

інститут Академії наук УСРР, м. Київ 

4. 1 оп., 5 спр., 1933-1935 рр. 

5. Опис 1 

6. 5 спр., 1933-1935 рр. 

7. Програма 1-го Всесоюзного технічного з’їзду. Історична довідка про 

стоврення НДІ. Листування із загальним товариством «Союзгеорозвідка», 

відділом заочного навчання НДІ щодо виконання промислово-фінансового 

плану, реєстрації угод, надання навчальних посібників і завдань для 

студентів. Тематичні плани роботи. Наукова праця професора Панько 

«Аналітичний розрахунок швидкості проходження шахт при різних притоках 

води» (1934 р.). Доповідна записка про бібліографію наукових досліджень 

щодо геолого-розвідувальних робіт. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 416 

2. ф. Р-1544 

3. Уповноважений державного будівництва меліорації по 

Білоцерківському округу, м. Біла Церква Київської губернії 

4. 1 оп., 37 спр., 1924-1926 рр. 
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5. Опис 1 

6. 37 спр., 1924-1926 рр. 

7. Постанови Ради праці і оборони СРСР, Білоцерківського 

окрвиконкому. Циркуляри, накази, інструкції Наркомату землеробства УСРР, 

Київського губернського земельного управління, Української державної 

меліоративно-будівельної контори «Укрдержмеліобуд». Комплекс 

документів, щодо організації меліоративно-будівельних робіт. Листування з 

уповноваженими Білоцерківської і Київської державно-меліоративних 

контор, Білоцерківськими райвиконкомом і плановою комісією з основної 

діяльності, особового складу. Плани роботи, звіти, відомості, кошториси, 

книга рахунків Білоцерківської окружної меліоративно-будівельної контори. 

Договори з Київським відділенням об’єднання «Укрдержмеліобуд», 

виконробами щодо здійснення ремонтно-будівельних і геолого-

розвідувальних робіт в Білоцерківському окрузі. Акти і кошториси 

виконання робіт, здавання майна Білоцерківському окружному земвідділу. 

Описи приймання-передавання інвентаря. Особові справи, посвідчення, копії 

мандатів, особового складу Білоцерківської філії об’єднання 

«Укрдержмеліобуд». Відомості виплати заробітної плати працівникам. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 417 

2. ф. Р-1550 

3. Місцевий комітет професійної спілки робітників і службовців 

водного транспорту при Київському річковому порту, м. Київ 

4. 1 оп., 7 спр., 1920-1921 

5. Опис 1 

6. 7 спр., 1920-1921 рр. 
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7. Циркуляр Центрального експлуатаційного річкового управління 

щодо планового перевезення вантажів. Положення і протокол про 

Центральний та окружні комітети з водних перевезень, створення місцевкому 

з перевезень у межах басейну Верхнього і Середнього Дніпра. Протоколи (і 

витяги) засідань місцевкому. Листування із завідувачем воєнних перевезень 

з організаційних питань. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 418 

2. ф. Р-1551 

3. Лінійний комітет професійної спілки робітників і службовців 

водного транспорту, м. Київ 

4. 1 оп., 8 спр., 1921-1922 рр. 

5. Опис 1 

6. 8 спр., 1921-1922 рр. 

7. Циркуляри, розпорядження, інструкції райкомводу. Протоколи 

засідань тарифно-нормувального відділу Верхньо-Дніпровського 

дільничного комітету профспілки, загальних зборів робітників і службовців 

Кременчуцької і Катеринославської ділянок водного транспорту. Листування 

з установами водного транспорту, іспектором з охорони праці щодо 

працевлаштування і соціального захисту працівників. Звіт відділу 

райкомводу з охорони праці про роботу. Списки малолітніх працівників на 

водному транспорті. Заяви членів профспілки щодо охорони і покращення 

умов праці. Вимогові відомості виплати заробітної плати співробітникам 

лінійного комітету профспілки. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 
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10. –  

11. – 

 

1.419 

2. ф. Р-1552 

3. Уповноважений Київської губернської ради професійних спілок 

по Чорнобильському повіту, м-ко Чорнобиль Київської губернії 

4. 1 оп., 3 спр., 1922-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 3 спр., 1922-1923 рр. 

7. Листування з райкомводом з організаційних питань та охорони 

праці. Списки і відомості щодо особового складу членів профспілки 

працівників водного транспорту. Журнал вхідної кореспонденції. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 420 

2. ф. Р-1554 

3. Українське відділення Всесоюзного науково-дослідного 

інституту мінеральної сировини, м. Київ 

4. 2 оп., 126 спр., 1929-1936, 1938-1940 рр. 

5. Опис 1 

6. 124 спр., 1929-1936, 1938-1940 рр. 

7. І. Документи Київської філії Науково-дослідного інституту 

силікатної промисловості та Українського науково-дослідного 

інституту будівельних матеріалів мінерального походження (1929-

1933 рр.). 
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Накази Українського НДІ будівельних матеріалів мінерального 

походження (1932 р.). Протоколи засідань секцій Київської філії НДІ 

силікатної промисловості та Українського НДІ будівельних матеріалів (1931-

1932 рр.), технічних нарад при секторі капітального будівництва НДІ 

силікатної промисловості УСРР. Положення про НДІ силікатної 

промисловості (до реорганізації) та плани роботи відділів і лабораторій на 

1931 рік. Листування з Українським відділенням НДІ прикладної мінералогії, 

управлінням будівництва та іншими установами щодо проектування і 

спорудження Просянівського каолінового заводу. Тематичні плани Київської 

філії НДІ силікатної промисловості (1929-1930 рр.), Українського НДІ 

будівельних матеріалів мінерального походження (1931 р.). Анкети, довідки 

співробітників Київської філії НДІ силікатної промисловості. Відомості 

щодо структури і штатів Українського НДІ будівельних матеріалів 

мінерального походження. Угоди з інженерами НДІ про розробку наукових 

тем.  

ІІ. Документи Українського відділення Науково-дослідного 

інституту прикладної мінералогії (з 1935 р. – Українське відділення 

Всесоюзного науково-дослідного інституту мінеральної сировини) за 

1930-1936, 1938-1940 рр.  

Накази, інструкції Наркомату важкої промисловості СРСР, Наркомату 

місцевої промисловості УСРР, Всесоюзного НДІ мінеральної сировини, 

Українських відділень НДІ прикладної мінералогії та мінеральної сировини. 

Протоколи нарад співробітників Українського відділення НДІ прикладної 

мінералогії щодо будівництва каолінових заводів та інших виробничих 

питань з додатками. Протоколи засідань і звіти геолого-розвідувадувальних 

партій. Положення про Одеську обласну науково-дослідну станцію 

інституту, Київську обласну контрольно-випробувальну лабораторію. 

Протоколи засідань і нарад структурних підрозділів Українського відділення 

НДІ мінеральної сировини. Положення про науково-технічну раду інституту. 

Листування Українського відділення НДІ прикладної мінералогії з 
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Наркоматом важкої промисловості СРСР, Всесоюзним об’єднанням гірничої 

промисловості «Мінералруд», обласним трестом будівельних матеріалів, 

Клинцівським промисловим комбінатом та іншими підприємствами щодо 

виконання плану геолого-розвідувальних робіт, особового складу, покладів 

нерудних корисних копалин, передання в експлуатацію Південно-Західній 

залізниці Новоселицького родовища вогнетривких глин, проектування і 

будівництва цегельного заводу в м. Клинці. Листування Українського 

відділення НДІ мінеральної сировини з Центральним (Всесоюзним) НДІ. 

Тематичні, фінансові плани Українського відділення НДІ прикладної 

мінералогії. Звіти про роботу геолого-розвідувальні дослідження в 

с. Новоселиця (Черкащина), наукову діяльність, виконання промислово-

фінансових планів, впровадження результатів наукових досліджень. Плани 

та звіти, доповіді і відомості геолого-розвідувальних партій НДІ щодо 

роботи на родовищах. Інструкції для топографів. Тематичні плани і звіти 

про роботу Українського відділення НДІ мінеральної сировини, його 

лабораторій. Плани роботи і кошторис геологічного архіву. Відомості 

Українського відділення НДІ прикладної мінералогії щодо якості цегли на 

українських заводах, добування і поклади каоліну, дослідження родовищ. 

Список родовищ, розвіданих у 1931 р. Відомості і звіти про наукові 

дослідження на різні теми співробітників Українського відділення НДІ 

прикладної мінералогії, списки праць, вмішених у бюлетенях, поданих до 

друку. Анкети, довідки, списки співробітників Українського відділення НДІ. 

Праця інженера НДІ будівельних матеріалів А. Куща «Експлуатація 

кам’яних мостів, побудованих без використання портланд-цементів». Угоди 

та договори Українських відділень НДІ прикладної мінералогії та 

мінеральної сировини, їх структурних підрозділів з власними філіями, 

науково-дослідними інститутами, обласними управліннями, галузевими 

трестами, районними комісіями, підприємствами щодо виготовлення 

гідравлічних пресів, геологічно-розвідувальних робіт, досліджень каолінів, 

опок, каолітів на місцях, надання можливості вести наукову діяльність та 
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перевірку зразків сировини у лабораторіях інституту, підготовки методичних 

рекомендацій для заводів і лабораторій, перевірки якості продукції та інших 

питань. Акти і відомості перевірок цегельних заводів. Кошторис на 

копіювання текстів досліджень з геофізики для інституту геології Академії 

Наук УРСР. 

5. Опис 2 

6. 2 спр., 1931 рр. 

7. Комплекс документів про реорганізацію Київської філії НДІ 

силікатної промисловості Всеукраїнського об’єднання скляної, порцелянової 

та фаянсової промисловості в Український НДІ будівельних матеріалів 

мінерального походження Всеукраїнського об’єднання промисловості 

будівельних матеріалів з центром у м. Києві. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (32 од.) 

11. –  

 

1. 421 

2. ф. Р-1555 

3. Бюро постачання системи промислової кооперації при Київській 

обласній раді промислової кооперації, м. Київ 

4. 1 оп., 6 спр., 1934-1936 рр. 

5. Опис 1 

6. 6 спр., 1934-1936 рр. 

7. Накази керівництва бюро. Доповідні записки, довідки, заяви та інші 

документи щодо особового складу. Баланси за 1935 рік.  

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 422 

2. ф. Р-1560 

3. Київська філія науково-дослідного інституту будівельних 

матеріалів мінерального походження Народного комісаріату важкої 

промисловості СРСР, м. Київ 

4. 1 оп., 9 спр., 1931, 1933-1934 рр. 

5. Опис 1 

6. 9 спр., 1931, 1933-1934 рр. 

7. Протоколи засідань президії науково-технічного сектору НДІ щодо 

затвердження тематичного плану. Тематичні плани за 1934 рік. Список 

наукових досліджень, запланованих у механічній майстерні інституту. Звіти 

про виконання наукових робіт. Матеріали наукової роботи «Дослідження 

поглинання сирими та обпаленими каолінами і глинами гідроксиду кальцію з 

водних розчинів». Штатний розпис і відомості щодо кошторисів інституту. 

Договори з Центральним Чорноземним обласним трестом будівельних 

матеріалів, Харківським інститутом вогнетривких і кислотнотривких 

матеріалів щодо науково-дослідної роботи з вивчення глини та виготовлення 

гідравлічного преса. Документи про ліквідацію НДІ та акт передавання 

майна. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 423 

2. ф. Р-1562 

3. Уповноважений головного лісового комітету при штабі трудової 

армії на Правобережній Україні, м. Київ 

4. 1 оп., 91 спр., 1919-1921 рр. 

5. Опис 1 
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6. 91 спр., 1919-1921 рр. 

7. Постанови РНК УСРР, Ради Української трудової армії, особливої 

наради Польового штабу. Накази, розпорядження Управління 

уповноваженого головного ліскому, військового комісара, керівника з 

постачання та Польового штабу ХІІ-ї армії. Накази і звіти Управління бюро з 

видобутку та дослідження бурого вугілля. Інструкції головного ліскому. 

Положення про залучення військових частин до лісової промисловості та 

районну військову комендатуру Української трудової армії на 

Правобережній Україні, повноваження трудової армії на залізницях, місцеві 

органи головного лісового комітету. Протоколи засідань і нарад штабів, 

комітетів Української трудової армії, передставників Уповноваженого 

головного ліскому, надзвичайної губернської паливної комісії м. Києва, 

Реввійськради. Листування з Київським губернським ліскомом, лісовим 

відділом Польового штабу Української трудової армії з основної діяльності. 

План роботи шляхово-будівельного відділу Київського губернського 

ліскому. Відомості лісового комітету Південно-Західних залізниць щодо 

лісозаготівель в райкомах. Звіти і доповіді відділів губернських ліскомів. 

Відомості про їх діяльність. Доповідні записки Уповноваженого щодо 

заготівлі і транспортування палива, видобувуання бурого вугілля на 

Вишгородському руднику. Відомості про роботу лісопильних заводів 

Київської губернії, збитки, внаслідок відновлення Польщею бойових дій в 

Мозирському і Речицькому річкових районах. План-карта м. Одеси (1920 р.). 

Списки завідувачів лісових районів Одеського губернського ліскому, 

робітників і службовців підрозділів головного ліскому, управління бюро з 

видобутку бурого вугілля. Довідки, посвідчення, списки співробітників 

управління уповноваженого головного ліскому. Штатні розписи. 

Кошториси губернських ліскомів, їх відділів, підвідділів і лісництв. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  
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11. –  

 

1. 424 

2. ф. Р-1564 

3. Уповноважений відділу водного транспорту Української ради 

народного господарства, м. Київ 

4. 1 оп., 4 спр., 1919 р. 

5. Опис 1 

6. 4 спр., 1919 р. 

7. Протоколи засідань уповноважених Українського раднаргоспу у 

справах водного транспорту, колегії відділу водного транспорту. Доповідь 

про роботу Маріупольського порту з списками працівників. Списки 

особового складу команд пароплавів, суден Дніпровського річкового 

басейну, які підлягають націоналізації. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 425 

2. ф. Р-1568 

3. Переяславський повітовий лісовий комітет, м. Переяслав 

Київської губернії 

4. 1 оп., 23 спр., 1919-1922 рр. 

5. Опис 1 

6. 23 спр., 1919-1922 рр. 

7. Циркуляри, розпорядження Головного лісового комітету і Київського 

губраднаргоспу. Накази управління 7-го лісорайону м. Переяслава, 

повітового паливного комітету Інструкція уповноваженого головного 

ліскому на Праваобережній Україні. Протоколи засідань міжвідомчої комісії 
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головного ліскому щодо розподілу лісових матеріалів. Витяги з протоколів 

Переяславських повітових виконкокому, економічної наради. Відомості про 

облік і розподіл лісоматеріалів. Статистичні відомості щодо наявності 

лісоматеріалів в повіті і на складах станції «Бориспіль». Списки 

співробітників повітових ліскому, паливного комітету, кооперативу 

службовців земства і кооперації споживчого товариства, працівників 

лісопильного заводу і порту повітового ліскому. Списки підприємств та 

установ м. Переяслава (1921 р.) і Переяславського повіту (1919 р.). Вимогові 

відомості виплати заробітної плати та премії співробітникам повітового 

ліскому і працівникам лісопильних заводів. Особові рахунки співробітників 

повітового ліскому. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 426 

2. ф. Р-1573 

3. Товстоліське лісництво Чорнобильського повітового земельного 

відділу, с. Товстий Ліс Шепелицької волості Чорнобильського повіту 

Київської губернії 

4. 2 оп., 29 спр., 1918-1922 рр. 

5. Опис 1 

6. 12 спр., 1918-1920 рр. 

7. Декрет і постанови РНК та Наркомату землеробства УСРР. 

Циркуляри губернського ліскому щодо вирубування лісу. Протоколи 

загальних зборів співробітників лісництва. Листування з Чорнобильським 

повітовим земвідділом з виробничих питань. Списки і посвідчення 

працівників лісництва. Книга реєстрації, відомості та акт про 

правопорушення. Вимогова відомість виплати заробітної плати. 
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5. Опис 2 

6. 17 спр., 1919-1922 рр. 

7. Листування з Київською губернською радою робітничих, селянських 

і червоноармійських депутатів щодо надання лісових площ для вирубування 

в Корабельній дачі лісогосподарській секції Київського губраднаргоспу; з 

Шепелицьким волосним продкомом про забезпечення продуктами 

працівників лісництва. Відомість приймання-передавання майна 

Корабельного гаю, Шепелицької і Варовицької лісових дач з 

Чорнобильського до Товстоліського лісництва. Відомості щодо перевірки 

лісонасаджень і роботи на згаданих лісових дачах впродовж 1915-1918 рр., 

заготівлі насіння дерев. Облікова відомість клеймованих і пронумерованих 

дерев на лісових дачах і ділянках для службового користування. Список 

сіножатей, наданих у користування працівникам лісництва. Документи щодо 

особового складу та фінансовий звіт лісництва. Відомості виплати 

заробітної плати працівникам. Книга реєстрації порушень лісового статуту. 

Акти і протоколи про самовільне вирубування лісу та косіння сіна, 

розорювання ділянок лісу, крадіжки дров, потраву сіножатей. Квитки на 

вирубування лісу на Шепелицькій дачі. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 427 

2. ф. Р-1574 

3. Катюжанське лісництво Київського повітового земельного 

відділу, с. Катюжанка Димерської волості Київського повіту Київської 

губернії 

4. 1 оп., 8 спр., 1921-1923 рр. 

5. Опис 1 
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6. 8 спр., 1921-1923 рр. 

7. Циркуляри, розпорядження, інструкції Київських губернського і 

повітового земвідділів, губернського лісового підвідділу. Лист губернського 

земвідділу, заяви селян та інші документи щодо надання деревини. 

Господарські плани і щомісячні звіти лісництва. Списки працівників. Акт 

перевірки роботи. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 428 

2. ф. Р-1578 

3. Київська окружна школа з підготовки молодшого командного 

складу робітничо-селянської міліції, м. Київ 

4. 2 оп., 418 спр., 1921-1924 рр. 

5. Опис 1 

6. 234 спр., 1921-1924 рр. 

7. Накази, циркуляри, інструкції Головного управління міліції УСРР, 

Київського губернського відділу міліції, начальника Київських губернських 

курсів і окружної школи підготовки командного складу міліції, завідувача 

навчальної частини. Витяг з проекту положення про Київські губернські 

курси з підготовки командного складу міліції. Протоколи засідань 

педагогічної ради, предметних комісій, нарад представників екзаменаційної 

комісії. Листування керівника курсів з завідувачем навчальної частини, 

викладачами. Навчальні плани і програми, розклади занять. Оголошення і 

щоденник завідувача навчальної частини. Звіти про роботу курсів. 

Статистичні відомості щодо кількості проведених занять. Комплекс 

документів щодо практичних занять курсантів. Акти приймальної та 

екзаменаційної комісій, перевірки підготовки до іспитів. Заяви та анкети 



428 

 

викладачів. Списки особового і командного складу курсів, співробітників 

навчальної частини, лекторів. Класні журнали. Особові справи, рапорти, 

посвідчення особи та довідки про відпустки курсантів. Рапорти 

співробітників курсів. Відомості видавання обмундирування, виплати 

заробітної плати, надання продуктів співробітникам і курсантам. Кошториси. 

Книги вхідних і вихідних документів. 

5. Опис 2 

6. 184 спр., 1921-1923 рр. 

7. Накази, циркуляри Головного управління міліції і карного розшуку 

УСРР, Київського губернського відділу міліції, керівництва школи. 

Положення про губернські курси підготовки працівників міліції. Листування 

з губернським відділом міської міліції щодо особового складу та питань 

забезпечення. Щоденник, доповіді, рапорти завідувача навчальної частини. 

Звіти про роботу курсів. Журнали відвідування та успішності курсантів. 

Відомості про курсантів-дезертирів, кількість зброї у розпорядженні 

навчального закладу. Списки та анкети командного та особового складу, 

співробітників, курсантів. Арматурні списки особового складу штабу, школи 

та курсантів. Особові справи викладачів і курсантів. Посвідчення курсантів і 

співробітників закладу. Продовольчі картки курсантів. Книга адрес 

особового складу. Рапорти курсантів. Відомості видавання 

обмундирування, виплати заробітної плати. Особові рахунки викладачів.  

8. Російська , українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (5 од.) 

11. –  

 

1. 429 

2. ф. Р-1592 

3. Київський окружний продовольчий комітет, м. Київ 

4. 2 оп., 34 спр., 1923 р. 
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5. Опис 1 

6. 32 спр., 1923 р. 

7. Постанови, накази, циркуляри Київського окружного продкому з 

основної діяльності. Протоколи засідань окружної комісії по боротьбі з 

хлібними шкідниками. Листування з опродкомгубом щодо ліквідації 

Бориспільського, Броварського, Ворзельського і Ржищівського податкових 

бюро, оплати праці податкових інспекторів. Правила складання податкових 

кошторисів. Відомості і десятиденні зведення про надходження 

сільськогосподарського податку з окремих районів, сіл та округу загалом. 

Дислокація зсипних пунктів в Київському повіті. Списки співробітників 

окружного продкому, податкової інспекції округу. Заяви громадян про 

працевлаштування у продовольчі організації. 

5. Опис 2 

6. 2 спр., 1923 р. 

7. Наказ губернського продкому щодо особового складу. Протоколи 

засідань атестаційної комісії Київської окружної військової наради. Списки 

співробітників губернського продкому, діловодів райвиконкомів 

Шевченківського округу. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 430 

2. ф. Р-1595 

3. Київське окружне управління робітничо-селянської міліції, 

м. Київ 

4. 1 оп., 81 спр., 1923-1928 рр. 

5. Опис 1 

6. 81 спр., 1923-1928 рр. 
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7. Постанови, накази, інструкції НКВС, Наркомату РСІ, Головного 

управління міліції і карного розшуку УСРР, Київського губернського 

управління міліції, адміністративного відділу Київського губернського і 

окружного виконкомів. Протоколи засідань окружної військової наради, 

райвиконкомів, окружного управління міліції з представниками 

райвиконкомів, атестаційної комісії і МРКК, нарад керівників районних 

управлінь міліції, загальних зборів працівників заводу «Більшовик». 

Листування зі слідчими органами, районними управліннями і відділами 

міліції щодо службових зловживань працівників, особового складу. Доповідні 

записки, зведення щодо боротьби з бандитизмом, роботи окружного і 

районних управлінь міліції. Квартальні і щомісячні звіти районних 

управлінь міліції, карного розшуку. Рапорти начальників районних відділів 

міліції. Статистичні відомості про роботу реєстраційно-дактилоскопічного 

бюро, кількість особового складу промислової міліції округу. Алфавітна 

книга працівників міліції-власників зброї і боєприпасів. Анкети, послужні 

списки, заяви особового складу окружного управління міліції. Списки 

особового складу районних управлінь міліції, співробітників, звільнених за 

зловживання, охорони Наводницького мосту і міліціонерів Ленінського 

району м. Києва. Довідки громадян про службу в міліції. Книга особового 

складу сторожів. Штатні розписи окружного управління міліції. Вимогові 

відомості виплати заробітної плати особовому складу окружної і районних 

міліцій, працівникам міліції окремих районів м. Києва. Договори з 

підприємствами про їх охорону. Акти приймання-передавання справ 

районних управлінь міліції з відомостями щодо особового складу. Акти 

перевірки батальйону промислової міліції Київського округу. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (17 од.) 

11. –  
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1. 431 

2. ф. Р-1596 

3. Мироцький сільськогосподарський технікум Народного 

комісаріату землеробства УСРР, с. Мироцьке Київського повіту 

Київської губернії 

4. 1 оп., 1 спр., 1921 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1921 р. 

7. Анкети учнів технікуму. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 432 

2. ф. Р-1597 

3. Український науково-дослідний інститут каучуку та 

каучуконосів, м. Київ 

4. 1 оп., 1 спр., 1932 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1932 р. 

7. Штаний розпис, списки співробітників. Відомості нарахування 

заробітної плати. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 433 

2. ф. Р-1604 

3. Київське відділення Всесоюзного науково-дослідного інституту 

плодово-овочевої промисловості Народного комісаріату землеробства 

СРСР, м. Київ 

4. 1 оп., 9 спр., 1933, 1938-1940 рр. 

5. Опис 1 

6. 9 спр., 1933, 1938-1940 рр. 

7. Інструкція щодо техніко-хімічного і тепло-технічного контролю 

плодово-овочевого виробництва. Практичні рекомендації щодо хімічного і 

мікробіологічного контролю дріжджевого виробництва. Листування з 

підприємствами і трестами плодово-овочевої промисловості та 

торгівельними організаціями про перевірку овочів. Проект будівництва 

плодово-переробного заводу в с. Ріпки Чернігівської області. Наукові 

дослідження співробітників інституту Шмідта, Серебрякова, Артюхова.  

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 434 

2. ф. Р-1605 

3. Київська товарна база Всеукраїнської кооперативної спілки, 

м. Київ 

4. 1 оп., 3 спр., 1927-1928, 1931 рр. 

5. Опис 1 

6. 3 спр., 1927-1928, 1931 рр. 

7. Протоколи засідань ліквідаційної комісії. Листування керівництва 

бази з районними кооперативними спілками. Договори з установами та 

фізичними особами. 
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8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 435 

2. ф. Р-1607 

3. Заворицька трудова школа, с. Заворичі Великодимерського 

району 

4. 1 оп., 29 спр., 1924-1931 рр. 

5. Опис 1 

6. 29 спр., 1924-1931 рр. 

7. Статут навчального закладу. Правила внутрішнього розпорядку в 

трудових школах. Інструкції планування педагогічної діяльності, об’єднання 

школи з колгоспом. Протоколи засідань педагогічної ради, методичних 

комісії та об’єднання школи, зборів учнів. Листування з колгоспом 

с. Заворичі з організаційних питань. Плани роботи школи. Робочі навчальні 

плани. Звіт про роботу за 1930-1931 навчальний рік. Відомість руху дітей у 

дитячих закладах на 1 січня 1924 року. Статистичні відомості для 

Всесоюзного перепису населення (1929 р.). Списки учнів трудової школи, 

дітей шкільного віку в селі. Відомості нарахування заробітної плати 

працівникам. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 436 

2. ф. Р-1611 

3. Київське відділення Всесоюзних агрономічних курсів об’єднання 

цукрової промисловості УСРР, м. Київ 

4. 1 оп., 6 спр., 1929 р. 

5. Опис 1 

6. 6 спр., 1929 р. 

7. Облікові відомості витрат на всесоюзні агрономічні курси. Списки 

та анкети курсантів Київського відділення. Свідоцтва слухачів курсів. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 437 

2. ф. Р-1618 

3. Броварська районна контора Українського лісопромислового 

товариства на паях «Українліс», сел. Бровари Броварського району 

Київського округу Київської губернії 

4. 1 оп., 5 спр., 1923-1924 рр. 

5. Опис 1 

6. 5 спр., 1923-1924 рр. 

7. Накази 2-ї Броварської контори товариства «Українліс». Протоколи 

засідань контори. Штатний розпис та довідки щодо особового складу. 

Посвідчення працівників. Книги реєстрації вхідних і вихідних документів та 

особових рахунків правління контори. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 438 

2. ф. Р-1619 

3. Гостомельська районна контора Українського лісопромислового 

товариства на паях «Українліс», с. Гостомель Гостомельського району 

Київського округу 

4. 1 оп., 84 спр., 1923-1927 рр. 

5. Опис 1  

6. 84 спр., 1923-1927 рр. 

7. Постанови ВЦВК і РНК УСРР про ліси трудового користування. 

Накази, циркуляри, розпорядження, інструкції, протоколи засідань 

лісопромислового товариства «Українліс», Гостомельської районної контори. 

Циркуляри Південного районного комітету з регулювання перевезень. 

Положення, інструкції щодо лісосічного фонду та виробничого відділу 

товариства «Українліс». Протоколи засідань РКК місцевкому районної 

контори, виробничої комісії ІІІ-го Білицького лісозаводу, правління 

Київського окружного відділу і президії райкому профспілки працівників 

лісової та деревообробної промисловості, місцевкомів лісозаводів, загальних 

зборів працівників лісозаводів, земельних товариств. Протоколи нарад РКК, 

комісії з охорони праці, завкомів лісозаводів. Листування з Пуща-Водицьким 

лісозаводом. Програма лісозаготівельних робіт Гостомельської ділянки 

(1926-1927 рр.). Торгівельний план (1925-1926 рр.). Щомісячні термінові 

зведення контори щодо лісозаготівель. Звіти про роботу контори, 

Гостомельської лісової ділянки, лісозаводів. Статистичні звіти районів і 

підприємств, підзвітних товариству «Українліс». Відомості 

лісопромислового відділу контори про виконання замовлень на виготовлення 

експортних лісоматеріалів. Списки працівників Гостомельських 

ліспромгоспу, лісорозробки, співробітників товариства «Українліс» і 

районної контори. Договори адміністрації товариства «Українліс» з 

районними конторами; Гостомельської районної контори з організаціями та 

установами. Колективні договори з профспілкою працівників лісової та 
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деревообробної промисловості. Технічні умови на лісоматеріали. 

Прейскуранти цін на пиломатеріали. Штатні розписи, кошториси, фінансові 

звіти, головна книга, баланси, книги особових рахунків працівників 

Гостомельської контори. Відомості виплати заробітної плати працівникам 

лісозаводів і лісорозробок. Акти приймання-перадавання лісових площ. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 439 

2. ф. Р-1622 

3. Київська районна контора Українського лісопромислового 

товариства на паях «Українліс», м. Київ 

4. 1 оп., 6 спр., 1923-1924, 1928 рр. 

5. Опис 1 

6. 6 спр., 1923-1924, 1928 рр. 

7. Листування з районними конторами, відомості, довідки щодо 

особового складу. Особові рахунки службовців правління контори та 

працівників. Головна книга. Акти та описи приймання-передавання справ 

правління контори Коростенського району. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 440 

2. ф. Р-1629 

3. Феневицька неповна середня школа, с. Феневичі Іванківського 

району Київської області 

4. 1 оп., 9 спр., 1920-1923, 1925-1932 рр. 

5. Опис 1 

6. 9 спр., 1920-1923, 1925-1932 рр. 

7. Інструкція про обов’язкове навчання дітей в трудових школах. 

Протоколи засідань педагогічної ради і профспілкових зборів працівників. 

Навчальні програми і облікова картка школи. Річні звіти про роботу. Списки 

учнів (1925-1926 рр.). 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 441 

2. ф. Р-1632 

3. Уповноважений Київської районної комісії єврейського 

громадського комітету з надання допомоги постраждалим від погромів 

по Таращанському району, м. Тараща Київської губернії 

4. 1 оп., 1 спр., 1923 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1923 р. 

7. Головна книга комісії 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 442 

2. ф. Р-1633 

3. Обухівська волосна військова нарада, м-ко Обухів Київського 

повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 1 спр., 1920 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1920 р. 

7. Циркулярні листи Дорожного політичного відділу Київського 

залізничного вузла Південно-Західної залізниці. Листування з Дорожним 

політичним відділом з кадрових питань. Відомості про суботники. Списки 

осіб, відправлених на Врангелівський фронт. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 443 

2. ф. Р-1635 

3. Сквирська повітова народна рада, м. Сквира Сквирського 

повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 1 спр., 1917 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1917 р. 

7. Протокол засідання Сквирської повітової народної ради. Виборчі 

листи обрання мирових суддів, членів повітового земельного комітету та 

інших установ. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 444 

2. ф. Р-1639 

3. Радомисльський повітовий комендант, м. Радомисль Київської 

губернії 

4. 1 оп., 1 спр., 1918 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1918 р. 

7. Вимогові відомості виплати утримання службовцям управління і 

козакам. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 445 

2. ф. Р-1640 

3. Особливий кінний загін Київського повітового старости, м. Київ 

4. 1 оп., 1 спр., 1918 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1918 р. 

7. Копії наказів начальника Державної Варти Київського повіту. 

Рапорт про самовільну відлучку солдат. Послужний список сотника 1-го 

Гайдамацького кінного полку Якова Івановича Кучеренка. Іменні списки 

офіцерів загону. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 446 

2. ф. Р-1647 

3. Переяславський повітовий будинок громадських примусових 

робіт, м. Переяслав Київської губернії 

4. 1 оп., 83 спр., 1921-1922 рр. 

5. Опис 1 

6. 83 спр., 1921-1922 рр. 

7. Постанови, накази, циркуляри Наркомату юстиції УСРР. Звіти 

ДОПРу про роботу. Документи (довідки, накази та ін.) щодо особового 

складу повітового ДОПРу. Статистичні відомості щодо кількості 

арештованих, хворих арештантів, наглядачів. Списки арештованих, 

співробітників, працівників конвойної команди. Справи ув’язнених. Вимогові 

відомості виплати заробітної плати працівникам. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 447 

2. ф. Р-1649 

3. Сквирський повітовий будинок громадських примусових робіт, 

м. Сквира Київської губернії  

4. 1 оп., 43 спр., 1920-1922 рр. 

5. Опис 1 

6. 43 спр., 1920-1922 рр. 

7. Накази, циркуляри Наркомату юстиції УСРР, повітового ДОПРу. 

Звіти і статистичні відомості ДОПРу про роботу. Статистичні відомості 

щодо кількості та списки арештованих. Справи ув’язнених. Особові справи 

працівників. Книги реєстрації арештованих, вхідної і вихідної 
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кореспонденції. Вимогові відомості виплати заробітної плати особовому 

складу.  

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 448 

2. ф. Р-1650  

3. Таращанський повітовий будинок громадських примусових 

робіт, м. Тараща Київської губернії 

4. 1 оп., 42 спр., 1921-1922 рр. 

5. Опис 1 

6. 42 спр., 1921-1922 рр. 

7. Циркуляри Наркомату юстиції УСРР. Накази повітового ДОПРу. 

Правила укладання списків платників загальногромадського податку. 

Протоколи засідань комісії з амністії ув’язнених та комісії проведеня тижня 

покращення санітарних умов місць позбавлення волі. Протоколи допитів, 

вироки, акти виконання вироків. Відомості щодо особового складу 

повітового ДОПРу. Списки працівників на отримання пайка, прийнятих на 

службу і звільнених, арештованих, осіб, які перебувають на обліку повітової 

слідчої комісії революційного трибуналу, втекли з під варти. Справи 

ув’язнених. Щоденник руху арештованих. Вимогові відомості виплати 

заробітної плати працівникам ДОПРу. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 449 

2. ф. Р-1651 

3. Чорнобильський повітовий будинок громадських примусових 

робіт, м-ко Чорнобиль Київської губернії 

4. 1 оп., 46 спр., 1921-1922 рр. 

5. Опис 1 

6. 46 спр., 1921-1922 рр. 

7. Постанови, накази, циркуляри, положення, інструкції Наркомату 

юстиції УСРР щодо  режиму ув’язнених. Комплекс документів (накази, 

довідки, списки та ін.) щодо особового складу повітового ДОПРу. Довідки, 

заяви працівників. Щоденні відомості виходу ув’язнених на роботу. Справи 

ув’язнених. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 450 

2. ф. Р-1656 

3. Бабинецька неповна середня школа, с. Бабинці Бородянського 

району 

4. 1 оп., 4 спр., 1928-1931 рр. 

5. Опис 1 

6. 4 спр., 1928-1931 рр. 

7. Класні журнали за 1928-1929 навчальний рік. Відомості виплати 

заробітної плати працівникам (1929-1931 рр.). 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  



443 

 

1. 451 

2. ф. Р-1657 

3. Вінинська неповна середня школа, с. Вінинці Переяславського 

району Київського округу 

4. 1 оп., 2 спр., 1928-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1928-1930 рр. 

7. Річний звіт школи про роботу. Статистичні відомості щодо 

кількості учнів у трудових школах Київського округу за 1928-1930 роки. 

Список учнів зі свідоцтвами про народження (1928 р.). 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

 

1. 452 

2. ф. Р-1658 

3. Дружнянська неповна середня школа, с. Дружня Бородянського 

району Київського округу 

4. 1 оп., 10 спр., 1923-1929 рр. 

5. Опис 1 

6. 10 спр., 1923-1929 рр. 

7. Положення про комісії допомоги сільським учителям. Інструкція 

щодо реєстрації і прийняття дітей до шкіл. Протоколи засідань педагогічного 

колективу (1928 р.). Річні звіти про роботу школи. Статистичні відомості 

щодо чисельності учнів. Списки учнів (1928-1929 рр.). Відомості виплати 

заробітної плати працівникам.   вихідних документів (1926 р.). 

8. Українська 

9. Відкритий 
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10. –  

11. –  

 

1. 453 

2. ф. Р-1664 

3. Клавдієвська трудова школа, сел. Клавдієво-Тарасове 

Бородянського району Київської області 

4. 1 оп., 12 спр., 1928-1932 рр. 

5. Опис 1 

6. 12 спр., 1928-1932 рр. 

7. Протоколи засідань педагогічної ради (1928-1932 рр.), господарської 

комісії, батьківських зборів. Статистичний звіт про роботу школи (1928 р.). 

Журнали занять 2, 5 і 7 класів (1928-1929 рр.), обліку відвідування учнями 

школи. Списки вчителів, учнів 3-го класу. Відомості виплати заробітної 

плати працівникам закладу. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 454 

2. ф. Р-1665 

3. Мироцька трудова школа, с. Мироцьке Київського  району 

Київського округу 

4. 1 оп., 24 спр., 1921-1929 рр. 

5. Опис 1 

6. 24 спр., 1921-1929 рр. 

7. Циркуляри, розпорядження, інструкції Київської окружної 

інспектури народної освіти, Гостомельського і Київського районних відділів 

наросвіти, інспектора народних училищ. Протоколи засідань Мироцької і 
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Гостомельської сільрад, педагогічної ради школи. Листування з 

Гостомельським районним відділом культури щодо роботи сільського 

лікнепу. Річні звіти школи про роботу. Відомість-анкета про стан школи на 

1927 рік. Реєстраційна картка прийняття учнів за 1922-1923 роки. Списки 

учнів і журнали обліку відвідування навчального закладу. Щоденники роботи 

школи і лікнепу. Акти приймання-передавання справ. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 455 

2. ф. Р-1669 

3. Запрудська неповна середня школа, с. Запрудка Іванківського 

району  

4. 1 оп., 12 спр., 1925-1931 рр. 

5. Опис 1 

6. 12 спр., 1925-1931 рр. 

7. Інструкції щодо використання земель, наданих трудовим школам, 

організації групового навчання учнів та з інших питань. Річні звіти 

Запрудської школи. Протоколи загальних зборів учнів. Статистичні 

відомості щодо чисельності дітей у с. Запрудка, зарахування і кількості учнів 

у трудових школах Київського округу. Списки учнів школи, учасників гуртка 

ліквідпції неписьменності, дітей шкільного віку в селі, першокласників 1928-

1929 навчального року, неграмотних і малограмотних учнів. Відомості 

виплати заробітної плати працівникам школи. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 456 

2. ф. Р-1670 

3. Пісківська неповна середня школа, с. Пісківка Бородянського 

району Київської області 

4. 1 оп., 2 спр., 1927-1932 рр. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1927-1932 рр. 

7. Протоколи засідань педагогічної ради. Посвідчення випускників за 

1929-1930 роки. 

8. Українська 

9. Вікритий 

10. –  

11. –  

 

 

1. 457 

2. ф. Р-1671 

3. Блиставицька неповна середня школа, с. Блиставиця 

Бородянського району Київського округу 

4. 1 оп., 3 спр., 1929-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 3 спр., 1929-1930 рр. 

7. Протоколи засідань педагогічної ради. Річний звіт школи. Класні 

журнали 3-го і 4-го класу. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 458 

2. ф. Р-1674 

3. Виконавчий комітет Розважівської районної ради депутатів 

трудящих, с. Розважів Розважівського району Київської області 

4. 2 оп., 114 спр., 1921-1923, 1943-1959 рр. 

5. Опис 1 

6. 19 спр., 1921-1923 рр. 

7. Документи Розважівського районного відділу народної освіти: 

протоколи засідань педагогічної ради Розважівської школи, загальних зборів 

жителів хуторів Макарівка і Подноча щодо відкриття школи, звіти шкіл 

населенних пунктів району про роботу, списки учнів та акти перевірки стану 

окремих шкіл, справа про призначення на посаду вчителя Старомостовської 

школи М. Закусило. 

5. Опис 2 

6. 95 спр., 1943-1959 рр. 

7. Постанови, директиви, розпорядження, рішення Київського 

облвиконкому, Розважівського райвиконкому. Директиви, накази, 

листування з питань будівництва, торгівлі, соціального захисту населення в 

районі. Протоколи засідань і сесій районної ради та виконкому, районних 

нарад. Протоколи та акти вручення медалей і орденів багатодітним 

матерям. Листування з облвиконкомом та установами області з питань 

електрифікації та заходів з охорони здоров’я в районі. Квартальні календарні 

плани роботи райвиконкому та постійних комісій. Звіти Розважівської 

районної і сільської ради за І-ше півріччя 1959 р. Звіти і відомості 

райвиконкому про виконання господарських планів, статистичні та 

фінансові. Зведення, доповіді, записки про роботу районної кіномережі, 

будівництво шляхів. Списки осіб, представлених до нагородження медалями 

«За доблесний труд у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.» (1946 р.). 

Штатні розписи райвиконкому. Книги операцій банку і каси згідно 

районного плану, поточних рахунків, кредитів і видатків. Кошториси витрат. 
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Акт про збитки, завдані району гітлерівцями (1944 р.). Договір про 

соціалістичне змагання з Кагановицьким районом. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (19 од.) 

11. –  

 

1. 459 

2. ф. Р-1686 

3. Місцевий комітет професійної спілки працівників державних 

установ при групі контролерів Міністерства державного контролю 

СРСР по Київському територіальному управлінню, м. Київ 

4. 2 оп., 28 спр., 1949-1953 рр. 

5. Опис 1 

6. 19 спр., 1949-1953 рр. 

7. Протоколи (з додатками) засідань місцевкому, загальних зборів 

працівників групи контролерів Міністерства державного контролю СРСР. 

Статистичні і фінансові квартальні звіти місцевкому з додатками і 

кошторисами витрат. Касові книги. Особові рахунки членів каси 

взаємодопомоги. 

5. Опис 2 

6. 9 спр., 1950-1953 рр. 

7. Директивні вказівки Київського обкому профспілки та пов’язане з 

ними листування. Касові виправдні документи з додатками. Журнал вхідної і 

вихідної кореспонденції. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 460 

2. ф. Р-1698 

3. Білоцерківські загальноосвітні курси (вечірня гімназія) доктора 

Менделя Мітліна, м. Біла Церква Київської губернії 

4. 1 оп., 3 спр., 1917-1919 рр. 

5. Опис 1 

6. 3 спр., 1917-1919 рр. 

7. Клопотання про зарахування до гімназії з додатками (1917 р.). 

Списки слухачів. Екзаменаційні відомості. Свідоцтва випускників (1919 р.). 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

 

1. 461 

2. ф. Р-1702 

3. Київська контора постачання Головного управління цукрової 

промисловості Народного комісаріату харчової промисловості СРСР 

(Головцукор), м. Київ 

4. 1 оп., 174 спр., 1918-1921, 1931-1939 рр. 

5. Опис 1 

6. 174 спр. 1918-1921, 1931-1939 рр. 

7. Накази, циркуляри Головного управління цукрової промислоості, 

Всесоюзного тресту з постачання і виробництва обладнання цукрової 

промисловості. Копії наказів Наркомату харчової промисловості СРСР. 

Накази, інструкції, розпорядження керівництва Київської контори 

Головцукру. Положення про колегію заводоуправління цукрових заводів 

(1920 р.). Протоколи засідань президії і колегії Української економічної 

ради, губернського управління цукрової промисловості, загальних зборів 
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працівників Проскурівського цукрового заводу. Протоколи нарад бригади з 

будівництва залізниць, директорів і головних інженерів цукрових заводів. 

Листування з Цукротрестом, цукровими і машинобудівними заводами щодо 

ремонту і виробництва обладнання. Плани забезпечення селекційних станцій 

та підприємств Головцукру, децентралізованих заготівель контори. 

Креслення обладнання для цукрових заводів. Виробничі програми 

машинобудівних заводів. Звіти, зведення, доповідні записки контори щодо 

кількості замовлень на обладнання, здійснення децентралізованих заготівель 

і реалізації фондів. Звіти цукрових заводів, комбінатів, машинобудівних 

заводів. Замовлення заводів на обладнання. Договори контори з 

підприємствами. Документи обліку економій цукрової промисловості 

Канівського повіту (1919-1920 рр.). Книга обліку особового складу Київської 

контори. Особові листки по обліку кадрів та особові рахунки робітників і 

службовців. Вимогові відомості виплати заробітної плати. Баланси 

підприємств, обласних контор.  

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 462 

2. ф. Р-1705 

3. Бородянська неповна середня школа, с. Бородянка, 

Бородянського району Київського округу 

4. 1 оп., 1 спр., 1927 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1927 р. 

7. Справа про передавання школі приміщення, відібраного за 

постановою суду у громадян Боксера і Зайця. 

8. Українська 
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9. Відкритий  

10. –  

11. –  

 

1. 463 

2. ф. Р-1717 

3. Майданівська неповна середня школа, с. Майданівка 

Бородянського району Київської області 

4. 1 оп., 5 спр., 1927-1932 рр. 

5. Опис 1 

6. 5 спр., 1927-1932 рр. 

7. Акти педагогічної ради про переведення учнів в старші класи. 

Протоколи зборів учнів. Статистичні відомості школи. Направлення 

учителів на роботу. Списки учнів. Відомості нарахування заробітної плати 

педагогам і технічному персоналу. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 464 

2. ф. Р-1724 

3. І-а дитяча сільськогосподарська колонія Київської окружної 

інспектури народної освіти, х. Феофанія Київського району Київського 

округу 

4. 1 оп., 2 спр., 1929 р. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1929 р. 

7. Накази щодо роботи колонії. Витяг з протоколу про розформування 

закладу. Списки співробітників. 
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8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 465 

2. ф. Р-1725 

3. Бабинецька третя сільськогосподарська дитяча виправна 

трудова колонія Київської окружної інспектури народної освіти, 

с. Бабинці Бородянського району Київського округу 

4. 1 оп., 1 спр., 1928 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1928 р. 

7. Списки і трудові книжки працівників. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 466 

2. ф. Р-1727 

3. Управління Богуславської групи радянських господарств 

Київського районного тресту радгоспів, м-ко Богуслав Богуславського 

повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 4 спр., 1921-1922 рр. 

5. Опис 1 

6. 4 спр., 1921-1922 рр. 

7. Книга наказів управління. Листування з Київським губернським та 

Богуславським і Канівським повітовими земвідділами та іншими 

підрозділами повітового виконкому, районним трестом радгоспів, 
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культрадгоспами щодо адміністративно-господарських питань. Акти 

перевірки роботи та обліку майна культрадгоспів. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 467 

2. ф. Р-1731 

3. Київська обласна дитяча технічна і сільськогосподарська 

станція обласного відділу народної освіти, м. Київ 

4. 1 оп., 2 спр., 1932, 1936 рр. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1932, 1936 рр. 

7. Положення, плани та інші документи щодо роботи дитячої станції. 

Комплекс документів щодо проведення ІІ-го туру конкурсу технічних 

моделей і сільськогосподарських дослідів. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 468 

2. ф. Р-1740 

3. Київський губернський комітет із загальної трудової повинності, 

м. Київ 

4. 1 оп., 325 спр., 1919-1925 рр. 

5. Опис 1 

6. 325 спр., 1919-1925 рр. 
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7. Циркуляри Київського губернського ревкому. Накази Київського 

крайового комісаріату праці, Уповноваженого Наркомату праці РСФРР на 

Правобережній Україні, губвиконкому, губкомтруду, його загально-

адміністративного відділу. Положення про загально-адміністративний відділ 

губкомтруду. Протоколи засідань Київського губкомтруду його колегії, 

комісій, представників при Уповноваженому Наркомату праці РСФРР на 

Правобережній Україні, губернської наради завідувачів повітових комітетів 

праці. Листування з Наркоматом праці РСФРР, іншими органами влади, 

губернським військоматом, повітовими комітетами з трудових повинностей 

щодо створення представництва комітету на Правобережній Україні, 

особового складу, укомлектування штатів, використання праці 

військовополонених. Доповідні записки загально-адміністративного відділу 

губкомтруду про роботу. Довідки про виконання трудової повинності 

жителями Київської губернії. Списки, особові справи, анкети, алфавітна 

книга співробітників Київського губкомтруду. Списки відповідальних 

працівників, військовозобов’язаних співробітників і членів профспілки. 

Службові посвідченння, довідки, направлення на роботу, заяви працівників 

губкомтруду. Штатні розписи. Анкети, штатний розпис співробітників 1-го 

трудового полку губкомтруду. Посвідчення трудармійців. Кошториси 

губернського і повітових відділів з трудових повинностей. Касова книга 

губкомтруду. Книга особових рахуннків і відомості виплати грошового 

утримання співробітникам. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (4 од.) 

11. –  
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1. 469 

2. ф. Р-1741 

3. Перше кущове управління об’єднання цукрової промисловості 

УСРР, с. Кожанка Білоцерківського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 70 спр., 1921-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 70 спр., 1921-1923 рр. 

7. Декрети, постанови ВУЦВК, РНК УСРР, УРНГ. Накази ВРНГ 

СРСР, голови РНК УСРР, Київського губвиконкому, військового коменданта 

цукрової промисловості. Циркуляри, витяги з наказів УРНГ, ВУЦВК, РНК 

УСРР, тресту «Київцукор», обласного управління Цукротресту, ВЦСПС, 

райкому профспілки працівників цукрової промисловості. Інструкції та 

циркуляри щодо передання Цукротресту винокурних заводів. Статут 

цукропромислового банку України і Росії (1922 р.). Протоколи об’єднаної 

технічної наради Кожанського цукрового заводу. Листування з губернським 

продкомом і цукровими заводами щодо сплати продподатку, збирання 

врожаю цукрових буряків, особового складу. Доповідні записки, звіт 

кущового управління щодо роботи цукрових заводів, сплати продподатку 

збирання врожаю. Хіміко-технічні і статистичні щомісячні звіти цукрових 

заводів. Зведені відомості товарообмінних операцій цукрових заводів, руху 

та вират цукру та цукропродуктів. Відомості районних комісій щодо 

кількості націоналізованих земель, переданих цукровим заводам у 1922 році. 

Списки відповідальних працівників, адміністративного персоналу, 

співробітників кущового управління і цукрових заводів, особового складу 

окремих цукрових заводів. Заяви, посвідчення співробітників кущового 

управління. Автобіографії, анкети, особові справи працівників цукрових 

заводів. Баланси, кошториси цукрових заводів, зокрема на будівництво шкіл, 

культурно-освітніх установ при них. Відомості виплати заробітної плати 

співробітникам кущового управління та цукрових заводів. Акти перевірок 
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наявності цукру і цукропродуктів, нарахування акцизу на продукцію 

цукрових заводів. Журнал реєстрації вхідних документів. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (9 од.) 

11. –  

 

1. 470 

2. ф. Р-1742 

3. Друге кущове управління об’єднання цукрової промисловості 

УСРР, м. Біла Церква Київської губернії 

4. 1 оп., 22 спр., 1917-1918, 1921-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 22 спр., 1917-1918, 1921-1923 рр. 

7. Положення про оренду цукрових заводів, підприємств, складів. 

Протоколи засідань обласного управління Цукротресту, наради колегії 

об’єднання «Смілацукор» та деректорів цукрових заводів. Інструкція з 

ведення рахунків на підприємствах цукрової промисловості району. 

Листування з державними установами і цукровими заводами щодо особового 

складу. Хіміко-технічний звіт про діяльність Сосновецького цукрового 

заводу у 1917-1918 роках. Звіт Корнинського цукрового заводу. Відомості 

про діяльність цукрових заводів Білоцерківського куща. Зведена відомість 

про прибуток-витрату цукрового буряка, насіння, зерна, фуражу по 

Бердичівському кущу об’єднання цукрової промисловості. Зведення про рух 

ремонтних матеріалів по заводах Смілянського кущового управління, 

посівного матеріалу і фуражу на Андрушівському цукровому заводі. Списки 

підприємств Білоцерківського куща, плантаторів Гутянського цукрового 

заводу. Посвідчення, довідки, заяви співробітників Другого Білоцерківського 

куща. Штатний розпис. Головна книга і баланси. Відомості нарахування 

заробітної плати співробітникам. Кошториси витрат Скоморошського 
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цукрового заводу, Пустоварівської торфорозробки. Інвентарний опис 

будівель, споруд, інвентаря. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (10 од.) 

11. –  

 

1. 471 

2. ф. Р-1751 

3. Колекція особових справ співробітників фінансових відділів при 

виконавчих комітетах Рад робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів Київської губернії 

4. 2 оп., 3028 спр., 1923-1925 рр. 

5. Опис 1 

6. 2597 спр., 1923 р. 

7. Особові справи співробітників фінансових відділів при виконкомах. 

5. Опис 2 

6. 431 спр., 1923-1925 рр. 

7. Особові справи співробітників фінансових відділів при виконкомах. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. – 

 

1. 472 

2. ф. Р-1755 

3. Лісоторфозаготівельна контора об’єднання цукрової 

промисловості УСРР «Сахтоп», м. Київ 

4. 1 оп., 76 спр., 1923-1925 рр. 

5. Опис 1 
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6. 76 спр., 1923-1925 рр. 

7. Положення про організацію Київської лісоторфозаготівельної 

контори цукротресту «Сахтоп» та її відділів, заготівлю дров і лісоматеріалів 

для підприємств Цукротресту. Накази контори. Протоколи засідань 

правління Цукротресту, контори «Сахтоп», її тарифно-розціночної комісії, 

контрольно-інспекторського бюро, РКК, МРКК, нарад і загальних зборів 

співробітників. Листування з правлінням і відділами Цукротресту, 

Київською біржею праці, Уповноваженим по Харківській області цукрової 

промисловості, правлінням Шепетівської ділянки контори щодо 

організаційних і виробничих питань. Плани забезпечення цукрових заводів 

паливом. Доповіді, доповідні записки, відомості контори про роботу, 

створення та діяльність бурякогосподарства Смілянського цукрового заводу, 

забезпечення цукрових заводів дровами і паливом. Справа розслідування 

вбивства уповноваженого Гуревича. Списки, анкети, особові рахунки 

співробітників контори «Сахтоп», лісозаготівельних ділянок. Особові справи 

співробітників «Сахтопу». Головна книга, баланси, кошториси контори. 

Колективні договори з райкомами профспілок працівників деревообробної і 

гірничої промисловості. Інвентарні описи будівель і устаткування 

торфорозробок і торфозаводів. Акти передавння ділянок лісу для вирубки. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 473 

2. ф. Р-1770 

3. Ковалівська трудова школа, с. Ковалівка Васильківського 

району Київської області 

4. 1 оп., 9 спр., 1922-1933 рр. 

5. Опис 1 
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6. 9 спр., 1922-1933 рр. 

7. Протоколи засідань педагогічної ради та комітету школи. Договори 

комітету школи та листування з господарських питань. Особові справи 

працівників навчального закладу. Довідки, посвідчення та інші документи 

учнів. Заяви про зарахування до 5-го класу. Акти і відомості фінансування 

школи. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 474 

2. ф. Р-1771 

3. Українська ремонтна комісія Київського району, м. Київ 

4. 1 оп., 15 спр., 1923, 1925-1926, 1930-1933 рр. 

5. Опис 1 

6. 15 спр., 1923, 1925-1926, 1930-1933 рр. 

7. Положення, накази, циркуляри, розпорядження Українського 

військового округу. Накази по гарнізону Київського району. Книги наказів, 

відомості, інструкції Третьої і Другої Українських ремонтних комісій. 

Накази, телеграми відділу ремонтування. Листування з Управлінням 

Українського військового округу і начальником 4 сектору 2 відділу 

ремонтної комісії. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 475 

2. ф. Р-1773 

3. Галенська 4-річна трудова школа, с. Галенка Бородянського 

району Київського округу 

4. 1 оп., 2 спр., 1927-1929 рр. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1927-1929 рр. 

7. Інструкції Київського окружного відділу наросвіти. Анкета 

Всесоюзного шкільного перепису Галенської школи (1927 р.). Річний звіт 

про роботу школи. Кошторис витрат на 1928-1929 навчальний рік. Розписки 

завідувача навчального закладу. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 476 

2. ф. Р-1780 

3. Розважівське районне відділення робітничо-селянської міліції, 

с. Розважів Радомисльського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 24 спр., 1920-1922 рр. 

5. Опис 1 

6. 24 спр., 1920-1922 рр. 

7. Накази, розпорядження, інструкції Київської губернської, 

Радомисльської повітової міліцій. Накази Розважівського волвиконкому. 

Посвідчення особи та особові справи працівників міліції. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 477 

2. ф. Р-1801 

3. Київське губернське управління карного розшуку, м. Київ 

4. 1 оп., 207 спр., 1919-1925 рр. 

5. Опис 1 

6. 207 спр., 1919-1925 рр. 

7. Накази, циркуляри Головних управлінь міліції та карного розшуку 

УСРР, Київських губернського, повітового, міського управлінь карного 

розшуку, губернської міліції, начальника губернського управління карного 

розшуку, відділу управління губвиконкому. Накази окружних управлінь 

карного розшуку Київської губернії. Інструкції з організації роботи органів 

карного розшуку. Протоколи таємних нарад, засідань комісій з перевірки 

знань співробітників та по боротьбі з бандитизмом. Протоколи допитів та 

рішення за їх результатами. Листування з губЧК, Головним управлінням, 

Київським окружним і Київським міським відділами карного розшуку, 

органами міліції. Щомісячні статистичні звіти, доповіді, рапорти про 

діяльність губернського карного розшуку, повітових відділень та щодо 

особового складу. Доповіді начальника губернськго управління про боротьбу 

з бандитизмом. Відомості про правопорушення в повітах, виступи в 

Київській губернії (1924-1925 рр.), оперативні дії, роботу службових собак, 

кількість банд, арештів, діяльність дактилоскопічних бюро в Київському 

окрузі. Добові зведення про правопорушення в м. Києві. Звіти і статистичні 

відомості про діяльність окружних і районних відділень карного розшуку. 

Анкети, особові справи співробітників Київського, Богуславського, 

Звенигородського, Уманського повітових відділень карного розшуку. 

Особова справа Ф. Г. Зіміна. Посвідчення про відрядження, мандати, довідки 

працівників губернського управління карного розшуку. Списки 

співробітників та інспекторів управління, особового складу відділень 

карного-розшуку, керівників і співробітників повітових відділів карного 

розшуку, працівників інформаційно-агентурної частини, командного складу, 
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арештованих, осіб, яких розшукують за вчинення злочинів, звільнених 

співробітників Київського губернського розшуку, осіб, які служили в поліції 

до встановлення радянської влади. Книги обліку особового складу 

управління, арештованих, реєстрації вхідних телефонограм. Настольні 

реєстри управління. Журнали реєстрації вхідної кореспонденції, 

співробітників міліції, які прибули до м. Києва. Схеми дислокації повітових 

відділів карного розшуку. Акти перевірки роботи губернського та окружних 

відділень карного розшуку, приймання-передавання справ і матеріальних 

цінностей. Відомості виплати заробітної плати і премій співробітникам 

управління. Штатний розпис.  

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки каталогів: тематичного (115 од.) і географічного (5 од.). 

11. –  

 

1. 478 

2. ф. Р-1803 

3. Горностайпільське районне відділення робітничо-селянської 

міліції, м-ко Горностайпіль Чорнобильського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 3 спр., 1921-1922 рр. 

5. Опис 1 

6. 3 спр., 1921-1922 рр. 

7. Накази Чорнобильського повітового відділення міліції. Доповідь 

керівника про роботу відділення. Протоколи допитів. Акти приймання-

передавання справ районного відділення міліції. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки географічного каталогу (1 од.) 

11. –  
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1. 479 

2. ф. Р-1804 

3. Іванківське районне відділення робітничо-селянської міліції, 

с. Іванків Чорнобильського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 6 спр., 1920-1922 рр. 

5. Опис 1 

6. 6 спр., 1920-1922 рр. 

7. Накази Чорнобильського повітового відділення міліції. Реестр 

обліку цивільних правопорушень. Списки, посвідчення, реєстраційні картки 

особового складу Іванківського районного відділення міліції. Особова справа 

В. Кореневського. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 480 

2. ф. Р-1805 

3. Красятицьке районне відділення робітничо-селянської міліції, 

с. Красятичі Чорнобильського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 1 спр., 1921 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1921 р. 

7. Накази Чорнобильського повітового відділення міліції. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 481 

2. ф. Р-1806 

3. Хабнівське районне відділення робітничо-селянської міліції,  

м-ко Хабне Чорнобильського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 5 спр., 1922 р. 

5. Опис 1 

6. 5 спр., 1922 р. 

7 Накази, циркуляри, розпорядження Київського губернського 

управління і Чорнобильського повітового відділення міліції. Доповіді 

керівництва Хабнівського районного відділення про роботу. Посвідчення, 

списки, заяви особового складу. Особова справа Л. М. Охеровського. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

 

1. 482 

2. ф. Р-1807 

3. Шепелицьке районне відділення робітничо-селянської міліції, 

с. Нові Шепеличі Чорнобильського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 2 спр., 1922 р. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1922 р. 

7. Накази, циркуляри Київського губвиконкому, Чорнобильських 

повітових виконкому і відділення міліції. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 483 

2. ф. Р-1808 

3. Чорнобильське повітове управління робітничо-селянської 

міліції, м-ко Чорнобиль Київської губернії 

4. 1 оп., 82 спр., 1920-1922 рр. 

5. Опис 1 

6. 82 спр., 1920-1922 рр. 

7. Накази, циркуляри, розпорядження Київського губернського 

управління і Чорнобильського повітового управління міліції, відділів 

губернського управління, губернського і повітових виконкомів. Протоколи 

допитів з рішеннями. Листування з губернським управлінням міліції щодо 

особового складу. Звіти, доповіді, відомості про роботу повітового 

управління міліції і відділення карного розшуку, районних міліцій. Рапорти, 

відомості про боротьбу з бандитизмом. Списки, посвідчення, анкети 

особового складу волосних відділень, районів міліції, повітового відділення 

карного розшуку. Списки арештованих, осіб, яких розшукують за вчинення 

злочинів, осіб, які прийшли з повинною. Справи про службу керівництва і 

співробітників міліції М. С. Нікіхщихіна, К. Ващука, С. І. Котова. Вимогові 

відомості на виплату заробітної плати співробітникам районів міліції. Акти 

перевірки діяльності районних міліцій. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (90 од.) 

11. –  

 

1. 484 

2. ф. Р-1809 

3. Київське окружне управління карного розшуку, м. Київ 

4. 1 оп., 9 спр., 1925-1927 рр. 
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5. Опис 1 

6. 9 спр., 1925-1927 рр. 

7. Циркуляри НКВС УСРР, адміністративного віділу Київського 

окрвиконкому. Інструкція Головного управління міліції УСРР щодо роботи 

промислової міліції. Листування з Київським ДОПРом та рішення щодо осіб, 

звинувачених у вчиненні злочинів. Статистичні відомості про виступи в 

Київській губернії. Двотижневі інформаційно-оперативні зведення 

Головного управління міліції УСРР. Списки осіб, які мають бути виселені з 

м. Києва і Київського округу, осіб, яких розшукують за вчинення злочинів. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 485 

2. ф. Р-1813 

3. Правобережна вантажно-розвантажувальна контора 

Українського управління місцевого транспорту, м. Київ 

4. 1 оп., 24 спр., 1923 р. 

5. Опис 1 

6. 24 спр., 1923 р. 

7. Положення (і проект) про Правобережну вантажно-

розвантажувальну контору Українського управління місцевого транспорту, 

окружні вантажно-розвантажувальні бюро. Накази, циркуляри вантажно-

розвантажувального бюро Українського управління місцевого транспорту. 

Циркуляри та інструкції для губернських вантажно-розвантажувальних 

контор та інспекторів Правобережної контори. Статут І-го Українського 

акціонерного товариства «Навантаження». Протоколи засідань контори, 

Листування з вантажно-розвантажувальним бюро Українського управління 

місцевого транспорту, губернськими конторами Волині, Київщини, Поділля, 
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комерційним відділом Південно-Західної залізниці, профільними установами, 

фізичними особами з виробничих і фінансових питань. Звіти (фінансові, 

статистичні, технічні) Правобережної і губернських контор. 

Характеристики, анкети, посвідчення, списки службовців. Заяви і 

клопотання працівників з особистих питань. Акти перевірок контор 

переферії, передавання вантажно-розвантажувальних робіт Ураїнському 

управлінню місцевого транспорту. Колективні договори з губернськими 

відділами Всеросійської профспілки працівників транспорту. Штатний 

розпис контори. Комерційні угоди з правлінням Південно-Західної залізниці, 

господарськими організаціями, фізичними особами. Пояснювальні записки до 

балансу. Рахунки на виконання робіт. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 486 

2. ф. Р-1814 

3. Сквирське повітове управління робітничо-селянської міліції, 

м. Сквира Київської губернії 

4. 1 оп., 41 спр., 1920-1922 рр. 

5. Опис 1 

6. 41 спр., 1920-1922 рр. 

7. Накази, циркуляри, розпорядження Головного управління міліції 

УСРР, начальника губернського управління міліції, Сквирського повітового 

управління міліції, окремого батальйону повітової міліції, керівництва 

гарнізону м. Сквира. Листування з начальником Новофастівського районного 

відділення міліції, особовим відділом 25-ї дивізії та іншими про боротьбу з 

бандитизмом. Рапорти особового складу повітового управління і батальйону 

про становище в повіті. Оперативні зведення про кількість виступів, 
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бандитизм, кримінальні правопорушення. Настольний реєстр управління. 

Списки, заяви, рапорти, посвідчення, довідки міліціонерів, співробітників 

повітового управління. Анкети особового складу управління. Списки 

співробітників районів міліції в повіті. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 487 

2. ф. Р-1815 

3. Київське повітове управління робітничо-селянської міліції, 

м. Київ 

4. 1 оп., 4 спр., 1921-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 4 спр., 1921-1923 рр. 

7. Накази Київського повітового управління міліції. Витяги з наказів 

Головного управління міліції УСРР. Справа щодо звинувачення Г. Духоти у 

скоєнні умисного вбивства і хабарництві. Вимогові відомості виплати 

заробітної плати особовому складу повітового управління. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 488 

2. ф. Р-1822 

3. Канцелярія Київського повітового комісара Тимчасового уряду, 

м. Київ 

4. 1 оп., 9 спр., 1917 р. 
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5. Опис 1 

6. 9 спр., 1917 р. 

7. Протоколи засідань Київської повітової громадської управи, зборів 

жителів сел. Святошин. Копії журналів засідань Святошинського виконкому. 

Проект правил про податки і збори. Комлекси документів щодо діяльності  

волосних виконкомів в м-ках Обухові, Бишеві, Трипіллі, с. Деміївці, волосної 

управи в м-ку Гостомелі, селищних виконкомів Гостомельської волості, 

волосного старшини містечка Трипілля. Справа про приєднання сільських 

продовольчих управ до громадських. Список членів виконкому сел. Буча. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 489 

2. ф. Р-1823 

3. Романівське районне відділення робітничо-селянської міліції, 

с. Романівка Сквирського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 1 спр., 1921 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1921 р. 

7. Настольний реєстр відділення. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 490 

2. ф. Р-1826 

3. Качалівська чотирирічна трудова школа, с. Качали 

Бородянського району Київського округу 

4. 1 оп., 3 спр., 1925-1929 рр. 

5. Опис 1 

6. 3 спр., 1925-1929 рр. 

7. Інструкція щодо проведення перепису школярів. Річний звіт про 

роботу школи за 1925-1926 навчальний рік. Статистичні відомості щодо 

кількості учнів. Випускний акт про переведення учнів до наступного класу. 

Списки дітей шкільного віку с. Качали, першокласників 1928-

1929 навчального року. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 491 

2. ф. Р-1827 

3. Київські губернські місця позбавлення волі, м. Київ 

4. 2 оп., 208 спр., 1920-1924 рр. 

5. Опис 1 

6. 176 спр., 1920-1924 рр. 

7. Постанова ВЦВК про організацію таборів примусової праці. Накази 

Реввійськради РСФРР і НКВС УСРР, Головного управління місць 

позбавлення волі УСРР, Київських і повітових ДОПРів, Київського 

окружного Реформаторіуму. Циркулюри, розпорядження НКВС і Наркомату 

юстиції УСРР, Центральних тюремно-карального відділу і карального загону, 

Головного управління місць позбавлення волі УСРР, Київського 

губернського тюремно-карального підвідділу. Інструкції, положення про 
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підвідділи громадських робіт і повинностей, організацію роботи і майстерень 

в ДОПРах. Правила отримання польського громадянства особами, які 

знаходяться в місцях позбавлення волі в УСРР. Протоколи засідань і нарад 

Київських губернських відділів (юстиції, тюремно-карального) і комісій 

(розподільчої, з амністії, щодо малолітніх правопорушників та інших), 

Київського ДОПРу № 2, розподільчих комісій повітових ДОПРів, юридичних 

бюро таборів, комісії з ліквідації повітових ДОПРів. Копія листа Наркомату 

юстиції УСРР губернським відділам юстиції про відокремлення церкви від 

держави. Листування з Головним управлінням місць позбавлення волі УСРР, 

ДОПРами з питань амністії, переміщення арештованих та інших. Комплекс 

документів щодо створення і діяльності Київського Реформаторіуму. Звіти, 

доповідні записки Київських губернських місць позбавлення волі, підвідділу 

забезпечення ДОПРів, бюро примусових робіт, окружних і Київських 

міських ДОПРів, Київського окружного Реформаторіуму про роботу. 

Зведення про медично-санітарне становище ДОПРів. Відомості щодо складу 

і кількості ув’язнених в ДОПРах повітів, м. Києва і Київської губернії, 

культурно-освітньої роботи серед ув’язнених повітових і окружних ДОПРів, 

Рубежівської сільськогосподарської колонії. Справи про ліквідацію 

Липовецького і Переяславського повітових тюремно-каральних підвідділів і 

ДОПРів. Справи ув’язнених, звинувачених у бандитизмі. Посвідчення, 

рапорти, заяви співробітників губернського тюремного відділу. Анкети, 

посвідчення працівників Київських міських і окружних ДОПРів, Київського 

окружного Реформаторіуму, Рубежівської колонії. Особові справи 

співробітників Київських губернських місць позбавлення волі. Списки 

співробітників губернських тюремного відділу, концентраційного табору, 

повітових тюремних підвідділів, окружного Реформаторіуму, Київських 

ДОПРів, особового складу окружних ДОПРів, Звенигородської, Рубежівської 

в’язниць, ув’язнених і арештованих Київських міських, повітових і окружних 

ДОПРів. Списки польських підданих у виправно-трудових таборах 

УСРР (1922 р.). Акти перевірок тюремних управлінь, роботи і стану 
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повітових ДОПРів. Договори ДОПРів з відділами комунального господарства 

на виконання ремонтних робіт (на Володирській гірці, Совках та ін.). 

Вимогові відомості на виплату заробітної плати співробітникам Київських 

губернських тюремного, тюремно-карального відділів, міських і повітових 

ДОПРів. Кошториси повітових ДОПРів, Київської губернської в’язниці. 

Штатний розпис Бердичівської в’язниці. 

5. Опис 2 

6. 32 спр., 1924 р. 

7. Накази Київських губернських місць позбавлення волі з особового 

складу. Особові справи, посвідчення співробітників. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 492 

2. ф. Р-1847 

3. Закритий робітничий кооператив обласної спілки споживчої 

кооперації, м. Київ 

4. 1 оп., 47 спр., 1934-1935 рр. 

5. Опис 1 

6. 47 спр., 1934-1935 рр. 

7. Постанови, циркуляри, розпорядження Київської спілки робітничих 

кооперативів, ВУКООПСПІЛКИ з виробничих і фінансових питань. Річні 

звіти кооперативу. Прейскуранти роздрібних цін на продукцію. Списки 

працівників кооперативу, обласної спілки споживчої кооперації і установ, 

прикріплених до нього. Особові справи, довіреності, посвідчення про 

відрядження, довідки співробітників кооперативу. Річні, квартальні баланси, 

кошториси, штатний розпис. 

8. Українська, російська 



473 

 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 493 

2. ф. Р-1865 

3. Янівська сільська управа, с. Янівка Богуславського району 

Київської області 

4. 1 оп., 6 спр., 1941-1943 рр. 

5. Опис 1 

6. 6 спр., 1941-1943 рр. 

7. Розпорядження Корсунської окружної управи щодо реєстрації 

військовополонених. Розпорядження, інструкції Богуславської районної 

управи і сільськогосподарської інспекції щодо постачання селянами 

продукції, конфіскації корів, оподаткування та інших питань. Листування 

районної управи з основної діяльності. Списки жителів села, вивезених на 

роботу до Німеччини (1942 р.). 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (2 од.) 

11. –  

 

1. 494 

2. ф. Р-1871 

3. Канцелярія Київського повітового комісара Української 

Народної Республіки, м. Київ 

4. 1 оп., 72 спр., 1917-1918 рр. 

5. Опис 1 

6. 72 спр., 1917-1918 рр. 
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7. Обіжник Київського губерніального комісара з текстом Закону про 

громадянство УНР і листування з цього питання. Постанови, обіжники, 

розпорядження Київського повітового комісара. Рекомендації волосним 

управам щодо формування вільного козацтва. Журнал засідання Київського 

повітового земського правління щодо опублікування урядових постанов. 

Протоколи засідань Київської повітової продовольчої управи, волосних 

земських зборів і зібрань земських гласних, зборів сільських продовольчих 

управ Будаївської волості. Протоколи, повідомлення, рішення та інші 

документи волосних земельних комітетів, зборів жителів сіл у волостях. 

Комплекси документів про організацію місцевого самоврядування в селах і 

селищах повіту (Боярка, Буча Польова, Буча Лісова, Ворзель, Немішаєве). 

Листування з Київським губерніальним комісаром, губерніальним земельним 

комітетом, головою повітової народної управи, повітовим казначейством, 

начальником повітової міліції, волосними управами, фінансовими 

установами щодо організаційних питань та основної діяльності, захоплення 

селянами майна і земель приватних власників. Звіт, доповідні записки 

повітового комісара про становище, події і суспільні настрої в повіті, 

самовільні реквізиції німецькими військами майна селян. Двотижневі 

рапорти начальника повітової міліції. Повідомлення і відомості волосних 

управ про урядові і громадські інституції у волостях. Формулярні списки, 

довідки службовців канцелярії. Списки гласних волосного самоврядування, 

членів Ржищівського волосного земельного комітету, сільських громад 

Київського повіту, які мають борги за податками. Клопотання селян щодо 

організаційних питань, надання державної допомоги, опіки, вирішення 

земельних справ та інших. Звернення громадян щодо отримання дозволу на 

право володіння зброєю. Скарги землевласників на незаконне захоплення їх 

земель селянами. Програма ревізії волосних народних управ і громадських 

ощадних кас. Вимогові відомості на виплату заробітної плати співробітникам 

повітової управи і канцелярії, книга видатків та інші фінансові документи. 

8. Українська, російська 
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9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (5 од.) 

11. –  

 

1. 495 

2. ф. Р-1874 

3. Київська губернська комісія з внутрішньої торгівлі при 

губернському виконавчому комітеті Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Київ 

4. 1 оп., 6 спр., 1924 р. 

5. Опис 1 

6. 6 спр., 1924 р. 

7. Циркуляри, розпорядження Наркомату внутрішньої торгівлі СРСР, 

Київського губвиконкому. Інструкція про персональні пенсії. Протоколи 

засідань колегії Наркомату внутрішньої торгівлі СРСР, Київської губКК-РСІ, 

хлібного бюро при губернській та окружних комісіях внутрішньої торгівлі, 

комісій зі встановлення відпускних цін на хліб; нарад Української 

економічної наради, губернської комісії з внутрішньої торгівлі і 

губвиконкому. Доповідна записка і листування губернської комісії щодо 

перевірки транспортно-експлуатаційних організацій м. Києва і Київського 

округу. Тези доповідей та інші документи про організацію 

хлібозаготівельної кампанії та раціоналізацію державної торгівлі і мережі 

кооперативів. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 496 

2. ф. Р-1878 

3. Київська губернська спілка споживчої кооперації, м. Київ 

4. 2 оп., 780 спр., 1916-1925, 1928 рр. 

5. Опис 1 

6. 146 спр., 1917-1922, 1924, 1928 рр. 

7. Постанови, декрети, циркуляри Української економічної наради, 

ВУЦВК, РНК УСРР, УРНГ, Наркомпроду, Центросоюзу. Інструкція «Про 

союзну мережу споживчої кооперації в Україні». Декрети, накази, циркуляри, 

розпорядження ВУКООПСПІЛКИ, Київського губревкому. Статути 

Київських губернської спілки споживчої кооперації, товарної біржі; біржові 

товарні бюлетені. Положення про роботу приміських господарств 

губернської спілки, закупівельне бюро кооперативно-шкіряної 

промисловості, районні спілки сільськогосподарських і промислових 

організацій. Протоколи з’їзду, наради, загальних зборів представників 

продовольчих і кооперативних організацій Чернігівської, Волинської та 

інших губерній в 1917 р., засідань правління Дніпросоюзу, об’єднаного 

засідання представників районних відділів, президії, правління, контрольно-

ревізійної комісії і колегій губернської спілки, президії районних філій. 

Листування з відділеннями, підприємствами з виробничих питань. Звіти, 

доповідні записки про роботу губернської спілки, її філій, відділів, 

підприємств, стан підприємств. Відомості щодо реалізації товарів. Списки 

підприємств, переданих в оренду губернській спілці. Акції Українського 

кооперативного банку, передані Дніпросоюзу. Страхові і промислові 

свідоцтва торгівельних підприємств Дніпросоюзу. Договори з 

губраднаргоспом щодо оренди підриємств. Списки членів правління 

Дніпросоюзу, Київської губернської спілки споживчої кооперації, її відділів, 

підприємств і організацій, підсобних господарств. Особові справи, анкети 

співробітників губернської спілки. Довідки, посвідчення, заяви працівників і 

службовців її відділів, філій, підприємств. Анкети, заяви громадян про 
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прийняття на роботу. Штатні розписи, кошториси, фінансові звіти, головна 

книга губернської спілки, її структурних підпрозділів. Вимогові відомості на 

виплату заробітної плати. 

5. Опис 2 

6. 634 спр., 1916-1925 рр. 

7. Директиви РНК УСРР щодо організації кустарної промисловості. 

Положення РНК РСФРР про сільськогосподарські і промислові кооперативи. 

Накази, циркуляри Київського губревкому, Українського народного 

кооперативного банку, Наркомпроду УСРР, ВУКООПСПІЛКИ, 

опродкомгубу. Директивні вказівки, циркуляри, розпорядження Київської 

губернської спілки споживчої кооперації, її контор. Положення про 

Центросоюз, торгівельно-промислову раду, відділи губернської спілки, 

підготовку кваліфікованих фахівців, проекти створення споживчої 

кооперації. Економічні бюлетені. Протоколи засідань правління, відділів, 

колегій губернської спілки, колегій філій. Протоколи нарад колегій, відділів, 

представників структурних підрозділів спілки, загальних зборів працівників і 

уповноважених. Справи щодо реєстрації споживчих товариств сіл 

Полтавської і Волинської губерній. Статути, листування, протоколи та 

інші документи споживчих товариств, біржових артілей. Статут, звіти і 

список районних спілок Волинського об’єднання споживчих товариств. 

Листування з ВУКООПСПІЛКОЮ, опродкомгублом, губраднаргоспом, 

Одеською, Кримською філіями, районними об’єднаннями, спілками, 

підприємствами, споживчими товариствами, іноземними фірмами щодо 

товарообігу, торгівельних операцій, вступу і виходу з складу спілки, заготівлі 

сировини. Виробничі програми підприємств губернської спілки на 1922 рік. 

Звіт кооперативу Дніпровського пароплавства з списками товариств і 

працівників крамниць. Плани і звіти губернської спілки про роботу. Звіти 

філій, відділів, підприємств спілки. Доповідні записки, доповіді завідувачів 

відділів спілки, директорів промислових підприємств. Фінансові звіти, 

головні книги споживчих товариств, підприємств. Зведення про торгівельний 
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обіг. Списки кооперативних відділів і товариств України (1918-1919 рр.), 

артілей і кустарів (1921 р.), молочних кооперативів Київської губернії. 

Відомості про пайові і вступні внески споживчих спілок, реквізиції 

Добровольчої армії на підприємствах спілки, заготівлі продовольства в 1920-

1921 рр., роботу районних споживчих спілок. Бюлетені цін на товари 

кооперації. Відомості про ціни на сільськогосподарські продукти в м. Києві і 

районах споживчої кооперації, розвиток молочної промисловості. Креслення і 

схеми обладнання Куренівського миловарного заводу. Списки, посвідчення, 

анкети, довідки співробітників губернської спілки, членів правління і 

ревізійної комісії, підзвітних районних спілок і підприємств. Особові справи 

та особові картки службовців Київської губернської спілки споживчої 

кооперації, її структурних підрозділів, підприємств, Дніпросоюзу. Вимогові 

відомості на виплату заробітної плати співробітникам губернської спілки, 

структурних підрозділів, підзвітних підприємств, спілок кооперативів. 

Штатні розписи відділів спілки.  

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 497 

2. ф. Р-1882 

3. Київське представництво об’єднання Донецької державної 

кам’яновугільної промисловості, м. Київ 

4. 1 оп., 184 спр., 1924-1926 рр. 

5. Опис 1 

6. 184 спр., 1924-1926 рр. 

7. Накази, циркуляри, розпорядження, інструкції правління ВРНГ 

УСРР, Донецького державного тресту «Донвугілля», Київського 

представництва, Комерційного управління і Білоцерківського агенства 
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тресту, Управлінь уповноважених Південно-Західного району і на Поділлі. 

Циркуляри, протоколи засідань і нарад Київського губернського комітету 

сприяння Донбасу, відділів тресту «Донвугілля». Протоколи засідань 

окружних комітетів сприяння Донбасу, комісії з об’єднання Київського і 

Одеського представництв Донвугілля. Листування з керівництвом тресту 

«Донвугілля», Білоцерківським агентством з фінансових питань та основної 

діяльності. Звіти Київського представництва, уповноваженого Донвугілля 

Південно-Західного району, Білоцерківського агентства про роботу. 

Доповідні записки про ліквідацію агентств та складів. Відомості про 

кількість палива на складах тресту. Прейскуранти цін на паливо. Списки, 

анкети, посвідчення співробітників Київського представництва, його 

агентств, контор і підзвітних підприємств, складів. Договори з орендаторами і 

власниками млинів і заводів щодо постачання палива. Замовлення на паливо. 

Відомості виплати заробітної плати працівникам баз і складів Донвугілля. 

Штатний розпис Київського представництва. Колективний договір тресту 

«Донвугілля» з уповноваженим ЦК профспілки гірників. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 498 

2. ф. Р-1883 

3. Приватне українське акціонерне товариство торгівлі і 

промисловості «Стар», м. Київ 

4. 1 оп., 74 спр., 1925-1929 рр. 

5. Опис 1 

6. 74 спр., 1925-1929 рр. 

7. Інструкція з ведення звітності. Статут товариства «Стар». 

Протоколи засідань правління і ради товариства, ревізійної комісії, МРКК, 
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групового комітету приватних підприємств профспілки радянських 

торгівельних службовців, загальних зборів акціонерів. Листування з 

Київською районною конторою «Востваг» в Берліні, Гомельським районним 

лісовим управлінням, Дніпровським державним пароплавством, 

представниками і комісіонерами товариства, підприємствами, банками. 

Комплекс документів щодо ліквідації Київського відділення товариства 

«Тепло і сила». Плани торгівельних операцій товариства. Звіти, доповідні 

записки про завдання, функції і роботу. Відомості щодо затвердження 

статуту, торгівельних операцій. Фінансові звіти. Списки членів правління 

товариства, співробітників, акціонерів, працівників, які отримали особисті 

патенти на заняття промисловістю і торгівлею. Заяви громадян про 

прийняття на роботу. Посвідчення, довіреності, довідки співробітників про 

виконання робіт, здійснення торгівельних операцій, прийняття в члени 

товариства. Тимчасові свідоцтва-акції товариства. Договори на реалізацію в 

м. Києві тютюнових виробів фабрик Грузії. Угоди та листування з 

підприємствами, організаціями, установами з питань оренди, купівлі-

продажу обладнання, дров тощо. Колективний договір з профспілкою 

радянських торгівельних службовців. Акт і доповідна записка про перевірку 

роботи заводу в м. Дніпропетровську. Вимогові відомості на виплату 

заробітної плати співробітникам товариства. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 499 

2. ф. Р-1889 

3. Київська окружна прокуратура, м. Київ 

4. 3 оп., 134 спр., 1923-1924, 1926-1930 рр. 

5. Опис 1 
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6. 80 спр., 1926-1927, 1929-1930 рр. 

7. Протоколи судових засідань народних судів м. Києва. Протоколи 

допитів свідків, обвинувачених і попереднього слідства. Вироки суду 20-ї 

дільниці. Справи за звинуваченнями громадян в скоєнні цивільно-правових, 

фінансових, адміністративних і кримінальних правопорушень та щодо 

стягнення грошових штрафів на користь кас взаємодопомоги підприємств. 

Заяви, скарги і звернення громадян до дільничних судів міста. 

5. Опис 2 

6. 24 спр., 1929 р. 

7. Позовні заяви установ та громадян до дільничних народних судів 

м. Києва. Протоколи судових засідань і вироки народного суду 7-ї дільниці. 

Справи за позовами громадян, судового виконавця суду 10-ї дільниці, 

Київського окружного відділу комунального господарства, Київської 

контори «ВАКОТ», ліквідаційної комісії видавництва «Економічний вісник». 

5. Опис 3 

6. 30 спр., 1923-1924, 1928 рр. 

7. Реєстр справ, що надійшли від органів дізнання. Настольні реєстри 

(1923-1924 рр.). Постанови і рішення в судових справах. Листування з 

міліцією і судами. Справи за звинуваченнями громадян, судочинство за 

якими завершено. Акт перевірки камери народного слідчого 8-ї дільниці 

Київського округу. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 500 

2. ф. Р-1891 

3. Лінійне управління міліції Південно-Західної залізниці, м. Київ 

4. 3 оп., 108 спр., 1920-1921 рр.  
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5. Опис 1 

6. 4 спр., 1920 р. 

7. Накази лінійного управління міліції. Вимогові відомості виплати 

заробітної плати співробітникам.  

5. Опис 3 

6. 102 спр., 1920 р. 

7. Накази, циркуляри, розпорядження, інструкції Головного управління 

міліції УСРР, Київського лінійного управління Південно-Західної залізниці, 

відділу постачання, Київської губернської міліції. Таємні накази начальника 

оборони залізниці. Копії наказів Київського лінійного управління, 

начальників Одеського, Жмеренського, Київського районних управлінь 

міліції. Листи до відома керівництва лінійного управління, співробітників 

залізничної міліції. Доповіді і листування залізничного відділу Головного 

управління міліції УСРР, інших центральних установ з питань забезпечення. 

Листування, телеграми лінійного управління з основної діяльності. Звіти 

про роботу і фінансові. Доповіді в Москву та Харків про організацію 

залізничної міліції. Доповіді, звіти керівництва районів міліції на Південно-

Західній залізниці. Рапорти, атестати співробітників лінійного управління. 

Таємні вихідні документи. Комлекси документів щодо штатів, особового 

сладу лінійного управління, охорони залізничних станцій, розподілу 

Південно-Західної залізниці на райони міліції, видавання працівникам 

мандатів, посвідчень. Відомості про озброєння і забезпечення залізничної 

міліції, осовий склад районних управлінь, крадіжки на залізниці, становище 

матеріально-господарської частини, хворих працівників залізниці і 

міліціонерів, арештованих і мобілізованих по Київському району Південно-

Західної залізниці. Схеми Бобринського і Коростенського районів залізничної 

міліції. Справи про службу, анкети, реєстраційні картки співробітників 

лінійного і дільничних управлінь, міліціонерів. Довідки щодо відряджень, 

відпусток. Списки міліціонерів, співробітників ділянок станцій. Документи 
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осіб, арештованих і затриманих на залізниці. Вимогові відомості на виплату 

заробітної плати, забезпечення продовольством, обмундируванням.  

5. Опис 4 

6. 2 спр., 1920-1921 рр. 

7. Листування про розшук голови ліквідаційної комісії Козятинського 

району міліції Південно-Західної залізниці Сисецького за вчинення 

правопорушення. Недіючий опис № 2. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (2 од.) 

11. –  

 

1. 501 

2. ф. Р-1892 

3. Управління Київської районної річкової міліції, м. Київ 

4. 1 оп., 15 спр., 1920 р. 

5. Опис 1 

6. 15 спр., 1920 р. 

7. Накази управління Київської річкової міліції. Особові справи, 

анкети співробітників.  

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки тематичного каталогу (1 од.) 

11. –  

 

1. 502 

2. ф. Р-1893 

3. Київське губернське управління робітничо селянської міліції, 

м. Київ 

4. 2 оп., 773 спр., 1919-1926 рр. 
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5. Опис 1 

6. 772 спр., 1919-1926 рр. 

7. Постанови ВЦВК РСФРР, РНК УСРР щодо підпорядкування міліції 

УСРР військовому командуванню України і Криму, організації губернського 

відділу кримінального розшуку. Накази, циркуляри, інструкції НКВС УСРР, 

Головного управління міліції УСРР, Київського губернського і повітових 

управлінь міліції, губернського військкомату, відділу управління 

губвиконкому, керівництва окружних курсів підготовки молодшого 

командного складу міліції. Протоколи засідання Головного управління 

міліції УСРР, Київських губернських комісій (з реорганізації і воєнізації 

губернської міліції, з чистки апарату міліції, з боротьби з повенню в м. Києві 

та передмістях 1924 р., та ін.), Київської губернської економічної наради, 

нарад начальників управлінь міліцій повітів і районів м. Києва, загальних 

зборів командного складу губернського і окружних управлінь, особового 

складу районних відділень, курсантів окружних командних курсів. 

Листування з губернськими відділами РСІ, кримінального розшуку, 

начальниками повітових управлінь міліції, районних відділів м. Києва. Звіти, 

доповідні записки про роботу губернського, повітових і районних управлінь 

міліції. Рапорти, посвідчення, накази про кадрові зміни повітових управлінь 

міліції. Зведення і статистичні відомості щодо кримінальних 

правопорушень, виступів, бандитизму в повітах, становища промислової 

міліції, кількості злочинів по м. Києву і в повітах, штатів, кількості 

дезертирів, убитих і поранених працівників повітових міліцій. Відомості про 

структуру промислової міліції, дислокацію і схеми частин губернського і 

повітових управлінь міліції. Політичні зведення керівництва повітових і 

районних міліцій. Справи за звинуваченнями керівників і працівників 

повітових управлінь міліції у службових правопорушеннях. Списки 

населених пунктів Київської губернії з відомостями про кількість 

населення (1920-1921 рр.). Статистичні відомості про кількість населення в 

губернії, повітах, районах м. Києва (1922 р.). Списки командного складу і 
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курсантів губернського управління міліції, службовців генерального штабу 

Київської міської міліції, особового складу повітових управлінь міліції, 

районних відділень м. Києва, осіб, яких розшукують за скоєння злочинів. 

Послужні списки, анкети, посвідчення, рапорти, відомості щодо особового 

складу, заяви працівників губернського і повітових управлінь міліції, 

управлінь промилової міліції в повітах. Анкети та інші документи 

особового складу міліції районів м. Києва. Штатний розпис, списки 

командного складу і курсантів Київської окружної школи командного складу 

міліції УСРР. Списки і характеристики особового складу окружних 

управлінь міліції. Списки звільнених працівників міліції, які служили в 

Добровольчій армії. Свідоцтва: на право проживання в Київській губернії, 

видані колишнім офіцерам Білої армії; з місця проживання осіб, які 

виїжджають за кордон. Доповіді та акти щодо перевірок повітових 

управлінь і міських відділів міліції, районних управлінь в повітах. Штатні 

розписи, кошториси повітових управлінь міліції. Настольні реєстри відділів 

губернської міліції. Відомості виплати заробітної плати працівникам міліції.  

5. Опис 2 

6. 1 спр., 1919 р. 

7. Справа за звинуваченням начальника Васильківської поштово-

телеграфної контори Балацкова в належності до партії більшовиків. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. Картки каталогів: тематичного (912 од.), географічного (31 од.) 

11. –  

 

1. 503 

2. ф. Р-1896 

3. Київський губернський робітничий кооператив, м. Київ 

4. 1 оп., 24 спр., 1921-1922 рр. 

5. Опис 1 
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6. 24 спр., 1921-1922 рр. 

7. Накази РСІ Радомисльського повіту. Положення і статут 

Київського губернського робітничого кооперативу, Уманського повітового 

кооперативу. Протоколи засідань президії Центрального, губернського і 

повітових робітничих кооперативів, губернської профспілкової ради, відділів 

і колегії губернського кооперативу, правлінь Сквирського повітового, 

Малинського і Коростенського єдиних споживчих товариств. Протоколи 

конференції виконавчого бюро робітничих кооперативів, загальних зборів 

працівників споживчих товариств. Звіт про роботу, відомості щодо 

структури і штатний розпис Київського губернського робітничого 

кооперативу. Огляд і характеристика промисловості Київської губернії. 

Доповідь інспектора губернського кооперативу про підсумки відрядження в 

Богуславський повіт. Річні фінансові звіти повітових робітничих 

кооперативів і споживчих товариств. Річні звіти, доповіді і відомості 

споживчих товариств про роботу. Посвідчення, довідки, списки 

співробітників губернського робітничого кооперативу. Списки споживчих 

товариств. Заяви громадян про прийняття на роботу. Договори та інші 

документи щодо співпраці губернського робітничого кооперативу і 

торгівельно-споживчих товариств. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки каталогів: тематичного (6 од.), географічного (10 од.)  

11. –  

 

1. 504 

2. ф. Р-1897 

3. Київська районна спілка кооперативних товариств, м. Київ 

4. 1 оп., 120 спр., 1918-1923, 1925, 1927 рр. 

5. Опис 1 

6. 120 спр., 1918-1923, 1925, 1927 рр. 



487 

 

7. Накази, циркуляри, розпорядження, положення, інструкції 

Наркомпроду УСРР, ВУКООПСПІЛКИ, губернського ревкому, фінфідділу, 

комісії з військових справ. Копії наказів і розпоряджень губвиконкому. 

Статут Київської районної спілки коперативних товариств і районного 

споживчого товариства. Положення про місцеві кооперативні комісії. 

Протоколи засідань окружного відділу внутрішньої торгівлі, ради і 

правління Київської районної спілки кооперативних товариств, її комісій, 

контор, єдиних споживчих товарств, крайового споживчого товариства, 

виробничих нарад, загальних зборів уповноважених спілки, членів 

кооперативів. Листування з ВУКООПСПІЛКОЮ, Губернською 

кооперативною спілкою, губраднаргоспом, всесоюзними і 

республіканськими трестами, Київським повітовим продкомом, конторами 

спілки, Київською біржею праці, майстернями навчальних посібників, 

крамницями. Статистичні бюлетені Центросоюзу. Звіти районної спілки, її 

відділів, інструкторів про роботу, діяльність контор, перевірку споживчих 

товариств. Відомості про роздрібні ціни на продукцію кооперативів. Анкети, 

посвідчення, довідки, списки працівників Київської районної спілки, її контор, 

споживчого товариства Київського району. Штатні розписи. Заяви громадян 

про прийняття на роботу. Справи про передавання в оренду садів і млинів. 

Щомісячні баланси. Відомості виплати заробітної плати співробітникам 

спілки. Акти ревізії спілки і Київського споживчого товариства. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки каталогів: тематичного (25 од.), географічного (2 од.) 

11. –  

 

1. 505 

2. ф. Р-1899 

3. Київський центральний робітничий кооператив, м. Київ 

4. 1 оп., 8 спр., 1920 р. 
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5. Опис 1 

6. 8 спр., 1920 р. 

7. Розпорядження особливої комісії. Інструкції щодо виборів 

ліквідаційної комісії. Протоколи засідань центрального робітничого 

кооперативу. Списки і посвідчення співробітників.  

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 506 

2. ф. Р-1907 

3. Київське повітове управління зразкових радянських 

господарств, м. Київ 

4. 1 оп., 29 спр., 1921-1922 рр. 

5. Опис 1 

6. 29 спр., 1921-1922 рр. 

7. Декрет РНК УСРР щодо приписних господарств, використання 

врожаю в культрадгоспах. Постанови циркуляри, розпорядження, інструкції 

Наркомату землеробства РСФРР, РНК УСРР, Української економічної 

наради, ВУЦВК, Київських губернських земвідділу та управління 

культрадгоспами, повітових управлінь радгоспів і культрадгоспів. Накази 

Київського повітового управління культрадгоспів з кадрових питань. 

Протоколи (і витяги) засідань Губернської економічної наради, Київських 

повітових виконкому, земвідділу, комісії з передавання радгоспів в оренду, 

об’єднаної наради повітових земвідділу, управління культрадгоспів та 

агрономів. Листування з губернськими управлінням культрадгоспами, 

виконкомом, земвідділом, повітовим земвідділом, культрадгоспами, 

державними установами Київського повіту і губернії. Доповіді і звіти 

начальника Київського повітового управління культрадгоспами, завідувачів 
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культрадгоспами. Експлікації, плани, інвентарні описи культрадгоспів. 

Статистичні відомості про їх роботу і становище. Заяви про зарахування в 

штат управління культрадгоспів. Кошториси управління. Фінансові звіти, 

кошториси, відомості прибутків і видатків культрадгоспів. Вимоги на 

інвентар і посівний матеріал, виплату заробітної плати працівникам. Описи 

поміщицьких маєтків, переданих в оренду новоствореним культрадгоспам. 

Акти перевірок і приймання-передавання культрадгоспів. Договори про 

передавання культрадгоспів в оренду. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. Картки каталогів: тематичного (71 од.), географічного (8 од.) 

11. –  

 

1. 507 

2. ф. Р-1908 

3. Подільський річковий вантажно-розвантажувальний пункт 

Київської губернської вантажно-розвантажувальної контори, м. Київ 

4. 1 оп., 15 спр., 1923 р. 

5. Опис 1 

6. 15 спр., 1923 р. 

7. Накази, циркуляри, розпорядження Правобережної і Київської 

вантажно-розвантажувальних контор Українського управління місцевого 

транспорту. Протоколи засідань комісії розподілу районів роботи 

вантажників, загальних зборів службовців вантажно-розвантажувальних 

пунктів і контор. Листування Подільського пункту з основної діяльності, 

фінансових питань. Посвідчення, мандати працівників пункту. Журнали 

реєстрації звітів агентів, вхідної і вихідної кореспонденції. Колективний 

договір Київської губернської вантажно-розвантажувальної контори з 

губкомом Всеросійської профспілки працівників транспорту. Відомості 

виплати заробітної плати працівникам пункту. Договори на здійснення 
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вантажно-розвантажувальних робіт. Табель стягнень за порушення 

колективного договору. Книги обліку рахунків, прибутків і видатків.  

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 508 

2. ф. Р-1911 

3. Мирівське поштово-телеграфне відділення Київського 

губернського поштово-телеграфного управління, с. Мирівка Київського 

повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 4 спр., 1919-1921 рр. 

5. Опис 1 

6. 4 спр., 1919-1921 рр. 

7. Циркуляри Київського губернського поштово-телеграфного 

управління. Список співробітників Мирівського відділення. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 509 

2. ф. Р-1912 

3. Таращанське повітове управління зразкових радянських 

господарств, м. Тараща Київської губернії 

4. 1 оп., 3 спр., 1921-1922 рр. 

5. Опис 1 

6. 3 спр., 1921-1922 рр. 
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7. Фінансові звіти, кошториси, відомості обігу, видатків, касові 

ордери, рахунки, розписки Таращанського повітового управління 

культрадгоспів, Федюківського і Пугачовського культрадгоспів. Відомості 

виплати заробітної плати працівникам і службовцям. Інвентарний опис 

Федюківського культрадгоспу. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. – 

 

1. 510 

2. ф. Р-1914 

3. Бородянська районна вантажно-розвантажувальна контора 

Українського управління місцевого транспорту, станція Немішаєве 

Бородянського району Київського округу Київської губернії 

4. 1 оп., 23 спр., 1923-1924 рр. 

5. Опис 1 

6. 23 спр., 1923-1924 рр. 

7. Постанова Української економічної наради. Накази Київської 

губернської і Бородянської районної вантажно-розвантажувальних контор. 

Циркуляри і положення про Правобережну вантажно-розвантажувальну 

контору. Листування Бородянської контори з Київською губернською 

конторою та іншими установами щодо виробничих та адміністративно-

господарських питань. Звіти Бородянської контори про виконання робіт за 

договорами і фінансові. Списки, посвідчення, трудові книжки особового 

складу групи вантажників Бородянської контори. Договори правління 

Південно-Західної залізниці, Цукротресту з Київською районною вантажно-

розвантажувальною конторою на виконання робіт. Реестри робіт контори. 

Касові книги. Розрахункові відомості виплати заробітної плати вантажникам 

та працівникам Бородянської контори. Журнали вхідної і вихідної 
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кореспонденції. Акти перевірки роботи вантажників. Фінансова звітність 

Радомисльської групи вантажників. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 511 

2. ф. Р-1915 

3. Старший технічний інспектор з палива Південно-Західних 

залізниць, м. Київ 

4. 1 оп., 4 спр., 1923-1924 рр. 

5. Опис 1 

6. 4 спр., 1923-1924 рр. 

7. Циркуляри, листування Головного управління палива СРСР. 

Циркуляр, витяг з протоколу наради при Українському тресті паливної 

промисловості (Укртоп) про забезпечення паливом. Доповідь про перевірку 

роботи майстерень. Акти, рапорти щодо норм забезпечення паливом на 

залізничному транспорті. Журнал реєстрації вихідної кореспонденції. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 512 

2. ф. Р-1916 

3. Мотижинське поштово-телеграфне відділення Київського 

губернського відділення народного зв’язку, с. Мотижин Київського 

повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 8 спр., 1919-1921 рр. 
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5. Опис 1 

6. 8 спр., 1919-1921 рр. 

7. Накази, циркуляри, розпорядження Київського губернського 

поштово-телеграфного  управління, відділу нормування праці, керівника 

Мотижинського відділення. Статистичні відомості про роботу відділення. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 513 

2. ф. Р-1919 

3. Київське середнє сільськогосподарське гідротехнічне училище 

губернського відділу народної освіти, м. Київ 

4. 1 оп., 1 спр., 1920 р. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1920 р. 

7. Список працівників училища. Відомості виплати заробітної плати. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. – 

 

1. 514 

2. ф. Р-1920 

3. Київська філія центральної лабораторії тресту промисловості 

вогнетривів «Укрвогнетрив», м. Київ 

4. 1 оп., 33 спр., 1931-1934 рр. 

5. Опис 1 

6. 33 спр., 1931-1934 рр. 
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7. Накази, протоколи засідань Київської лабораторії тресту 

«Укрвогнетрив». Додатки до наказів. Листування з центральною 

лабораторією тресту. Тематичні плани науково-дослідних робіт. Доповідні 

записки Київської лабораторії про роботу і результати дослідження цегли та 

цементу. Особові справи, довідки, заяви, списки співробітників Київської 

лабораторії. Промислово-фінансові плани, баланси. Відомості виплати 

заробітної плати співробітникам.  

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 515 

2. ф. Р-1921 

3. Будаївське сільськогосподарське кредитно-кооперативне 

товариство, с. Боярка-Будаївка Київського району Київського округу 

4. 1 оп., 40 спр., 1924-1929 рр. 

5. Опис 1 

6. 40 спр., 1924-1929 рр. 

7. Циркуляри, розпорядження Київських кредитно-кооперативної 

спілки, окружної сільськогосподарської кооперативної спілки, Сільбанку. 

Статут Київського Сільбанку. Протоколи засідань правління і загальних 

зборів членів Будаївського кредитно-кооперативного товариства, правління 

Сільбанку, сільських споживчих товариств. Листування товариства з 

кредитно-кооперативною спілкою. Кредитний план Київської губернської 

спілки сільськогосподарських кооперативів. Доповідь Сільбанку про 

кредитування в Київській губернії. Плани і звіти Київського кредитно-

кооперативного і сільських споживчих товариств. Списки членів 

Будаївського кредитно-кооперативного товариства, сільських споживчих 

товариств. Книги особових рахунків членів товариства. Касові, головні книги. 
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8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 516 

2. ф. Р-1923 

3. Київське агентство Всесоюзного хімічного синдикату, м. Київ 

4. 1 оп., 35 спр., 1927-1931 рр. 

5. Опис 1 

6. 35 спр., 1927-1931 рр. 

7. Накази, розпорядження, статут Всесоюзного державного 

синдикату хімічної промисловості, Київського агентства. Інструкції і правила 

застосування хімпрепаратів, вогнетривких фарб, бакелітових лаків. 

Протоколи засідань правління і виробничих комісій синдикату, президії 

Київської наради ради синдикатів. Протоколи нарад завідувачів відділень, 

агентств синдикату, співробітників Київського агентства. Листування з 

Всесоюзним синдикатом і Всеукраїнським відділенням хімічної 

промисловості з основної діяльності. Коньюнктурні огляди роботи 

синдикату, становища народного господарства, хімічної промисловості 

України в 1928-1929 роках. Плани обігу і збуту продукції на IV квартал 1929-

1930 рр., превезення хімікатів, проведення двомісячника мобілізації 

потужностей хімзаводів України. Програма виробництва алюмінієвих 

квасців в сел. Буча. Звіти, доповідні записки, відомості про роботу 

Всесоюзного синдикату і Київського агентства, товарообіг виробів, 

становище торгівлі хімпрепаратами. Відомості щодо укладання договорів 

постачання товарів хімічної промисловості. Прейскуранти цін на продукцію. 

Посвідчення, довідки, довіреності співробітників Київського агентства 

синдикату. Колективний договір. Договори на доставку продукції з 

додатками. Штатний розпис, кошторис Київського агентства. 
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8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 517 

2. ф. Р-1924 

3. Димерська районна спілка сільськогосподарських виробничих і 

кооперативних товариств, с. Димер Димерського району 

4. 1 оп., 23 спр., 1930-1931 рр. 

5. Опис 1 

6. 23 спр., 1930-1931 рр. 

7. Циркуляри, розпорядження, інструкції Наркоматів земельних справ і 

торгівлі УСРР, Всеукраїнської і Димерської районної спілок скотарсько-

молочарної кооперації. Протоколи засідань правлінь Молочарсоюзу, 

Димерської районної скотарсько-молочарної спілки, сільських скотрасько-

молочарних товариств, колгоспів, 1-го районного з’їзду і нарад голів та 

представників товариств району. Листування з Всеукраїнською спілкою 

скотарсько-молочарної кооперації, Всеукраїнським агрономічним 

інститутом, дирекцією заочних сільськогосподарських курсів Наркомату 

земельних справ УСРР, виробничими товариствами району. Програми і 

плани підвищення кваліфікації фахівців сільського господарства. Плани і 

звіти підготовки осінніх посівних кампаній, боротьби з шкідниками. Звіти 

Димерської районної спілки та товариств про роботу. Справи про створення 

Толокунського і Гаврилівського скотарсько-молочарних товариств. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 518 

2. ф. Р-1925 

3. Бориспільське ощадно-позичкове кредитно-кооперативне 

товариство, смт. Бориспіль Бориспільського району Київського округу 

4. 1 оп., 28 спр., 1925-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 28 спр., 1925-1930 рр. 

7. Обіжники, розпорядження Київського відділення спілки 

промислово-кредитних і промислових кооперативів (Союзпромкооп). 

Протоколи засідань правління, загальних зборів членів Бориспільського 

товариства. Листування з Київським відділеням Союзпромкоопу, 

Бориспільською сільрадою. Плани роботи. Річні, щомісячні та фінансові 

звіти. Книги особових рахунків і реєстрації членів товариства, реєстрації 

вкладів. Журнал видавання позик. Головні книги. Балансова книга. Заяви про 

вступ до товариства. Акти перевірки діяльності товариства. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 519 

2. ф. Р-1926 

3. Шпитьківське сільськогосподарське кредитно-кооперативне 

товариство, с. Шпитьки Київського району Київського округу 

4. 1 оп., 67 спр., 1925-1929 рр. 

5. Опис 1 

6. 67 спр., 1925-1929 рр. 

7. Обіжники Київської спілки кредитно-кооперативних товариств. 

Протоколи засідань правління, ради, організаційного бюро, ревізійної комісії 

і загальних зборів членів Шпитьківського сільськогосподарського 
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товариства, сільських товариств і артілей. Справи про створення і 

реєстрацію сільських товариств спільного обробітку землі, земельних 

громад, лісомеліоративних, скотарсько-молочарних товариств, машинно-

тракторних кооперативів, сільськогосподарських артілей. Плани роботи і 

звіти Шпитьківського сільськогосподарського товариства. Статути та інші 

документи про роботу земельних товариств, кооперативних і 

сільськогосподарських артілей. Посімейний список членів Музичанської 

артілі «Сівач». Список членів Неграшівського сільськогосподарського 

товариства. Заяви і списки членів Шпитьківського сільськогосподарського 

товариства на отримання посівного матеріалу. Книги особових рахунків 

членів товариства. Головна книга. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 520 

2. ф. Р-1927 

3. Деміївське сільськогосподарське кредитно-кооперативне 

товариство «Сільгоспкредит», м. Київ 

4. 1 оп., 18 спр., 1924-1929 рр. 

5. Опис 1 

6. 18 спр., 1924-1929 рр. 

7. Обіжники Київського товариства сільськогосподарського кредиту. 

Обіжні розпорядження окружного фінвідділу. Протоколи засідань правління 

і загальних зборів членів товариства. Річні і щомісячні звіти, доповіді 

керівицтва товариства про роботу. Списки та особові рахунки членів 

товариства. Кошторис, головна книга. 

8. Українська 

9. Відкритий 
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10. –  

11. –  

 

1. 521 

2. ф. Р-1928 

3. Володарське промислове кредитно-кооперативне товариство, 

с. Володарка Володарського району Білоцерківського округу 

4. 1 оп., 13 спр., 1923-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 13 спр., 1923-1930 рр. 

7. Протоколи засідань правління, ревізійної комісії і загальних зборів 

членів товариства. Списки членів товариства. Картотека особових рахунків. 

Баланси. Головні книги. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 522 

2. ф. Р-1929 

3. Броварське товариство взаємного кредиту «Допомога», 

сел. Бровари Броварського району Київської області 

4. 1 оп., 5 спр., 1931-1932, 1934 рр. 

5. Опис 1 

6. 5 спр., 1931-1932, 1934 рр. 

7. Баланси, книги особових рахунків членів товариства. Контрольні 

цифри до промислово-фінансового плану. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  
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11. –  

 

1. 523 

2. ф. Р-1930 

3. Хотівське сільське товариство взаємодопомоги, с. Хотів 

Будаївського району Київського округу 

4. 1 оп., 2 спр., 1926-1927 рр. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1926-1927 рр. 

7. Протоколи засідань правління та список членів товариства. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 524 

2. ф. Р-1931 

3. Новопетрівське сільськогосподарське кредитне товариство 

«Господар», с. Нові Петрівці Київського району Київського округу 

4. 1 оп., 18 спр., 1924-1929 рр. 

5. Опис 1 

6. 18 спр., 1924-1929 рр. 

7. Циркуляри Київської спілки кредитних товариств. Протоколи 

засідань правління, ради, ліквідаційної комісії і загальних зборів членів 

товариства «Господар». Плани роботи і звіти. Щомісячні звіти інших 

кредитних і промислових об’єднань. Справи про реєстрацію 

Старопетрівського садівничо-ягідного і городнього товариства, Рибальського 

товариства «Червоний шлях», Новопетрівських промислового, скотарсько-

молочарного і споживчого товариств. Книги особових рахунків і списки 

членів Новопетрівського товариства «Господар». Баланси, головні книги. 
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8. Українська 

9. Відкритий  

10. –  

11. –  

 

1. 525 

2. ф. Р-1933 

3. Мирчанське кредитно-кооперативне товариство «Відродження», 

с. Мирча Бородянського району Київського округу 

4. 1 оп., 35 спр., 1925-1929 рр. 

5. Опис 1 

6. 35 спр., 1925-1929 рр. 

7. Обіжники, розпорядження Київського Союзкоопу. Статут, 

протоколи засідань правління, тарифно-розціночної комісії Мирчанського 

товариства. Протоколи загальних зборів працівників Мирчанського скляного 

заводу. Виробнича програма і звіти товариства «Відродження», 

Мирчанського скляного заводу. Комплекс документів про відновлення та 

списки працівників і членів правління Мирчанського скляного заводу. 

Списки, довідки, посвідчення членів товариства «Відродження». Баланси, 

головна книга, кошториси, відомості виплати заробітної плати 

співробітникам товариства і скляного заводу. Акти перевірки роботи 

Мирчанського скляного заводу. 

8. Українська 

9. Відкриий 

10. –  

11. –  
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1. 526 

2. ф. Р-1934 

3. Макарівське районне товариство взаємодопомоги, с. Макарів 

Макарівського району Київського округу 

4. 1 оп., 49 спр., 1925-1928 рр. 

5. Опис 1 

6. 49 спр., 1925-1928 рр. 

7. Постанова ЦВК і РНК СРСР про запровадження єдиного 

сільськогосподарського податку. Обіжники і протоколи засідань Київської 

окружної секції селянської взаємодопомоги. Протоколи засідань 

Макарівського райвиконкому, президій і загальних зборів членів 

Макарівського районного та сільських товариств взаємодопомоги, районного 

з’їзду Рад VII-го скликання, виборчкомів окремих товариств. План роботи 

Макарівського райвиконкому. Квартальні звіти Макарівського районного і 

сільських товариств взаємодопомоги. Відомості про матеріальне становище і 

списки членів сільських товариств взаємодопомоги. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 527 

2. ф. Р-1935 

3. Димерське районне товариство взаємодопомоги, с. Димер 

Димерського району Київського округу 

4. 1 оп., 5 спр., 1923-1924, 1926-1927, 1929 рр. 

5. Опис 1 

6. 5 спр., 1923-1924, 1926-1927, 1929 рр. 

7. Протоколи засідань Київської окружної секції селянської 

взаємодопомоги, ІІІ-го окружного з’їзду комітетів взаємодопомоги, президій 
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і загальних зборів членів сільських товариств взаємодопомоги Димерського 

району. Списки членів сільських товариств взаємодопомоги. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 528 

2. ф. Р-1936 

3. Переяславське районне товариство взаємодопомоги, 

м. Переяслав Переяславського району Київського округу 

4. 1 оп., 16 спр., 1925-1926, 1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 16 спр., 1925-1926, 1930 рр. 

7. Обіжники окружної інспектури соціального забезпечення. 

Протоколи засідань президій і загальних зборів членів районного і сільських 

товариств взаємодопомоги. Квартальні звіти про роботу. Звіти, кошторис і 

список співробітників Переяславського медоварного заводу. Відомості про 

кількість землі у сільських товариств взаємодопомоги, їх участь у посівних 

кампаніях, забезпечення товариств зерном. Списки, довідки про сімейний 

стан і майнове становище членів товариств. Акти перевірки діяльності 

сільських товариств взаємодопомоги. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 529 

2. ф. Р-1938 

3. Хотівське сільськогосподарське кредитно-кооперативне 

товариство, с. Хотів Київського району Київського округу 

4. 1 оп., 14 спр., 1924-1929 рр. 

5. Опис 1 

6. 14 спр., 1924-1929 рр. 

7. Постанова ВУЦВК про кредитування сільської бідноти. Циркуляри 

Київського губернського товариства сільськогосподарського кредиту, 

окружного Сільбанку, Київської спілки кредитно-кооперативних товариств. 

Витяг з протоколу Будаївського райвиконкому. Листування Хотівського 

товариства і Київської спілки кредитно-кооперативних товариств з 

сільськогосподарськими артілями. Звіти про роботу та акти перевірок. 

Списки членів товариства. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. – 

 

1. 530 

2. ф. Р-1939 

3. Блиставицьке сільське товариство взаємодопомоги, 

с. Блиставиця Бородянського району Київського округу 

4. 1 оп., 6 спр., 1925-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 6 спр., 1925-1930 рр. 

7. Статут і протоколи засідань правління товариства. Звіт про 

роботу. Список та книга особових рахунків членів товариства. Кошториси, 

головна книга. 

8. Українська 



505 

 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 531 

2. ф. Р-1940 

3. Ташанське сільське товариство взаємодопомоги, с. Ташань 

Переяславського району Київського округу 

4. 1 оп., 2 спр., 1926-1927 рр. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1926-1927 рр. 

7. Циркуляри Наркомату соціального забезпечення УСРР, Київського 

окрвиконкому та інспектури соціального забезпечення щодо об’єднань 

кредитування бідноти. Звіт Ташанського товариства взаємодопомоги. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 532 

2. ф. Р-1941 

3. Рожівське сільське товариство взаємодопомоги, с. Рожів 

Макарівського району Київського округу 

4. 1 оп., 2 спр., 1928 р. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1928 р. 

7. Протоколи засідань правління, звіти та список членів Рожівського 

товариства взаємодопомоги. Акти перевірки роботи. 

8. Українська 

9. Відкритий 
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10. –  

11. –  

 

1. 533 

2. ф. Р-1942 

3. Єрковецьке сільське товариство взаємодопомоги, с. Єрківці 

Рогозівського району Київського округу 

4. 1 оп., 4 спр., 1923-1926, 1928-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 4 спр., 1923-1926, 1928-1930 рр. 

7. Протоколи засідань правління і загальних зборів членів 

Єрковецького товариства. Звіти про роботу. Списки дебеторів і кредиторів. 

Особові рахунки членів товариства. Баланси і розрахункові відомості. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 534 

2. ф. Р-1944 

3. Гостомельське сільськогосподарське кредитно-кооперативне 

товариство, с. Гостомель Київського району Київського округу 

4. 1 оп., 12 спр., 1926-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 12 спр., 1926-1930 рр. 

7. Обіжники Київської спілки кредитно-кооперативних товариств. 

Протоколи засідань правління і загальних зборів членів Гостомельського 

кредитно-кооперативного та Озерського сільського споживчого товариств. 

Квартальні звіти і відомості Гостомельського товариства про роботу. 
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Списки, відомості про майнове становище і книга особових рахунків членів 

товариства. Книга особових рахунків. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 535 

2. ф. Р-1945 

3. Мануїльське кредитне товариство, с. Мануїльськ Димерського 

району Київського округу 

4. 1 оп., 6 спр., 1924-1925 рр. 

5. Опис 1 

6. 6 спр., 1924-1925 рр. 

7. Протоколи засідань правління і загальних зборів членів товариства. 

Головні і касова книги. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 536 

2. ф. Р-1949 

3. Перше українське пайове товариство вантажників 

«Навантаження», м. Київ 

4. 1 оп., 36 спр., 1925-1926, 1928 рр. 

5. Опис 1 

6. 36 спр., 1925-1926, 1928 рр. 

7. Накази керівництва пайового товариства. Протоколи нарад 

транспортної секції Київського управління Уповноваженого Наркомату 
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торгівлі СРСР. Анкети, посвідчення про відрядження співробітників 

канцелярії та інших підрозділів товариства. Особові справи та списки членів 

товариства. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 537 

2. ф. Р-1959 

3. Сомково-Долинське сільське виробниче товариство, с. Сомкова 

Долина Переяславського району  

4. 1 оп., 2 спр., 1930-1931 рр. 

5. Опис 1 

6. 2 спр., 1930-1931 рр. 

7. Книга особових рахунків членів товариства. Відомості виплати 

заробітної плати співробітникам канцелярії. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 538 

2. ф. Р-1960 

3. Начальник міліції 3-ї ділянки Київського району Південно-

Західних залізниць, м. Київ 

4. 1 оп., 6 спр., 1920 р. 

5. Опис 1 

6. 6 спр., 1920 р. 
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7. Документи і листування начальника Київського району Південно-

Західних залізниць, та щодо особового складу 2-ї ділянки залізничної міліції 

Київського району. Вхідні і вихідні документи щодо господарської і стройової 

частин району. Заяви громадян про прийняття на роботу. Вимогові відомості 

на виплату заробітної плати працівникам. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 539 

2. ф. Р-1961 

3. Київське кооперативне товариство фотографів «Фототехпром», 

м. Київ 

4. 1 оп., 1 спр., 1927-1928 рр. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1927-1928 рр. 

7. Книга особових рахунків членів товариства. 

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 540 

2. ф. Р-1962 

3. Хабнівське єдине споживче товариство, м-ко Хабне Хабнівського 

району Малинського округу Київської губернії 

4. 1 оп., 1 спр., 1922-1924 рр. 

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1922-1924 рр. 



510 

 

7. Статут, протоколи засідань Хабнівського єдиного споживчого 

товариства, загальних зборів жителів м-ко Хабне і сіл. Звіти про роботу. 

Баланси. Акти ревізій 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 541 

2. ф. Р-1963 

3. Київська губернська фінансова комісія з обкладання одночасним 

надзвичайним податком при губернському виконавчому комітеті Ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Київ 

4. 1 оп., 16 спр., 1919, 1925 рр. 

5. Опис 1 

6. 16 спр., 1919, 1925 рр. 

7. Протоколи (з додатками) засідань губернської фінансової комісії. 

Статистичні відомості щодо обкладання населення контрибуцією, 

надходження одночасного надзвичайного податку. Стенограма Київської 

губернської фінансової наради (1925 р.). Списки платників контрибуції: 

власників і службовців підприємств торгівлі, крамниць, перукарень, членів 

спілки купців роздрібної торгівлі, фізичних осіб. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. – 
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1. 542 

2. ф. Р-1964 

3. Уповноважений Української державної меліоративно-

будівельної контори по Київському району, м. Київ 

4. 1 оп., 83 спр., 1925-1926 рр. 

5. Опис 1 

6. 83 спр., 1925-1926 рр. 

7. Накази, розпорядження, циркуляри, інструкції Головної контори і 

Київського представництва Української державної меліоративно-будівельної 

контори (Укрдержмеліобуд). Копії і проекти наказів Уповноваженого 

контори по Київському району. Постанови РКК при Київському районному 

представництві Укрдержмеліобуду. Інструкції, розпорядження 

Білоцерківської контори. Протоколи технічних нарад Київської контори 

Укрдержмеліобуду, загальних зборів жителів с. Пухівка. Листування з 

Головною конторою Укрдержмеліобуду, урядовими органами округів, 

Київським окружним земельним управлінням, трестами, профспілками 

будівельників і «Всеробітземліс», майстернями, підприємствами, 

виконавцями гідротехнічних і меліоративних робіт. Виробничі, фінансові 

плани і звіти уповноваженого. Довідки щодо планового постачання 

матеріалів для будівництва і меліорації. Відомості, звіти, доповіді про 

виконання ремонтних меліоративно-гідротехнічних робіт у містах, округах і 

на підприємствах губернії. Відомості щодо особового складу Київської 

контори і представництв на переферії. Доручення, посвідчення на виконання 

робіт. Списки співробітників Київської контори Укрдержмеліобуду. Довідки 

працівників пошуково-дослідних партій. Заяви про прийняття на роботу до 

Київської контори. Заяви, пропозиції, кошториси, калькуляції, меморіальні 

ордери, ціни, акти щодо виконання будівельних і ремонтних робіт, 

забезпечення робочою силою і матеріалами. Договори з організаціями на 

здійснення меліоративних робіт. Журнали вхідних і вихідних документів. 

уповноваженого.  
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8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 543 

2. ф. Р-1966 

3. Київська філія акціонерного товариства з видачі довідок про 

кредитоспроможність «Кредитбюро», м. Київ 

4. 2 оп., 135 спр., 1926-1931 рр. 

5. Опис 1 

6. 109 спр., 1926-1927 рр. 

7. Службові посвідчення співробітників канцелярії Київської філії 

акціонерного товариства «Кредитбюро». Справи щодо стягнення боргів з 

громадян на користь Київського товариства взаємного кредиту, інших 

організацій та фізичних осіб. Колективний договір з Київським окружним 

відділом пофспілки радянських і торгівельних службовців. 

5. Опис 2 

6. 26 спр., 1926-1931 рр. 

7. Накази ВРНГ СРСР щодо кредитоспроможності осіб і установ, 

користування послугами «Кредитбюро». Листування з управляючими 

обєднання «Електросільбуд» щодо стягнення боргів. Справи: щодо надання 

кредитів власникам бакалійних крамниць, торгівцям; за позовами про 

стягнення боргів за векселями з громадян, сільськогосподарських товариств, 

розшук громадян. Відомості щодо кредитоспроможності власників 

торгівельних підприємств, правлінь робітничих кооперативів, ощадних, 

промислово-кооперативних товариств, торгівельних і промислових обєднань, 

артілей міст Переяслава і Первомайська та Голтянського пивоварного заводу. 

8. Українська 

9. Відкритий 
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10. –  

11. –  

 

1. 544 

2. ф. Р-1970 

3. Київська контора Українського державного рибного тресту, 

м. Київ 

4. 1 оп., 44 спр., 1930-1931, 1933 рр. 

5. Опис 1 

6. 44 спр., 1930-1931, 1933 рр. 

7. Постанови РНК СРСР, Київського облвиконкому. Накази, 

циркуляри, інструкції і протоколи засідань правління Українського 

державного рибного тресту. Накази, інструкції, розпорядження і положення 

про створення Київської контори тресту. Протоколи і рішення засідань 

правління, виробничо-технічних нарад співробітників контори; 

співробітників Київського обласного відділу постачання тресту, Ружинського 

рибкомбінату. Витяг з протоколу Економічної наради УСРР. Листування 

Київської контори з Українським рибним трестом, рибними господарствами, 

розподільниками і базами з основної діяльності і кадрових питань. Плани 

роботи Українського рибного тресту. Звіти, доповідні записки керівництва 

Київської контори тресту щодо заготівлі і реалізації риби, становища і роботи 

рибних господарств. Відомості про структуру, штатний розпис Київської 

контори. Посвідчення, списки, заяви співробітників. Списки рибних 

господарств і розплідників контори. Заяви громадян про прийняття на 

роботу. Договори з Українським державним рибним трестом, акціонерним 

товариством «Хладоекспорт». Акти перевірки рибних господарств. 

Документи щодо ліквідації Київської контори. Кошториси витрат і 

штатний розпис Київського обласного відділу Українського рибного тресту. 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 
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10. –  

11. –  

 

1. 545 

2. ф. Р-1972 

3. Київська державна торгівельно-заготівельна контора при 

обласному відділі внутрішньої торгівлі, м. Київ 

4. 1 оп., 64 спр., 1935-1938 рр. 

5. Опис 1 

6. 64 спр., 1935-1938 рр. 

7. Постанови, накази, циркуляри РНК СРСР і УРСР, уповноважених по 

Україні та уповноваженого комітету заготівель при РНК УСРР, Наркомату 

внутрішньої торгівлі УСРР, Київської міськради і міського відділу 

внутрішньої торгівлі. Накази Київської державної торгівельно-заготівельної 

контори (Київзаготторг) з основної діяльності та щодо Кримської, 

Чернігівської, Вінницької контор. Додатки до наказів. Статут і положення 

Київзаготторгу. Положення і штатний розпис Кримської заготівельної 

контори. Протоколи засідань і виробничих нарад при директорі 

Київзаготторгу, нарад працівників Вінницької контори. Листування з 

Херсонською міжрайонною конторою з основної діяльності. Плани 

децентралізованих заготівель, заготівлі сільськогосподарської продукції, 

товаробміну Київзаготторгу. Контрольні числа до планів. Річні і щомісячні 

статистичні звіти. Річні звіти районних заготівельних контор, крамниць. 

Коньюнктурний огляд і доповідні записки щодо заготівлі 

сільськогосподарської продукції. Статистичні відомості і звіти про 

кількість співробітників і використання фондів заробітної плати 

Київзаготторгу та заготівельних контор. Посвідчення, довідки співробітників 

Київзаготторгу. Списки заготівельних контор Київської області, працівників 

Чернігівської обласної контори. Заяви громадян про прийняття на роботу. 

Штатні розписи адміністративно-управлінського апарату Київзаготторгу, 



515 

 

підзвітних заготівельних контор. Особові рахунки співробітників (1937-

1938 рр.). Відомості виплати заробітної плати. Баланси районних контор. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 546 

2. ф. Р-1973 

3. Київське районне управління Всеукраїнського об’єднання 

державних заводів винокурної промисловості (Рауспирт), м. Київ 

4. 1 оп., 588 спр., 1919-1922 рр. 

5. Опис 1 

6. 588 спр., 1919-1922 рр. 

7. Постанова РНК УСРР про охорону виноградників. Декрет УРНГ 

щодо націоналізації винокурної промисловості України. Накази, циркуляри, 

інструкції Реввійскради РСФРР, надзвичайного уповноваженого Ради 

Робітничо-селянської оборони із забезпечення РСЧА і флоту КВО, Головного 

управління неокладних зборів, Центроспирту, Головспирту, Укрдержспирту, 

Київських губернських раднаргоспу, виконкому, відділу забезпечення, 

ревкому, управління охорони праці, Рауспирту. Положення про Головспирт. 

Протоколи засідань Правового бюро Всеукраїнської центральної комісії з 

націоналізації землі, агрономічного відділу Рауспирту, нарад колегії, 

кошторисної комісії Київського Рауспирту, загальних зборів співробітників 

винокурних заводів. Листування з Центроспиртом, Укрдержспиртом, 

уповноваженими УРНГ і відділу хімічної промисловості ВРНГ РСФРР, 

заводуправліннями винокурних заводів та іншими установами. Звіти, 

доповіді, доповідні записки Укрдержспирту, Київського Рауспирту. Доповідні 

записки про становище і роботу винокурних заводів, спиртових складів 

Київської губернії і Південно-Західного краю, Київської і Радомисльської 
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сільськогосподарських дослідних станцій. Доповідні записки і звіти 

інспекторів-ревізорів винокурних заводів і спиртових складів. Відомості 

щодо створення Київського Рауспирту, становища Катеринославського 

Рауспирту, дріжджово-винокурних і оцтових заводів м. Києва, винокурних 

заводів Київської губернії, фруктових садів при винзаводах. Організаційні 

плани польових господарств винокурних заводів з додатками. Плани штатів 

Київського, Подільського, Катеринопільського, Чернігівського і Волинського 

Рауспиртів. Штатні розписи Полтавського Рауспирту, винокурних, 

спиртових заводів і складів Київської губернії. Особові справи, особові 

картки, посвідчення, анкети, мандати, довідки про відрядження списки 

працівників Київського Рауспирту. Анкети і списки працівників спиртових і 

винокурних заводів. Мандати, посвідчення про відрядження співробітників 

заводів, співробітників-ревізорів. Акти: ревізій винокурних, хімічно-

фармацевтичних заводів, складів, видавання спирту. Журнали вхідної і 

вихідної кореспонденції. Зразки підписів і печаток співробітників Київських 

відділу забезпечення і раднаргоспу. Відомості виплати заробітної плати 

працівникам винокурних заводів, спиртових складів. Кошториси Київського 

Рауспирту, заводів, складів. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 547 

2. ф. Р-1977 

3. Державний рибний розплідник «Либідь» Народного комісаріату 

земельних справ УСРР, м. Київ 

4. 1 оп., 10 спр., 1926-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 10 спр., 1926-1930 рр. 
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7. Накази, циркуляри, розпорядження, інструкції Наркомату земельних 

справ УСРР. Протоколи засідань комісії з будівництва рибного розплідника 

«Либідь». Листування з Наркоматом земельних справ УСРР, 

Шевченківським земельним відділом з виробничих і кадрових питань. Плани 

роботи рибного господарства, будівельних робіт. Звіти щодо здійснення 

меліорації. Доповідні записки щодо будівництва рибного розплідника 

«Либідь» в м. Києві, результатів перевірки ставків на х. Стоянка. Анкети, 

довідки, заяви працівників. Комплекс документів щодо організації курсів 

рибоводів. Книга прибутків і видатків та кошториси на створення 

розплідника «Либідь».  

8. Українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 548 

2. ф. Р-1978 

3. Київська крайова контора об’єднання державних тютюнових 

фабрик України «Укртютюнтрест», м. Київ 

4. 1 оп., 98 спр., 1922-1930 рр. 

5. Опис 1 

6. 98 спр., 1922-1930 рр. 

7. Постанови РНК УСРР. Накази, циркуляри, обіжники, інструкції 

Укртютюнтресту та його Київської крайової контори, ВРНГ УСРР. Накази і 

циркуляри Київської контори Укртютюнтресту для крамниць. Положення про 

махорковий трест України (1922 р.), рахівництво, розціночні комісії на 

підприємствах об’єднання «Укртютюнтрест», прибутковий податок. 

Протоколи засідань президії ради синдикатів, правліня центрального 

робітничого кооперативу, загальних зборів уповноважених і співробітників 

Київської крайової контори Укртютюнтресту. Протоколи засідань правління 
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Уманської контори Укртютюнтресту, пайовиків Київського відділення 

товариства «Ларьок», президії Бердичівського центрального робітничого 

кооперативу, МРКК Білоцерківського відділення Укртютюнтресту, загальних 

зборів співробітників філії Укртютюнтресту в м. Житомирі. Листування: 

Укртютюнтресту з Київською крайовою конторою щодо фінанових питань, 

торгівельних операцій і цін на продукцію тютюнових фабрик; Київської 

крайової контори з правлінням Укртютюнтресту, представництвами і 

відділеннями, районними конторами, тютюновими фабриками, крамницями, 

банками з основної діяльності. Листування Управління держаними 

трестованими підприємствами паперової промисловості «Укрбумтрест» до 

Київської крайової контори Укртютюнтресту. Плани роботи 4-ї державної 

тютюнової фабрики. Доповідні записки щодо створення махоркового тресту, 

виробництва, цін на тютюнові вироби, справи уповноваженого 

Укртютюнтресту В. С. Дробинського, діяльності Волинського 

представництва тресту, адміністративно-господарських питань. Звіти і 

відомості Київської контори Укртютюнтресту за рахунками головної книги 

та щодо руху готових виробів. Звіти і баланси контори. Звіти про роботу 

сільських споживчих товариств. Доповідь заступника завідувача Київської 

крайової контори Н. М. Кручинського про об’їзд магазинів району. 

Фінансовий звіт Укртютюнтресту. Кон’юнктурний огляд роботи Київського 

уповноваженого Наркомату тогівлі СРСР. Відомості про товарообіг і 

реалізацію тютюнових виробів у магазинах, підзвітних Київській крайовій 

конторі Укртютюнтресту, випуск продукції та погашення акцизних зборів 

Черкаського базсклепу (крамниці) тютюнових гільз Київської контори. 

Довідки, мандати, довіреності, доручення співробітників Київської крайової 

контори. Талони на отримання розрахункових книжок. Списки працівників 

Київської крайової контори та її філій. Договір Укрмахортресту та 

Укртютюнтресту щодо реалізації продукції Укрмахортресту в районах 

Київського, Житомирського і Бердичівського округів. Прейскуранти цін на 

тютюнові вироби. Патенти на право торгівлі. Колективні договори 
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адміністрацій Укртютюнтресту та його Київської контори і підприємств з 

Всеукраїнським центральним комітетом профспілки робітників харчової і 

смакової промисловості, профспілкою радянських і торгівельних службовців. 

Головна книга Уманського представництва Укртютюнтресту, Будинку 

відпочинку ім. Фрунзе. Баланси Смілянського робітничого кооперативу 

цукрової промисловості, Уманської крамниці, районних споживчих 

товариств, кооперативів, торгівельних установ, підзвітних Укртютюнтресту. 

Акти фінансової перевірки Київської крайової контори, 4-ї державної 

тютюнової фабрики, Житомирського базсклепу (крамниці) тютюнових гільз. 

Тарифікація співробітників підприємств об’єднання «Укртютюнтрест». 

8. Українська, російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 549 

2. ф. Р-1985 

3. Фастівський нафтовий склад Київського районного 

торгівельного відділення об’єднання нафтових промислів і заводів, 

м. Фастів Білоцерківського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 1 спр., 1922 р.  

5. Опис 1 

6. 1 спр., 1922 р. 

7. Вимогові відомості виплати заробітної плати співробітникам 

нафтового складу. 

8. Російська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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1. 550 

2. ф. Р-1991 

3. Житоставський державний винокурний завод № 73 об’єднання 

державних винокурних заводів України, с. Стави Київського повіту 

Київської губернії 

4. 1 оп., 26 спр., 1921-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 26 спр., 1921-1923 рр. 

7. Постанови, циркуляри, інструкції Центроспирту, Губспирту, 

Рауспирту, Укрспиртотресту. Протоколи засідань комісії з націоналізації 

землі для Житоставського заводу, МРКК, профільних комісій та загальних 

зборів працівників підприємства. Листування з сільськогосподарськими 

товариствами щодо заготівлі сировини. Звіти і щомісячні відомості заводу 

про роботу. Списки, посвідчення працівників. Табель робіт працівників 

майстерні. Кошториси на ремонт приміщень. Вимогові відомості виплати 

заробітної плати працівникам. Опис майна заводу. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 551 

2. ф. Р-1992 

3. Київський губернський відділ шкіряної промисловості при 

губернській раді народного господарства, м. Київ 

4. 1 оп., 28 спр., 1919-1921, 1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 28 спр., 1919-1921, 1923 рр. 

7. Накази Головного комітету шкіряної промисловості, керівництва 

Бердичівського шкіряного заводу. Положення про відділ шкіряної 
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промисловості УРНГ та його виконавчі органи на місцях. Протоколи 

засідань колегії відділу шкіряної промисловості Київського раднаргоспу, 

комісії з перевірки 5-ї Київської взуттєвої фабрики, заводських комітету та 

управління, комісій і загальних зборів працівників Бердичівського шкіряного 

заводу, обєднаних засідань Кущового управління шкіряними заводами в 

м. Васильків. Доповідні записки і доповіді про перевірку шкіряних заводів 

Радомисльського повіту, становище Київського заводу дубових екстрактів. 

Відомості щодо становища і виробничих потужностей заводів Київської 

губернії, потреби і надання сировини та засобів виробництва 

націоналізованим заводам, руху сировини на 1-му Бердичівському 

шкіряному заводі. Звіти заводів щодо обліку праці, виконання виробничих 

процесів. Список заводів і фабрик шкіряної промисловості в Україні. 

Баланси, кошториси заводів м. Васильків. Відомості виплати заробітної 

плати працівникам заводів м. Васильків, Київського губернського обєднання 

шкіряної промисловості. Штатний розпис 1-го Васильківського шкіряного 

заводу. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  

 

1. 552 

2. ф. Р-1999 

3. Чорнобильська повітова контора районного шкіряного тресту, 

м-ко Чорнобиль Чорнобильського повіту Київської губернії 

4. 1 оп., 6 спр., 1921-1923 рр. 

5. Опис 1 

6. 6 спр., 1921-1923 рр. 

7. Декрет, інструкціії РНК УСРР, Київського шкіряного тресту щодо 

заготівлі, зберігання шкірсировини і шкірвовни, ведення рахівництва і 
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звітності. Накази бухгалтерії губернських і повітових контор та крамниць 

Київського шкіряного тресту. Заяви громадян про прийняття на роботу. 

Головна книга Чорнобильської повітової контори Київського районного 

шкіряного тресту. 

8. Російська, українська 

9. Відкритий 

10. –  

11. –  
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ПОКАЖЧИК ФОНДІВ ЗА ГАЛУЗЕВОЮ ОЗНАКОЮ 

 

МІСЦЕВІ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ 

Канцелярії 

ф. Р-1822  Канцелярія Київського повітового комісара 

Тимчасового уряду, м. Київ 468 

ф. Р-1871  Канцелярія Київського повітового комісара Української 

Народної Республіки, м. Київ 473 

 Революційні комітети 
 

 Волосні 
 

ф. Р-1054 Баришівський волосний революційний комітет, 

с. Баришівка Переяславського повіту Київської губернії 79 

ф. Р-1047 Бородянський волосний революційний комітет, 

с. Бородянка Київського повіту Київської губернії 70 

ф. Р-1060 Броварський волосний революційний комітет,  

м-ко Бровари Остерського повіту Чернігівської губернії 84 

ф. Р-1062 Васильківський волосний революційний комітет, 

м. Васильків Білоцерківського повіту Київської губернії 84 

ф. Р-1056 Германівський волосний революційний комітет, 

с. Германівка Київського повіту Київської губернії 81 

ф. Р-1064 Горностайпільський волосний революційний комітет,  

м-ко Горностайпіль Чорнобильського повіту Київської 

губернії 87 

ф. Р-1049 Гостомельський волосний революційний комітет,  

м-ко Гостомель Київського повіту Київської губернії 72 

ф. Р-1067 Димерський волосний революційний комітет,  

м-ко Димер Київського повіту Київської губернії 89 

ф. Р-1057 Жукинський волосний революційний комітет, с. Жукин 

Остерського повіту Чернігівської губернії 81 

ф. Р-1070 Кагарлицький волосний революційний комітет,  

м-ко Кагарлик Київського повіту Київської губернії 91 

ф. Р-1069 Красятицький волосний революційний комітет, 

с. Красятичі Чорнобильського повіту Київської губернії 90 

ф. Р-1068 Мартиновицький волосний революційний комітет, 

с. Мартиновичі Чорнобильського повіту Київської 

губернії 89 
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ф. Р-1058 Микільсько-Борщагівський волосний революційний 

комітет, с. Микільська Борщагівка Київського повіту 

Київської губернії 82 

ф. Р-1051 Обухівський волосний революційний комітет, с. Обухів 

Київського повіту Київської губернії 76 

ф. Р-1065 Озернянський волосний революційний комітет, 

с. Озерна Білоцерківського повіту Київської губернії 87 

ф. Р-1063 Прибірський волосний революційний комітет, 

с. Прибірськ Чорнобильського повіту Київської губернії 86 

ф. Р-1072 Ржищівський волосний революційний комітет,  

м-ко Ржищів Київського повіту Київської губернії 91 

ф. Р-1059 Скопецький волосний революційний комітет, с. Скопці 

Переяславського повіту Київської губернії 83 

ф. Р-1066 Стайківський волосний революційний комітет, 

с. Стайки Київського повіту Київської губернії 88 

ф. Р-1048 Стечанський волосний революційний комітет, 

с. Стечанка Чорнобильського повіту Київської губернії 71 

ф. Р-1046 Хабнівський волосний революційний комітет,  

м-ко Хабне Чорнобильського повіту Київської губернії 68 

ф. Р-1055 Черняхівський волосний революційний комітет, 

с. Черняхів Київського повіту Київської губернії 80 

ф. Р-1052 Чорнобильський волосний революційний комітет,  

м-ко Чорнобиль Чорнобильського повіту Київської 

губернії 77 

ф. Р-1050 Шепелицький волосний революційний комітет, с. Нові 

Шепеличі Чорнобильського повіту Київської губернії 74 

ф. Р-1053 Шпитьківський волосний революційний комітет, 

с. Шпитьки Київського повіту Київської губернії 78 

Народні ради 

ф. Р-1635  Сквирська повітова народна рада, м. Сквира 

Сквирського повіту Київської губернії 438 

 Ради депутатів  

 Сільські  

ф. Р-1409  Биківнянська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, х. Биківня Броварської 

волості Остерського повіту Чернігівської губернії 341 
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ф. Р-1303  Білицька сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Біличі Приміської зони 

Київської міської ради 266 

ф. Р-1346  Білобережанська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Білий Берег 

Іванківського району Київської області 300 

ф. Р-1289  Блідчанська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Блідча Іванківського 

району Київського округу 251 

ф. Р-1389  Бортницька сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Бортничі Остерського 

повіту Чернігівської губернії 331 

ф. Р-1367  Броварська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, сел. Бровари 

Броварського району Київського округу 315 

ф. Р-1257  Будаївська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Боярка-Будаївка 

Приміської зони Київської міської ради 221 

ф. Р-1264  Бучанська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, сел. Буча Приміської зони 

Київської міської ради Київської області 225 

ф. Р-1369  Вахівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Вахівка Димерського 

району Київського округу 316 

ф. Р-1381  Великовільшанська сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, с. Велика 

Вільшанка Обухівського району Київського округу 325 

ф. Р-1408  Великокарашинська сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, с. Великий 

Карашин Макарівського району Київського округу 

Київської губернії 341 

ф. Р-1350  Великокрупільська сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, с. Великий 

Крупіль Лехнівського району Прилуцького округу 

Полтавської губернії 304 

ф. Р-1415  Виповзька сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Виповзки 

Переяславського повіту Київської губернії 345 
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ф. Р-1292  Вишгородська сільська рада робітничих селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Вишгород Приміської 

зони Київської міської ради. 254 

ф. Р-1371  Вишеньківська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Вишеньки Броварської 

волості Остерського повіту Чернігівської губернії 318 

ф. Р-1423  Вільшанська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Вільшанка 

Обухівського району Київського округу Київської 

губернії 348 

ф. Р-1344  Вінинська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Вінинці 

Переяславського району Київського округу 298 

ф. Р-1304  Віто-Литовська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Віта-Литовська 

Приміської зони Київської міської ради 267 

ф. Р-1285  Ворзельська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, сел. Ворзель Київського 

району Київського округу 247 

ф. Р-1403  Вороньківська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Вороньків 

Рогозівського району Київського округу Київської 

губернії 338 

ф. Р-1307  Воропаївська сільська рада робітничих селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Воропаївка 

Іванківського району Київського округу 271 

ф. Р-1323  В’юнищенська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. В’юнище 

Переяславського району Київського округу 285 

ф. Р-1338  Гаврилівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Гаврилівка 

Димерського району Київського округу 293 

ф. Р-1212  Гатненська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Гатне Приміської зони 

Київської міської ради Київської області 197 

ф. Р-1417  Гнідинська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Гнідин Остерського 

повіту Чернігівської губернії 346 
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ф. Р-1426  Гостомельська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м-ко Гостомель 

Київського повіту Київської губернії 351 

ф. Р-1362  Гудимівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Гудимівка Київського 

повіту Київської губернії 311 

ф. Р-1422  Гутянська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Гута Київського району 

Київського округу 348 

ф. Р-1383  Демидівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Демидів Димерського 

району Київського округу 327 

ф. Р-1347  Денисівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Дениси 

Переяславського району Київського округу.  301 

ф. Р-1386  Дернівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Дернівка 

Переяславського повіту Київської губернії 329 

ф. Р-1401  Дитятківська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Дитятки 

Чорнобильського району Київського округу 337 

ф. Р-1274  Доманівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Доманівка 

Іванківського району 233 

ф. Р-1377  Жуківська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Жуківка Лехнівського 

району Прилуцького округу Полтавської губернії 322 

ф. Р-1315  Жулянська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Жуляни Приміської 

зони Київської міської ради 278 

ф. Р-1309  Запрудська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Запрудка Іванківського 

району Київського округу 273 

ф. Р-1354  Карпилівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Карпилівка 

Іванківського району Київського округу 307 
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ф. Р-1400  Ковалівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Ковалівка 

Чорнобильського повіту Київської губернії 337 

ф. Р-1380  Кожухівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Кожухівка 

Будаївського району Київського округу 325 

ф. Р-1318  Коленцівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Коленці Іванківського 

району Київського округу 281 

ф. Р-1413  Копачівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Копачі 

Новошепелицького району Київського округу 344 

ф. Р-1385  Копилівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Копилів Макарівського 

району Київського округу Київської губернії 329 

ф. Р-1399 Крюківщинська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Крюківщина 

Приміської зони Київської міської ради Київської 

області 336 

ф. Р-1305  Кулажинська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Кулажинці 

Новобасанського району 268 

ф. Р-1312  Кухмістерсько-Слобідська сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Кухмістерська Слобідка Передмістя м. Києва 276 

ф. Р-1014  Ламбертівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Ламбертів 

Бородянського району Київського округу 41 

ф. Р-1421  Липівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Липівка Макарівського 

району Київського округу Київської губернії 347 

ф. Р-1374  Лукашівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Лукаші Лехнівського 

району Прилуцького округу Полтавської губернії 319 

ф. Р-1276  Лучанська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Лука Приміської зони 

Київської міської ради Київської області 236 
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ф. Р-1420  Лучанська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Лука Київського 

району Київського округу 347 

ф. Р-1288  Макарівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Макарівка 

Іванківського району  250 

ф. Р-1316  Малоберезанська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Мала Березанка 

Лехнівського району Прилуцького округу Полтавської 

губернії 279 

ф. Р-1402  Малокаратульська сільська рада робітничих, селянських 

і червоноармійських депутатів, с. Мала Каратуль 

Переяславського повіту Київської губернії 338 

ф. Р-1378  Малокрупільська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Малий Крупіль 

Лехнівського району Прилуцького округу Полтавської 

губернії 323 

ф. Р-1406  Машівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Машів 

Новошепелицького району Київського округу 340 

ф. Р-1355  Микільсько-Борщагівська сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Микільська Борщагівка Приміської зони Київської 

міської ради 308 

ф. Р-1301  Микільсько-Слобідська сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Микільська Слобідка Передмістя м. Києва 265 

ф. Р-1387  Миколаївська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, х. Миколаївський 

Димерського району Київського округу 330 

ф. Р-1291  Михайлівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Михайлівка Приміської 

зони Київської міської ради 253 

ф. Р-1293  Михайлівсько-Рубежівська сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, с. Рубежівка 

(Михайлівка-Рубежівка) Приміської зони Київської 

міської ради Київської області 255 
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ф. Р-1404  Мишолівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Мишоловка Приміської 

зони Київської міської ради Київської області 339 

ф. Р-1396  Міхлівщинсько-Алферівська сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Міхлівщина Чорнобильського повіту Київської 

губернії 335 

ф. Р-1366  Мотижинська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Мотижин 

Макарівського району Київського округу 314 

ф. Р-1398  Мощунська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Мощун Київського 

району Київського округу 336 

ф. Р-1411  Наливайківська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Наливайківка 

Макарівського району Київського округу Київської 

губернії 343 

ф. Р-1391  Небелицька сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Небелиця 

Радомисльського повіту Київської губернії 332 

ф. Р-1298  Новомакалевицька сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, с. Нові 

Макалевичі Іванківського району Київського округу 261 

ф. Р-1287  Новопетрівцівська сільська рада робітничих, селянських 

і червоноармійських депутатів, с. Нові Петрівці 

Приміської зони Київської міської ради 249 

ф. Р-1416  Новопозняківська сільська рада робітничих, селянських 

і червоноармійських депутатів, с. Нові Позняки 

Остерського повіту Чернігівської губернії  345 

ф. Р-1345  Новосоколівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Нові Соколи 

Іванківського району Київського округу 299 

ф. Р-1299  Опанасівська сільська Рада депутатів трудящих, 

с. Опанасів Броварського району Київської області 262 

ф. Р-1321  Оранська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Оране Іванківського 

району Київського округу 284 
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ф. Р-1395  Осокорківська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Осокорки Остерського 

повіту Чернігівської губернії 334 

ф. Р-1365  Паришківська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Паришків Лехнівського 

району Прилуцького округу Полтавської губернії 313 

ф. Р-1424  Пеньожківська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Пеньожківка 

Уманського повіту Київської губернії 349 

ф. Р-1363  Перегудівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Перегуди Остерського 

повіту Чернігівської губернії 312 

ф. Р-1010  Петропавлівсько-Борщагівська сільська рада 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Петропавлівська Борщагівка Приміської зони 

Київської міської ради 40 

ф. Р-1479  Пилипівська (Пилиповицька) сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Пилиповичі Бородянського району Київського округу 386 

ф. Р-1343  Пилявська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Пилява Димерського 

району Київського округу 298 

ф. Р-1339  Пироговицька сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Пироговичі 

Іванківського району  294 

ф. Р-1351  Положаївська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Положаї 

Переяславського району Київського округу 304 

ф. Р-1322  Потоківська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Потоки Іванківського 

району 285 

ф. Р-1397  Прибірська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Прибірськ 

Іванківського району Київського округу 335 

ф. Р-1016  Приворотська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Привороття 

Радомисльського повіту Київської губернії 42 
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ф. Р-1302  Пухівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Пухівка Приміської 

зони Київської міської ради 265 

ф. Р-1390  Рихтянська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Рихта Димерського 

району  331 

ф. Р-1348  Ровівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Рови Димерського 

району Київського округу 302 

ф. Р-1370  Рокитянська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Рокитне (Кичеєве) 

Ворзельської волості Київського повіту Київської 

губернії 317 

ф. Р-1317  Романівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Романівка Приміської 

зони Київської міської ради Київської області 280 

ф. Р-1407  Руднє-Димерська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Рудня Димерська 

Димерського району 340 

ф. Р-1349  Руднянська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Рудня 

Семиполківського району Київського округу 303 

ф. Р-1286  Свиноїдівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Свиноїди 

Вищедубечанського району Київської області 248 

ф. Р-1382  Семенівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Семенівка 

Переяславського повіту Київської губернії 326 

ф. Р-1294  Синяківська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Синяк Димерського 

району Київського округу 256 

ф. Р-1388  Сичівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Сичівка Димерського 

району Київського округу 330 

ф. Р-1405  Сніжно-Блідчанська сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, х. Сніжна 

Блідча Іванківського району Київського округу 339 
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ф. Р-1295  Совківська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Совки Приміської зони 

Київської міської ради Київської області 257 

ф. Р-1376  Сомково-Долинська сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, с. Сомкова 

Долина Переяславського району Київського округу 321 

ф. Р-1352  Софіївсько-Борщагівська сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, с. Софіївська 

Борщагівка Приміської зони Київської міської ради 305 

ф. Р-1360  Стайківська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Стайки Ржищівського 

району Київського округу 310 

ф. Р-1310  Станишівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Станишівка 

Іванківського району Київського округу 274 

ф. Р-1419  Старопозняківська сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, с. Старі 

Позняки Остерського повіту Чернігівської губернії 346 

ф. Р-1341  Студениківська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Студеники 

Переяславського району 296 

ф. Р-1359  Сукачівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Сукачі Іванківського 

району Київського округу 310 

ф. Р-1410  Сухолуцька сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Сухолуччя 

Димерського району Київського округу 342 

ф. Р-1357  Тарасівщинська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Тарасівщина 

Димерського району Київського округу 308 

ф. Р-1358  Ташанська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Ташань 

Переяславського району Київського округу 309 

ф. Р-1392  Троєщинська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Троєщина 

Броварського району Київського округу Київської 

губернії 332 
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ф. Р-1364  Усівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Усівка Лехнівського 

району Прилуцького округу Полтавської губернії 312 

ф. Р-1412  Фасівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Фасова Макарівського 

району Київського округу Київської губернії 343 

ф. Р-1282  Феневицька сільська рада робітничих селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Феневичі Іванківського 

району Київського округу 242 

ф. Р-1337  Харківецька сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Харківці 

Переяславського району Київського округу 292 

ф. Р-1280  Ходосівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Ходосівка Приміської 

зони Київської міської ради 240 

ф. Р-1251  Хотівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Хотів Приміської зони 

Київської міської ради Київської області 218 

ф. Р-1320  Хочевська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Хочева Іванківського 

району Київського округу 283 

ф. Р-1342  Циблівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Циблі Переяславського 

району Київського округу 297 

ф. Р-1373  Черевківська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Черевки Лехнівського 

району Прилуцького округу Полтавської губернії 319 

ф. Р-1279  Шпилівська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Шпилі Іванківського 

району Київського округу 239 

ф. Р-1308  Шпитьківська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Шпитьки Приміської 

зони Київської міської ради Київської області 272 

ф. Р-1372  Язвинківська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Язвинка Бородянської 

волості Київського повіту Київської губернії 318 
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ф. Р-1414  Янковицька сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Янковичі 

Васильківського району Київського округу 344 

ф. Р-1394  Ярешківська сільська рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Ярешки 

Переяславського повіту Київської губернії 334 

 Виконавчі комітети рад  

 Волосні  

ф. Р-1158  Баришівський волосний виконавчий комітет 

Ради робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с. Баришівка Переяславського повіту 

Київської губернії 162 

ф. Р-1157  Бориспільський волосний виконавчий комітет 

Ради робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, м-ко Бориспіль Переяславського повіту 

Київської губернії 160 

ф. Р-1034  Бородянський волосний виконавчий комітет 

Ради робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с. Бородянка Київського повіту Київської 

губернії 53 

ф. Р-1031  Будаївський волосний виконавчий комітет 

Ради робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с. Будаївка Київського повіту Київської 

губернії 49 

ф. Р-1156  Германівський волосний виконавчий комітет 

Ради робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с. Германівка Київського повіту Київської 

губернії 157 

ф. Р-1036  Гостомельський волосний виконавчий комітет 

Ради робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, м-ко Гостомель Київського повіту Київської 

губернії 55 

ф. Р-1151  Жукинський волосний виконавчий комітет 

Ради робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с. Жукин Остерського повіту Чернігівської 

губернії 147 
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ф. Р-1154  Красятицький волосний виконавчий комітет 

Ради робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с. Красятичі Чорнобильського повіту 

Київської губернії 153 

ф. Р-1045  Литвинівський волосний виконавчий комітет 

Ради робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с. Литвинівка Київського повіту Київської 

губернії 66 

ф. Р-1041  Максимовицький волосний виконавчий комітет 

Ради робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с. Максимовичі Чорнобильського повіту 

Київської губернії 60 

ф. Р-1160  Мартиновицький волосний виконавчий комітет 

Ради робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с. Мартиновичі Чорнобильського повіту 

Київської губернії 165 

ф. Р-1029  Микільсько-Слобідський волосний виконавчий комітет 

Ради робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с. Микільська Слобідка Остерського повіту 

Чернігівської губернії 47 

ф. Р-1030  Переяславський волосний виконавчий комітет 

Ради робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, м. Переяслав, Переяславського повіту 

Київської губернії 48 

ф. Р-1153  Прибірський волосний виконавчий комітет 

Ради робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с. Прибірськ Чорнобильського повіту 

Київської губернії 152 

ф. Р-1161  Ржищівський волосний виконавчий комітет 

Ради робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, м-ко Ржищів Київського повіту Київської 

губернії 166 

ф. Р-1032  Рогозівський волосний виконавчий комітет 

Ради робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с. Рогозів Переяславського повіту Київської 

губернії 51 
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ф. Р-1155  Скопецький волосний виконавчий комітет 

Ради робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с. Скопці Переяславського повіту Київської 

губернії 156 

ф. Р-1038  Стайківський волосний виконавчий комітет 

Ради робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с. Стайки Київського повіту Київської 

губернії 58 

ф. Р-1037  Старопетрівський волосний виконавчий комітет 

Ради робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с. Старі Петрівці Київського повіту Київської 

губернії 56 

ф. Р-1044  Стечанський волосний виконавчий комітет 

Ради робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с. Стечанка Чорнобильського повіту 

Київської губернії 65 

ф. Р-1035  Сулимівський волосний виконавчий комітет 

Ради робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с. Сулимівка Переяславського повіту 

Київської губернії 54 

ф. Р-1152  Трипільський волосний виконавчий комітет 

Ради робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, м-ко Трипілля Київського повіту Київської 

губернії 151 

ф. Р-1159  Черняхівський волосний виконавчий комітет 

Ради робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с. Черняхів Київського повіту Київської 

губернії 163 

ф. Р-1150  Чорнобильський волосний виконавчий комітет 

Ради робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, м-ко Чорнобиль Чорнобильського повіту 

Київської губернії 144 

ф. Р-1162  Шпитьківський волосний виконавчий комітет 

Ради робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с. Шпитьки Київського повіту Київської 

губернії 168 
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 Районні  

ф. Р-1272  Бориспільський районний виконавчий комітет 

Ради депутатів трудящих, смт. Бориспіль 

Бориспільського району Київської області 232 

ф. Р-1269  Виконавчий комітет Бишівської районної 

Ради депутатів трудящих, с. Бишів Бишівського району 

Київської області 229 

ф. Р-1270  Виконавчий комітет Ржищівської районної 

Ради депутатів трудящих, смт. Ржищів Ржищівського 

району Київської області 231 

ф. Р-1674  Виконавчий комітет Розважівської районної ради 

депутатів трудящих, с. Розважів Розважівського району 

Київської області 447 

ф. Р-1266  Гостомельський районний виконавчий комітет 

Ради робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, с. Гостомель Київського округу 227 

ф. Р-1268  Хабнівський районний виконавчий комітет 

Ради робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, м-ко Хабне Київського округу 229 

 Сільські 
 

ф. Р-1335  Виконавчий комітет Берестянської сільської 

Ради депутатів трудящих, с. Берестянка Бородянського 

району Київської області 291 

ф. Р-1300  Виконавчий комітет Бобрицької сільської 

Ради депутатів трудящих, с. Бобрик Броварського 

району Київської області 263 

ф. Р-1384  Виконавчий комітет Гоголівської сільської 

Ради депутатів трудящих, с. Гоголів Бориспільського 

району Київської області 327 

ф. Р-1311  Виконавчий комітет Жердівської сільської 

Ради депутатів трудящих, с. Жердова Броварського 

району Київської області 275 

ф. Р-1314  Виконавчий комітет Заворицької сільської 

Ради депутатів трудящих, с. Заворичі Броварського 

району Київської області 277 

ф. Р-1296  Виконавчий комітет Зазим’янської сільської 

Ради депутатів трудящих, с. Зазим’я Броварського 

району Київської області 258 



539 

ф. Р-1319  Виконавчий комітет Калитянської сільської 

Ради депутатів трудящих, с. Калита Бориспільського 

району Київської області 282 

ф. Р-1277  Виконавчий комітет Княжицької сільської 

Ради депутатів трудящих, с. Княжичі Броварського 

району Київської області 237 

ф. Р-1306  Виконавчий комітет Красилівської сільської 

Ради депутатів трудящих, с. Красилівка 

Бориспільського району Київської області 269 

ф. Р-1297  Виконавчий комітет Літківської сільської 

Ради депутатів трудящих, с. Літки Бориспільського 

району Київської області 260 

ф. Р-1368  Виконавчий комітет Мироцької сільської Ради депутатів 

трудящих, с. Мироцьке Бородянського району Київської 

області 315 

ф. Р-1290 Виконавчий комітет Небратської сільської 

Ради депутатів трудящих, с. Небрат Бородянського 

району Київської області 251 

ф. Р-1379  Виконавчий комітет Новобудської сільської 

Ради депутатів трудящих, с. Нова Буда Бородянського 

району Київської області 323 

ф. Р-1283  Виконавчий комітет Озерської сільської Ради депутатів 

трудящих, с. Озера Бородянського району Київської 

області 244 

ф. Р-1281  Виконавчий комітет Плосківської сільської 

Ради депутатів трудящих, с. Плоске Броварського 

району Київської області 241 

ф. Р-1353  Виконавчий комітет Погребівської сільської 

Ради депутатів трудящих, с. Погреби Броварського 

району Київської області 306 

ф. Р-1375  Виконавчий комітет Руднянської сільської 

Ради депутатів трудящих, с. Рудня Броварського району 

Київської області 320 

ф. Р-1340  Виконавчий комітет Світильнянської сільської 

Ради депутатів трудящих, с. Світильня Броварського 

району Київської області 295 
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ф. Р-1275  Виконавчий комітет Семиполківської сільської 

Ради депутатів трудящих, с. Семиполки Броварського 

району Київської області 234 

ф. Р-1284 Виконавчий комітет Требухівської сільської 

Ради депутатів трудящих, с. Требухів Броварського 

району Київської області 245 

 Сільські управи періоду нацистської окупації 

України (1941-1944 рр.) 

 

ф. Р-1865  Янівська сільська управа, с. Янівка Богуславського 

району Київської області 473 

 Комісії і комітети незаможних селян  

 Губернські  

ф. Р-1393  Київська губернська комісія незаможних селян при 

губернському виконавчому комітеті Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, м. Київ 333 

 Обласні  

ф. Р-1025  Київський обласний організаційний комітет незаможних 

селян, м. Київ 46 

 Окружні  

ф. Р-1023  Білоцерківський окружний комітет незаможних селян, 

м. Біла Церква Київської губернії 45 

ф. Р-1021  Київський окружний комітет незаможних селян, м. Київ 43 

 Районні  

ф. Р-1193  Бородянський районний комітет незаможних селян, 

с. Бородянка Київської області 187 

ф. Р-1192  Будаївський районний комітет незаможних селян, 

с. Будаївка Київського округу 186 

ф. Р-1197  Гоголівський районний комітет незаможних селян, 

с. Гоголів Київського округу 191 

ф. Р-1191  Димерський районний комітет незаможних селян 

с. Димер Київської області 186 

ф. Р-1200  Іванківський районний комітет незаможних селян, 

с. Іванків Київського округу 192 

ф. Р-1195  Київський районний комітет незаможних селян, м. Київ 189 
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ф. Р-1114  Лехнівський районний комітет незаможних селян, 

с. Лехнівка Лехнівського району Прилуцького округу 

Полтавської губернії 129 

ф. Р-1202  Макарівський районний комітет незаможних селян, 

с. Макарів Київського округу 193 

ф. Р-1190  Новошепелицький районний комітет незаможних селян, 

с. Нові Шепеличі Київського округу 185 

ф. Р-1201  Переяславський районний комітет незаможних селян, 

м. Переяслав Київського округу 192 

ф. Р-1199  Ржищівський районний комітет незаможних селян, 

смт. Ржищів Київського округу  191 

 Волосні  

ф. Р-1232  Березанський волосний комітет незаможних селян, 

с. Березань Переяславського повіту Київської губернії 210 

ф. Р-1224  Бориспільський волосний комітет незаможних селян,  

м-ко Бориспіль Переяславського повіту Київської 

губернії 205 

ф. Р-1234  Бородянський волосний комітет незаможних селян, 

с. Бородянка Київського повіту Київської губернії 211 

ф. Р-1229  Броварський волосний комітет незаможних селян,  

м-ко Бровари Остерського повіту Чернігівської губернії 209 

ф. Р-1220  Васильківський волосний комітет незаможних селян, 

м. Васильків Білоцерківського повіту Київської губернії 203 

ф. Р-1252  Великоприцьківський волосний комітет незаможних 

селян, с. Великі Прицьки Канівського повіту Київської 

губернії 219 

ф. Р-1248  Войтовський волосний комітет незаможних селян, 

с. Войтове Переяславського повіту Київської губернії 216 

ф. Р-1223  Ворзельський волосний комітет незаможних селян, 

сел. Ворзель Київського повіту Київської губернії 204 

ф. Р-1238  Германівський волосний комітет незаможних селян 

с. Германівка Київського повіту Київської губернії 213 

ф. Р-1222  Горностайпільський волосний комітет незаможних 

селян, м-ко Горностайпіль Чорнобильського повіту 

Київської губернії 204 

ф. Р-1227  Гостомельський волосний комітет незаможних селян,  

м-ко Гостомель Київського повіту Київської губернії 208 
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ф. Р-1249  Дем’янецький волосний комітет незаможних селян, 

с. Дем’янці Переяславського повіту Київської губернії 217 

ф. Р-1235  Димерський волосний комітет незаможних селян,  

м-ко Димер Київського повіту Київської губернії 212 

ф. Р-1241  Корнилівський волосний комітет незаможних селян, 

с. Корнилівка Канівського повіту Київської губернії 214 

ф. Р-1221  Красятицький волосний комітет незаможних селян, 

с. Красятичі Чорнобильського повіту Київської губернії 203 

ф. Р-1233  Лехнівський волосний комітет незаможних селян, 

с. Лехнівка Переяславського повіту Київської губернії 211 

ф. Р-1228  Литвинівський волосний комітет незаможних селян, 

с. Литвинівка Київського повіту Київської губернії 208 

ф. Р-1226  Макарівський волосний комітет незаможних селян, 

с. Макарів Київського повіту Київської губернії 207 

ф. Р-1243  Максимовицький волосний комітет незаможних селян, 

с. Максимовичі Чорнобильського повіту Київської 

губернії 215 

ф. Р-1244  Мартиновицький волосний комітет незаможних селян, 

с. Мартиновичі Чорнобильського повіту Київської 

губернії 215 

ф. Р-1231  Переяславський волосний комітет незаможних селян, 

м. Переяслав Переяславського повіту Київської губернії 209 

ф. Р-1237  Помоклівський волосний комітет незаможних селян, 

с. Помоклі Переяславського повіту Київської губернії 212 

ф. Р-1255  Ржищівський волосний комітет незаможних селян,  

м-ко Ржищів Київського повіту Київської губернії 220 

ф. Р-1217  Розважівський волосний комітет незаможних селян, 

с. Розважів Радомисльського повіту Київської губернії 201 

ф. Р-1250  Скопецький волосний комітет незаможних селян, 

с. Скопці Переяславського повіту Київської губернії 217 

ф. Р-1253  Ставівський волосний комітет незаможних селян, 

с. Стави Київського повіту Київської губернії 219 

ф. Р-1225  Стечанський волосний комітет незаможних селян, 

с. Стечанка Чорнобильського повіту Київської губернії 206 

ф. Р-1219  Ташанський волосний комітет незаможних селян, 

с. Ташань Переяславського повіту Київської губернії 202 
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ф. Р-1239  Трипільський волосний комітет незаможних селян,  

м-ко Трипілля Київського повіту Київської губернії 213 

ф. Р-1240  Хоцьківський волосний комітет незаможних селян, 

с. Хоцьки Переяславського повіту Київської губернії 214 

ф. Р-1247  Черняхівський волосний комітет незаможних селян, 

с. Черняхів Київського повіту Київської губернії 216 

ф. Р-1218  Чорнобильський волосний комітет незаможних селян, 

м-ко Чорнобиль Чорнобильського повіту Київської 

губернії 201 

ф. Р-1256  Шепелицький волосний комітет незаможних селян, 

с. Нові Шепеличі Чорнобильського повіту Київської 

губернії 220 

 Сільські  

ф. Р-1080  Берестянський сільський комітет незаможних селян, 

с. Берестянка Бородянського району Київської області 98 

ф. Р-1074  Білицький сільський комітет незаможних селян, 

с. Біличі Приміської зони Київської міської ради 93 

ф. Р-1099  Бобрицький сільський комітет незаможних селян, 

с. Бобрик Броварського району Київського округу 120 

ф. Р-1111  Валківський сільський комітет незаможних селян, 

с. Валки Приміської зони Київської міської ради 

Київської області 127 

ф. Р-1123  Вахівський сільський комітет незаможних селян, 

с. Вахівка Димерського району Київського округу 134 

ф. Р-1103  Вишгородський сільський комітет незаможних селян, 

с. Вишгород Київського району 124 

ф. Р-1102  Вінинський сільський комітет незаможних селян, 

с. Вінинці Переяславського району Київської області 122 

ф. Р-1126  Воропаївський сільський комітет незаможних селян, 

с. Воропаївка Іванківського району Київської області 135 

ф. Р-1079  Воскресенський сільський комітет незаможних селян, 

с. Воскресенське Переяславського району 97 

ф. Р-1104  В’юнищенський сільський комітет незаможних селян, 

с. В’юнище Переяславського району 124 

ф. Р-1095  Гатненський сільський комітет незаможних селян, 

с. Гатне Приміської зони Київської міської ради 

Київської області 118 
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ф. Р-1122  Германівсько-Слобідський сільський комітет 

незаможних селян, с. Германівська Слобода Київського 

повіту Київської губернії 133 

ф. Р-1107  Гусачівський сільський комітет незаможних селян, 

с. Гусачівка Київського повіту Київської губернії 126 

ф. Р-1096  Долинський сільський комітет незаможних селян, 

с. Долина Київського повіту Київської губернії 118 

ф. Р-1117  Жердівський сільський комітет незаможних селян, 

с. Жердова Великодимерського району 131 

ф. Р-1083  Зазим’янський сільський комітет незаможних селян, 

с. Зазим’я Броварського району Київського округу 112 

ф. Р-1128  Калитянський сільський комітет незаможних селян, 

с. Калита Великодимерського району Київського округу 136 

ф. Р-1134  Каранський сільський комітет незаможних селян, 

с. Карань Переяславського району Київського округу 139 

ф. Р-1013  Ковалівський сільський комітет незаможних селян, 

с. Ковалівка Іванківського району Київського округу 41 

ф. Р-1097  Красилівський сільський комітет незаможних селян, 

с. Красилівка Розважівського району 119 

ф. Р-1105  Литовсько-Вітянський сільський комітет незаможних 

селян, с. Литовська Віта Будаївського району 

Київського округу 125 

ф. Р-1085  Літківський сільський комітет незаможних селян, 

с. Літки Вищедубечанського району Київської області 114 

ф. Р-1017  Лук’янівський сільський комітет незаможних селян, 

с. Лук’янівка Лехнівського району Прилуцького округу 

Полтавської губернії 42 

ф. Р-1109  Микільсько-Борщагівський сільський комітет 

незаможних селян, с. Микільська Борщагівка 

Київського району Київського округу 127 

ф. Р-1081  Мишолівський сільський комітет незаможних селян, 

с. Мишоловка Приміської зони Київської міської ради 

Київської області 98 

ф. Р-1118  Міхлівщинсько-Алферівський сільський комітет 

незаможних селян, с. Міхлівщина Чорнобильського 

повіту Київської губернії 131 

ф. Р-1084  Небратський сільський комітет незаможних селян, 

с. Небрат Бородянського району Київської області 113 
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ф. Р-1076  Озерський сільський комітет незаможних селян, 

с. Озера Бородянського району Київської області 95 

ф. Р-1112  Опанасівський сільський комітет незаможних селян, 

с. Опанасів Приміської зони Київської міської ради 

Київської області 128 

ф. Р-1094  Панікарчанський сільський комітет незаможних селян, 

с. Панікарча Київського повіту Київської губернії 117 

ф. Р-1098  Паришківський сільський комітет незаможних селян, 

с. Паришків Лехнівського району Прилуцького округу 

Полтавської губернії 119 

ф. Р-1116  Пилиповицький сільський комітет незаможних селян, 

с. Пилиповичі Бородянського району Київського округу 130 

ф. Р-1075  Підварський сільський комітет незаможних селян, 

с. Підварки Переяславського району Київської області 94 

ф. Р-1073  Плосківський сільський комітет незаможних селян, 

с. Плоске Приміської зони Київської міської ради 92 

ф. Р-1124  Положаївський сільський комітет незаможних селян, 

с. Положаї Переяславського повіту Київської губернії 134 

ф. Р-1127  Прибірський сільський комітет незаможних селян, 

с. Прибірськ Іванківського району Київського округу 136 

ф. Р-1101  Рожівський сільський комітет незаможних селян, 

с. Рожівка Великодимерського району 122 

ф. Р-1125  Рославицький сільський комітет незаможних селян, 

с. Рославичі Київського повіту Київської губернії 135 

ф. Р-1120  Семенівський сільський комітет незаможних селян, 

с. Семенівка Переяславського повіту Київської губернії 132 

ф. Р-1121  Ситняківський сільський комітет незаможних селян, 

с. Ситняки Брусилівського району Білоцерківського 

округу 133 

ф. Р-1113  Станишівський сільський комітет незаможних селян, 

с. Станишівка Іванківського району Малинського 

округу Київської губернії 129 

ф. Р-1119  Студениківський сільський комітет незаможних селян, 

с. Студеники Переяславського району Київського 

округу 132 

ф. Р-1092  Тарасівський сільський комітет незаможних селян, 

с. Тарасівка Приміської зони Київської міської ради 117 

ф. Р-1078  Ташанський сільський комітет незаможних селян, 

с. Ташань Переяславського району 96 
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ф. Р-1100  Требухівський сільський комітет незаможних селян, 

с. Требухів Броварського району Київського округу 121 

ф. Р-1077  Феліціалівський сільський комітет незаможних селян, 

с. Феліціалівка Бородянського району Київської області 95 

ф. Р-1090  Феневицький сільський комітет незаможних селян, 

с. Феневичі Іванківського району Київського округу 116 

ф. Р-1091  Халеп’янський сільський комітет незаможних селян, 

с. Халеп’я Київського повіту Київської губернії 116 

ф. Р-1088  Харківецький сільський комітет незаможних селян, 

с. Харківці Переяславського району Київського округу 114 

ф. Р-1089  Хотівський сільський комітет незаможних селян, 

с. Хотів Київського району 115 

ф. Р-1106  Шубівський сільський комітет незаможних селян, 

с. Шубівка Київського повіту Київської губернії 126 

 ОРГАНИ ТА УСТАНОВИ ДЕРЖАВНОГО І 

НАРОДНОГО КОНТРОЛЮ 
 

ф. Р-1163  Група контролерів Міністерства державного контролю 

СРСР по Київському територіальному управлінню 

Головного управління державних продовольчих 

резервів і Головного управління державних 

матеріальних резервів при Раді Міністрів СРСР, м. Київ 171 

 Контрольні комісії, робітничо-селянська інспекція  

ф. Р-1464  Бородянська районна контрольна комісія КП(б)У – 

районний відділ робітничо-селянської інспекції (райКК-

РСІ), с. Бородянка Бородянського району Київської 

області 373 

ф. Р-1469  Відділ робітничо-селянської інспекції при Київській 

губернській раді народного господарства, м. Київ 376 

ф. Р-1467  Відділ робітничо-селянської інспекції при Київському 

губернському відділі комунального господарства, 

м. Київ 375 

ф. Р-1470  Відділ робітничо-селянської інспекції при Київському 

губернському лісовому комітеті, м. Київ 377 

ф. Р-1468  Відділ робітничо-селянської інспекції при Київському 

губернському продовольчому комітеті, м. Київ 376 
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 ВІЙСЬКОВО-АДМІНІСТРАТИВНІ УСТАНОВИ  

 Установи управління, постачання, комісії  

ф. Р-1771  Українська ремонтна комісія Київського району, м. Київ 459 

ф. Р-1562  Уповноважений головного лісового комітету при штабі 

трудової армії на Правобережній Україні, м. Київ 422 

 Військові наради  

ф. Р-1633  Обухівська волосна військова нарада, м-ко Обухів 

Київського повіту Київської губернії 438 

 Військові підрозділи  

ф. Р-1640  Особливий кінний загін Київського повітового старости, 

м. Київ 439 

 ОРГАНИ ЮСТИЦІЇ, СУДУ, ПРОКУРАТУРИ  

 Юстиція  

ф. Р-1176  Нотаріальний відділ Київського обласного суду і 

Київська обласна нотаріальна контора, м. Київ 172 

 Органи суду  

ф. Р-1466  Київський губернський революційний трибунал, м. Київ 374 

 Судово-земельні комісії  

 Окружні  

ф. Р-1330 Київська окружна судово-земельна комісія, м. Київ 289 

 Районні при районних виконавчих комітетах рад   

ф. Р-1428  Березанська районна судово-земельна комісія при 

виконавчому комітеті Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Березань Березанського 

району Київського округу 352 

ф. Р-1427  Лехнівська районна судово-земельна комісія при 

районному виконавчому комітеті Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, с. Лехнівка 

Лехнівського району Прилуцького округу Полтавської 

губернії 351 

 Районні при районних земельних відділах  

ф. Р-1325  Бородянська районна судово-земельна комісія при 

районному земельному відділі, с. Бородянка Київського 

округу  286 
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ф. Р-1332  Будаївська районна судово-земельна комісія при 

районному земельному відділі, с. Боярка-Будаївка 

Київського округу 290 

ф. Р-1333  Великодимерська районна судово-земельна комісія при 

районному земельному відділі, с. Велика Димерка 

Київського округу 291 

ф. Р-1329  Гостомельська районна судово-земельна комісія при 

районному земельному відділі, с. Гостомель Київського 

округу 289 

ф. Р-1327  Димерська районна судово-земельна комісія при 

районному земельному відділі, с. Димер Київського 

округу Київської губернії 288 

ф. Р-1326  Іванківська районна судово-земельна комісія при 

районному земельному відділі, с. Іванків Київського 

округу 287 

ф. Р-1328  Рогозівська районна судово-земельна комісія при 

районному земельному відділі, с. Рогозів Київського 

округу 288 

Прокуратура 

ф. Р-1000  Київська губернська прокуратура, м. Київ 38 

ф. Р-1889  Київська окружна прокуратура, м. Київ 480 

 Установи позбавлення волі  

ф. Р-1827  Київські губернські місця позбавлення волі, м. Київ 470 

ф. Р-1647  Переяславський повітовий будинок громадських 

примусових робіт, м. Переяслав Київської губернії 440 

ф. Р-1649  Сквирський повітовий будинок громадських 

примусових робіт, м. Сквира Київської губернії  440 

ф. Р-1650  Таращанський повітовий будинок громадських 

примусових робіт, м. Тараща Київської губернії 441 

ф. Р-1651  Чорнобильський повітовий будинок громадських 

примусових робіт, м-ко Чорнобиль Київської губернії 442 

 ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ 

ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ  

ф. Р-1803  Горностайпільське районне відділення робітничо-

селянської міліції, м-ко Горностайпіль Чорнобильського 

повіту Київської губернії 462 
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ф. Р-1804  Іванківське районне відділення робітничо-селянської 

міліції, с Іванків Чорнобильського повіту Київської 

губернії 463 

ф. Р-1132  Керівник охорони залізничних вузлів та головних 

станцій Лівобережних і Московсько-Київсько-

Воронезьких залізниць, м. Київ 138 

ф. Р-1801  Київське губернське управління карного розшуку, 

м. Київ 461 

ф. Р-1893  Київське губернське управління робітничо селянської 

міліції, м. Київ 483 

ф. Р-1809  Київське окружне управління карного розшуку, м. Київ 465 

ф. Р-1595  Київське окружне управління робітничо-селянської 

міліції, м. Київ 429 

ф. Р-1815  Київське повітове управління робітничо-селянської 

міліції, м. Київ 468 

ф. Р-1805  Красятицьке районне відділення робітничо-селянської 

міліції, с. Красятичі Чорнобильського повіту Київської 

губернії 463 

ф. Р-1891  Лінійне управління міліції Південно-Західної залізниці, 

м. Київ 481 

ф. Р-1960  Начальник міліції 3-ї ділянки Київського району 

Південно-Західних залізниць, м. Київ 508 

ф. Р-1639  Радомисльський повітовий комендант, м. Радомисль 

Київської губернії 439 

ф. Р-1780  Розважівське районне відділення робітничо-селянської 

міліції, с. Розважів Радомисльського повіту Київської 

губернії 460 

ф. Р-1823  Романівське районне відділення робітничо-селянської 

міліції, с. Романівка Сквирського повіту Київської 

губернії 469 

ф. Р-1814  Сквирське повітове управління робітничо-селянської 

міліції, м. Сквира Київської губернії 467 

ф. Р-1892  Управління Київської районної річкової міліції, м. Київ 483 

ф. Р-1806  Хабнівське районне відділення робітничо-селянської 

міліції, м-ко Хабне Чорнобильського повіту Київської 

губернії 464 

ф. Р-1808  Чорнобильське повітове управління робітничо-

селянської міліції, м-ко Чорнобиль Київської губернії 465 
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ф. Р-1807  Шепелицьке районне відділення робітничо-селянської 

міліції, с. Нові Шепеличі Чорнобильського повіту 

Київської губернії 464 

 ОРГАНИ ТА УСТАНОВИ УПРАВЛІННЯ 

ПРОМИСЛОВІСТЮ, ПРОМИСЛОВІ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

 Ради народного господарства 
 

ф. Р-1261  Переяславська повітова рада народного господарства, 

м. Переяслав Полтавської губернії 224 

ф. Р-1262  Сквирська повітова рада народного господарства, 

м. Сквира Київської губернії 225 

 Управління, представництва і контори промислових 

об’єднань  

ф. Р-1741  Перше кущове управління об’єднання цукрової 

промисловості УСРР, с. Кожанка Білоцерківського 

повіту Київської губернії 455 

ф. Р-1742  Друге кущове управління об’єднання цукрової 

промисловості УСРР, м. Біла Церква Київської губернії 456 

ф. Р-1978  Київська крайова контора об’єднання державних 

тютюнових фабрик України «Укртютюнтрест», м. Київ 517 

ф. Р-1970  Київська контора Українського державного рибного 

тресту, м. Київ 513 

ф. Р-1923  Київське агентство Всесоюзного хімічного синдикату, 

м. Київ 495 

ф. Р-1882  Київське представництво об’єднання Донецької 

державної кам’яновугільної промисловості, м. Київ 478 

ф. Р-1973  Київське районне управління Всеукраїнського 

об’єднання державних заводів винокурної 

промисловості (Рауспирт), м. Київ 515 

ф. Р-1992  Київський губернський відділ шкіряної промисловості 

при губернській раді народного господарства, м. Київ 520 

ф. Р-1999  Чорнобильська повітова контора районного шкіряного 

тресту, м-ко Чорнобиль Чорнобильського повіту 

Київської губернії 521 

 Промислові підприємства 
 

ф. Р-1977  Державний рибний розплідник «Либідь» Народного 

комісаріату земельних справ УСРР, м. Київ 516 
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ф. Р-1991  Житоставський державний винокурний завод № 73 

об’єднання державних винокурних заводів України, 

с. Стави Київського повіту Київської губернії 520 

ф. Р-1436  Мироцький державний винокурний завод № 9 

Управління об’єднання державних винокурних заводів 

України (Укрспиртотрест), сел. Немішаєве 

Бородянського району Київського округу 352 

 ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА УСТАНОВИ ЛІСОВОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ, ЛІСНИЦТВА  

 Органи управління лісами  

ф. Р-1568  Переяславський повітовий лісовий комітет, 

м. Переяслав Київської губернії 424 

 Лісопромислові об’єднання, їх контори  

 Районні  

ф. Р-1618  Броварська районна контора Українського 

лісопромислового товариства на паях «Українліс», 

сел. Бровари Броварського району Київського округу 

Київської губернії 434 

ф. Р-1619  Гостомельська районна контора Українського 

лісопромислового товариства на паях «Українліс», 

с. Гостомель Гостомельського району Київського 

округу 435 

ф. Р-1622  Київська районна контора Українського 

лісопромислового товариства на паях «Українліс», 

м. Київ 436 

 Лісові та лісопромислові господарства, лісництва  

ф. Р-1425  Димерське лісопромислове господарство тресту 

«Укрбудліс» Міністерства житлово-цивільного 

будівництва УРСР, с. Димер Димерського району 

Київської області 349 

ф. Р-1574  Катюжанське лісництво Київського повітового 

земельного відділу, с. Катюжанка Димерської волості 

Київського повіту Київської губернії 426 

ф. Р-1573  Товстоліське лісництво Чорнобильського повітового 

земельного відділу, с. Товстий Ліс Шепелицької волості 

Чорнобильського повіту Київської губернії 425 
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 УСТАНОВИ КООПЕРАЦІЇ  

 Установи управління і забезпечення кооперації  

ф. Р-1555  Бюро постачання системи промислової кооперації при 

Київській обласній раді промислової кооперації, м. Київ 421 

ф. Р-1490  Київська контора Всеукраїнської спілки споживчої 

кооперації «ВУКООПСПІЛКА», м. Київ 396 

ф. Р-1897  Київська районна спілка кооперативних товариств, 

м. Київ 486 

ф. Р-1605  Київська товарна база Всеукраїнської кооперативної 

спілки, м. Київ 432 

 Об’єднання споживчої кооперації  

ф. Р-1878  Київська губернська спілка споживчої кооперації, 

м. Київ 476 

ф. Р-1962  Хабнівське єдине споживче товариство, м-ко Хабне 

Хабнівського району Малинського округу Київської 

губернії 509 

 Промислові, промислово-кредитні кооперативи  

ф. Р-1925  Бориспільське ощадно-позичкове кредитно-

кооперативне товариство, смт. Бориспіль 

Бориспільського району Київського округу 497 

ф. Р-1929  Броварське товариство взаємного кредиту «Допомога», 

сел. Бровари Броварського району Київської області 499 

ф. Р-1928  Володарське промислове кредитно-кооперативне 

товариство, с. Володарка Володарського району 

Білоцерківського округу 499 

ф. Р-1961  Київське кооперативне товариство фотографів 

«Фототехпром», м. Київ 509 

ф. Р-1945  Мануїльське кредитне товариство, с. Мануїльськ 

Димерського району Київського округу 507 

ф. Р-1933  Мирчанське кредитно-кооперативне товариство 

«Відродження», с. Мирча Бородянського району 

Київського округу 501 

 Сільськогосподарські кооперативи, їх об’єднання  

ф. Р-1921  Будаївське сільськогосподарське кредитно-

кооперативне товариство, с. Боярка-Будаївка Київського 

району Київського округу 494 
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ф. Р-1944  Гостомельське сільськогосподарське кредитно-

кооперативне товариство, с. Гостомель Київського 

району Київського округу 506 

ф. Р-1927  Деміївське сільськогосподарське кредитно-

кооперативне товариство «Сільгоспкредит», м. Київ 498 

ф. Р-1924  Димерська районна спілка сільськогосподарських 

виробничих і кооперативних товариств, с. Димер 

Димерського району 496 

ф. Р-1462  Княжицьке кооперативне господарство, с. Княжичі 

Приміської зони Київської міської ради Київської 

області 371 

ф. Р-1931  Новопетрівське сільськогосподарське кредитне 

товариство «Господар», с. Нові Петрівці Київського 

району Київського округу 500 

ф. Р-1959  Сомково-Долинське сільське виробниче товариство, 

с. Сомкова Долина Переяславського району  508 

ф. Р-1938  Хотівське сільськогосподарське кредитно-кооперативне 

товариство, с. Хотів Київського району Київського 

округу 504 

ф. Р-1926  Шпитьківське сільськогосподарське кредитно-

кооперативне товариство, с. Шпитьки Київського 

району Київського округу 497 

 Робітничі кооперативи  

ф. Р-1847  Закритий робітничий кооператив обласної спілки 

споживчої кооперації, м. Київ 472 

ф. Р-1896  Київський губернський робітничий кооператив, м. Київ 485 

ф. Р-1899  Київський центральний робітничий кооператив, м. Київ 487 

 Транспортні об’єднання  

ф. Р-1949  Перше українське пайове товариство вантажників 

«Навантаження», м. Київ 507 

 ОРГАНИ, УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

 Органи управління сільського господарства  

ф. Р-1130  Київське губернське управління зразкових радянських 

господарств (культрадгоспів) губернського земельного 

відділу, м. Київ 137 
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ф. Р-1907  Київське повітове управління зразкових радянських 

господарств, м. Київ 488 

ф. Р-1592  Київський окружний продовольчий комітет, м. Київ 428 

ф. Р-1912  Таращанське повітове управління зразкових радянських 

господарств, м. Тараща Київської губернії 490 

ф. Р-1727  Управління Богуславської групи радянських 

господарств Київського районного тресту радгоспів,  

м-ко Богуслав Богуславського повіту Київської губернії 452 

ф. Р-1516  Управління особоуповноваженого Міністерства 

продовольства по Київській губернії, м. Київ 409 

 Об’єднання сільськогосподарських колективів та їх 

контори 

 

 Районні   

ф. Р-1438 Великодимерська районна спілка 

сільськогосподарських колективів, с. Велика Димерка 

Київської області 353 

ф. Р-1008 Київське районне об’єднання тваринницьких колгоспів, 

м. Київ 40 

 Сільські  

ф. Р-1449  Білогородське кущове об’єднання 

сільськогосподарських колективів «З’єднання», 

с. Білогородка Київського району 364 

ф. Р-1450  Хотівсько-Пирогівське кущове об’єднання 

сільськогосподарських колективів, с. Хотів Київського 

району 365 

 Радгоспи  

ф. Р-1205 Бабинецьке тваринницьке радянське господарство при 

Всеукраїнській і Київській радах професійних спілок, 

с. Бабинці Бородянського району Київської області 195 

ф. Р-1213 Бобрицьке тваринницьке радянське господарство при 

Київській міській спілці споживчих товариств, 

с. Бобриця Приміської зони Київської міської ради 

Київської області 199 

ф. Р-1452  Бориспільське радянське господарство ім. М.І. Калініна, 

смт. Бориспіль Бориспільського району Київської 

області 367 
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ф. Р-1196 Бородянський радгосп тваринницької бази Міністерства 

хімічної промисловості СРСР, с. Бородянка 

Бородянського району Київської області 190 

ф. Р-1214 Броварське зернове радянське господарство при 

Київському закритому військовому кооперативі, 

сел. Бровари Приміської зони Київської міської ради 

Київської області 199 

ф. Р-1215 Броварське тваринницьке радянське господарство 

Головного управління комбікормової промисловості 

Народного комісаріату харчової промисловості СРСР, 

сел. Бровари Приміської зони Київської міської ради 

Київської області 200 

ф. Р-1194 Галинківське тваринницьке радянське господарство 

«Більшовик Полісся», х. Галинка Димерського району 

Київської області 188 

ф. Р-1208 Загальцівське тваринницьке радянське господарство 

ім. «Другої п’ятирічки» Народного комісаріату 

радгоспів УСРР, с. Загальці Бородянського району 

Київської області 196 

ф. Р-1204 Зернофуражне радянське господарство транспортної 

контори Всеукраїнської кооперативної спілки, 

с. Семиполки Приміської зони Київської міської ради 194 

ф. Р-1209 Козинцівське тваринницьке радянське господарство 

«Нове життя» Народного комісаріату радгоспів УСРР, 

с. Козинці Бородянського району Київської області 197 

ф. Р-1206 Ульянівське городницьке радянське господарство 

Київської трикотажної фабрики, х. Ульянівка 

Бородянського району Київської області 196 

ф. Р-1216 Феліціалівське зернове радянське господарство 

ім. Шевченка Народного комісаріату радгоспів СРСР, 

с. Феліціалівка Бородянського району Київської області 200 

 Колективні господарства (колгоспи, артілі)  

ф. Р-1456  Баланівська сільськогосподарська комуна 

ім. Петровського, х. Баланівка Київського району 

Київського округу 369 

ф. Р-1453  Бобрицька сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове 

життя», с. Бобрик Приміської зони Київської міської 

ради  367 
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ф. Р-1457  Боярська трудова землеробська артіль «Іскра», 

с. Боярка-Будаївка Будаївського району Київського 

округу 369 

ф. Р-1439 Вишеньківська сільськогосподарська артіль (колгосп) 

ім. Петровського, с. Вишеньки Бориспільського району 

Київської області 355 

ф. Р-1440 Гатненська сільськогосподарська артіль (колгосп) 

«Колос», с. Гатне Приміської зони Київської міської 

ради Київської області 356 

ф. Р-1459  Гоголівська сільськогосподарська артіль (колгосп) 

ім. Красіна, с. Гоголів Великодимерського району 370 

ф. Р-1443 Голенська сільськогосподарська артіль (колгосп) 

«Незаможник», с. Голе Бородянського району Київської 

області 359 

ф. Р-1446  Горбовицька сільськогосподарська артіль (колгосп) 

«Іскра», с. Горбовичі Київського району Київського 

округу 362 

ф. Р-1447 Жереб’ятинська сільськогосподарська артіль (колгосп) 

ім. Ворошилова, с. Жереб’ятин Бориспільського району 

Київської області 363 

ф. Р-1444 Здвижівська сільськогосподарська артіль (колгосп) 

ім. Кірова, с. Здвижівка Бородянського району 

Київської області 360 

ф. Р-1448  Калитянська сільськогосподарська артіль (колгосп) 

«Переможець», с. Калита Приміської зони Київської 

міської ради Київської області 363 

ф. Р-1441 Козинцівська сільськогосподарська артіль (колгосп) 

«Нове життя», с. Козинці Бородянського району 

Київської області 357 

ф. Р-1445 Небратська сільськогосподарська артіль (колгосп) 

ім. Сталіна, с. Небрат Бородянського району Київської 

області 361 

ф. Р-1455  Обухівська трудова землеробська артіль «Спілка», 

с. Обухів Обухівського району Київського округу 

Київської губернії 368 
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ф. Р-1458  Петропавлівсько-Борщагівська сільськогосподарська 

артіль (колгосп) «Червоний незаможник», 

с. Петропавлівська Борщагівка Київського району 370 

ф. Р-1454  Семенівська сільськогосподарська артіль (колгосп) 

«В єдності сила», х. Семенівка Гостомельського району 

Київського округу Київської губернії 368 

ф. Р-1460  Семиполківська сільськогосподарська артіль ім. 1-го 

Травня, с. Семиполки Броварського району Київської 

області 371 

ф. Р-1442 Требухівська сільськогосподарська артіль (колгосп) 

«Жовтень», с. Требухів Приміської зони Київської 

міської ради Київської області 358 

 УСТАНОВИ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ  

ф. Р-1451  Київське відділення Українського державного 

об’єднання з будівництва меліоративних будівель 

(Укрдержмеліобуд), м. Київ 365 

ф. Р-1544  Уповноважений державного будівництва меліорації по 

Білоцерківському округу, м. Біла Церква Київської 

губернії 415 

ф. Р-1964  Уповноважений Української державної меліоративно-

будівельної контори по Київському району, м. Київ 511 

ф. Р-1146  Управління з будівництва гідроелектричної станції 

«Десенбуд» при Київському губернському виконавчому 

комітеті Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Київ 142 

 УСТАНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ, 

ПОСТАЧАННЯ, ЗБУТУ 

 

 Установи торгівлі  

ф. Р-1874  Київська губернська комісія з внутрішньої торгівлі при 

губернському виконавчому комітеті Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, м. Київ 475 

 Торгівельні та торгівельно-промислові організації, 

підприємства 

 

ф. Р-1883  Приватне українське акціонерне товариство торгівлі і 

промисловості «Стар», м. Київ 479 
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 Заготівельні організації та установи постачання  

ф. Р-1972  Київська державна торгівельно-заготівельна контора 

при обласному відділі внутрішньої торгівлі, м. Київ 514 

ф. Р-1702  Київська контора постачання Головного управління 

цукрової промисловості Народного комісаріату харчової 

промисловості СРСР (Головцукор), м. Київ 449 

ф. Р-1755  Лісоторфозаготівельна контора об’єднання цукрової 

промисловості УСРР «Сахтоп», м. Київ 457 

ф. Р-1915  Старший технічний інспектор з палива Південно-

Західних залізниць, м. Київ 492 

 Склади  

ф. Р-1985  Фастівський нафтовий склад Київського районного 

торгівельного відділення об’єднання нафтових 

промислів і заводів, м. Фастів Білоцерківського повіту 

Київської губернії 519 

 ФІНАНСОВІ ОРГАНИ  

 Фінансові управління, відділи, комісії та установи  

ф. Р-1188 

сч 

Головне фінансове управління Київської обласної 

державної адміністрації, м. Київ 179 

ф. Р-1963  Київська губернська фінансова комісія з обкладання 

одночасним надзвичайним податком при губернському 

виконавчому комітеті Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Київ 510 

ф. Р-1966  Київська філія акціонерного товариства з видачі довідок 

про кредитоспроможність «Кредитбюро», м. Київ 512 

ф. Р-1751  Колекція особових справ співробітників фінансових 

відділів при виконавчих комітетах Рад робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів Київської 

губернії 457 

 ОРГАНИ, УСТАНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ, 

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ  

 Установи праці  

ф. Р-1740  Київський губернський комітет із загальної трудової 

повинності, м. Київ 453 
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 Органи та установи соціального забезпечення і 

соціального захисту  

 Комітети і товариства взаємодопомоги  

 Районні  

ф. Р-1935  Димерське районне товариство взаємодопомоги, 

с. Димер Димерського району Київського округу 502 

ф. Р-1934  Макарівське районне товариство взаємодопомоги, 

с. Макарів Макарівського району Київського округу 502 

ф. Р-1936  Переяславське районне товариство взаємодопомоги, 

м. Переяслав Переяславського району Київського 

округу 503 

 Сільські  

ф. Р-1939  Блиставицьке сільське товариство взаємодопомоги, 

с. Блиставиця Бородянського району Київського округу 504 

ф. Р-1942  Єрковецьке сільське товариство взаємодопомоги, 

с. Єрківці Рогозівського району Київського округу 506 

ф. Р-1941  Рожівське сільське товариство взаємодопомоги, с. Рожів 

Макарівського району Київського округу 505 

ф. Р-1940  Ташанське сільське товариство взаємодопомоги, 

с. Ташань Переяславського району Київського округу 505 

ф. Р-1930  Хотівське сільське товариство взаємодопомоги, с. Хотів 

Будаївського району Київського округу 500 

 УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ, ПІДПРИЄМСТВА 

ТРАНСПОРТУ, ЗВЯЗКУ І ШЛЯХІВ 

СПОЛУЧЕННЯ 

 

 Органи управління транспорту і шляхів сполучення  

ф. Р-1564  Уповноважений відділу водного транспорту 

Української ради народного господарства, м. Київ 424 

ф. Р-1129  Уповноважений Київського губернського транспортно-

дорожнього відділу по пункту «Київська пристань», 

м. Київ 137 

ф. Р-1472  Управління Південно-Західних залізниць, м. Київ 377 
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 Комітети, контори установ шляхів сполучення, 

залізничного і водного транспорту 

 

ф. Р-1914  Бородянська районна вантажно-розвантажувальна 

контора Українського управління місцевого транспорту, 

станція Немішаєве Бородянського району Київського 

округу Київської губернії 491 

ф. Р-1131  Контора 4-ї ділянки Київського округу шосейних і 

ґрунтових доріг, м. Київ 138 

ф. Р-1908  Подільський річковий вантажно-розвантажувальний 

пункт Київської губернської вантажно-

розвантажувальної контори, м. Київ 489 

ф. Р-1813  Правобережна вантажно-розвантажувальна контора 

Українського управління місцевого транспорту, м. Київ 466 

 Відновлювальні поїзди  

ф. Р-1475  Головний відновлювально-ремонтний поїзд № 29 

Народного комісаріату шляхів сполучення УСРР 382 

ф. Р-1474  Головний відновлювальний поїзд № 38 Народного 

комісаріату шляхів сполучення УСРР 381 

ф. Р-1477  2-й головний ремонтний поїзд Народного комісаріату 

шляхів сполучення УСРР 384 

ф. Р-1476  50-й головний ремонтно-відновлювальний поїзд Ризько-

Орловської залізниці Народного комісаріату шляхів 

сполучення РСФРР 383 

 Органи та установи зв’язку  

 Органи управління зв’язку   

ф. Р-1178  Управління Південно-Західного округу зв’язку 

Народного комісаріату пошт і телеграфів СРСР, м. Київ 173 

 Поштово-телеграфні відділення і контори  

ф. Р-1911  Мирівське поштово-телеграфне відділення Київського 

губернського поштово-телеграфного управління, 

с. Мирівка Київського повіту Київської губернії 490 

ф. Р-1916  Мотижинське поштово-телеграфне відділення 

Київського губернського відділення народного зв’язку, 

с. Мотижин Київського повіту Київської губернії 492 

ф. Р-1004  Новофастівське поштово-телеграфне відділення, 

с. Новофастів Сквирського повіту Київської губернії 39 
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 УСТАНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ  

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА  

 Департаменти   

ф. Р-1082  

сч 

Департамент житлово-комунального господарства і 

паливно-енергетичного комплексу Київської обласної 

державної адміністрації, м. Київ 99 

 УСТАНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ КУЛЬТУРИ  

ф. Р-1491  Київське посередницьке бюро для найму працівників 

мистецтв, м. Київ 401 

 УСТАНОВИ ОСВІТИ, НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ  

ф. Р-1513  Губернське управління сільбудами при губернському 

відділі народної освіти, м. Київ 407 

 Відділи та інспектури освіти виконавчих комітетів 

рад  

ф. Р-1043  Інспектура народної освіти Київського окружного 

виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Київ 60 

 Навчальні заклади  

 Заклади та інші установи фахового навчання і 

підвищення кваліфікації  

ф. Р-1313  Всесоюзні агрономічні курси при Київському 

об’єднанні цукрової промисловості УСРР, м. Київ 277 

ф. Р-1578  Київська окружна школа з підготовки молодшого 

командного складу робітничо-селянської міліції, м. Київ 427 

ф. Р-1611  Київське відділення Всесоюзних агрономічних курсів 

об’єднання цукрової промисловості УСРР, м. Київ 434 

ф. Р-1259  Український інститут підвищення кваліфікації 

господарників та інженерно-технічних працівників 

Народного комісаріату місцевої промисловості УРСР, 

м. Київ 223 

 Вищі навчальні заклади  

ф. Р-1187  Київський археологічний інститут Народного 

комісаріату освіти УСРР, м. Київ 178 
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 Технікуми, училища  

ф. Р-1185  Всеукраїнський хіміко-технологічний технікум харчової 

промисловості Народного комісаріату харчової 

промисловості УСРР, м. Київ 176 

ф. Р-1919  Київське середнє сільськогосподарське гідротехнічне 

училище губернського відділу народної освіти, м. Київ 493 

ф. Р-1596  Мироцький сільськогосподарський технікум Народного 

комісаріату землеробства УСРР, с. Мироцьке 

Київського повіту Київської губернії 431 

 Школи, гімназії   

ф. Р-1656  Бабинецька неповна середня школа, с. Бабинці 

Бородянського району 442 

ф. Р-1698  Білоцерківські загальноосвітні курси (вечірня гімназія) 

доктора Менделя Мітліна, м. Біла Церква Київської 

губернії 449 

ф. Р-1671  Блиставицька неповна середня школа, с. Блиставиця 

Бородянського району Київського округу 446 

ф. Р-1705  Бородянська неповна середня школа, с. Бородянка, 

Бородянського району Київського округу 450 

ф. Р-1657  Вінинська неповна середня школа, с. Вінинці 

Переяславського району Київського округу 443 

ф. Р-1773  Галенська 4-річна трудова школа, с. Галенка 

Бородянського району Київського округу 460 

ф. Р-1658  Дружнянська неповна середня школа, с. Дружня 

Бородянського району Київського округу 443 

ф. Р-1607  Заворицька трудова школа, с. Заворичі 

Великодимерського району 433 

ф. Р-1669  Запрудська неповна середня школа, с. Запрудка 

Іванківського району  445 

ф. Р-1826  Качалівська чотирирічна трудова школа, с. Качали 

Бородянського району Київського округу 470 

ф. Р-1664  Клавдієвська трудова школа, сел. Клавдієво-Тарасове 

Бородянського району Київської області 444 

ф. Р-1770  Ковалівська трудова школа, с. Ковалівка 

Васильківського району Київської області 458 

ф. Р-1717  Майданівська неповна середня школа, с. Майданівка 

Бородянського району Київської області 451 
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ф. Р-1665  Мироцька трудова школа, с. Мироцьке Київського 

району Київського округу 444 

ф. Р-1670  Пісківська неповна середня школа, с. Пісківка 

Бородянського району Київської області 446 

ф. Р-1133  Чорнобильська професійно-технічна школа Київського 

губернського відділу народної освіти, м-ко Чорнобиль 

Малинського округу Київської губернії 139 

ф. Р-1629  Феневицька неповна середня школа, с. Феневичі 

Іванківського району Київської області 437 

 Дитячі сільськогосподарські трудові колонії  

ф. Р-1725  Бабинецька третя сільськогосподарська дитяча виправна 

трудова колонія Київської окружної інспектури 

народної освіти, с. Бабинці Бородянського району 

Київського округу. 452 

ф. Р-1724  І-а дитяча сільськогосподарська колонія Київської 

окружної інспектури народної освіти, х. Феофанія 

Київського району Київського округу. 451 

 Дитячі будинки  

ф. Р-1533  Переяславське дитяче містечко Київської окружної 

інспектури народної освіти, м. Переяслав 

Переяславського району Київського округу 412 

 Позашкільні заклади освіти  

ф. Р-1731  Київська обласна дитяча технічна і 

сільськогосподарська станція обласного відділу 

народної освіти, м. Київ 453 

 НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ІНСТИТУТИ, 

ЛАБОРАТОРІЇ, ЇХ ФІЛІЇ  

ф. Р-1535 Київська філія Всеукраїнського науково-дослідного 

інституту зерна Народного комісаріату земельних справ 

УСРР, м. Київ 413 

ф. Р-1560 Київська філія науково-дослідного інституту 

будівельних матеріалів мінерального походження 

Народного комісаріату важкої промисловості СРСР, 

м. Київ 422 

ф. Р-1515 Київська філія Українського науково-дослідного 

інституту вугільної промисловості Донбасу Вищої ради 

народного господарства УСРР, м. Київ 408 
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ф. Р-1920  Київська філія центральної лабораторії тресту 

промисловості вогнетривів «Укрвогнетрив», м. Київ 493 

ф. Р-1604 Київське відділення Всесоюзного науково-дослідного 

інституту плодово-овочевої промисловості Народного 

комісаріату землеробства СРСР, м. Київ 432 

ф. Р-1537 Київський науково-дослідний інститут паливної 

промисловості Народного комісаріату місцевої 

промисловості УРСР, м. Київ 414 

ф. Р-1517 Київський науково-дослідний санітарно-

бактеріологічний інститут Народного комісаріату 

охорони здоров’я УРСР, м. Київ 410 

ф. Р-1534 Київський науково-дослідний інститут цукрової 

промисловості ВРНГ УСРР, м. Київ 412 

ф. Р-1536 Київський науково-дослідний інститут шкіряної 

промисловості ВРНГ УСРР, м. Київ 413 

ф. Р-1554 Українське відділення Всесоюзного науково-дослідного 

інституту мінеральної сировини, м. Київ 418 

ф. Р-1542 Український науково-дослідний геолого-розвідувальний 

інститут Академії наук УСРР, м. Київ 415 

ф. Р-1597 Український науково-дослідний інститут каучуку та 

каучуконосів, м. Київ 431 

 ПРОФСПІЛКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ  

 Уповноважені Київської губернської ради 

професійних спілок  

ф. Р-1143  Уповноважений Київської губернської ради 

професійних спілок по Богуславському повіту,  

м-ко Богуслав Київської губернії 141 

ф. Р-1552  Уповноважений Київської губернської ради 

професійних спілок по Чорнобильському повіту,  

м-ко Чорнобиль Київської губернії 418 

 Секретаріати професійних спілок  

ф. Р-1184  Макарівський районний секретаріат професійних 

спілок, с. Макарів Макарівського району Київського 

округу 176 
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 Відділи і комітети професійних спілок  

ф. Р-1478  Головний комітет професійної спілки службовців, 

майстрів, робітників Південно-Західної залізниці, 

м. Київ 385 

 Окружні  

ф. Р-1137  Київський окружний відділ професійної спілки 

працівників радянської торгівлі, м. Київ 140 

ф. Р-1519  Київський окружний комітет професійної спілки 

працівників народного харчування, м. Київ 411 

 Районні  

ф. Р-1504  Бобровицький районний комітет професійної спілки 

працівників освіти, с. Бобровиця Ніжинського округу 406 

ф. Р-1497  Бобровицький районний комітет професійної спілки 

працівників харчової і смакової промисловості, 

с. Бобровиця Ніжинського округу 402 

ф. Р-1507  Богуславський повітовий комітет професійної спілки 

працівників освіти, м-ко Богуслав Київської губернії 407 

ф. Р-1505  Будаївський районний комітет професійної спілки 

працівників освіти, с. Боярка-Будаївка Київського 

округу 406 

ф. Р-1500  Великодимерський районний комітет професійної 

спілки працівників освіти, с. Велика Димерка 

Київського округу Київської губернії 404 

ф. Р-1503  Германівський районний комітет професійної спілки 

працівників освіти, с. Германівка Київського округу 405 

ф. Р-1501  Гостомельський районний комітет професійної спілки 

працівників освіти, с. Гостомель Київського округу 404 

ф. Р-1499  Рогозівський районний комітет професійної спілки 

працівників освіти, с. Рогозів Київського округу 403 

ф. Р-1502  Ставищенський районний комітет професійної спілки 

працівників освіти, с. Ставище Білоцерківського округу 

Київської губернії 405 

 Місцеві, лінійні, дільничні  

ф. Р-1551  Лінійний комітет професійної спілки робітників і 

службовців водного транспорту, м. Київ 417 
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ф. Р-1686  Місцевий комітет професійної спілки працівників 

державних установ при групі контролерів Міністерства 

державного контролю СРСР по Київському 

територіальному управлінню, м. Київ 448 

ф. Р-1482  Місцевий комітет № 1 професійної спілки робітників і 

службовців водного транспорту, м. Київ 389 

ф. Р-1483  Місцевий комітет № 2 професійної спілки робітників і 

службовців водного транспорту, м. Київ 390 

ф. Р-1484  Місцевий комітет № 3 професійної спілки робітників і 

службовців водного транспорту, м. Київ 391 

ф. Р-1480  Місцевий комітет № 4 професійної спілки робітників і 

службовців водного транспорту, м. Київ 386 

ф. Р-1485  Місцевий комітет № 5 професійної спілки робітників і 

службовців водного транспорту, м. Київ 392 

ф. Р-1486  Місцевий комітет № 6 професійної спілки робітників і 

службовців водного транспорту, м. Київ 392 

ф. Р-1487  Місцевий комітет № 7 професійної спілки робітників і 

службовців водного транспорту, м. Київ 393 

ф. Р-1488  Місцевий комітет № 8 професійної спілки робітників і 

службовців водного транспорту, м. Київ 394 

ф. Р-1550  Місцевий комітет професійної спілки робітників і 

службовців водного транспорту при Київському 

річковому порту, м. Київ 416 

ф. Р-1481  Рейдовий комітет при місцевому комітеті № 4 

професійної спілки робітників і службовців водного 

транспорту, м. Київ 388 

ф. Р-1494  Чорнобильський дільничний комітет професійної спілки 

робітників і службовців водного транспорту,  

м-ко Чорнобиль Чорнобильського району Малинського 

округу Київської губернії 401 

ф. Р-1489  Чорнобильський місцевий комітет професійної спілки 

робітників і службовців водного транспорту, 

смт. Чорнобиль Чорнобильського району Київського 

округу 395 

 ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ  

ф. Р-1149  Київський окружний комітет Всеукраїнського 

товариства допомоги жертвам інтервенції, м. Київ 143 

ф. Р-1463  Підписи трудящих Київської області під відозвою 

Всесвітньої ради миру 372 
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ф. Р-1632  Уповноважений Київської районної комісії єврейського 

громадського комітету з надання допомоги 

постраждалим від погромів по Таращанському району, 

м. Тараща Київської губернії 437 

ф. Р-1540  Уповноважений Київської районної комісії єврейського 

громадського комітету з надання допомоги 

постраждалим від погромів по Чорнобильському повіту, 

м-ко Чорнобиль Київської губернії 414 

 

ПОКАЖЧИК ФОНДІВ ПЕРІОДУ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ І  

НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ ЗА УКРАЇНСЬКУ 

ДЕРЖАВНІСТЬ (1917-1921 рр.) 

 

№ 

п/п 

Номер 

фонду 

Назва фонду Інформація 

про склад 

фонду 

Сторін-

ка 

1. ф. Р-1822  Канцелярія Київського 

повітового комісара 

Тимчасового уряду, м. Київ 

1 оп., 9 спр., 

1917 р. 
468 

2. ф. Р-1871  Канцелярія Київського 

повітового комісара 

Української Народної 

Республіки, м. Київ 

1 оп., 72 спр., 

1917-1918 рр. 
473 

3. ф. Р-1640  Особливий кінний загін 

Київського повітового 

старости, м. Київ 

1 оп., 1 спр., 

1918 р 
439 

4. ф. Р-1639  Радомисльський повітовий 

комендант, м. Радомисль 

Київської губернії 

1 оп., 1 спр., 

1918 р. 
439 

5. ф. Р-1635  Сквирська повітова народна 

рада, м. Сквира Сквирського 

повіту Київської губернії 

1 оп., 1 спр., 

1917 р. 
438 
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РЕЄСТР ПЕРЕДАНИХ, ПРИЄДНАНИХ, ОБ’ЄДНАНИХ 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-1001 

Відділ робітничого постачання 

Київського Червонопрапорного 

заводу «Арсенал», м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

2 Р-1002 

Київський міський харчовий торг 

(Київхарчоторг) 

Народного комісаріату 

торгівлі УРСР, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

3 Р-1003 

Виробничо-кооперативна артіль 

чавунно-ливарного та механічного 

виробництва «Металпром» 

Київської міської ради промислової 

кооперації, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

4 Р-1005 

Промислово-кооперативне 

товариство з виготовлення 

канцелярського приладдя 

«Культпром» Київської міської ради 

промислової кооперації, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

5 Р-1006 

Контора постачання і збуту 

Київського міського відділу місцевої 

промисловості, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

6 Р-1007 

Київський комбінат кролівництва та 

звіроводства тресту «Союзхутро» 

(Крільзвіркомбінат), м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 
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7 Р-1009 

Бучанське поштово-телеграфне 

відділення Південно-Західного 

округу зв’язку, сел. Буча 

Київського повіту Київської губернії 

 

У складі 

об’єднаного 

архівного фонду  

Р-243 

8 Р-1011 

Київський машинобудівний завод 

ім. Артема Народного комісаріату 

важкої промисловості СРСР, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

9 Р-1012 

Дитячий карантин 

Київської окружної інспектури 

народної освіти, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

10 Р-1015 

Київська контора державного 

акцизного товариства 

«Продуктпереробка», м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

11 Р-1018 

Київська міська рада Всесоюзного 

товариства сприяння обороні, 

авіаційному та хімічному 

будівництву, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

12 Р-1019 

Автогенно-механічний завод ім. 1-го 

Травня Київського об’єднання 

трестованої металургійної 

промисловості, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

13 Р-1020 

Комітет незаможних селян при 

Київській міській раді робітничих, 

селянських і червоноармійських 

депутатів, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

14 Р-1022 

Малинський окружний комітет 

незаможних селян, м. Малин 

Київської губернії 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 
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15 Р-1024 

Золотоніський окружний комітет 

незаможних селян, м. Золотоноша 

Золотоніського округу 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

 

16 Р-1028 

Водотийський волосний виконавчий 

комітет Ради робітничих, селянських 

і червоноармійських депутатів, 

с. Водотий Радомисльського повіту 

Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 

17 Р-1033 

Брусилівський волосний виконавчий 

комітет Ради робітничих, селянських 

і червоноармійських депутатів,  

м-ко Брусилів Радомисльського 

повіту Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 

18 Р-1039 

Кастанівський пивоварний завод 

Монастирищенської заготівельної 

контори, с. Кастанівка 

Звенигородського повіту 

Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

19 Р-1040 

Козинський волосний виконавчий 

комітет Ради робітничих, селянських 

і червоноармійських депутатів,  

м-ко Козин Канівського повіту 

Київської губернії  

 

Приєднаний до 

фонду Р-641 

 

Акт без дати 

від 26.10.1983 

20 Р-1042 

Малинський волосний виконавчий 

комітет Ради робітничих, селянських 

і червоноармійських депутатів  

м-ко Малин Радомисльського повіту 

Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 

21 Р-1071 

Брусилівський волосний 

революційний комітет, м-ко Брусилів 

Радомисльського повіту 

Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 
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22 Р-1086 

Чорнобильський сільський комітет 

незаможних селян, смт. Чорнобиль 

Чорнобильського району 

Малинського округу 

Київської губернії 

 

Приєднаний до 

фонду Р-1218 

 

Довідка від 

22.04.1991 

23 Р-1087 

Щербанівський сільський комітет 

незаможних селян, с. Щербанівка 

Звенигородського повіту Київської 

губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

24 Р-1093 

Болячівський сільський комітет 

незаможних селян, с. Болячів 

Радомисльського повіту 

Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 

25 Р-1108 

Новосілківський сільський комітет 

незаможних селян, с. Новосілки 

Чорнобильського району Київського 

округу 

 

Приєднаний до 

фонду Р-858 

 

Довідка від 

14.08.1990 

 

26 Р-1110 

Наливайківський сільський комітет 

незаможних селян, с. Наливайківка 

Макарівського району Київського 

округу 

 

Приєднаний до 

фонду Р-1202 

 

Довідка від 

24.07.1991 

 

27 Р-1135 

Бородянське радянське господарство 

«Спартак» Київського 

Червонопрапорного заводу 

«Арсенал», с. Бородянка 

Бородянського району 

Київської області 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 
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28 Р-1136 

Відділ комунального господарства 

Малинського окружного виконавчого 

комітету Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських 

депутатів, м. Малин 

Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 

29 Р-1138 

Торгівельно-посередницька контора 

споживчої кооперації, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

30 Р-1139 

Малинське окружне бюро 

професійних спілок, м. Малин 

Київської губернії 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 

 

31 Р-1142 

Малинський окружний відділ 

Всеросійської профспілки робітників 

землі та лісу, м. Малин Київської 

губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 

32 Р-1144 

Уманське повітове бюро професійних 

спілок, м. Умань Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

 

33 Р-1147 

Шевченківський окружний відділ 

професійної спілки працівників 

зв’язку, м. Корсунь 

Шевченківського округу 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

34 Р-1148 

Друга Київська школа Червоних 

старшин Київського військового 

округу, м. Київ 

 

Переданий до 

Центрального 

державного архіву 

Радянської армії
1
 

 

  

                                                           
1
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35 Р-1164 

Київська школа медичних сестер і 

акушерок Народного комісаріату 

охорони здоров’я УРСР, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

36 Р-1165 

Київська фельдшерсько-акушерська 

школа Народного комісаріату 

охорони здоров’я УРСР, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

37 Р-1166 

Київський єврейський механічний 

технікум Вищої ради народного 

господарства УРСР, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

38 Р-1167 

Дільничні виборчі комісії 

Шполянського виборчого округу з 

виборів до Верховної Ради УРСР 

(скликання 1947 р.) 

 

Приєднаний до 

фонду Р-914 

39 Р-1168 

Дільничні виборчі комісії 

Бородянського виборчого округу з 

виборів до Верховної Ради УРСР 

(скликання 1947 р.) 

 

Приєднаний до 

фонду Р-914 

40 Р-1169 

Дільничні виборчі комісії 

Звенигородського виборчого округу з 

виборів до Верховної Ради УРСР 

(скликання 1947 р.) 

 

Приєднаний до 

фонду Р-914 

41 Р-1170 

Перша державна нотаріальна контора 

Київського окружного управління 

юстиції, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

42 Р-1171 

Друга державна нотаріальна контора 

Київського окружного управління 

юстиції, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

43 Р-1172 

Третя державна нотаріальна контора 

Київського окружного управління 

юстиції, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 
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44 Р-1173 

Четверта державна нотаріальна 

контора Київського окружного 

управління юстиції, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

45 Р-1174 

П’ята державна нотаріальна контора 

Київського окружного управління 

юстиції, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

46 Р-1175 

Державна нотаріальна контора 

Народного комісаріату юстиції УРСР, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

47 Р-1177 

Київське городницько-парникове 

радянське господарство «Поля 

зрошування» Центрального 

робітничого кооперативу, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

48 Р-1179 

Шевченківський окружний відділ 

Всеросійської професійної спілки 

робітників землі та лісу, м. Корсунь 

Шевченківського округу 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

49 Р-1180 

Уманський окружний відділ 

Всеросійської професійної спілки 

робітників землі та лісу, м. Умань 

Уманського округу 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

50 Р-1181 

Уманський окружний комітет 

Всеросійської професійної спілки 

робітників харчосмакової 

промисловості, м. Умань  

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

51 Р-1183 

Радомисльське повітове бюро 

професійних спілок, м. Радомисль 

Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 

52 Р-1186 

Перший механічний технікум, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 
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53 Р-1189 

Дільничні виборчі комісії з виборів 

до Верховної Ради УРСР, м. Умань 

Київська область 

 

Приєднаний до 

фонду Р-914 

54 Р-1198 

Чоповицький сільський комітет 

незаможних селян, с. Чоповичі 

Малинського району Малинського 

округу Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 

55 Р-1203 

Навчальне радянське господарство 

при Київському гідромеліоративному 

інституті, с. Семиполки Приміської 

зони Київської міської ради 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

56 Р-1207 

Жулянське городницьке радянське 

господарство при Київському 

суднобудівному заводі «Ленінська 

кузня», с. Жуляни Київського 

(Святошинського) району Київської 

області 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

57 Р-1210 

Щучинське навчальне радянське 

господарство при Київському 

інженерно-меліоративному інституті, 

с. Щуча Гребля Дмитріївського 

району Київської області 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Чернігівської 

області 

58 Р-1211 

Дарівське зернове радянське 

господарство при Управлінні 

Південно-Західної залізниці, 

с. Дарівка Канівського району 

Шевченківського округу 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

59 Р-1230 

Малинський волосний комітет 

незаможних селян, м-ко Малин 

Радомисльського повіту Київської 

губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 
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60 Р-1236 

Махнівський волосний комітет 

незаможних селян, м-ко Махнівка 

Бердичівського повіту  

Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Вінницької області 

61 Р-1242 

Виноградський волосний комітет 

незаможних селян, с. Виноград 

Звенигородського повіту  

Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

62 Р-1245 

Лисянський волосний комітет 

незаможних селян, м-ко Лисянка 

Звенигородського повіту  

Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

63 Р-1246 

Катеринопільський волосний комітет 

незаможних селян,  

м-ко Катеринопіль Звенигородського 

повіту Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

64 Р-1254 

Чоповицький волосний комітет 

незаможних селян, с. Чоповичі 

Радомисльського повіту 

Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 

65 Р-1258 

Київська філія Всеукраїнського 

інституту підвищення кваліфікації 

господарників Народного комісаріату 

важкої промисловості УРСР, м. Київ 

 

Приєднаний до 

фонду Р-911 

66 Р-1260 

Радомисльська повітова рада 

народного господарства, 

м. Радомисль Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 

 

67 Р-1263 

Липовецька повітова рада народного 

господарства, м. Липовець 

Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Вінницької області 
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68 Р-1265 

Солом’янський районний виконавчий 

комітет Ради робітничих, селянських 

і червоноармійських депутатів, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

69 Р-1267 

Коростишівський районний 

виконавчий комітет Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських 

депутатів, м-ко Коростишів 

Малинського округу 

Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 

70 Р-1271 

Брусилівський районний виконавчий 

комітет Ради робітничих, селянських 

і червоноармійських депутатів,  

м-ко Брусилів Малинського округу 

Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 

71 Р-1273 

Деміївський районний виконавчий 

комітет Ради робітничих, селянських 

і червоноармійських депутатів, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

72 Р-1278 

Уманська окружна контора 

державного страхування, м. Умань 

Уманського округу 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

73 Р-1324 
Політичне управління штабу військ 

України і Криму 

Переданий до 

Центрального 

державного архіву 

Радянської армії
2
  

 

74 Р-1331 

Гельмязівська районна судово-

земельна комісія, с. Гельмязів 

Київського округу 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

                                                           
2
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75 Р-1334 

Дільничні виборчі комісії щодо 

виборів до Верховної Ради УРСР 

Подільського виборчого округу № 9 

 

Приєднаний до 

фонду Р-914 

76 Р-1336 

Містечкова сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських 

депутатів, с. Містечко 

Радомисльського повіту 

Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 

77 Р-1356 

Болячівська сільська рада 

робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, 

с. Болячів Радомисльського повіту 

Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 

78 Р-1361 

Місцевий комітет професійної спілки 

працівників цивільного повітряного 

флоту при Київському авіаційному 

інституті ім. К. Є. Ворошилова, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

79 Р-1418 

Дубівська сільська рада робітничих, 

селянських і червоноармійських 

депутатів, м-ко Дубова Уманського 

повіту Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

80 Р-1429 

Земельний відділ Канівського 

повітового виконавчого комітету 

Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, 

м. Канів Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

81 Р-1430 

Київські загальноосвітні курси 

підготовки до вступу у вищі 

навчальні заклади при окружній 

інспектурі народної освіти, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 
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82 Р-1431 

Васильківська повітова продовольча 

управа, м. Васильків 

Київської губернії 

 

Приєднаний до 

фонду Ф-1776 

83 Р-1432 

Уманське міжрайонне агентство 

Вінницького обласного відділу 

Державного Українського тресту 

кінопромисловості «Українфільм», 

м. Умань Київської області 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

84 Р-1433 

Київська міська продовольча колегія 

при міській управі, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

85 Р-1434 

Таращанська повітова продовольча 

управа, м. Тараща Київської губернії 

 

Приєднаний до 

фонду Ф-1776 

86 Р-1435 

Київський рафінадний завод відділу 

об’єднання цукрової промисловості 

СРСР «Цукротрест», м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

87 Р-1437 

Радомисльська повітова продовольча 

управа, м. Радомисль 

Київської губернії 

 

Приєднаний до 

фонду Ф-1776 

88 Р-1461 

Начальник міліції 3-ї ділянки 

Бобринського району Південно-

Західної залізниці, ст. Бобринська 

Черкаського повіту 

Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

89 Р-1465 

Окружні виборчі комісії з виборів до 

Верховної Ради УРСР 

 

Приєднаний до 

фонду Р-914 

90 Р-1471 

Гомельський повітовий комітет 

профспілки робітників і службовців 

водного транспорту, м. Гомель 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Гомельської області 
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91 Р-1492 

Шевченківський окружний відділ 

професійної спілки працівників 

мистецтва, м. Корсунь 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

92 Р-1493 

Ржищівська повітова особлива 

воєнно-продовольча комісія,  

м-ко Ржищів Київського 

повітуКиївської губернії 

 

Приєднаний до 

фонду Р-324 

Довідка від 

25.09.1989 

93 Р-1495 
Київський округ водних шляхів, 

м. Київ 

Переданий до 

Центрального 

державного 

історичного архіву 

УРСР
3
 в 1965 р. 

94 Р-1496 

Шевченківський окружний комітет 

професійної спілки працівників 

освіти, м. Корсунь Шевченківського 

округу Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

95 Р-1498 

Буцький районний комітет 

професійної спілки харчової і 

смакової промисловості, с. Буки 

Уманського округу 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

96 Р-1506 

Звенигородський повітовий комітет 

професійної спілки працівників 

освіти, м. Звенигородка 

Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

97 Р-1508 

Малинський окружний комітет 

професійної спілки працівників 

освіти, м-ко Малин Київської 

губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 

98 Р-1509 

Київський художній інститут 

Народного комісаріату освіти УРСР 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

                                                           
3
 З 1992 р. – Центральний державний історичний архів України (м. Київ) 
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99 Р-1510 

Київський губернський продовольчий 

комітет, м. Київ 

 

Приєднаний до 

фонду Ф-1777 

100 Р-1511 

Державні курси українознавства 

Київського міського відділу народної 

освіти, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

101 Р-1512 

Управління комунальними міськими 

електричними підприємствами 

«Київенерго» при міському відділі 

комунального господарства, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

102 Р-1514 

Філія Всеукраїнського державного 

бухгалтерського інституту Народного 

комісаріату фінансів УРСР, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

103 Р-1518 

Відділ праці Київської міської ради 

робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

104 Р-1520 

Київський будинок матері і дитини 

№ 2 окружної інспектури охорони 

здоров’я, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

105 Р-1521 

Київський дитячий будинок № 3 

окружної інспектури народної освіти, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

106 Р-1522 

Київський дитячий будинок № 13 

окружної інспектури народної освіти, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

107 Р-1523 

Київський дитячий будинок № 17 

окружної інспектури народної освіти, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 
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108 Р-1524 

Київський дитячий будинок № 18 

окружної інспектури народної освіти, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

109 Р-1525 

Київський дитячий будинок № 29 

окружної інспектури народної освіти, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

110 Р-1526 

Київський дитячий будинок № 33 

окружної інспектури народної освіти, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

111 Р-1527 

Київський будинок робітничої молоді 

№ 59 окружної інспектури народної 

освіти, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

112 Р-1528 

Київський дитячий будинок 

професійної спілки робітників і 

службовців шкіряної промисловості, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

113 Р-1529 

Київський дитячий будинок 

ім. Петровського окружної 

інспектури народної освіти, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

114 Р-1530 

Київський будинок фавозної дитини 

окружної інспектури охорони 

здоров’я, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

115 Р-1531 

Київський дитячий будинок 

безпритульних ім. Червоного Жовтня 

окружної інспектури народної освіти, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

116 Р-1532 

Київський дитячий будинок 

ім. Крупської окружної інспектури 

народної освіти, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 
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117 Р-1538 

Уповноважений Київської районної 

комісії єврейського громадського 

комітету з надання допомоги 

постраждалим від погромів по 

Черкаському повіту, м. Черкаси 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

118 Р-1541 

Курси автомобільних механіків при 

Київському окружному комітеті 

професійно-технічної освіти, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

119 Р-1545 

Київський геодезичний інститут 

Вищої ради народного господарства 

УРСР, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

120 Р-1546 

Київський дім робітників-підлітків 

№ 2 окружної інспектури народної 

освіти, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

121 Р-1547 

Київський комбінат книжної освіти 

Українського об’єднання державної 

торгівлі, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

122 Р-1548 

Київська школа крою і шиття при 

окружній інспектурі народної освіти, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

123 Р-1549 

1-й Київський механічний технікум 

Вищої ради народного господарства 

УРСР, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

124 Р-1556 

Уманська ділянка Вінницького 

обласного управління державного 

будівельного контролю, м. Умань, 

Уманського району Київської області 

 

Приєднаний до 

фонду Р-4335 
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125 Р-1557 

Інститут підвищення кваліфікації 

лікарів Київського обласного відділу 

охорони здоров’я, м. Київ 

 

Переданий до 

ЦДАЖР
4
 

Акт від  

16.12.1983 

126 Р-1558 

Дзеркально-склодувний комбінат 

товариства «Друзі дітей», м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

127 Р-1559 

Радомисльське повітове управління 

робітничо-селянської міліції, 

м. Радомисль Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 

128 Р-1561 

Начальник міліції 1-ї ділянки 

Бобринського району Південно-

Західної залізниці, станція 

Бобринська Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області  

129 Р-1565 

Уманський повітовий продовольчий 

комітет, м. Умань Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

130 Р-1566 

Київський електромеханічний 

інститут комунального господарства 

Народного комісаріату комунального 

господарства УСРР, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

131 Р-1567 

Київський кооперативний інститут 

при Всеукраїнській спілці споживчої 

кооперації, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

132 Р-1569 

Київський інженерно-будівельний 

інститут Народного комісаріату 

будівництва СРСР, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

133 Р-1570 

Київський водний технікум 

ім. Павлова Народного комісаріату 

шляхів сполучення СРСР, м. Київ 

  

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

                                                           
4
 З липня 1992 р. – Центральний державний архів вищих органів влади та управління 

України (ЦДАВО України), м. Київ 
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134 Р-1571 

Управління коменданта 142 етапу  

36-ї етапної ділянки  

Південно-Західного фронту 

 

Переданий до 

Центрального 

державного архіву 

Радянської армії
5
 

135 Р-1572 

Сумська районна контора 

«Укрлістоп», м. Суми 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Сумської області 

136 Р-1576 

Фабрично-заводське училище при 

Київському заводі «Арсенал», м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

137 Р-1577 

Управління 143-го етапу 36-ї етапної 

ділянки Південно-Західного фронту 

 

Переданий до 

Центрального 

державного архіву 

Радянської армії 

138 Р-1579 

Київська повітова особлива 

військово-продовольча комісія, 

м. Київ 

 

Включено до складу 

об’єднаного 

архівного фонду 

Р-324 

 

139 Р-1580 
Київський шкіряний технікум 

районного шкіряного тресту, м. Київ 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

140 Р-1582 

Управління коменданта 190-го етапу 

Південно-Західного фронту 

 

Переданий до 

Центрального 

державного архіву 

Радянської армії 

141 Р-1583 

Уманський сільськогосподарський 

технікум Народного комісаріату 

землеробства УСРР, м. Умань 

Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

142 Р-1584 

Управління 163-го етапу 41-ї етапної 

ділянки Південно-Західного фронту 

 

Переданий до 

Центрального 

державного архіву 

Радянської армії 

                                                           
5
 З 1992 р. – Російський державний воєнний архів, м. Москва 
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143 Р-1585 

Управління 173-го тилового етапу 

Південно-Західного фронту 

 

Переданий до 

Центрального 

державного архіву 

Радянської армії
6
 

144 Р-1586 
Управління 191-го етапу 48-ї етапної 

ділянки Південно-Західного фронту 

Переданий до 

Центрального 

державного архіву 

Радянської армії 

145 Р-1587 

Ставищенська повітова особлива 

військово-продовольча комісія 

Київської особливої військово-

продовольчої комісії, м-ко Ставище 

Білоцерківського повіту  

Київської губернії 

 

Включено до складу 

об’єднаного 

архівного фонду  

Р-324 

Довідка від 

25.09.1989 

146 Р-1588 

Бердичівська повітова особлива 

військово-продовольча комісія, 

м. Бердичів Київської губернії 

 

Переданий до філії 

Державного архіву 

Житомирської 

області в 

м. Бердичів 

147 Р-1589 

Переяславська повітова особлива 

військово-продовольча комісія, 

м. Переяслав Переяславського повіту 

Київської губернії 

 

Включено до складу 

об’єднаного 

архівного фонду  

Р-324 

Довідка від 

15.09.1989 

148 Р-1590 

Броварська повітова особлива 

військово-продовольча комісія,  

м-ко Бровари Остерського повіту 

Чернігівської губернії 

 

Включено до складу 

об’єднаного 

архівного фонду  

Р-324 

Довідка від 

25.09.1989 

149 Р-1591 

Радомисльська повітова особлива 

військово-продовольча комісія, 

м. Радомисль Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 

                                                           
6
 З 1992 р. – Російський державний воєнний архів, м. Москва 



587 

150 Р-1593 

Київське лісопромислове товариство 

на паях (Київліс), м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

151 Р-1594 
Управління 170-ї етапної ділянки 

Південно-Західного фронту 

Переданий до 

Центрального 

державного архіву 

Радянської армії
7
 

152 Р-1598 
Управління 137-го етапу 35-ї етапної 

ділянки Південно-Західного фронту 

Переданий до 

Центрального 

державного архіву 

Радянської армії 

153 Р-1600 

Солом’янське районне відділення 

робітничо-селянської міліції, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

154 Р-1601 

Київський технікум точної механіки 

Вищої ради народного господарства 

УСРР, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

155 Р-1602 

Дитячий будинок № 34 міського 

відділу народної освіти, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

156 Р-1603 

Дитячий будинок № 65 міського 

відділу народної освіти, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

157 Р-1606 

Курси швидкої медичної допомоги 

Київської окружної інспектури 

охорони здоров’я, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

158 Р-1608 

Надзвичайна комісія по боротьбі з 

дитячою безпритульністю при 

Київській міській раді робітничих, 

селянських і червоноармійських 

депутатів, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

  

                                                           
7
 З 1992 р. – Російський державний воєнний архів, м. Москва 
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159 Р-1609 

Київський міський трест 

громадського харчування, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

160 Р-1610 

Уманська районна торгівельна 

контора об’єднання цукрової 

промисловості УСРР, м. Умань 

Уманського округу 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

161 Р-1612 

Харківське відділення Всесоюзних 

агрономічних курсів, м. Харків 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Харківської області 

162 Р-1613 

Уманське відділення Всесоюзних 

агрономічних курсів об’єднання 

цукрової промисловості УСРР, 

м. Умань Уманського округу 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

163 Р-1616 
Осередок Комуністичної партії при 

130-му головному евакопункті 

Переданий до 

Центрального 

державного архіву 

Радянської армії
8
 

164 Р-1620 

Осередок Комуністичної партії 

більшовиків при 567-му польовому 

запасному шпиталі 

 

Переданий до 

Центрального 

державного архіву 

Радянської армії 

165 Р-1626 

Новгород-Сіверська районна контора 

«Українлісу»,  

м. Новгород-Сіверський 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Чернігівської 

області 

166 Р-1627 

Черкаська районна контора 

Українського лісопромислового 

товариства на паях «Українліс», 

м. Черкаси Черкаського округу 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 
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167 Р-1628 

Звенигородське повітове управління 

будинками громадських примусових 

робіт, м. Звенигородка 

Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

168 Р-1630 

Інститут підготовки і перепідготовки 

фармацевтичних кадрів (ІППФ) 

Народного комісаріату охорони 

здоров’я УСРР, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

169 Р-1631 

Уповноважений Київської районної 

комісії єврейського громадського 

комітету з надання допомоги 

постраждалим від погромів по 

Чигиринському повіту, м. Чигирин 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

170 Р-1637 

Шевченківський окружний 

продовольчий комітет, м. Корсунь 

Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

171 Р-1638 

Тальнівська волосна продовольча 

управа, м-ко Тальне  

Уманського повіту Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

172 Р-1641 

Київська трудова школа № 95, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

173 Р-1646 

Липовецький повітовий будинок 

громадсько-примусових робіт 

повітового управління будинками 

громадсько-примусових робіт,  

м. Липовець Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Вінницької області 

174 Р-1648 

Радомисльське повітове управління 

будинками громадсько-примусових 

робіт, м. Радомисль 

Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 
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175 Р-1652 

Київське управління будинками 

громадсько-примусових робіт № 1, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

176 Р-1653 

Київське управління будинками 

громадсько-примусових робіт № 2, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

177 Р-1662 

Дарницький фанерний завод  

(І-й Київський лісопромисловий 

завод Українського лісопромислового 

товариства на паях), м. Київ  

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

178 Р-1666 

Київське ремісничо-промислове 

кооперативне товариство різання 

паперу «Бумкооп», м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

179 Р-1667 

Хабнівська заготівельна контора 

Київської губернської особливої 

військово-продовольчої комісії,  

м-ко Хабне, Чорнобильського повіту 

Київської губернії 

 

Включений до 

складу об’єднаного 

архівного фонду  

Р-296 

180 Р-1668 

Попільнянська заготівельна контора 

Київської губернської особливої 

військово-продовольчої комісії,  

с. Попільня Сквирського повіту 

Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 

181 Р-1673 

Київський державний проектно-

пошуковий інститут 

«Київгіпротранс» Народного 

комісаріату шляхів сполучення 

СРСР, м. Київ 

 

Приєднаний до 

фонду ф. Р-4334 
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182 Р-1690 

Уманське  міське поштово-

телеграфне відділення Київського 

губернського відділу народного 

зв’язку, м. Умань Уманського повіту 

Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

183 Р-1699 

Богуславська поштово-телеграфна 

контора Київського губернського 

відділу народного зв’язку,  

м-ко Богуслав Богуславського повіту 

Київської губернії 

 

Включений до 

складу об’єднаного 

архівного фонду  

Р-243 

184 Р-1700 

Ветеринарна інспекція Київського 

військового району, м. Київ 

 

Переданий до 

Центрального 

державного архіву 

Радянської армії
9
 

185 Р-1703 

Санітарна інспекція Київського 

військового району, м. Київ 

 

Переданий до 

Центрального 

державного архіву 

Радянської армії 

186 Р-1707 

Вільшанський буряко-цукровий 

завод, с. Вільшанка Черкаського 

повіту Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

 

187 Р-1715 
Київська середня школа № 7, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

188 Р-1716 

Київська середня школа № 1 

Південно-Західної залізниці, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

189 Р-1719 

Коростенський районний відділ 

народної освіти м. Коростень 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 
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190 Р-1720 

Київська середня школа № 132, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

191 Р-1721 

Осередок збуту продукції при 

Київській філії об’єднання цукрової 

промисловості СРСР «Цукротрест», 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

192 Р-1722 

Горностайпільська заготівельна 

контора губернської особливої 

військово-продовольчої комісії,  

м-ко Горонстайпіль Чорнобильського 

повіту Київської губернії 

 

Включений до 

складу об’єднаного 

архівного фонду  

Р-296 

193 Р-1723 

Копилівська сільськогосподарська 

школа, с. Копилів Макарівського 

району Київського округу 

 

Приєднаний до 

фонду ф. Р-3404 

194 Р-1726 

34-а Київська середня школа і 5-а 

школа дорослих, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

195 Р-1729 

Київський склад будівельних 

матеріалів при окружному 

військовому квартирному управлінні, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Центрального 

державного архіву 

Радянської армії
10

 

196 Р-1730 

Лісова неповна середня школа № 12, 

сел. Пуща-Водиця Приміської зони 

Київської міської ради 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 
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197 Р-1732 

Дитячий колектор  

дітей-правопорушників № 23 

Київського обласного відділу 

державного політичного управління, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

198 Р-1734 

Київська школа кооперативного 

учнівства Всеукраїнської спілки 

споживчих товариств, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

199 Р-1736 

Київська автомобільна школа 

обласної ради товариства сприяння 

обороні, авіаційному і хімічному 

будівництву СРСР, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

200 Р-1737 

Київський вечірній індустріальний 

інститут підвищення кваліфікації 

інженерно-технічних працівників 

Народного комісаріату важкої 

промисловості СРСР, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

201 Р-1738 

Поліклініка лікарів-спеціалістів 

Георгіївської лікарні, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

202 Р-1739 

Осередок зі збуту продукції 

Уманської філії об’єднання цукрової 

промисловості УСРР, м. Умань 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

203 Р-1743 

Третє кущове управління об’єднання 

цукрової промисловості УСРР, 

м. Корсунь Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

204 Р-1744 

Четверте кущове управління 

об’єднання цукрової промисловості 

УСРР, м. Сміла Черкаського повіту 

Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 
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205 Р-1745 

П’яте кущове управління об’єднання 

цукрової промисловості УСРР, 

м. Умань Уманського повіту 

Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

206 Р-1746 

Шосте кущове управління об’єднання 

цукрової промисловості УСРР,  

м-ко Монастирище Уманського 

повіту Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

207 Р-1747 

Сьоме кущове об’єднання цукрової 

промисловості УСРР,  

м-ко Погребище Бердичівського 

повіту Київської губернії 

 

Передано до 

Державного архіву 

Вінницької області 

208 Р-1748 

Восьме кущове управління 

об’єднання цукрової промисловості 

УСРР, м. Бердичів Київської губернії 

 

Передано до архіву 

м. Бердичів 

Акт № 1153 від 

02.01.1961 

209 Р-1750 

Полтавське відділення видавництва 

військової газети «Червона Зірка», 

м. Полтава 

 

Переданий до 

Центрального 

державного архіву 

Радянської армії
11

 

 

210 Р-1756 

Київські вечірні загальноосвітні 

курси Комісаріату у справах 

Київського шкільного округу, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

211 Р-1757 

Бульварне районне відділення 

робітничо-селянської міліції, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

212 Р-1758 

Деміївське районне відділення 

робітничо-селянської міліції, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 
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213 Р-1759  

Куренівське районне відділення 

робітничо-селянської міліції, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

214 Р-1760 

Либідське районне відділення 

робітничо-селянської міліції, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

215 Р-1761 

Львівське районне відділення 

робітничо-селянської міліції, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

216 Р-1762 

Плосківське районне відділення 

робітничо-селянської міліції, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

217 Р-1763 

Подільське районне відділення 

робітничо-селянської міліції, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

218 Р-1764 

Святошинське районне відділення 

робітничо-селянської міліції, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

219 Р-1765 

Слобідське районне відділення 

робітничо-селянської міліції, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

220 Р-1766 

Старокиївське районне відділення 

робітничо-селянської міліції, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

221 Р-1767 

Шулявське районне відділення 

робітничо-селянської міліції, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

222 Р-1768 

Центральне районне відділення 

робітничо-селянської міліції, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 
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223 Р-1769 
Київська трудова школа № 45, 

м. Київ 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

224 Р-1772 

Київська трудова школа № 48, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

225 Р-1775 

Брусилівське районне відділення 

робітничо-селянської міліції  

м-ко Брусилів Радомисльського 

повіту Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 

226 Р-1777 

Горбулівське районне відділення 

робітничо-селянської міліції, 

с. Горбулів Радомисльського повіту 

Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 

227 Р-1778 

Коростишівське районне відділення 

робітничо-селянської міліції,  

м-ко Коростишів Радомисльського 

повіту Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 

228 Р-1779 

Малинське районне відділення 

робітничо-селянської міліції,  

м-ко Малин Радомисльського повіту 

Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 

229 Р-1781 

Чоповицьке районне відділення 

робітничо-селянської міліції,  

с. Чоповичі Радомисльського повіту 

Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 

230 Р-1782 

Продовольче галузеве об’єднання 

Київської спілки робітничих 

кооперативів, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 
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231 Р-1783 

Плодоовочеве галузеве об’єднання 

Київської спілки робітничих 

кооперативів, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

232 Р-1784 

Хлібне галузеве об’єднання Київської 

спілки робітничих кооперативів, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

233 Р-1785 

Господарсько-товарне галузеве 

об’єднання Київської спілки 

робітничих кооперативів, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

234 Р-1786 

Промислово-товарне галузеве 

об’єднання Київської спілки 

робітничих кооперативів, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

235 Р-1787 

Об’єднання роздрібної торгівлі 

комбінату Київської спілки 

робітничих кооперативів, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

236 Р-1788 

Нафтове галузеве об’єднання 

Київської спілки робітничих 

кооперативів, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

237 Р-1789 

Бессарабський 

сільськогосподарський агрономічний 

комбінат Київської спілки робітничих 

кооперативів, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

238 Р-1790 

Галицький сільськогосподарський 

агрономічний комбінат Київської 

спілки робітничих кооперативів, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

239 Р-1791 

Ленінський сільськогосподарський 

агрономічний комбінат Київської 

спілки робітничих кооперативів, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 
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240 Р-1792 

Львівський сільськогосподарський 

агрономічний комбінат Київської 

спілки робітничих кооперативів, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

241 Р-1793 

Петрівський сільськогосподарський 

агрономічний комбінат Київської 

спілки робітничих кооперативів, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

242 Р-1794 

Агрономічний комбінат Сінного 

ринку Київської спілки робітничих 

кооперативів, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

243 Р-1795 

Сталінський агрономічний комбінат 

Київської спілки робітничих 

кооперативів, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

244 Р-1796 

Центральний агрономічний комбінат 

Київської спілки робітничих 

кооперативів, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

245 Р-1797 

Тринадцяте кущове управління 

об’єднання цукрової промисловості 

УСРР, с. Журжинці 

Звенигородського повіту Київської 

губернії 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

246 Р-1800 

Малинське окружне управління 

робітничо-селянської міліції, 

м. Малин Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 

 

247 Р-1802 

Радомисльське міське управління 

робітничо-селянської міліції, 

м. Радомисль Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 
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248 Р-1810 

Радомисльське повітове управління 

карного розшуку, 

м. Радомисль Київської губернії 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 

 

249 Р-1811 

Малинське окружне управління 

карного розшуку, м. Малин  

Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 

 

250 Р-1817 

Ізюмське повітове управління 

робітничо-селянської міліції,  

м-ко Ізюм Харківської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Харківської області 

251 Р-1818 

Черкаське повітове управління 

робітничо-селянської міліції, 

м. Черкаси Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

252 Р-1819  

Чигиринське повітове управління 

робітничо-селянської міліції, 

м. Чигирин Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

253 Р-1820  

Радомисльське районне управління 

робітничо-селянської міліції, 

м. Радомисль Малинського округу 

Київської губернії 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 

 

254 Р-1825 

Київський відділ постачання міської 

ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

255 Р-1828 

Управління Київського міського 

карного розшуку, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

256 Р-1830 

Єдина трудова школа № 93 при 

Київському педагогічному інституті, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 
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257 Р-1831 

Закритий робітничий кооператив 

деревообробного комбінату, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

258 Р-1832 

Закритий робітничий кооператив  

1-ої взуттєвої фабрики, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

259 Р-1833 

Закритий робітничий кооператив 

працівників зв’язку, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

260 Р-1834 

Закритий робітничий кооператив  

4-ої взуттєвої фабрики, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

261 Р-1835 

Закритий робітничий кооператив  

8-ої взуттєвої фабрики, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

262 Р-1836 

Київський закритий військовий 

кооператив, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

263 Р-1837 

Закритий робітничий кооператив 

заводу «Укркабель», м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

264 Р-1838 

Закритий робітничий кооператив 

книжкової фабрики партвидавництва 

ЦК КП(б)У, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

265 Р-1839 

Закритий робітничий кооператив 

заводу точних приладів «Точприлад», 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 
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266 Р-1840 

Закритий робітничий кооператив 

Київського обласного комітету 

професійної спілки працівників 

освіти, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

267 Р-1841 

Закритий робітничий кооператив 

Київського обласного комітету 

професійної спілки працівників 

мистецтва, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

268 Р-1842 

Закритий робітничий кооператив 

трамвайного тресту, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

269 Р-1843 

Закритий робітничий кооператив  

15-го лісового заводу, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

270 Р-1844 

Київське товариство взаємного 

кредиту «Взаємодопомога», м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

271 Р-1845 

Закритий робітничий кооператив 

торгівельно-складських працівників 

кооперації, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

272 Р-1846 

Закритий робітничий кооператив 

наукових працівників, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

273 Р-1848 

Закритий робітничий кооператив 

працівників промислової кооперації, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

274 Р-1849 

Закритий робітничий кооператив 

Водоканалтресту, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 
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275 Р-1850 

Закритий робітничий кооператив 

заводу «Фізико-механік», м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

276 Р-1851 

Закритий робітничий кооператив 

театрального тресту, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

277 Р-1852 

Київська автомобільна школа  

міської ради товариства сприяння 

обороні, авіаційному і хімічному 

будівництву СРСР, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

278 Р-1853 

Закритий робітничий кооператив 

заводу «Арсенал», м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

279 Р-1854 

Закритий робітничий кооператив 

музичного тресту, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

280 Р-1855 

Закритий робітничий кооператив 

заводу імені Артема, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

281 Р-1856 

Закритий робітничий кооператив 

пожежників, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

282 Р-1857 

Закритий робітничий кооператив 

заводу «Ленінська кузня», м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

283 Р-1858 

Закритий робітничий кооператив 

суднобудівної верфі, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 



603 

284 Р-1859 

Закритий робітничий кооператив 

Київської групи підприємств 

поліграфічної промисловості 

«Укрполіграф», м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

285 Р-1860 

Закритий робітничий кооператив 

управління державного треста 

цивільного будівництва 

«Укрцивілбуд», м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

286 Р-1861 Військова частина № 3243 

Переданий до 

Центрального 

державного архіву 

Радянської армії
12

 

 

287 Р-1862 

Закритий робітничий кооператив 

редакції газети «Пролетарська 

правда», м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

288 Р-1863 

Закритий робітничий кооператив 

працівників санітарних підприємств, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

289 Р-1864 

Закритий робітничий кооператив 

цвяхового заводу ім. Письменного, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

290 Р-1866 

Закритий робітничий кооператив 

працівників житлової кооперації, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

291 Р-1867 

Закритий робітничий кооператив 

заводу «Червоний Орач» («Красний 

Пахарь»), м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 
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292 Р-1868 

Закритий робітничий кооператив 

друкарів, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

293 Р-1869 

Закритий Київський студентський 

кооператив, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

294 Р-1870 

Закритий студентський кооператив 

Київського державного університету, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

295 Р-1872 

Київське управління Уповноваженого 

Народного комісаріату зовнішньої і 

внутрішньої торгівлі СРСР, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

296 Р-1873 

Закритий робітничий кооператив 

редакції газети «Комуніст», м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

297 Р-1875 

Закритий студентський кооператив 

Київського енергетичного інституту, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

298 Р-1884 

Київське обліково-торгівельне 

товариство взаємного кредиту, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

299 Р-1885 

Київське товариство взаємного 

кредиту «Допомога», м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

300 Р-1886 

Перше Києво-Петрівське товариство 

взаємного кредиту, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 
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301 Р-1887 

Смілянське управління об’єднання 

цукрової промисловості УСРР, 

м. Сміла Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

302 Р-1888 

Малинська окружна прокуратура, 

м. Малин Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 

 

303 Р-1890 

Розвідувальне управління Штабу 

Командувача всіма збройними 

силами в Україні та в Криму 

 

Переданий до 

Центрального 

державного архіву 

Радянської армії
13

 

 

304 Р-1894 

Київське товариство взаємного 

кредиту та орендарів і дрібних 

власників, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

305 Р-1895 

Транспортний відділ Київської 

міської ради депутатів трудящих, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

306 Р-1901 

Новошепелицьке поштово-

телеграфне відділення Київського 

губернського відділу народного 

зв’язку, с. Нові Шепеличі 

Чорнобильського повіту 

Київської губернії 

 

Включений до 

складу об’єднаного 

архівного фонду  

Р-243  

307 Р-1902 

Малинська поштово-телеграфна 

контора Київського губернського 

відділу народного зв’язку,  

м-ко Малин Радомисльського повіту 

Київської губернії 

  

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 
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308 Р-1903 

Матусівська поштово-телеграфна 

контора Київського губернського 

відділу народного зв’язку, с. Матусів 

Звенигородського повіту 

Київської губернії 

Утилізовано 

309 Р-1904 

Медвинська поштово-телеграфна 

контора Київського губернського 

відділу народного зв’язку, с. Медвин 

Богуславського повіту 

Київської губернії 

 

Утилізовано 

310 Р-1905 

Медведівське поштово-телеграфне 

відділення Київського губернського 

відділу народного зв’язку, 

с. Медведівка Чигиринського повіту 

Київської губернії  

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

311 Р-1906 

Міжвідомча комісія з охорони 

складів і заводів Київського 

військового округу, м. Київ 

 

Переданий до 

Центрального 

державного архіву 

Радянської армії
14

 

 

312 Р-1909 

2-й Запасний стрілецький батальйон 

ХIV-ої армії 

 

Переданий до 

Центрального 

державного архіву 

Радянської армії 

 

313 Р-1910 

Інженерне управління Київського 

особливого військового округу, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Центрального 

державного архіву 

Радянської армії 
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314 Р-1913 

Управління казармового будівництва 

Київського особливого військового 

округу, м. Київ 

 

Переданий до 

Центрального 

державного архіву 

Радянської армії
15

 

 

315 Р-1917 

Мошнянське поштово-телеграфне 

відділення Київського губернського 

відділу народного зв’язку, с. Мошни 

Черкаського повіту Київської 

губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

316 Р-1918 

Житлове управління Київської 

міської ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

317 Р-1922 

Київське кредитно-кооперативне 

товариство «Кредит інваліда», 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

318 Р-1932 

Київське ремісничо промислове 

кооперативне товариство «Металіст», 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

319 Р-1937 

Кооперативно-торгівельна артіль 

«Надія» Київської міської ради 

промислової кооперації, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

320 Р-1943 

Перше Київське ремісничо-

промислове кооперативне товариство 

«Кусткооп», м. Київ 

 

 Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

321 Р-1947 

Брусилівське сільське споживче 

товариство, с. Брусилів 

Білоцерківського округу 

Київської губернії 

 

Передано до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 
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322 Р-1948 

Перше Київське кредитно-

кооперативне товариство «Трудовий 

колектив», м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

323 Р-1950 

Виробничо-кооперативна збутова 

артіль інвалідів-кондитерів «Слава» 

Київської міської спілки 

кооперативних об’єднань інвалідів, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

324 Р-1951 

Сталінське сільськогосподарське 

кредитно-кооперативне товариство, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

325 Р-1952 

Київське промислово-кооперативне 

товариство «Кредит-перевезення», 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

326 Р-1953 

Виробничо-кооперативна артіль з 

виготовлення мішків та брезенту 

«Робітник» Київської міської ради 

промислової кооперації, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

327 Р-1954  

Київське ремісничо-промислове, 

кредитно-кооперативне товариство 

«Лапша», м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

328 Р-1955 

Київське ремісничо-промислове, 

кредитно-кооперативне товариство 

«Вулкан», м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

329 Р-1956 

Відділ робітничого забезпечення 

Київського обласного управління 

зв’язку, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

330 Р-1957 

Перше Київське кустарне ремісниче, 

позичково-ощадне товариство, 

м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 



609 

331 Р-1958 

Київське пральне  

ремісничо-промислове кооперативне 

товариство «Пралькооп», м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

332 Р-1967 

Фундуклеївський пункт  

радянсько-польського акціонерного 

торгівельного товариства, 

с. Фундклеївка  

Шевченківського округу 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Кіровоградської 

області 

333 Р-1968 

Київський єдиний студентський 

кооператив, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

 

334 Р-1969 

Міське господарське об’єднання при 

Київській міській раді робітничих, 

селянських і червоноармійських 

депутатів, м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

335 Р-1971 

Київський державний трест масового 

виробництва предметів широкого 

вжитку «Київтремас», м. Київ 

 

Переданий до 

Державного архіву 

м. Києва 

336 Р-1981 

Брусилівська поштово-телеграфна 

контора Київського губернського 

відділу народного зв’язку,  

м-ко Брусилів Радомисльського 

повіту Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Житомирської 

області 

337 Р-1986 

Шполянський нафтовий склад 

Київського районного торгівельного 

відділу об’єднання нафтових 

промислів і заводів, 

м-ко Шпола Звенигородського повіту 

Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

  



610 

338 Р-1987 

Погребищенський нафтовий склад 

Київського районного торгівельного 

відділу об’єднання нафтових 

промислів і заводів,  

м-ко Погребище Бердичівського 

повіту Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Вінницької області 

339 Р-1988 

Поташський нафтовий склад 

Київського районного торгівельного 

відділу об’єднання нафтових 

промислів і заводів, с. Поташ 

Тальянківського району Уманського 

округу Київської губернії 

 

Переданий до 

Державного архіву 

Черкаської області 

340 Р-1989 

Уповноважений центрального 

правління Грозненських нафтових 

промислів і заводів в Україні, м. Київ 

Переданий до 

Центрального 

державного архіву 

Жовтневої 

революції
16

 

 

341 Р-1990 

Київський губернський комітет з 

шкіряних справ Міністерства 

промисловості і торгівлі 

 

Приєднаний до 

фонду Ф.1774 
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Кущ А., 420 

Л 
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Лунін А., 411 
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М 

Матвієнко Б.В., 228 

Миронюк П.В., 40 

Мітлін М., 24, 449, 562 

Мочаліна О., 2 

Мусик Н.М., 352 

Н 

Нікіхщихін М.С., 465 

Новофастівський Д., 411 

Носарев, 413 

О 

Олейникови, 351 

Охеровський Л.М., 464 

П 

Павлов, 584 

Панько, 415 

Петровський [Г.], 18, 19, 355,  

369, 555, 556, 582  

Писарев С.А., 142 

Письменний, 603 

Погребний В.К., 167 

Понятовський О., 324 

Р 

Радзимівська П., 75 

Раченко С.В., 167 

С 

Сахнові М. і Н., 161 

Серебряков, 432 

Сирота О.Г., 324 

Сирота Я.Г., 324 

Сисецький, 483 

Скоропадський П., 374 

Слуцька Р.І., 178 

Сороченко А.Ф., 178 

Сталін Й, 18, 252, 361, 373, 556 

Стригун У.С., 269 

Т 

Томазов В., 2 

Тутченко М.Я., 167 

Ф 

Франко І., 64 

Фрунзе, 519 

Ч 

Чапаєв, 73 

Ш 

Шевченко Т.Г., 9, 157, 201, 294, 360, 

555 

Шкребт, 167 

Шмідт, 432 

Шумський Ю.В., 401 

Я 

Якобчук С., 2 

Яровий Т.І., 167 
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ПОКАЖЧИК ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ 

А 

Антонівська економія, 158 

Б 

Бабинці, с., Бородянського р-ну, 195, 442, 452, 554, 562, 563 

Бакулівка, с., Лехнівського р-ну, 313 

Баланівка, х., Київського р-ну, 369, 555 

Балики, с., Київського пов., 167 

Балкани, 143 

Баришівка, с., Переяславського пов., 79, 162, 523, 535 

Бендюгівка, с., Київського пов., 220 

Бердичів, м., 174, 586, 594 

Бердичівський окр., 38, 39, 518 

Бердичівський пов., 576, 594, 610 

Березань, с., Березанського р-ну, 352, 547 

Березань, с., Переяславського пов., 210, 541 

Березанський р-н, 352, 547 

Березівка, с., Київського пов., 167 

Берестянка, с., Бородянського р-ну, 98, 252, 291, 538, 543 

Берлін, м., 480 

Биківня, х., Остерського повіту, 341, 342, 524 

Бишів, м-ко, Київського пов., 469 

Бишів, с., Бишівського р-ну, 229, 538 

Бишівський р-н., 44, 229, 538 

Біла Церква, м., 45, 372, 415, 449, 456, 540, 550, 557, 562 

Білий Берег, с., Іванківського р-ну, 300, 301, 525 

Біличі, с., Київського р-ну, 267 

Біличі, с., Приміської зони Київської міської ради, 93, 266, 525, 543 

Білогородка, с., Київського пов., 170 

Білогородка, с., Київського р-ну, 364, 554 
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Білоцерківський окр., 22, 38, 39, 41, 133, 143, 386, 405, 415, 416, 499, 545, 552, 

557, 565, 607 

Білоцерківський пов., 84, 87, 203, 455, 519, 523, 524, 541, 550, 558, 586 

Білоцерківський р-н, 386, 400 

Блиставиця, с., Бородянського р-ну, 446, 504, 559, 562 

Блідча, с., Іванківського р-ну, 251, 525 

Бобрик, с., Броварського р-ну, 120, 263, 538, 543 

Бобрик, с., Приміської зони Київської міської ради, 367, 555 

Бобринська (залізнична станція), 579, 584 

Бобринський р-н Південно-Західної залізниці, 579, 584 

Бобриця, с., Приміської зони Київської міської ради, 199, 554 

Бобровиця, с., Бобровицького р-ну, 402, 406, 565 

Бобровицький р-н, 403 

Богуслав, м-ко, Богуславського пов., 141, 407, 452, 554, 564, 591 

Богуславський пов., 39, 141, 407, 452, 486, 554, 564, 565, 591, 606 

Богуславський р-н, 473, 540 

Болячів, с., Радомисльського пов., 571, 578 

Бориспіль (залізнична станція), 425 

Бориспіль, м-ко, Переяславського пов., 160, 161, 205, 535, 541 

Бориспіль, смт., Бориспільського р-ну, 232, 367, 497, 538, 552, 554 

Бориспільський р-н, 232, 260, 269, 282, 327, 355, 363, 367, 497, 538, 539, 552, 

554, 556 

Бородянка, с., Бородянського р-ну, 187, 190, 286, 289, 373, 450, 540, 546, 547, 

555, 562, 571 

Бородянка, с., Київського пов., 53, 70, 212, 523, 535, 541 

Бородянська вол., 71, 318, 534 

Бородянське лісництво, 286, 287 

Бородянський р-н., 41, 44, 95, 98, 113, 120, 190, 195, 196, 197, 200, 244, 251, 

291, 316, 323, 352, 357, 359, 360, 361, 373, 386, 442, 443, 444, 446, 450, 451, 
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452, 460, 470, 491, 501, 504, 528, 531, 538, 539, 543, 544, 545, 546, 551, 552, 

554, 555, 556, 559, 560, 562, 563, 571 

Бортничі, с., Остерського пов., 331, 525 

Боярка, сел., Будаївського р-ну, 221, 222 

Боярка, сел., Київського пов., 50, 474 

Боярка, сел., Київського р-ну, 222 
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Боярське лісництво, 50 

Бремен, м., 395 

Брестська залізниця, 384 
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295, 306, 315, 320, 332, 371, 434, 499, 525, 530, 533, 538, 539, 540, 543, 544, 

546, 551, 552, 557 

Брусилів, м-ко, Радомисльского пов., 570, 596, 609 

Брусилів, м-ко, Брусилівського р-ну, 577 

Брусилів, с., Білоцерківського окр., 607 

Брусилівський р-н, 133, 545 

Будаївка, с., Будаївського р-ну, 187, 221, 222, 540 

Будаївка, с., Київського пов., 49, 222, 535 

Будаївка, с., Київського р-ну, 222 

Будаївська вол., 51, 474 

Будаївський р-н, 125, 325, 369, 500, 528, 544, 556, 559 

Буки, с., Буцького р-ну, 580 

Буча, сел., Київського пов., 469, 569 
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Буча, сел., Приміської зони Київської міської ради, 225, 226, 495, 525 

Буча Лісова, сел., Київського пов., 474 

Буча Польова, сел., Київського пов., 474 

В 

Валки, с., Київського пов., 57 

Валки, с., Приміської зони Київської міської ради, 127, 543 

Васильків, м., Білоцерківського пов., 84, 85, 86, 203, 521, 523, 541, 579 

Васильківський р-н, 344, 458, 535, 562 

Варовицька лісова дача, 426 

Вахівка, с., Димерського р-ну, 134, 316, 525, 543 

Велика Британія, 372 

Велика Вільшанка, с., Обухівського р-ну, 325, 525 

Велика Димерка, с., Великодимерського р-ну, 291, 353, 404, 548, 554, 565 

Великий Карашин, с., Макарівського р-ну, 341, 525 

Великий Крупіль, с., Лехнівського р-ну, 304, 525 

Великі Прицьки, с., Канівського пов., 219, 541 

Великодимерський р-н, 122, 131, 136, 354, 433, 544, 545, 556 

Вересень, р., 366 

Верхнє Дніпро, 387, 390, 391, 393, 394, 417 

Верхньо-Дніпровський басейн, 389 

Вигурівщина, с., Остерського пов., 47 

Виноград, с., Звенигородського пов., 576 

Виповзки, с., Переяславського пов., 345, 525 

Витачів, с., Київського пов., 57, 59 

Вишгород, с., Гостомельського р-ну, 254 
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Вишгород, с., Приміської зони Київської міської ради, 254, 526 

Вишгородський рудник, 423 

Вишеньки, с., Бориспільський р-н, 355, 556 

Вишеньки, с., Остерського пов., 318, 526 
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Вища Дубечня, с., Остерського пов., 150 

Вищедубечанський р-н, 114, 248, 532, 544 

Вільшанка, с., Обухівського р-ну, 348, 526 

Вільшанка, с., Черкаського пов., 591 

Вінинці, с., Переяславського р-ну, 122, 123, 298, 443, 526, 543, 562 

Вінницька обл., 576, 589, 594, 610 

Вінниця, м., 223 

Віта-Литовська, с., Будаївського р-ну, 268 

Віта-Литовська, с., Приміської зони Київської міської ради, 267, 526 

Вовківня, х., Гостомельського р-ну, 244 

Водотий, с., Радомисльського пов., 570 

Воздвиженськ, с., Чорнобильського пов., 87 

Вознесенський залізничний вузол, 385 

Войтове, с., Переяславського пов., 216, 541 

Волинська губ., 476, 477 

Волинь, 466 

Володарка, с., Володарського р-ну, 499, 552 

Володарський р-н, 499, 552 

Володимирська гірка, 472 

Ворзель, сел., Гостомельського р-ну, 247, 248 

Ворзель, сел., Київського пов., 56, 204, 474, 541 

Ворзель, сел., Київського р-ну, 247, 526 

Ворзельська вол., 317, 532 

Воронівка, с., Київського пов., 167 

Вороньків, с., Рогозівського р-ну, 338, 526 

Воропаївка, с., Іванківського р-ну, 135, 271, 526, 543 

Ворошиловградська обл.,223  

Воскресенське, с., Переяславського р-ну, 97, 543 

В’юнище, с., Переяславського р-ну, 124, 285, 526, 543 
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Г 

Гаврилівка, с., Димерського р-ну, 293, 526 

Гаврилівка, с., Київського пов., 208 

Галенка, с., Бородянського р-ну, 460, 562 

Галинка, х., Димерського р-ну, 188, 555 

Галки, посел., Великодимерського р-ну, 270 

Гатне, с., Приміської зони Київської міської ради, 118, 197, 356, 526, 543, 556 

Гельмязів, с., Гельмязівського р-ну, 577 

Германівка, с., Германівського р-ну, 405, 565 

Германівка, с., Київського пов., 81, 157, 213, 523, 535, 541 

Германівська вол., 81 

Германівська Слобода, с., Київського пов., 133, 544 

Глеваха, с., Київського пов., 50, 

Глибоке, с., Переяславського пов., 52 

Гнідин, с., Остерського пов., 346, 526 

Гоголів, с., Бориспільського р-ну, 327, 538 

Гоголів, с., Великодимерського р-ну, 370, 556 

Гоголів, с., Гоголівського р-ну, 191, 540 

Гоголівський Гай, урочище, 241 

Гоголівський р-н, 241 

Голе, с., Бородянського р-ну, 359, 556 

Гомель, м., 579 

Гомельська обл., 579 

Горбовичі, с., Будаївського р-ну, 237 

Горбовичі, с., Київського р-ну, 290, 362, 556 

Горбулів, с., Радомисльського пов., 596 

Горенка, с., Київського пов., 57 

Горійський р-н, 129 

Горностайпіль, м-ко, Чорнобильського пов., 87, 147, 204, 462, 523, 541, 548, 

592 
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Горностайпільська вол., 87 

Городище, с., Переяславського пов., 210 

Гостомель, м-ко, Київського пов., 55, 72, 73, 208, 351, 469, 523, 527, 535, 541 

Гостомель, с., Київського окр., 227, 228, 289, 404, 435, 506, 538, 548, 551, 553, 

565 

Гостомельська вол., 73, 469 

Гостомельський р-н, 227, 228, 368, 435, 551, 557 

Грузія, 480 

Гудимівка, с., Київського пов., 311, 527 

Гурівщина, с., Київського пов., 170 

Гусачівка, с., Київського пов., 126, 544 

Гута, с., Київського пов., 57 

Гута, с., Київського р-ну, 348, 527 

Д 

Далекий Схід, 243, 258 

Дарівка, с., Канівського р-ну, 575 

Дарниця (залізнична станція), 142 

Демидів, с., Димерського р-ну, 327, 527 

Деміївка, с., Київського пов., 469 

Дем’янці, с., Переяславського пов., 217, 542 

Дениси, с., Переяславського р-ну, 301, 527 

Дерев’яна, с., Київського пов., 152 

Дернівка, с., Переяславського пов., 329, 527 

Десенка, р., 142 

Десна, р., 142 

Дехтярі, х., Київського р-ну, 267 

Димер, м-ко, Київського пов., 89, 212, 523, 542 

Димер, с., Димерського р-ну, 186, 288, 349, 496, 502, 540, 548, 551, 553, 559 

Димерська вол., 89, 426, 551 
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Димерський р-н, 134, 186, 188, 256, 293, 298, 302, 308, 316, 327, 330, 331, 340, 

342, 349, 496, 502, 503, 507, 525, 526, 527, 529, 531, 532, 533, 543, 551, 552, 

553, 555, 559 

Дитятки, с., Чорнобильського р-ну, 337, 527 

Діброво-Ганнівка, с., Київського пов., 74 

Дідівщина, х., 356 

Дмитріївський р-н, 575 

Дніпро, р., 174, 378, 395 

Дніпровський басейн, 31, 389, 391, 394, 424 

Дніпропетровськ, м., 480 

Долина, с. Київського пов., 118, 152, 544 

Доманівка, с., Іванківського р-ну, 233, 527 

Донбас, 21, 408, 479, 563 

Донецьк, м., 223 

Донецька обл., 223 

Дружня, с., Бородянського р-ну, 443, 562 

Дружня, с., Київського пов., 53 

Дубечанське лісництво, 149 

Дубова, м-ко, Уманського пов., 578 

Дябловичі, с., Чорнобильського пов., 87 

Є 

Єрківці, с., Рогозівського р-ну, 506, 559 

Ж 

Жердова, с., Великодимерського р-ну, 131, 544 

Жердова, с., Броварського р-ну, 275, 538 

Жереб’ятин, с., Бориспільського р-ну, 363, 556 

Житомир, м., 518 

Житомирська обл., 569, 570, 571, 572, 574, 575, 576, 577, 578, 580, 584, 586, 

589, 590, 591, 596, 598, 599, 605, 607, 609 

Житомирський округ, 518 
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Жовнірівка, с., Чорнобильського пов., 72 

Жукин, с., Остерського пов., 81, 147, 149, 523, 535 

Жукинська вол., 81 

Жуківка, с., Лехнівського р-ну, 322, 527 

Жуляни, с., Київського (Святошинського), р-ну, 575 

Жуляни, с., Приміської зони Київської міської ради, 278, 527 

Журжинці, с., Звенигородського пов., 598 

З 

Забуча, х., Київського р-ну, 255, 256 

Заворичі, с., Броварського р-ну, 277, 433, 538 

Заворичі, с., Великодимерського району, 433, 562 

Загальці, с., Бородянського р-ну, 196, 555 

Зазим’я, с., Броварського р-ну, 112, 258, 538, 544 

Запорізька обл., 232 

Запрудка, с., Іванківського р-ну, 273, 445, 527, 562 

Західна Європа, 118 

Звенигородка, м., 580, 589 

Звенигородський пов., 570, 571, 576, 598, 606, 609 

Здвиж, р., 243, 301 

Здвижівка, с., Бородянського р-ну, 360, 361, 556 

Золотоніський окр., 570 

Золотоноша, м., 570 

І 

Іванків, с., Іванківського р-ну, 192, 287, 540, 548 

Іванків, с., Чорнобильського пов., 463, 549 

Іванківське лісництво, 287, 288 

Іванківський р-н., 41, 116, 129, 135, 136, 233, 239, 242, 250, 251, 261, 271, 273, 

274, 281, 283, 284, 285, 287, 294, 299, 300, 307, 310, 335, 339, 437, 445, 525, 

526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 543, 544, 545, 562, 563 

Івот, р., 366 
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Ігнатівка, с., Київського пов., 170 

Ізюм, м-ко, Харківської губ., 599 

Ірпінь, р., 280 

Італія, 44,  

К 

Кагановицький р-н, 448 

Кагарлик, м-ко, Київського пов., 91, 523 

Казимирівка, с., Київського пов., 213 

Калита, с., Бориспільського р-ну, 282, 539 

Калита, с., Великодимерського р-ну, 136, 544 

Калита, с., Приміської зони Київської міської ради, 363, 556 

Канів, м., 578 

Канівський пов., 214, 219, 450, 541, 542, 570 

Канівський р-н, 575 

Карань, с., Переяславського р-ну, 139, 544 

Карпилівка, с., Іванківського р-ну, 307, 527 

Кастанівка, с., Звенигородського пов., 570 

Катерининська залізниця, 381 

Катеринопіль, м-ко, Звенигородського пов., 576 

Катюжанка, с., Київського пов., 426, 551 

Катюжанське лісництво, 22, 426, 551 

Качали, с., Бородянського р-ну, 470, 562 

Київ, м., 2, 38, 39, 40, 43, 46, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 99, 137, 138, 140, 142, 

143, 171, 172, 173, 176, 178, 179, 189, 207, 223, 258, 265, 276, 277, 289, 333, 

365, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 385, 386, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 

396, 399, 401, 407, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 421, 422, 

423, 424, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 434, 436, 439, 448, 449, 453, 457, 459, 

461, 462, 465, 466, 468, 470, 471, 472, 473, 475, 476, 478, 479, 480, 481, 483, 

484, 485, 486, 487, 488, 489, 492, 493, 495, 498, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 

513, 514, 515, 516, 517, 520, 523, 528, 529, 540, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 
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552, 553, 554, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 

571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 587, 

588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 

604, 605, 606, 607, 608, 609, 610 

Київ-І (залізнична станція), 378 

Київська губ., 21, 38, 39, 42, 45, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 65, 66, 68, 70, 

71, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 116, 117, 118, 

126, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 139, 141, 143, 144, 151, 152, 153, 156, 157, 

160, 162, 163, 165, 166, 168, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 

211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 220, 221, 225, 288, 311, 317, 318, 326, 

329, 332, 334, 335, 337, 338, 341, 343, 345, 347, 348, 349, 351, 368, 401, 404, 

405, 407, 414, 415, 418, 423, 424, 425, 426, 431, 434, 437, 438, 439, 440, 441, 

442, 449, 452, 454, 455, 456, 457, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 469, 

471, 478, 484, 485, 486, 488, 490, 492, 494, 509, 515, 516, 519, 520, 521, 523, 

524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 540, 541, 

542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 554, 556, 557, 558, 560, 

562, 563, 564, 565, 567, 569, 570, 571, 572, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 

584, 585, 586, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 596, 598, 599, 605, 606, 607, 609, 

610 

Київська міська рада, 256 

Київська обл., 2, 19, 29, 46, 94, 95, 98, 100, 101, 102, 103, 110, 112, 113, 114, 

118, 122, 127, 128, 135, 179, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 190, 194, 195, 196, 

197, 198, 199, 200, 218, 225, 229, 231, 232, 234, 236, 237, 241, 244, 245, 248, 

251, 255, 257, 258, 260, 262, 263, 269, 272, 275, 277, 280, 282, 291, 295, 300, 

306, 315, 320, 323, 327, 336, 339, 349, 353, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 

363, 367, 371, 372, 373, 437, 444, 446, 447, 451, 458, 473, 499, 514, 525, 526, 

528, 529, 530, 532, 533, 534, 538, 539, 540, 543, 544, 545, 546, 551, 552, 553, 

554, 555, 556, 557, 562, 563, 566, 571, 575, 579, 583 

Київська приміська зона, 44, 46, 92, 99, 118, 128, 226, 258, 354, 555 

Київська пристань (транспортний пункт), 137, 559 
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Київський військовий округ (КВО), 31, 144, 160, 166, 385, 515, 606 

Київський залізничний вузол, 378, 379, 380, 385, 438 

Київський окр., 39, 41, 44, 61, 63, 64, 112, 114, 116, 120, 121, 125, 127, 130, 

132, 134, 136, 139, 175, 176, 185, 187, 191, 192, 193, 227, 229, 239, 242, 245, 

247, 251, 256, 261, 271, 273, 274, 281, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 

291, 292, 293, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 307, 308, 309, 310, 313, 

314, 315, 316, 317, 321, 325, 327, 329, 330, 332, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 

341, 342, 343, 344, 347, 348, 352, 362, 368, 369, 386, 395, 403, 404, 405, 406, 

412, 430, 434, 435, 443, 444, 445, 446, 450, 451, 452, 460, 461, 466, 470, 475, 

481, 491, 494, 497, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 518, 525, 526, 527, 

528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 538, 540, 541, 543, 544, 545, 546, 547, 

548, 551, 552, 553, 555, 556, 557, 559, 560, 562, 563, 564, 565, 566, 571, 576, 

577, 592 

Київський округ зв’язку, 175 

Київський округ шосейних і ґрунтових доріг, 138, 560 

Київський пов., 38, 49, 53, 55, 56, 58, 66, 67, 70, 72, 76, 78, 80, 81, 82, 88, 89, 

91, 116, 117, 118, 126, 133, 135, 151, 157, 163, 164, 166, 168, 204, 207, 208, 211, 

212, 213, 216, 219, 220, 311, 317, 318, 351, 426, 429, 431, 438, 439, 474, 488, 

490, 492, 520, 523, 524, 527, 532, 534, 535, 536, 537, 541, 542, 543, 544, 545, 

546, 547, 551, 560, 562, 567, 569, 580 

Київський поштово-телеграфний окр., 39 

Київський р-н, 25, 28, 115, 124, 127, 247, 290, 336, 347, 348, 362, 364, 365, 369, 

370, 444, 451, 459, 494, 497, 500, 504, 506, 509, 511, 526, 527, 529, 530, 543, 

544, 546, 547, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 563 

Київський р-н Південно-Західних залізниць, 27, 508, 509, 549 

Київський річковий порт, 416, 566 

Київський (Святошинський) р-н, 575 

Київський укріплений район, 80, 82 

Київсько-Воронезькі залізниці, 6, 138, 549 

Київщина, 2, 29, 30, 46, 64, 399, 466 
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Кіровоградська обл., 609 

Клавдієво-Тарасове, сел., Бородянського р-ну, 444, 562 

Клинці, м., 420 

КНР, 372 

Княжичі, с., Броварського р-ну, 237, 238, 539 

Княжичі, с., Приміської зони Київської міської ради, 371, 553 

Ковалівка, с., Васильківського р-ну, 458 

Ковалівка, с., Іванківського р-ну, 41, 544 

Ковалівка, с., Чорнобильського пов., 337, 528 

Кожанка, с., Білоцерківського пов., 455, 550 

Кожухівка, с., Будаївського р-ну, 325, 528 

Козин, м-ко, Канівського пов., 570 

Козинці, с., Бородянського р-ну, 197, 357, 555, 556 

Козинці, с., Київського пов., 74 

Козинці, с., Переяславського пов., 210 

Коленці, с., Іванківського р-ну, 281, 528 

Комарівка, с., Чорнобильського пов., 75 

Копачі, с., Новошепелицького р-ну, 344, 528 

Копилів, с., Макарівського р-ну, 329, 528, 592 

Корабельна лісова дача, 426 

Корабельний гай, 426 

Корнилівка, с., Канівського пов., 214, 542 

Коростенський окр., 366 

Коростенський р-н, 436 

Коростень, м., 591 

Коростишів, м-ко Малинсько окр., 577 

Коростишів, м-ко Радомисльського пов., 596 

Корсунь, м., 572, 574, 580, 589, 593 

Красилівка, с., Бориспільського р-ну, 269, 539 

Красилівка, с., Розважівського р-ну, 119, 544 
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Красне, с., Київського пов., 152 

Красятицька вол., 90 

Красятичі, с., Чорнобильського пов., 90, 153, 203, 463, 523, 536, 542, 549 

Кривий Ріг, м., 246 

Крим, 124, 484, 576, 605 

Крюківщина, с., Приміської зони Київської міської ради, 336, 528 

Кулажинці, с., Броварського р-ну, 295 

Кулажинці, с., Новобасанського р-ну, 268, 528 

Кухмістерська Слобідка, с., Передмістя м. Києва, 276, 528 

Л 

Ламбертів, с., Бородянського р-ну, 41, 528 

Ламбертів, х., Бородянського р-ну, 324 

Ленінський р-н м. Києва, 430 

Леонівка, с., Київського пов., 213 

Лехнівка, с., Лехнівського р-ну, 129, 351, 541, 547 

Лехнівка, с., Переяславського пов., 211, 542 

Лехнівський р-н, 42, 119, 129, 279, 304, 313, 314, 319, 322, 323, 351, 525, 527, 

529, 531, 534, 541, 544, 545, 547 

Липівка, с., Макарівського р-ну, 347, 528 

Липовець, м., 576, 589 

Литвинівка, с., Київського пов., 66, 208, 536, 542 

Литовська Віта, с., Будаївського р-ну, 125, 544 

Лисянка, м-ко, Звенигородського пов., 576 

Лисянський р-н, 372 

Лівобережні залізниці, 6, 138, 548 

Літки, с., Бориспільського р-ну, 260, 539 

Літки (Літочки), с., Вищедубечанського р-ну, 114, 544 

Луб’янка, с., Гостомельського р-ну, 289 

Луб’янка, с., Київського пов., 56 

Лука, с., Київського р-ну, 347, 529 
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Лука, с., Приміської зони Київської міської ради, 236, 528 

Лукаші, с., Лехнівського р-ну, 319 

Лук’янівка, с., Лехнівського р-ну, 42, 544 

Любарці, с., Переяславського пов., 52 

Любимівка, х., Київського пов., 170 

Лютіж, с., Київського пов., 57 

М 

Майданівка, с., Бородянського р-ну, 451, 562 

Макарів, с., Київського пов., 207, 542 

Макарів, с., Макарівського р-ну, 176, 193, 502, 541, 559, 564 

Макарівка, с., Іванківського р-ну, 250, 529 

Макарівка, х., Розважівського р-ну, 447 

Макарівський р-н., 44, 176, 314, 329, 341, 343, 347, 372, 373, 502, 505, 528, 

530, 534, 559, 564, 571, 592 

Максимовичі, с., Чорнобильського пов., 60, 215, 536, 542  

Мала Березанка, с., Лехнівського р-ну, 279, 529 

Мала Каратуль, с., Переяславського пов., 338 

Малий Крупіль, с., Лехнівського р-ну, 323, 529 

Малин, м., 569, 572, 598, 599 

Малин, м-ко, Радомисльського пов., 570, 575, 580, 596, 605 

Малинський окр., 39, 129, 139, 401, 509, 545, 552, 563, 571, 575, 577, 599, 605 

Малинський р-н, 575 

Малютянка, с., Київського пов., 50 

Мануїльськ, с., Димерського р-ну, 507, 552 

Маріупольський порт, 424 

Мартиновицька вол., 90 

Мартиновицьке лісництво, 166 

Мартиновичі, с., Чорнобильського пов., 89, 165, 215, 523, 536, 542 

Мархалівка, с., Київського пов., 50 

Матусів, с., Звенигородського пов., 606 
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Махнівка, м-ко, Бердичівського пов., 576 

Машів, с., Новошепелицького р-ну, 340, 529 

Машів, с., Чорнобильського пов., 75 

Медведівка, с., Чигиринського пов., 606 

Медвин, с., Богуславського пов., 606 

Микільська Борщагівка, с., Київського пов., 82, 524 

Микільська Борщагівка, с., Київського р-ну, 127, 544 

Микільська Борщагівка, с., Приміської зони Київської міської ради, 308, 529 

Микільська Слобідка, с., Будаївського р-ну, 187, 529 

Микільська Слобідка, с., Остерського пов., 47, 536 

Микільська Слобідка, с., Передмістя м. Києва, 265 

Миколаївський, х., Димерського р-ну, 330, 529 

Мирівка, с., Київського пов., 490, 560 

Мироцьке, с., Бородянського р-ну, 315, 539 

Мироцьке, с., Київського пов., 56, 431, 562 

Мироцьке, с., Київського р-ну, 444, 563 

Мирча, с., Бородянського р-ну, 501, 552 

Михайлівка, с., Київського пов., 74 

Михайлівка, с., Київського р-ну, 255, 256 

Михайлівка, с., Приміської зони Київської міської ради, 253, 529 

Михайлівка-Рубежівка, с., Київського р-ну, 255 

Михайлівська Борщагівка, с., Будаївського р-ну, 187 

Мишоловка, с., Київського пов., 57 

Мишоловка, с., Приміської зони Київської міської ради, 98, 339, 530, 544 

Містечко, с., Радомисльського пов., 578 

Міхлівщина, с., Чорнобильського пов., 131, 335, 530, 544 

Мозирський річковий р-н, 423 

Молдавська АСРР, 43, 173, 174 

Монастирище, м-ко, Уманського пов., 594 

Москва, м., 482, 572, 577, 585, 586, 587, 588, 591, 592, 594, 603, 605, 606, 607 
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Московсько-Казанська залізниця, 384 

Московсько-Київсько-Воронезькі залізниці, 6, 138, 549 

Мостище, с., Київського пов., 57 

Мотижин, с., Київського пов., 492, 560 

Мотижин, с., Макарівського р-ну, 314, 530 

Мошни, с., Черкаського пов., 607 

Мощун, с., Київського р-ну, 336, 530 

Мощун, х., Київського пов., 57 

Мрія, х., 272 

Н 

Наливайківка, с., Макарівського р-ну, 343, 530, 571 

Небелиця, с., Радомисльського пов., 332, 530 

Небрат, с., Бородянського р-ну, 113, 251, 252, 361, 539, 544, 556 

Немішаєве, сел., Бородянського р-ну, 352, 551 

Немішаєве, сел., Київського пов., 474 

Немішаєве (залізнична станція), 491, 560 

Ніжинський окр., 402, 403, 406, 565 

Німеччина, 229, 230, 231, 232, 271, 283, 328, 395, 473 

Нова Боярка, сел., Будаївського р-ну, 221 

Нова Буда, с., Бородянського р-ну, 323, 324, 539 

Нова Пристань, х., 253, 255 

Новгород-Сіверський, м., 588 

Нові Макалевичі, с., Іванківского р-ну, 261, 530 

Нові Петрівці, с., Гостомельського р-ну, 227, 289 

Нові Петрівці, с., Київського пов., 57 

Нові Петрівці, с., Київського р-ну, 500, 553 

Нові Петрівці, с., Приміської зони Київської міської ради, 249, 530 

Нові Позняки, с., Остерського пов., 345, 530 

Нові Соколи, с., Іванківського р-ну, 299, 530 

Нові Шепеличі, с., Новошепелицького р-ну, 185, 541 
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Нові Шепеличі, с., Чорнобильського пов., 74, 220, 464, 524, 543, 550, 605 

Новобасанський р-н, 268, 528 

Новоселицьке родовище вогнетривких глин, 420 

Новоселиця, с., 420 

Новоселівка, х., Переяславського пов., 161 

Новосілки, с., Чорнобильського р-ну, 571 

Новофастів, с., Сквирського пов., 39, 560 

Новошепелицький р-н., 45, 340, 344, 528, 529 

О 

Обухів, м-ко, Київського пов., 438, 469, 547, 567 

Обухів, с., Київського пов., 76, 524 

Обухів, с., Обухівського р-ну, 368, 556 

Обухівська вол., 76 

Обухівський р-н, 325, 348, 368, 525, 526, 556 

Одеса, м., 381, 398, 423 

Одеська губ., 174 

Одеська обл., 46, 232 

Озера, с., Бородянського р-ну, 95, 244, 539, 545 

Озера, с., Гостомельського р-ну, 244, 247 

Озера, с., Київського пов., 56 

Озерна, с., Білоцерківського пов., 87, 524 

Олександрівська Слобідка, сел., Передмістя м. Києва, 187  

Опанасів, с., Броварського р-ну, 262, 530 

Опанасів, с., Приміської зони Київської міської ради, 128, 545 

Оране, с., Іванківського р-ну, 284, 530 

Осібне, х., 272 

Осокорки, с., Остерського пов., 334, 531 

Остерське лісництво, 149 

Остерський пов., 47, 81, 84, 147, 209, 312, 318, 331, 334, 341, 345, 346, 523, 

524, 525, 526, 530, 531, 533, 535, 536, 541, 586 
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П 

Панікарча, с., Київського пов., 117, 167, 545 

Панікарча, с., Ржищівського р-ну, 192 

Паришів, с., Чорнобильського пов., 78, 313, 314 

Паришків, с., Лехнівського р-ну, 119, 313, 531, 545 

Пеньожківка, с., Уманського пов., 349, 531 

Первомайськ, м., 512 

Перегуди, с., Остерського пов., 312, 531 

Передмістя м. Києва, 265, 276, 528, 529 

Переможжя, х., Броварського р-ну, 282 

Переяслав, м., Переяславського пов., 48, 209, 224, 424, 425, 440, 536, 542, 548, 

550, 551, 586 

Переяслав, м., Переяславського р-ну, 192, 288, 412, 503, 512, 541, 559, 563 

Переяславський округ зв’язку, 174 

Переяславський пов., 48, 51, 54, 79, 83, 132, 134, 156, 160, 162, 202, 205, 209, 

210, 211, 212, 214, 216, 217, 326, 329, 334, 338, 345, 425, 523, 524, 525, 527, 

529, 532, 535, 536, 537, 541, 542, 543, 545, 586 

Переяславський р-н, 94, 96, 97, 114, 122, 124, 132, 139, 285, 288, 292, 296, 297, 

298, 301, 302, 304, 309, 321, 322, 412, 443, 503, 505, 508, 526, 527, 531, 533, 

534, 543, 544, 545, 546, 553, 559, 562, 563 

Переяслав-Хмельницький, м., 99 

Петрівське, посел., Великодимерського р-ну, 270 

Петропавлівська Борщагівка, с., Київського р-ну, 370, 557 

Петропавлівська Борщагівка, с., Приміської зони Київської міської ради, 40, 

41, 127, 531 

Пилиповичі, с., Бородянського р-ну, 130, 386, 531, 545 

Пилява, с., Димерського р-ну, 298, 531 

Пироговичі, с., Іванківського р-ну, 294, 531 

Південний округ шляхів сполучення, 378, 381 
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Південно-Західна залізниця, 20, 26 385, 420, 438, 481, 482, 483, 549, 565, 579, 

591 

Південно-Західний край, 515 

Південно-Західний округ зв’язку, 8, 173, 174, 560, 569 

Південно-Західні залізниці, 20, 27, 378, 379, 380, 384, 423, 492, 508, 509, 558, 

559 

Південь Росії, 380 

Південь України, 50, 234, 262, 270 

Підварки, с., Переяславського р-ну, 94, 545 

Пісківка, с., Бородянського р-ну, 446, 563 

Пісківка, с., Київського пов., 53 

Плоске, с., Броварського р-ну, 241, 539 

Плоске, с., Приміської зони Київської міської ради, 92, 545 

Поволжя, 50, 65, 145, 146, 151, 159, 204, 258, 321 

Погреби, с., Броварського р-ну, 306, 539 

Погребище, м-ко, Бердичівського пов., 594, 610 

Поділ (пристань), 378 

Поділля, 466, 478 

Подноча, х., Розважівського р-ну, 447 

Полісся, 188, 555 

Положаї, с., Переяславського пов., 134, 545 

Положаї, с., Переяславського р-ну, 304, 531 

Полоцьк (залізнична станція), 383 

Полтава, м., 594 

Полтавська губ., 42, 129, 224, 279, 304, 312, 313, 319, 322, 323, 351, 477, 525, 

527, 529, 531, 534, 541, 544, 545, 547, 550 

Польща, 378, 423 

Помоклі, с., Переяславського пов., 212, 542 

Попільня, с., Сквирського пов., 590 

Поташ, с., Тальянківського р-ну, 610 
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Потоки, с., Іванківського р-ну, 285, 531 

Правобережжя, 233 

Правобережна Україна, 22, 422, 423, 424, 454, 547 

Прибірськ, с., Чорнобильського пов., 86, 152, 524, 536 

Прибірськ, с., Іванківського р-ну, 136, 335, 531, 545 

Привороття, с., Радомисльського пов., 42, 531 

Прилуцький окр., 42, 119, 129, 279, 304, 312, 313, 319, 322, 323, 351, 525, 527, 

529, 531, 534, 541, 544, 545, 547 

Приміська зона Київської міської ради, 40, 92, 93, 98, 117, 118, 127, 128, 194, 

197, 198, 199, 200, 218, 221, 225, 236, 240, 249, 253, 254, 255, 257, 265, 266, 

267, 268, 272, 278, 280, 305, 308, 336, 339, 356, 358, 363, 367, 371, 525, 526, 

527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 543, 544, 545, 553, 554, 555, 556, 557, 

575, 592 

Прип’ятська рятувальна станція, 104 

Пухівка, с., Броварського р-ну, 511 

Пухівка, с., Приміської зони Київської міської ради, 265, 532 

Пуща-Водиця, сел., Приміської зони Київської міської ради, 592 

Р 

Радомисль, м., 439, 549, 574, 576, 579, 584, 586, 588, 598, 599 

Радомисльський пов., 42, 201, 332, 460, 486, 521, 530, 531, 542, 549, 570, 571, 

575, 576, 578, 596, 605, 609 

Радянська Росія (див. РСФРР), 72 

Радянська Україна (див. УСРР), 72 

Раківка, с., Димерського р-ну, 257 

Речицький річковий р-н, 423 

Ризько-Орловська залізниця, 383, 560 

Рихта, с., Димерського р-ну, 331, 532 

Ржищів, м-ко, Київського пов., 91, 166, 167, 168, 220, 524, 536, 542, 580 

Ржищів, смт., Ржищівського р-ну, 191, 231, 538, 541 

Ржищівська вол., 91 
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Ржищівський р-н, 231, 310, 533, 538 

Ріпки, с., Чернігівської обл., 432 

Рови, с., Димерського р-ну, 302, 532 

Рогозів, с., Переяславського пов., 51, 536 

Рогозів, с., Рогозівського р-ну, 288, 403, 548, 565 

Рогозівська вол., 51, 52 

Рогозівський р-н, 288, 338, 506, 526, 559 

Рожів, с., Макарівського р-ну, 505, 559 

Рожівка, с., Великодимерського р-ну, 122, 545 

Розважів, с., Радомисльського пов., 201, 460, 542, 549 

Розважів, с., Розважівського р-ну, 447, 538 

Розважівський р-н, 119, 372, 447, 538, 544 

Рокитна Слобода, с., Іванківського р-ну, 300, 301 

Рокитне (Кичеєве), с., Гостомельського р-ну, 247, 248 

Рокитне (Кичеєве), с., Київського пов., 317, 532 

Рокитне, смт., Рокитнянського р-ну, 110 

Романівка, с., Приміської зони Київської міської ради, 280, 532 

Романівка, с., Сквирського пов., 469, 549 

РСФРР, 20, 31, 32, 36, 53, 55, 56, 58, 65, 67, 70, 74, 79, 82, 85, 87, 120, 121, 147, 

157, 163, 165, 175, 176, 196, 378, 379, 380, 382, 383, 384, 385, 454, 470, 477, 

484, 488, 515, 560 

Росія, 455 

Рославичі, с., Київського пов., 135, 545 

Рубежівка, с., Київського пов., 74 

Рубежівка, с., Київського р-ну, 253, 255, 256 

Рубежівка (Михайлівка-Рубежівка), с., Приміської зони Київської міської 

ради, 255, 529 

Рудня, с., Семиполківського р-ну, 303, 532 

Рудня, с., Броварського р-ну, 320, 539 

Рудня Димерська, с., Димерського р-ну, 340, 532 
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С 

Самарська залізниця, 384 

Свиноїди, с., Вищедубечанського р-ну, 248, 532 

Світильня, с., Броварського р-ну, 295, 296, 539 

Святошин, сел., Київського пов., 469 

Святошинське лісництво, 170 

Семенівка, с., Переяславського пов., 132, 326, 532, 545 

Семенівка, х., Гостомельського р-ну, 289, 368, 557 

Семиполки, с., Броварського р-ну, 234, 371, 540, 557 

Семиполки, с., Приміської зони Київської міської ради, 194, 555, 575 

Семиполківський р-н, 303, 532 

Семиходи, с., Чорнобильського пов., 75 

Середнє Дніпро, 387, 391, 393, 394, 417 

Сибір, 243 

Синяк, с., Димерського р-ну, 256, 257, 532 

Синяк, с., Київського пов., 208 

Ситняки, с., Брусилівського р-ну, 133, 545 

Сичівка, с., Димерського р-ну, 330, 532 

Сінний ринок, 598 

Сквира, м., Сквирського пов., 225, 438, 440, 467, 524, 548, 549, 550, 567 

Сквирський пов., 39, 438, 469, 524, 549, 560, 567, 590 

Скопці, с., Переяславського пов., 83, 156, 157, 217, 524, 537, 542 

Словенія, 328 

Сміла, м., 372, 593, 605 

Сніжна Блідча, х., Іванківського р-ну, 339, 532 

Совки (місцевість), 472 

Совки, с., Приміської зони Київської міської ради, 257, 258, 533 

Сомкова Долина, с., Переяславського р-ну, 321, 508, 533, 553 

Софіївська Борщагівка, с., Приміської зони Київської міської ради, 305, 533 
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СРСР, 7, 8, 9, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 58, 63, 104, 151, 171, 172, 173, 

175, 177, 179, 183, 188, 190, 196, 198, 200, 201, 223, 229, 230, 231, 269, 320, 

372, 393, 396, 398, 399, 408, 416, 419, 420, 422, 432, 448, 449, 455, 475, 492, 

502, 508, 512, 513, 514, 518, 546, 555, 558, 560, 563, 564, 566, 569, 579, 584, 

590, 592, 593, 602, 604 

США, 372 

Сухолуччя, с., Димерського р-ну, 343 

Стави, с., Київського пов., 219, 520, 542, 551 

Ставище, м-ко, Білоцерківського пов., 586 

Ставище, с., Ставищенського р-ну, 405, 565 

Ставище, смт., Ставищенського р-ну, 110 

Стайки, с., Київського пов., 58, 59, 88, 524, 537 

Стайки, с., Ржищівського р-ну, 310, 533 

Сталінська обл., 223 

Станишівка, с., Іванківського р-ну, 129, 274, 533, 545 

Стара Мила, х., 272 

Старі Петрівці, с., Гостомельського р-ну, 228 

Старі Петрівці, с., Київського пов., 56, 57, 537 

Старі Позняки, с., Остерського пов., 346, 533 

Старопетрівська вол., 57 

Старопетрівське ліснцтво, 96 

Стечанка, с., Чорнобильського пов., 65, 71, 206, 524, 537, 542 

Стечанська вол., 72 

Стоянка, х., 280, 517 

Стрітівка, с., Київського пов., 59 

Студеники, с., Переяславського р-ну, 132, 296, 533, 545 

Сукачі, с., Іванківського р-ну, 310, 533 

Сулимівка, с., Переяславського пов., 54, 537 

Суми, м., 585 

Сумська обл., 585 
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Сухолуччя, с., Димерського р-ну, 342, 533 

Сущанський маєток, 158 

Схід, 61, 62 

Т 

Тальне, м-ко, Уманського пов., 589 

Тальянківський р-н, 610 

Тарасівка, с., Приміської зони Київської міської ради, 117, 545 

Тарасівщина, с., Димерського р-ну, 308, 533 

Тараща, м., 437, 441, 490, 548, 554, 567, 579 

Таращанський р-н, 23, 437, 567 

Ташань, с., Переяславського пов., 202,542  

Ташань, с., Переяславського р-ну, 96, 309, 505, 533, 542, 545, 559 

Тетерів, р., 281 

Товстий Ліс, с., Чорнобильського пов., 425, 551 

Товстоліське лісництво, 22, 425, 426, 551 

Требухів, с., Броварського р-ну, 121, 245, 540, 546 

Требухів, с., Приміської зони Київської міської ради, 358, 557 

Трипілля, м-ко, Київського пов., 151, 152, 213, 469, 537, 543 

Трипільська вол., 152 

Троєщина, с., Броварського р-ну, 332, 533 

Труханів острів, 387 

У 

Україна, 2, 28, 31, 32, 37, 55, 102, 108, 109, 110, 153, 157, 352, 380, 455, 476, 

478, 484, 495, 514, 515, 517, 520, 521, 550, 551, 577, 580, 605, 610 

Українка, с., Київського пов., 152 

Українська Держава, 74 

Українська Народна Республіка (УНР), 25, 29, 32, 379, 473, 474, 523, 567 

Ульяники, с., Київського пов., 167 

Ульянівка, х., Бородянського р-ну, 196, 555 

Уманський окр., 39, 63, 143, 366, 574, 577, 580, 588, 610 
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Уманський пов., 349, 531, 578, 589, 591, 594 

Уманський р-н, 583 

Умань, м., 372, 572, 574, 575, 577, 579, 583, 584, 585, 588, 591, 593, 594 

УРСР, 10, 21, 22, 23, 32, 34, 99, 100, 101, 105, 107, 171, 181, 182, 183, 223, 230, 

349, 350, 410, 414, 421, 514, 551, 561, 564, 568, 573, 574, 575, 576, 578, 579, 

580, 581, 583 

Усівка, с., Лехнівського р-ну, 312, 534 

УСРР, 8, 12, 20, 21, 22, 24, 25, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 43, 47, 49, 53, 54, 55, 58, 

60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 83, 89, 92, 94, 120, 

121, 135, 144, 146, 147, 149, 151, 153, 154, 156, 157, 160, 162, 163, 165, 166, 

167, 168, 173, 174, 176, 177, 178, 188, 193, 196, 197, 198, 201, 203, 206, 209, 

215, 223, 224, 226, 228, 235, 237, 243, 247, 254, 255, 266, 267, 273, 277, 286, 

290, 303, 315, 320, 325, 353, 354, 357, 359, 361, 365, 366, 373, 374, 375, 376, 

377, 378, 381, 382, 384, 389, 391, 393, 396, 397, 399, 408, 412, 413, 415, 416, 

419, 423, 425, 427, 428, 430, 431, 434, 435, 440, 441, 442, 455, 456, 457, 461, 

466, 467, 468, 470, 471, 476, 477, 478, 482, 484, 485, 487, 488, 496, 505, 513, 

514, 515, 516, 517, 521, 550, 555, 558, 560, 561, 562, 563, 564, 584, 585, 587, 

588, 589, 593, 594, 605 

Ф 

Фасова, с., Макарівського р-ну, 343, 534 

Фастів, м., 372, 519, 558 

Феліціалівка, с., Бородянського р-ну, 95, 200, 360, 546, 555 

Феневичі, с., Іванківського р-ну, 116, 242, 437, 534, 546, 563 

Феофанія, х., Київського р-ну, 451, 563 

Франція, 143, 372 

Фундуклеївка, с., Шевченківського окр., 609 

Х 

Хабне, м-ко, Чорнобильського пов., 68, 69, 464, 524, 549, 590 

Хабне, м-ко, Хабнівського р-ну, 229, 509, 510, 538, 552 

Хабнівський р-н, 509, 552 
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Халеп’я, с., Київського пов., 116, 546 

Халча, с., Київського пов., 167 

Харків, м., 34, 37, 398, 408, 482, 588 

Харківська губ., 599 

Харківська обл., 46, 588, 599 

Харківці, с., Переяславського р-ну, 114, 292, 534, 546 

Ходосівка, с., Приміської зони Київської міської ради, 240, 534 

Хоромне, с., Чорнобильського пов., 75 

Хотів, с., Будаївського р-ну, 500, 559 

Хотів, с., Київського р-ну, 115, 365, 504, 546, 553, 554 

Хотів, с. Приміської зони Київської міської ради, 218, 534 

Хотянівка, с., Остерського пов., 149 

Хоцьки, с., Переяславського пов., 214, 543 

Хочева, с., Іванківського р-ну, 283, 534 

Хутір Михайлівський (залізнична станція), 378 

Ц 

Церковщина, с., Київського пов., 208 

Циблі, с., Переяславського р-ну, 297, 534 

Ч 

Червоний Трактир, х., Приміської зони Київської міської ради, 218 

Черевки, с., Лехнівського р-ну, 319, 534 

Черкаси, м., 372, 583, 588, 599 

Черкаська обл., 570, 571, 572, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 583, 584, 585, 

588, 589, 591, 593, 594, 598, 599, 605, 606, 607, 609, 610 

Черкаський окр., 38, 63, 588 

Черкаський пов., 38, 579, 583, 591, 593, 607 

Черкащина, 420 

Чернігівська губ., 47, 81, 84, 147, 209, 312, 318, 331, 334, 341, 345, 346, 476, 

523, 524, 525, 526, 530, 531, 533, 535, 536, 541, 586 

Чернігівська обл., 432, 575, 579, 588 
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Чернігівський окр., 366 

Чернігівський округ зв’язку, 173 

Чернігівщина, 343 

Черняхів, с., Київського пов., 80, 163, 216, 524, 537, 543 

Черняхівська вол., 80 

Чигирин, м., 589, 599 

Чигиринський пов., 589, 606 

Чоколівський район, 82 

Чопилки, с., Переяславського пов., 202 

Чоповичі, с., Малинського р-ну, 575 

Чоповичі, с., Радомисльського пов., 576, 596 

Чорнобиль, м-ко, Чорнобильського пов., 77, 144, 145, 146, 201, 202, 414, 418, 

442, 465, 521, 524, 537, 543, 548, 549, 550, 564, 567 

Чорнобиль, м-ко, Малинського окр., 139, 401, 563 

Чорнобиль, м., 111 

Чорнобиль, смт., 395, 566, 571 

Чорнобильська волость, 78 

Чорнобильське лісництво, 426 

Чорнобильський пов., 22, 60, 65, 68, 71, 74, 77, 86, 87, 89, 131, 144, 152, 153, 

165, 201, 203, 204, 206, 215, 220, 335, 337, 414, 418, 425, 462, 463, 464, 521, 

523, 524, 528, 530, 536, 537, 541, 542, 543, 544, 548, 549, 550, 551, 564, 567, 

590, 592, 605 

Чорнобильський р-н, 313, 337, 395, 401, 527, 566, 571 

Чорноморський округ зв’язку, 174 

Ш 

Шевченківський окр., 38, 39, 429, 572, 574, 575, 580, 609 

Шевченківський р-н, 400 

Шепелицька вол., 425 

Шепелицька лісова дача, 426 

Шибене, с., Київського пов., 53 
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Шпилі, с., Іванківського р-ну, 239, 534 

Шпитьки, с., Київського пов., 78, 168, 169, 524, 537 

Шпитьки, с., Київського р-ну, 189, 497, 553 

Шпитьки, с., Приміської зони Київської міської ради, 272, 534 

Шпола, м-ко, Звенигородського пов., 609 

Шубівка, с., Київського пов., 126, 546 

Щ 

Щербанівка, с., Звенигородського пов., 571 

Щуча Гребля, с., Дмитріївського р-ну, 575 

Щучинка, с., Київського пов., 167 

Ю 

Юшки, с., Київського пов., 167 

Я 

Яготин, м., 109 

Язвинка, с., Київського пов., 318, 534 

Янівка, с., Богуславського р-ну, 473, 540 

Янковичі, с., Васильківського р-ну, 344, 535 

Японія, 129 

Ярешки, с., Переяславського пов., 334, 535 

 


