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ПЕРЕДМОВА

Дніпропетровщина – колисанка козацтва і космічне серце України. Усе, що 

відбувалося у нашому краї, знайшло відображення в документах, що зберігаються 

в Державному архіві Дніпропетровської області.

Інтенсивне створення документальних джерел з історії краю починається з 

бурхливим процесом заселення території Новоросії у другій половині XVIII ст. піс-

ля виходу у 1762, 1763 роках маніфестів Катерини II.

Першими колоністами на території Катеринославської губернії були пере-

селенці з Швеції, пізніше з’явилися нові колонії, засновані німцями – лютеранами 

та менонітами.

Але одним з найцінніших і найдавніших в краї був архів Коша Нової Січі 

(1734–1775), який тривалий час зберігався в архіві Катеринославської губернської 

канцелярії. Одним з перших дослідників цього архіву був голова Катеринославсь-

кої єпархії архієпископ Гавріїл, який на основі документів Коша Запорізького та 

Самарського Пустельно-Миколаївського Монастиря видав «Очерк повествования 

о Новороссийском крае».1

Справу архієпископа Гавріїла продовжив єпископ Катеринославський і Та-

ганрозький Феодосій, завдяки публікаціям якого до широкого кола читачів було 

доведено документи духовної консисторії, архієрейського дому, монастирів та 

приватних архівів, які висвітлювали маловідомі сторінки історії краю.

У березні 1783 р. на основі об’єднання Азовської та Новоросійської губерній 

було створено Катеринославське намісництво, але тільки шість років потому до 

Катеринослава було переведено губернське правління, і він почав функціонувати 

як адміністративний центр намісництва.

У 1794 році у Катеринославі з’явилися перші казенні підприємства – сукон-

на та шовково-панчишна фабрики.2

У 1800 році управління іноземними колоніями було покладено на Контору 

опікунства Новоросійських іноземних поселенців, яка відала 22 колоніями, що 

були розташовані в Катеринославській, Таврійській та Херсонській губерніях. У 

діловодстві Контори створювалася велика кількість документів, що дозволяло до-

сить повно простежити процес заселення Новоросійського краю.

Характерними для ХIХ століття були труднощі на шляху збереження та вико-

ристання архівів. Непоодиночні були випадки нищення цінніших документів через 

недосвідченість їх власників, а також і внаслідок зловживань окремих посадових 

осіб. З метою привернути увагу громадськості до збереження документальних 

пам’яток, місцевою інтелігенцією почали створюватися різні товариства і комісії, 

провідне місце в роботі яких посідали питання вивчення та збереження архівних 

документів.

16 березня 1903 р. у Катеринославській губернії було створено вчену ар-

хівну комісію. Це була напівофіційна установа, що одночасно виконувала функ-

ції місцевого історичного товариства і діяла на громадських засадах.3 Архівісти 

і дослідники історичних пам’яток з великою вдячністю згадують імена В.О. Бід-

нова, А.С. Синявського, В.Д. Машукова, М.І. Миклашевського, Я.П. Новицького, 

Д.І. Дорошенка, В.В. Данилова, В.І. Пічети, Д.І. Яворницького. Завдяки подвижни-

цькій діяльності цих істориків, архівістів та археографів було врятовано, описано 

і введено до наукового обліку безліч архівних документів. Серед них архіви ново-

1 Яворницкий Д.И. История города Екатеринослава. – Днепропетровск, 1989. – С. 72
2 Дніпропетровськ: віхи історії. – Дніпропетровськ, 2001, – С. 58.
3 Літопис вченої архівної комісії / Під ред. А.С. Синявського. – Катеринослав, 1904–1915. –

Вип. 1–10.
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московського і верхньодніпровського поліцейських управлінь, Нижнього земсько-

го суду та багатьох ін. Саме Комісією вперше було порушено питання необхідності 

створення Центрального губернського архіву.4

За період свого існування (1903–1916 рр.) комісія видала 10 томів «Летопи-

сей Екатеринославской ученой архивной комиссии», в яких знайшли відображен-

ня різні напрями історичної науки. Особлива увага приділялась дослідженням з 

історії козацтва, а також питанням генеалогії дворянських родів.5

За часів революційних подій та громадянської війни величезна кількість 

приватних архівів, колекцій монастирів, церков, органів духовного управління за-

знала невідновних втрат.

У 1917–1919 рр. архівних установ на Дніпропетровщині не було.

8 серпня 1920 року при Катеринославському відділі народної освіти було 

створено губернську архівну комісію, якій вдалося провести частковий облік ар-

хівів установ, підприємств та приватних осіб до 1917 року. 1 лютого 1922 року було 

утворено Катеринославське архівне управління і підпорядкований йому губернсь-

кий архів. На губарх покладалися завдання охорони, виявлення, опису, дослід-

ження і видання архівних документів. Першим завідуючим губархом був призна-

чений професор Д.І. Яворницький, який пропрацював на цій посаді до 16 серпня 

1924 року.6

Попри вкрай тяжкий фінансовий стан, губарху вдалося врятувати докумен-

ти Катеринославського губернського правління і духовної консисторії XVIII–XIX ст. 

На цей час величезна кількість документів знаходилася на складах паперового 

тресту, який, не дивлячись на протести губарху, готував найцінніші документи для 

переробки на вторинну сировину.

За власні кошти Д.І. Яворницький та його співробітники організували пере-

везення до губернського архіву понад 4 тисячі пудів архівних документів, чим вря-

тували їх від знищення.7

Відповідно до постанови Раднаркому України від 10 червня 1925 року про 

перехід на триступеневу систему управління, губернське архівне управління було 

ліквідовано. Всі зібрані документи було передано Катеринославському (з 1926 р. –

Дніпропетровському) окружному управлінню. В 1926 році через укрупнення ок-

ругів Дніпропетровське і Павлоградське окружні архівні управління злилися в єди-

ний окружний архів. Тоді ж відбулося й розмежування фондів. Частина їх, за період 

до 1917 року, передавалася в новостворений крайовий історичний архів. Основу 

крайового історичного архіву складали документи Новоросійської і Азовської 

губернських канцелярій (1765–1798 рр.), Таврійського і Азовського генерал-гу-

бернаторів (1775–1866 рр.), канцелярії Кременчуцького оберкоменданта бри-

гадира Черткова (1768–1770 рр.), Катеринославського намісницького правління 

(1785–1798 рр.), канцелярії Катеринославського цивільного губернатора (1797–

1914 рр.), Таврійського й Катеринославського губернських землемерів (1788–

1918 рр.), канцелярії Азовського козачого війська (1827–1871 рр.), Катери-

нославського духовного правління (1784–1832 рр.) та духовної консисторії (1785–

1918 рр.), особисті фонди родин Фалц-Фейнів, Миргородських, Струкових, Гудови-

чей, Олексійових, Родзянко, Нечаєвих, Синельникових, Шмакових та ін.8

4  Синявский А.С. Первое десятилетие существования Екатеринославской ученой архивной ко-

миссии // Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии. – Екатеринослав, 1915. –

Вип. 10. – Арк. 3–15.
5 Ковальский Н.П., Абросимова С.В. Из истории Екатеринославской ученой архивной ко-

миссии (1903–1916 гг.) //Археографический Ежегодник за 1988 г. – М., 1989.
6  Державний архів Дніпропетровської області (далі ДАДО). – Ф. Р-158, оп. 2, спр. 89, арк. 1–9.
7  Центральний державний архів Вищих органів влади та управління України (ЦДАВО). – Ф. 14, 

оп. 1, спр. 64, арк. 14, 14 зв.
8  ДАДО. – Ф. Р-1684, оп. 2, арк. 3.
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Згідно зі структурою, затвердженою РНК УСРР в червні 1925 р., Катери-

нославський окружний архів було віднесено до 1 категорії зі штатною чисельністю 

8 працівників.9

У 1930 р. знову відбулися зміни у системі місцевих органів архівного уп-

равління, що було пов’язане з ліквідацією округів. Замість ліквідованих окружних

управлінь було створено архівні управління при міських радах, які з 1 жовтня 

1931 р. почали діяти в містах Дніпропетровськ, Запоріжжя, Кривий Ріг та Меліто-

поль. На новостворені архівні установи покладалися обов’язки керівництва архів-

ною справою не лише в межах міста, а й у районах, що перебували на території 

колишніх округів.

У березні 1932 р., у зв’язку з перехідом на триступеневу систему управління 

і утворенням областей, було створено Дніпропетровське обласне архівне управ-

ління.10

У цьому ж році сховище місцевого архівного управління і крайовий архів 

було реорганізовано в Дніпропетровський обласний історичний архів.11 Він був 

розташований в двох будинках у нагорній частині міста і складався з 2 відділів: 

феодально-кріпацької і капіталістичної епох та архіву Жовтневої революції і таєм-

ної частини. До 1940 р. штат архіву нараховував 43 особи.12

Напередодні Другої світової війни в Дніпропетровському обласному істо-

ричному архіві зберігалося понад 770 тисяч справ, що охоплювали хронологічний 

період з 1738 по 1941 роки.

У 1940 році, за звітними даними, читальний зал відвідали 27 дослідників, 

яким було видано 3361 справу.13 Працівниками архіву в місцевих засобах масової 

інформації було опубліковано 22 статті з історії краю.14

20 травня 1932 року Секретаріатом ЦК КП(б)У було прийнято постанову 

щодо створення обласних партійних архівів. Відповідно до неї, обласному істпар-

ту, що був утворений в 1922 році, передавалися архівні матеріали партійної секції 

при обласному історичному архіві. Ці документи створили основу партійного ар-

хіву, який був сектором Дніпропетровської філії Інституту історії партії і Жовтне-

вої революції і одночасно входив до складу відділу культури і пропаганди обкому 

партії.15

У липні 1936 року Дніпропетровський обласний партійний архів був виділе-

ний зі складу істпарта і став самостійною установою.16

Непоправний збиток був нанесений обласному архіву у роки Другої світової 

війни.

За постановою ЦК ВКП(б) та РНК СРСР «Про порядок вивозу та розміщення 

людських контингентів і цінного майна» від 27 червня 1941 року, майно, сировину 

та продовольчі запаси, які неможливо було вивезти, з метою запобігання вико-

ристання їх ворогом, мали бути зруйновані, знищені, спалені.17

Наприкінці червня 1941 року подібні вказівки радянського керівництва 

отримали і архівні установи, розташовані у зоні воєнних дій або у безпосередній 

близькості від неї.18

9  Нариси історії архівної справи в Україні. – Київ, 2002. – C. 372, 373.
10 ЦДАВО України. – Ф. 166, оп. 2, спр. 134, арк. 78 зв., 79.
11 ДАДО. – Ф. Р-416, оп. 1, спр. 138, арк. 173, 175, 177–182.
12 Там само. – Ф. Р-1684, оп. 5, спр. 12, арк. 6.
13 Там само. – Ф. Р-268, оп. 3, спр. 12, арк. 405.
14 Там само. – Арк. 4.
15 ДАДО. – Ф. П-19, оп.1, спр. 23, арк. 91.
16 ДАДО. – Ф. П-19, оп.1, спр. 116, арк. 8.
17 Отечественные архивы. – 1995 р. – № 2. – С. 29.
18 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). – Ф. 5325, оп. 10, спр. 2. арк. 4.
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Підлягали евакуації особливо цінні документи, такі, що характеризували 

обороноздатність країни, документи оперативного значення, необхідні для ро-

боти радянських органів, матеріали, які могли бути використані у ворожих цілях 

та інші подібні. В першу чергу вивозився обліковий і науково-довідковий апарат 

обласного архіву. Документи, що мали винятково історичне значення, дозволено 

було залишити на місцях, за умов їх розосередження по архівосховищах. У випад-

ку окупації міста фонди у приміщенні архіву мали бути приведені у хаотичний стан. 

На практиці, з обласного архіву було вивезено здебільшого документи 20–30-х 

років, а безцінні документи XVII–XIX століть залишилися ворогу. Тільки незначна 

частина фондів обласного і партійного архівів дісталися місць розташування в м. 

Актюбінськ (Казахстан) та м. Чкаловськ (нині м. Оренбург).

Залишені в окупованому Дніпропетровську культурні цінності дуже скоро 

привернули до себе увагу представників «нового порядку».

В лютому 1942 року штадткомісар Дніпропетровська видав наказ про кон-

фіскацію всіх архівів і музеїв міста, особлива увага була приділена документам 

партійного архіву. За даними представника Айнзацштабу – провідної організації 

окупаційної влади у культурній галузі, – на момент приходу німецької армії в об-

ласному і партійному архівах Дніпропетровська зберігалося 3100 фондів загаль-

ною кількістю 1 млн 195 тис. справ.19

Протягом 1942–1943 років в архівах Дніпропетровська німецькими істори-

ками під керівництвом д-ра К. Штумппа проводилась робота. В першу чергу упо-

рядковували та відбирали документи партійного архіву. Це було обумовлено тим, 

що в Дніпропетровську німці зіткнулися чи не з найбільшою колекцією документів 

обласного комітету Комуністичної партії.

Іншим напрямком роботи з архівними документами було вивчення дже-

рел з історії колонізації Півдня України. У червні 1943 р. К. Штумпп надіслав до 

Міністерства окупованих східних областей перелік 18 фондів, в яких концентрува-

лися відомості щодо «фольксдойче».20 Сьогодні лише один фонд № 134 («Контора 

опекунства Новороссийских иностранных поселенцев, г. Новороссийск») збері-

гається в держархіві Дніпропетровської області. Долю решти архівних документів 

щодо історії німецької колонізації досі не з’ясовано.

Значний інтерес німці виказували до документів науково-дослідних уста-

нов, що були зосереджені в обласному центрі. Після визволення на залізничній 

станції Дніпропетровська було знайдено підготовлений до вивозу архів академіка 

Л.В. Писаржевського.21

Восени 1943 року, у зв’язку з наближенням лінії фронту був проведений 

основний вивіз архівних колекцій. Документи партійного архіву було вивезено 

спочатку до м. Кракова, згодом до м. Ратібор. У 1946 р. в Дніпропетровськ повер-

нулося лише 10,5 тис. одиниць зберігання.22 До обласного архіву з евакуації по-

вернулося тільки 43 тис. справ.23 Загалом під час війни обласним архівом втрачено 

більше 90%, а партійним – близько 50% архівних документів.

Загалом за період окупації було втрачено 2700 архівних фондів обсягом 

близько 768 тисяч справ за 1738–1941 рр. Загальний збиток, заподіяний архіву, 

склав понад 820 тисяч карб. (грош. знаків 1945 р.).24 Загинули фонди Новоросій-

ської губернської канцелярії 1765–1798 рр., Катеринославського губернського і 

19 ЦДАВО. – Ф. 3676, спр. 74, арк. 1–6; спр. 75, арк. 346–351.
20 Там само. Ф. 3206. Оп. 5, спр. 3, арк. 119.
21 Лев Володимирович Писаржевський, 1871–1938 рр. : Опис документальних матеріалів осо-

бистого фонду 680. 1871–1967 рр. – К.: Наукова думка, 1970. – С.6 
22 ЦДАВО. – Ф. 3676, оп. 1, спр. 232, арк. 38; спр. 225, арк. 268, 295.
23 Там само. – Ф. 14, оп. 1, спр. 2488, арк. 8.
24 Там само. –Ф.14, оп. 1. спр. 2316, арк. 26.
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міського магістратів 1780–1866 рр., правителя Катеринославського намісниц-

тва 1783–1796 рр., Межової експедиції Катеринославського намісництва 1792–

1799 рр., Катеринославської міської думи 1792–1917 рр., Катеринославської па-

лати карного суду 1789–1869 рр., Гірничого управління Півдня Росії 1891–1922 рр. 

та ін. В них знаходилися відомості з історії Запорізької Січі, Турбаївського повстан-

ня, перебування О.С. Пушкіна в Катеринославі, про корисні копалини, гідрологію 

р. Дніпро та ін.

У травні 1945 р. поблизу м. Потсдам було знайдено близько 200 справ Дні-

пропетровського обласного архіву, датованих кінцем XVIII–початком ХІХ ст. Воче-

видь це була частина фонду «Катеринославського намісництва».

Окремі історичні джерела з історії нашого краю XVIII–початку ХХ ст. після 

Другої світової війни не повернулися до Дніпропетровська, а залишилися в Цен-

тральному державному історичному архіві (м. Москва), Центральному держав-

ному історичному архіві (м. Санкт-Петербург), Центральному державному архіві 

стародавніх актів (м. Москва), Державному архіві Одеської області (м. Одеса), в 

Центральному державному історичному архіві України (м. Київ) та Центральному 

державному архіві вищих органів влади (м. Київ). В наш час документи держархіву 

(у копіях) можна зустріти в бібліотеці Конгресу США, Федеральному архіві (м. Коб-

ленц) та інших сховищах.

Майже відразу після визволення Дніпропетровська в жовтні 1943 року від 

окупації архівісти почали збір та відновлення архівних фондів і колекцій. У зв’язку з 

тим, що архівосховища під час бомбардувань були зруйновані, обласний архів був 

переведений до будинку лютеранської кірхи, розташованої майже в центрі міста.

У 50–60 роки XX ст. облдержархів став активно комплектуватися як доку-

ментами на паперовій основі, так і фото та кінофонодокументами. Цьому в значній 

мірі сприяло створення в 1967 році госпрозрахункового відділу з науково-техніч-

ного опрацювання документів. Велика робота у цей час проводилася в обласному 

партійному архіві з систематизації та обліку фондів, використанню і публікації до-

кументів.

У 1975 році держархів області переїхав у спеціально побудоване для нього 

приміщення по вул. К. Лібкнехта, 89, а партійний архів у 1978 році – у новий буди-

нок по вул. Ленінградській, 10.

У 1980 році облдержархів було перейменовано в державний архів Дніпро-

петровської області.

У листопаді 1988 р. було ліквідовано архівний відділ Дніпропетровського 

облвиконкому. Функції з організації і координації архівної справи в області пере-

дані державному архіву.

Згідно Постанови Президії Верховної Ради України від 27 серпня 1991 року 

архіви Компартії було передано до Державного архівного фонду, що поклало край 

паралельному функціонуванню державного і партійного архівних фондів.25

До держархіву області надійшли 2934 фонди загальним обсягом 542509 

справ.

Відповідно до постанови Президії Верховної Ради України від 9 вересня 

1991 р., на державне зберігання надійшли деякі категорії документів колишньо-

го КДБ УРСР, зокрема архіво-слідчі справи репресованих громадян, трофейні та 

фільтраційні справи осіб, що під час Другої світової війни були вивезені на приму-

сові роботи до Німеччини та ї ї союзників.26

25 Указ Президії Верховної Ради України «Про передачу архівів Компартії України у порядкуван-

ня Головному архівному управлінню при Кабінеті Міністрів України» // Відомості Верховної 

Ради України. – 1991. – № 40.
26 Указ Президії Верховної Ради України «Про передачу архівних документів Комітету держав-

ної безпеки України до державних архівів республіки» // Відомості Верховної Ради України. 

– 1991. – № 46.
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У цей час розпочалося масове розсекречення архівних документів. Ця ро-

бота мала принципове значення для введення в науковий обіг тисяч справ, рані-

ше захованих з ідеологічних міркувань від дослідників, краєзнавців, пошуковців 

тощо, зняття необґрунтованих обмежень на доступ до архівної інформації.

В 1993 році на державне зберігання від управління МВС в Дніпропетровсь-

кій області надійшло 63 справи за 1930–1933, 1946–1952 роки з відомостями про 

осіб, що були розкуркулені та вислані за межі області.

У 2000 році архівні фонди поповнилися переданими з Управління СБУ у 

Дніпропетровській області кримінальними справами несудових органів за 1920–

1999 рр. загальною кількістю 11441 одиниця зберігання.

З 1996 року держархів області входить до структури обласної державної ад-

міністрації.

У вересні 2005 р. відбулися структурні зміни. Тепер у державному архіві 

області працюють відділи: організації і координації архівної справи; зберігання, 

обліку та довідкового апарату; формування Національного архівного фонду та 

діловодства; інформації та використання документів; матеріально-технічного за-

безпечення і обслуговування приміщень, а також сектори: фінансово-економіч-

ний; кадрової роботи, державної служби та діловодного забезпечення; мікрофіль-

мування і реставрації документів. Положення про держархів області затверджено 

розпорядженням голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 

12.10.05 р. № 390-р.

Станом на 1 січня 2009 року в Державному архіві Дніпропетровської облас-

ті зберігаються 6280 фондів на 1697739 одиниць зберігання за 1722–2008 роки, 

а також 12592 од. зберігання науково-технічної інформації за 1932–1987 роки; 

52795 фотодокументів за 1890–2008 роки; 439 од. зб. фонодокументів за 1961–

1991 роки та 39 од. зб. кінодокументів за 1961–1992 рр.

Крім фондів установ, підприємств та організацій, які діяли на території об-

ласті до і після 1917 року, в архіві зберігаються документи особового походження 

(спогади, рукописи, листи та ін.), що надійшли від ветеранів громадянської та Ве-

ликої Вітчизняної війн, відомих вчених: академіка Л.В. Писаржевського, дійсного 

члена АН УРСР В.І. Моссаковського, члена-кореспондента АН СРСР Е.І. Дружиніної, 

професорів М.А. Розенберг, І.І. Крижановської, Г.В. Мельникова, діячів літератури 

та мистецтва.

Щоб опанувати досить великий масив документів Державного архіву області, 

відвідувачі повинні мати у своєму розпорядженні досконалий пошуковий апарат.

Науково-довідковий апарат за період до 1917 р. містить у собі 113 описів, 

систематичний каталог, фондову картотеку, що систематизована за галузевою 

та предметною ознаками, картотеку втрачених фондів. Крім цього, у держархіві 

області розроблені міжфондові покажчики на метричні книги церков Катери-

нославської губернії, предметно-тематичний та географічний покажчики до фон-

ду «Канцелярія Катеринославського губернатора», огляд фонду «Катеринославсь-

ка контора іноземних поселенців Південного краю Росії (1781–1857 рр.)», а також 

тематичні огляди фондів: «Документи ДАДО як джерело по історії Півдня України», 

«Канцелярія Катеринославського губернатора» та ін. До тематичних переліків 

документів варто віднести: «Положення робітничого класу та робітничий рух на 

Півдні Росії. 1896–1906 рр.», «Науково-технічні товариства Росії. 1866–1917 рр.», 

«Єврейське населення Дніпропетровщини», «Історія німецьких поселень на Дні-

пропетровщині», «90-річчя Дніпропетровського гірничого інституту» тощо.

На документи після 1917 року складено 14336 описів, систематичний, імен-

ний та географічний каталоги, фондову картотеку, систематизовану за галузевою 

та предметною ознаками, а також картотеку втрачених фондів, ліквідованих уста-

нов, іменну картотеку столу довідок, тематичну картотеку з виконання запитів 

соціально-правового характеру. У 90-ті роки в держархіві складені алфавіт-
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ні картотеки на осіб, що мешкали на окупованій території у 1941–1943 рр., на 

фільтраційні справи (по фондах СБУ по Дніпропетровській області), на репатрій-

ованих громадян. З протокольної частини виконкому Дніпропетровської обласної 

Ради народних депутатів архів одержав класифікатор до документів, побудований 

за галузевою ознакою. Міжфондові покажчики складені на документи 38 фондів 

комітетів незаможних селян, а також ревкомів, що відклалися у фондах «Викон-

ком Катеринославської повітової Ради робочих, селянських та червоноармійсь-

ких депутатів», «Відділ управління виконкому Нікопольської міської Ради робочих, 

селянських та червоноармійських депутатів». Фондові покажчики має 41 фонд. 

Огляди архівних фондів подані «Радою народного господарства Дніпропетровського 

економічного району (1957–1962 рр.)» та «Придніпровського економічного райо-

ну (1963–1965 рр.)». Тематичні огляди фондів розроблені на «Науково-технічні то-

вариства СРСР (1945–1973 рр.)», «Історію містобудування й архітектури, охорону 

пам’ятників історії і культури (1944–1972 рр.)», «Управління культури виконкому 

Дніпропетровської обласної Ради народних депутатів» та ін. В архіві підготовлено 

22 тематичних переліка документів, серед них: «Промисловість і ро бітничий клас 

УРСР, 1946–1965 рр.», «Історія української радянської літератури (1917–1982 рр.)», 

«Злочини нацистів у період Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. стосовно гро-

мадян єврейської національності на тимчасово окупованій території», «Унікальні до-

кументи ГАФ СРСР у держархіві Дніпропетровської області», «Архіви, музеї, бібліоте-

ки Дніпропетровська у роки Другої світової війни» та ін.

Документи колишнього партійного архіву подані 7545 описами, систематич-

ним каталогом, фондовою картотекою, персональними (алфавітними) картотека-

ми: по чищенню рядів партії у 1921, 1924, 1929, 1934 рр.; на осіб, які пройшли по 

протоколах засідань бюро партійних органів; на учасників підпільно-партизансько-

го руху на території Дніпропетровської області в роки Великої Вітчизняної війни; на 

осіб, репресованих у 30– початку 50-х років. Огляд є на фонд «Катеринославський-

Дніпропетровський окружний комітет КП(б)У (1923–1930 рр.)», тематичні огляди 

фондів складені на «Документи ДАДО як джерело по історії Півдня України (1914–

1928 рр.)», «Катеринославський губком КП(б)У», «Катеринославський – Дніпропет-

ровський окружком КП(б)У», «Дніпропетровський обком КПУ» та інш.

За період свого існування держархів області підготував такі довідкові ви-

дання: «Державний архів Дніпропетровської області». Путівник /вид. 1. – Дніпро-

петровськ, 1960, вид. 2 П. – Київ, 1987/; «Лев Володимирович Писаржевський. 

1871–1938 рр.» Опис документів особового фонду. – Київ, 1970; «Контора опікунс-

тва новоросійських іноземних поселенців» 1781–1857 рр., том 1, анотований опис 

справ 1781–1818 рр., – Дніпропетровськ, Київ, 1997.

Документи, що зберігаються в держархіві Дніпропетровської області, ши-

роко використовуються в соціально-культурних цілях. Зацікавлені установи та 

організації інформуються про наявність документів з актуальної тематики, про-

водяться екскурсії, готуються публікації документів у періодичній пресі, організо-

вуються радіо- та телепередачі. Архівом підготовлено і видано збірники документів 

та матеріалів: «Жовтень у Катеринославі». – Дніпропетровськ, 1957; «Дніпропет-

ровська область у роки Великої Вітчизняної війни Радянського Союзу 1941–1945 

рр.». – Дніпропетровськ, 1962; «Громадянська війна на Катеринославщині» (лю-

тий 1918–1920 рр.). – Дніпропетровськ, 1968; «Катеринославщина у революції 

1905–1907 рр.». – Дніпропетровськ, 1975; «Дніпропетровську – 200 років». – Київ, 

1976; «Братерством сильні (1917–1982 рр.)». – Дніпропетровськ, 1982; «Н. Махно 

і махновський рух». – Дніпропетровськ, 1993; «Спадщина». Ювілейний збірник до 

75-річчя держархіву Дніпропетровської області. – Дніпропетровськ, 1999; «Спад-

щина-2». Ювілейний збірник до 85-річчя держархіву Дніпропетровської області. –

Дніпропетровськ, 2008; «Розкуркулення, колективізація, голодомор на Дніпро-

петровщині (1929–1933). Збірник документів. – Дніпропетрівськ, 2008.
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Великий інтерес в суспільстві мають документальні виставки, присвячені іс-

торичним подіям в житті краю та всієї країни. В практику роботи з популяризації 

документів увійшло видання в електронному вигляді каталогів цих виставок.

При активній участі співробітників держархіву області підготовлені: том «Іс-

торія міст та сел Української РСР. Дніпропетровська область» (1 та 2 вид., – Київ, 

1969, 1977); «Книга пам’яті України. Дніпропетровська область». – Дніпропет-

ровськ, 1993–1996; довідник «Вулиці та площі Дніпропетровська» та ін. На даний 

час документи держархіву використовуються для підготовки видання «Реабіліто-

вані історією» під керівництвом Інституту історії АН України.

У державному архіві Дніпропетровської області є науково-довідкова 

бібліотека, що нараховує 22140 примірників, що включає книги по історії місце-

вого краю (1848–1998 рр.), архівознавську літературу, листівочний фонд (1899–

1918 рр.); газетний фонд (1882–1998 рр.) – 1917 р. окремі номери за деякі роки; 

журнали (1880–1998 рр.); єпархіальні відомості (1873–1914 рр.); збірку законів 

Російської імперії за 1832, 1842, 1857, 1876–1916 р. – частково. Довідковий апа-

рат поданий книжковим, газетним та журнальним каталогами.

Основними напрямками у роботі держархіву області на сучасному етапі є 

забезпечення зберігання, удосконалення науково-довідкового апарату, комплек-

тування і всебічне використання документів. Умови для цього є. Архів розташо-

вується у двох корпусах проектною місткістю 3,5 млн справ. Тут забезпечується 

дотримання основних вимог, запропонованих до електроустаткування, світлового 

режиму, пожежної безпеки та збереженню документів. Сховища обладнані мета-

левими стелажами. Для кращого зберігання документів проводиться картонуван-

ня. Регулярно здійснюються консерваційно-профілактичні заходи та контроль за 

технічним станом кінофотофонодокументів та мікрофільмів страхового фонду. 

Лабораторія архіву планомірно веде комплекс робіт з ремонту, реставрації та під-

шивки справ.

В архіві працює дві читальні зали, які щорічно відвідують близько 150 дослід-

ників з України, країн близького та далекого зарубіжжя, зокрема з Великобританії, 

Німеччини, Канади, Ізраїлю, Польщі, США, Японії та Сербії. По запитах і заявах грома-

дян, установ і організацій щорічно надаються понад 5 тис. довідок з широкого спектру 

соціально-правових питань. Постійно зростає кількість генеалогічних запитів.

Нагальною вимогою часу стає інформатизація архівної справи. В архіві 

створені і постійно поповнюються електронні бази даних на фонди архіву, розкур-

кулених, репресованих і висланих громадян, облікові картотеки фондів і справ 

архіву, запитів соціально-правового характеру.

Значне збільшення попиту на ретроспективну інформацію призвело до не-

обхідності видання довідника, який би максимально повно знайомив користува-

чів з документальною і інформаційною базою архіву.

Перше (1960 р.) і друге (1987 р.) видання Путівника по фондах держархіву 

Дніпропетровської області відрізнялися, перш за все, заполітизованістю та тен-

денціозністю у висвітленні історичних подій. Близько третини документів, що на 

той час зберігалися у фондах архіву, взагалі були не анотовані і навіть не включені 

до загального переліку фондів.

Основна мета пропонованого Путівника – ознайомити дослідників із всією 

інформацією, що міститься в архівних фондах і колекціях, а також полегшити і 

прискорити пошук необхідних відомостей. Саме цим і керувалися укладачі, що го-

тували його до друку.

Характеристики на фонди періоду до 1917 року, періоду Тимчасового уряду, 

УНР, Української держави та УСРР, періоду Радянської доби та незалежності склала 

начальник відділу К.В. Левчук, окремі підрозділи Путівника підготовлені головним 

науковим співробітником А.О. Івлевою, головним спеціалістом В.Б. Остапчук, 

завідувачем сектору О.Є. Липською, спеціалістом I категорії Л.А. Шкурідіною.
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*  *  *

В третє видання Путівника по фондах Державного архіву Дніпропетровської 

області увійшли характеристики всіх без винятку фондів, що зберігаються в архіві 

станом на 1 січня 2009 року.

Путівник складається з двох томів.

До першого тому включено 6 розділів:

- фонди періоду до 1917 року;

- фонди періоду Тимчасового уряду, УНР, Української держави та УСРР (1917–

1921 рр.);

-  фонди періоду Радянської доби та незалежної України;

- фонди періоду нацистської окупації (1941–1943 рр.). Комісія з розслідуван-

ня злочинів нацистських загарбників;

- фонди особового походження, колекції;

- документи нефондової організації.

- довідка про адміністративно-територіальний поділ; іменний, географічний 

та предметно-тематичний покажчики; список скорочень а також ілюстрації.

До другого тому включено загальний перелік фондів; перелік фондоутворю-

вачів за алфавітом; характеристики довідкового апарату (картотек, покажчиків, 

оглядів); видання Державного архіву Дніпропетровської області та публікації за 

документами архіву; методичні розробки архіву.

Додатки:

Видання Державного архіву Дніпропетровської області та публікації за до-

кументами архіву.

Методичні розробки архіву.

Основна частина Путівника складається з індивідуальних характеристик ок-

ремих фондів або груп однорідних фондів, що містять багатоаспектну документну 

інформацію. Описова стаття включає наступні елементи: назву фонду державною 

мовою та мовою оригіналу (по останній офіційній назві фондоутворювача в межах пе-

ріоду, за який в архіві зберігаються документи), кількість одиниць зберігання, крайні 

дати, види довідкового апарату, мову, історичну довідку та анотацію документів.

Попереду номерів фондів періоду до 1917 року стоїть літера «Ф.»; періоду 

після 1917 р. – «Ф. Р-», колишнього партійного архіву – «Ф. П-».

На групи однорідних фондів складено загальні характеристики, що містять 

узагальнення найменування установ – фондоутворювачів, історичну довідку, ано-

тації документів всіх фондів, а нижче вміщено перелік фондів з їх обліково-довід-

ковими даними.

В анотації, крім основних видів документів, окремо виділені особово цінні чи 

унікальні документи з вказівкою на рік їх створення та номер справи, що їх містить.

У зв’язку з відсутністю достатньої кількості відомостей для складання індиві-

дуальних характеристик на окремі фонди окупаційного періоду (1941–1943 рр.), 

були складені загальні історичні довідки, наприклад, «промислові підприємства» 

та інші. 

Всі дати в Путівнику до 1 (14) лютого 1918 року подані за старим стилем, 

з 1 (14) лютого 1918 року – за новим стилем.

Перелік фондів супроводжується позначками: наявні, передані фонди – 

примітка (*); приєднані – (**), втрачені – (***), утилізовані – (****), пропущені но-

мери – (*****), частково втрачені – (******). В переліку фондів після деяких но-

мерів фондів вказаний той же номер з позначкою (******). Це пояснюється тим, що 

певна частина наявних фондів була втрачена під час Другої світової війни.
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Державний архів Дніпропетровської області розташований в двох будинках 

міста за адресами: 

вул. К. Лібкнехта, 89, м. Дніпропетровськ, 49069 (корпус 1) та 

вул. Ленінградська, 10, м. Дніпропетровськ, 49070 (корпус 2).

Тел.: (0562) 93-08-90; тел./факс: (0562) 93-30-46.

E-mail: dado@adm.dp.ua.

Web-сторінка: http//www.archieves.gov.ua/Archves/

Читальні зали працюють з понеділка по четверг, з 10:00 до 17:00. 

Стіл довідок працює по понеділках та середах з 10:00 до 17:00. 

Приймальні дні директора архіву – по понеділках з 10:00 до 18:00; 

заступника директора архіву – по середах з 10:00 до 18:00. 

Перерва з 13:00 до 13:45. 

П’ятниця – короткий робочий день до 17:45. 

Остання п’ятниця кожного місяця – санітарний день.
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЕС   – атомна електростанція

АН   – Академія Наук

АСУТВ   – автоматизована система управління технічним виробництвом

АУ   – Архівне управління

Біофабрика  – біологічна фабрика

Будфінплан  – будівельно-фінансовий план

ВАТ   – відкрите акціонерне товариство

Виконком  – виконавчий комітет

ВДНГ   – Виставка досягнень народного господарства

ВКП(б)   – Всеросійська комуністична партія (більшовиків)

вол.   – волость

ВЛКСМ   – Всесоюзна ленінська комуністична спілка молоді

ВПШ   – Вища партійна школа

ВР   – Верховна Рада

ВРНГ   – Вища Рада Народного Господарства

ВРП   – Відділ робітничого постачання

ВУЦВК   – Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет

ВЦКНС   – Всеукраїнський Центральний комітет незаможних селян

ВЦРПС   – Всесоюзна Центральна Рада професійних спілок

ГАУ   – Головне архівне управління

ГЕС   – гідроелектростанція

ГЗК   – гірничо-збагачувальний комбінат

губ.   – губернія

губком   – губернський комітет

Губнаросвіт  – губернський відділ народної освіти

ДАДО   – Державний архів Дніпропетровської області

ДДУ   – Дніпропетровський державний університет

ДЕК   – Державна екзаменаційна комісія

Держарбітраж  – Державний арбітраж

Держбанк  – Державний банк

Держкомархів  – Державний комітет архівів України

Держкомцін  – Державний комітет цін Ради Міністрів УРСР

ДЗМО   – Дніпропетровський завод металургійного обладнання

ДІВЕПІН  – Дніпропетровський інститут відновлення та експертизи праце-

      здатності інвалідів

ДІІТ  – Дніпропетровський інститут інженерів транспорту

ДКО   – Державний комітет оборони

Дніпроінвесткоплекс – Дніпропетровський інвестиційний комплекс

Дніпропал  – Дніпропетровське паливне управління

Дніпропетровськгаз – Дніпропетровське газове управління

Донбас   – Донецький вугільний басейн

ДПУ   – Державне політичне управління

ДРЕС   – Державна районна електростанція

ДРНГ   – Дніпропетровська рада народного господарства

ДТСААФ  – добровільне товариство сприяння Армії, Авіації та Флоту

ДХТІ   – Державний хіміко-технологічний інститут

ЕПК   – експертно-перевірна комісія

ЗАТ   – закрите акціонерне товариство

ЗВК   – закритий військовий кооператив

ЗРК   – закритий робітничий кооператив

ім.   – імені
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ІМЕЛ   – інститут Маркса, Енгельса, Леніна

Істпарт   – інститут історії партії

ІТР   – інженерно-технічний робітник

КБ   – конструкторське бюро

КГЖУ   – Катеринославське губернське жандармське управління

КНР   – Китайська Народна Республіка

КНС   – комітет незаможних селян

Колгосп  – колективне господарство

КП(б)У  – Комуністична партія (більшовиків) України

КПРС   – Комуністична партія Радянського Союзу

КПУ   – Комуністична партія України

Кривбас  – Криворізький басейн

КСМУ  – Комітет спілки молоді України

ЛКСМУ   – Ленінська комуністична спілка молоді України

ЛТЕК   – лікарсько-трудова експертна комісія

м.   – місто

МВП   – Міністерство вугільної промисловості

МВС   – Міністерство внутрішніх справ

МДБ   – Міністерство державної безпеки

Мінважбуд  – Міністерство важкого будування

Мінспецбуд  – Міністерство спеціального будівництва

Міськом  – міський комітет

МТС   – машинно-тракторна станція

МЧМ, Мінчормет – Міністерство чорної металургії

Наркомат, НК  – Народний комісаріат

Наркомвнуторг – Народний комісаріат внутрішньої торгівлі

Наркомзем  – Народний комісаріат землеробства

НАФ   – Національний архівний фонд

НДІ   – науково-дослідний інститут

нім.   – німецька

НКВС   – Народний комісаріат внутрішніх справ

НКДБ   – Народний комісаріат державної безпеки

НКШС   – Народний комісаріат шляхів сполучення

НОП   – наукова організація праці

НРБ   – Народна Республіка Болгарія

НТТ   – науково-технічне товариство

ОАФ   – об’єднаний архівний фонд

Обком   – обласний комітет

обл.   – область

облкомунгосп  – обласне комунальне господарство

облпромрада  – обласна промислова рада

облрада – обласна рада

од. зб.   – одиниця зберігання

ОДПУ   – Об’єднане державне політичне управління

оз.   – озеро

о-ів   – острів

окр.   – округ

Окрвиконком  – окружний виконавчий комітет

Окркомнезем  – окружний комітет незаможних селян

оп.   – опис

оргбюро  – організаційне бюро

ОУН   – організація українських націоналістів

Партархів  – партійний архів
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п-ів   – півострів

ПНР   – Польська Народна Республіка

пов.   – повіт

ППО   – протиповітряна оборона

ПРНГ  – Придніпровська рада народного господарства

ПТУ   – професійно-технічне училище

р. (рр.)   – рік, роки

райземвідділ  – районний земельний відділ

райком  – районний комітет

РЕС   – районна електростанція

РКП(б)   – Російська комуністична партія (більшовиків)

РМ   – Рада Міністрів

р-н  – район

РНГ, раднаргосп – Рада народного господарства

РНК, раднарком – Рада Народних Комісарів

рос.   – російська

РРФСР   – Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка

РСДРП   – Російська соціал-демократична робітнича партія

РСІ   – робітничо-селянська інспекція

РСС   – районна споживча спілка

РСЧА   – робітничо-селянська Червона Армія

РТНК   – Рада транспортних надзвичайних комісій

СД   – служба безпеки (окупаційний період)

с.   – село

с-ще   – селище

смт   – селище міського типу

СНТ   – студентсько-наукове товариство

СРСР   – Союз Радянських Соціалістичних Республік

ст.   – станція

СФРЮ   – Соціалістична Федеративна Республіка Югославія

США   – Сполучені штати Америки

ТВК  – територіальна виборча комісія

ТЕЦ   – теплова електростанція

тис.   – тисяч

Торгзін   – торгівля з іноземцями

ТСОЗ   – товариства спільної обробки землі

УБВР   – управління будівельно-відновлювальних робіт

УКП  – Українська комуністична партія

укр.   – українська

Укрбанк  – Всеукраїнський кооперативний банк

Укрпромрада  – Українська промислова рада

УкрЦІЕПІН  – Український центральний інститут експертизи працездатності  

      інвалідів

Укрюс   – Українська юнацька спілка

УНР   – Угорська Народна Республіка

УРП   – управління робітничого постачання

УРСР   – Українська Радянська Соціалістична Республіка

УСРР   – Українська Соціалістична Радянська Республіка

ФЗН   – фабрично-заводське навчання

Ф.   – фонд

Ф. П   – фонди колишніх партійних архівів

Ф. Р   – фонди періоду радянської доби та незалежної України

ФРН   – Федеративна Республіка Німеччина
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ЦАУ   – Центральне архівне управління

ЦБТІ   – Центральне бюро технічної інформації

ЦВК   – Центральний виконавчий комітет

ЦДАЖР  – Центральний Державний Архів Жовтневої Революції і вищих 

      органів влади

ЦК   – Центральний Комітет

ЦКК   – Центральна Контрольна Комісія

ЦПФ   – цивільний повітряний флот

ЦСУ   – Центральне статистичне управління

ЧССР   – Чехословацька Соціалістична республіка
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 РОЗДІЛ I.

 ФОНДИ ПЕРІОДУ ДО 1917 РОКУ

1. ДЕРЖАВНА ВЛАДА ТА УПРАВЛІННЯ

Канцелярія Катеринославського губернатора

Канцелярия Екатеринославского губернатора

Ф. 11, 1393 од. зб., 1831, 1871–1917 рр. Опис. Каталог. Рос. мова.

Створена наказом Сенату від 8 жовтня 1802 р. у зв’язку з утворенням Катеринославської гу-

бернії. Здійснювала керівництво та контроль за політичним та економічним життям губер-

нії, діяльністю державних закладів та громадських організацій. Контролювала поліцейські 

та судові заклади. Очолював канцелярію губернатор, який призначався царем за представ-

ництвом міністра внутрішніх справ. Мав адміністративну та судову владу, необмежені права 

в боротьбі з революційним рухом. Ліквідована Лютневою революцією 1917 р. Документи за 

1802–1870 рр. не збереглися.

Циркуляри Департаменту поліції про розшук та арешт учасників револю-

ційного руху, діяльність різних партій, заходи проти розповсюдження нелегаль-

ної літератури. Донесення та листування про революційний рух в губернії: 

страйки робітників підприємств гірничо-рудної промисловості в Бахмутському, 

Слов’яносербському та інших повітах. Справи марксистів, які перебували під 

гласним наглядом поліції: П. Кулябко, І. Бабушкіна, М. Лалаянца; революційних 

виступів студентів Катеринославського вищого гірничого училища; загального 

політичного страйку робочих в Катеринославі (серпень 1903 р.), революційних 

виступів робочих Олександрівського повіту (1904). Протоколи, рапорти, донесен-

ня про революційні події 1905–1907 рр. на Катеринославщині: страйки та мітинги 

робітників Катеринославських залізничних майстерень, шахт Верхньодніпровсь-

кого, Маріупольського, Олександрівського, Бахмутського, Слов’яносербського 

повітів, фабрик та заводів губернії, революційні виступи селян Новомосковсько-

го, Бахмутського, Олександрівського повітів. Рапорти Катеринославського поліц-

мейстера про вилучення під час арештів членів РСДРП робіт В. Леніна «Аграрне 

питання до «критики Маркса», «До партії» (лютий 1906 р.). Листування з Депар-

таментом поліції, губернським жандармським управлінням про хід виборів в дер-

жавну думу і відношення до них робітників та селян Катеринославщини; діяль-

ність соціал-демократичної фракції ІІ і ІІІ Державних дум (1906–1907). Справи по 

звинуваченню селян Верхньодніпровського, Новомосковського, Бахмутського, 

Слов’яносербського повітів в виступах проти проведення столипінської аграрної 

реформи (1909–1912). Документи про діяльність Юзівської, Луганської організа-

цій РСДРП (1907), розповсюдження нелегальних соціал-демократичних проклама-

цій, про членів РСДРП, які знаходяться під гласним та негласним наглядом поліції; 

про страйки робітників на Юр’ївських, Костянтинівських підприємствах, на шах-

тах Бахмутського, Слав’яносербського та інших повітів. Політичні вимоги робіт-

ників до адміністрації заводу Шодуар «А» в м. Катеринославі (1912). Циркуляри 

Головного управління у справах преси про залучення до судової відповідальності 

редакторів газет (в т. ч. більшовицьких «Звезда» та «Правда»), журналів; вилучені 

роботи В. Леніна, а також твори О. Горького, Л. Толстого, Т. Шевченка, Шолом Алей-

хема та інших. Статистичні звіти про Катеринославську губернію за 1916 р., запити 

про чисельність армії; кількість шпиталів та в’язниць, які знаходяться в Катери-

нославському повіті. Слідчі справи учасників боротьби проти самодержавства. В 

фонді є унікальні документи – лист тимчасового Одеського генерал-губернатора 

Є. Тотлєбєна (героя оборони м. Севастополя у Кримській війні 1853–1856 рр.) за 
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його власним підписом від 03.08.1879 р. (спр. 105); відомості про перебування 

М. Вовчка у сина в м. Новомосковську Катеринославської губернії (1885–1887 рр., 

спр. 178); лист Голови Ради Міністрів Петра Аркадійовича Столипіна за його влас-

ним підписом від 14.11.1909 р. (спр. 531); відомості про народження в. с. Ломівка 

Новомосковського повіту Катеринославської губернії українського письменника 

Олеся Гончара (Олександра Терентійовича Беліченко) 29.03.1918 р. (спр. 34).

Катеринославське губернське правління

Екатеринославское губернское правление

Ф.  20, 178 од. зб., 1820, 1864–1917 рр. Опис. Каталог. Рос. мова.

Засновано в 1802 р. у зв’язку з утворенням Катеринославської губернії, було вищою ад-

міністративно-поліцейською установою губернії: наглядало за міським та земським госпо-

дарством, поліцією, тюрмами, вирішувало питання землеволодіння та землеустрою, а також 

релігійні, санітарно-медичні питання. Було виконавчим органом при губернаторі, підпоряд-

ковувалося Міністерству внутрішніх справ. Ліквідовано Лютневою революцією 1917 р. Доку-

менти за 1802–1864 рр. не збереглися.

Наказ Сенату про перейменування заводських селищ навколо Лугансько-

го літейнорудного заводу, а також села Кам’яний Брод в повітове місто Луганськ 

(1882). Справа Джексимбая Жильдильдинова, якого заслано в Катеринославську 

губернію за участь в організації виступів киргизів (1868–1869) проти царського 

уряду; справа Таваде-Тагу Анчибадзе, який знаходився під наглядом поліції в Кате-

ринославській губернії за боротьбу проти царської влади на Кавказі в 1874 р. До-

несення губернатору про збройний виступ робочих та селян в 1905 р. Документи 

про участь в революційному русі вченого О. Терпигорєва (1909, 1910). Циркуляри 

міністра внутрішніх справ про скликання надзвичайних нарад при штабі військо-

вих округів з метою охорони залізниць в період війни. Справи зі скаргами різних 

осіб на протизаконні дії урядових закладів.

Присутствія Катеринославської губернії

Присутствия Екатеринославской губернии

3 Фонди, 10 од. зб., 1902–1916 рр. Описи. Рос. мова.

Діяльність установ простежується протягом 1902–1916 рр. Очолював губернатор. Присут-

ствія доповнювали діяльність губернського правління. Здійснювали нагляд за громадськими 

установами.

Вироки селянських зборів окремих сел Катеринославської губернії про 

передачу селянам в оренду земельних ділянок. Відомості про тяжкий стан селян 

губернії у зв’язку з малоземеллям (1905), про утворення сільських громадських 

правлінь (1915). Списки селян окремих сіл губернії та цифрові дані про кількість 

землі, яка належала кожній селянській родині. Устав профспілки кравців та про-

токоли обшуків правління профспілки кравців в м. Катеринославі у зв’язку з ви-

лученням нелегальної літератури. Мобілізаційні плани, маршрути руху військ та 

обозу (1905).
Губернське присутствіє, ф. 681, 7 од. зб., 1905–1916 рр.

Губернське з військової повинності присутствіє, ф. 54, 1 од. зб., 1902–1904 рр.

Губернське у справах товариств та союзів присутствіє, ф. 33, 2 од. зб., 1906–1908, 1916 рр.

Катеринославська повітова комісія у справах виборів в ІІІ Державну думу

Екатеринославская уездная комиссия по делам выборов в III Государствен-

ную думу

Ф. 159, 6 од. зб., 1906–1907 рр. Описи. Каталог. Рос. мова.

Створена 1 листопада 1907 р. відповідно до «Положень про вибори в Державну думу» від 

6 серпня 1905 р. Здійснювала нагляд за складанням списків виборців та достовірністю відо-
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мостей про осіб, що були внесені до списків. Комісія мала право забалотувати результати ви-

борів на місцях. Ліквідована 9 червня 1912 р.

Списки землевласників повіту з вказівкою про їх майновий стан, відомості 

про діючі в повіті промислові підприємства, кількість працівників на кожному з 

них; щодо власників підприємств. Документи про вибори уповноважених на Дні-

провському металургійному заводі (с. Кам’янське) та скасування їх виборчою ко-

місією. Протоколи засідань комісії.

Катеринославський губернський комітет Всеросійського земського та 

міського союзів з постачання армії

Екатеринославский губернский комитет Всероссийского земского и город-

ского союзов по снабжению армии

Ф. 694, 1 од. зб., 1916 р. Опис. Рос. мова.

Діяльність установи простежується протягом 1916 р.

Звіти про діяльність газової секції комітету. В справі є фотокартки внутріш-

нього виду лабораторії, практичних занять з військово-службовцями.

Катеринославська контора іноземних поселенців Півдня Росії

Екатеринославская контора иностранных поселенцев Юга России

Ф. 134, 998 од. зб., 1781–1857 рр. Опис анотований. Рос., нім., фр. мови.

Перші іноземні колонії з’явилися на території України вже після виходу відомих маніфестів Ка-

терини ІІ, які запрошували іноземців оселитися в Росії. Всі іноземні колонії на місцях управля-

лися губернськими владами. Піклування над колоніями мала утворена в 1797 р. «Экспедиция 

государственного хозяйства, опікунства иностранных и сельского домоводства». У 1800 р. 

для управління іноземними колоніями Новоросійського краю (територія Катеринославської, 

Таврійської і Херсонської губерній) була заснована Контора опікунства новоросійських іно-

земних поселенців, яка підпорядковувалась Експедиції. 

Накази правлячого Сенату і розпорядження Катеринославського губернсь-

кого правління, які торкаються діяльності контори опікунства. Іменні списки ко-

лонистів різних національностей Катеринославської, Таврійської, Херсонської 

губерній. Ревізькі казки про кількість колоністів і менонітів в губерніях. Листуван-

ня з Новоросійською казенною палатою про розмежування землі. Справи грома-

дянського характеру, що розглядалися в суді.



25

2. МІСЬКЕ, ЗЕМСЬКЕ ТА СТАНОВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Катеринославська міська дума і управа

Екатеринославская городская дума и управа

Ф. 469, 44 од. зб., 1891–1913, 1916–1918 рр. Опис. Каталог. Рос. мова.

Створена на підставі «Городового положения» від 16 червня 1870 р. Дума являла собою орган 

міського самоврядування, а управа була ї ї виконавчим органом. Підпорядковувалась губер-

натору і Міністерству внутрішніх справ. Займалася питаннями благоустрою міста, розвитком 

торгівлі та промисловості. Ліквідована на підставі декрету Тимчасового робітничо-селянсько-

го уряду України від 15 січня 1919 р.

Протоколи засідань міської управи про розгляд кошторисів доходів та витрат 
м. Катеринослава, виділення коштів на утримання Катеринославського комерцій-
ного училища, оренду літнього театру та інших будівель міського саду, приміщень 
під торгові підприємства, будинку для міського начальника училища. Листування 
з товариством Катеринославських (Донецьких) залізоробних та сталеливарних 
заводів, про оренду Сухого Яра біля с. Кайдаки з метою вивозу звідти білого піску 
та каміння для потреб Катеринославських заводів; договір з товариством Руських 
трубопрокатних заводів на оренду землі (1897–1899). Доповіді управи в міську 
думу про виконання кошторисів доходів та витрат міста; відомості про економіч-
ний розвиток міста та губернії, чисельність населення, наявність орної землі та 
лісів, учбових закладів, листування про видачу промислових свідоцтв, будівниц-
тво газетних та торгових кіосків. Відомості про встановлення цін на товари широ-
кого вжитку. Листування з приставом про стягнення плати з громадян за лікування 
в міській лікарні. Штатний розклад та положення про службовців Катеринославсь-
кого міського суспільного управління.

План м. Катеринослава (1898). Карта Новомосковського повіту з вказівками 
відстані між волостями та земсько-поштовими пунктами (1901).

Нікопольська міська управа Катеринославської губернії

Никопольская городская управа Екатеринославской губернии

Ф. 836, 7 од. зб., 1917–1919 рр. Опис. Каталог. Рос. мова.

Закон від 15 квітня 1917 р. призвів до змін в органах міського самоврядування. В містах з 

населенням більш ніж 150 тис. чоловік засновувались міські та районні думи та управи. Діяль-

ність цих закладів в місті контролювала рада дум. Міська управа діяла нарівні з органами 

диктатури пролетаріату та керувала господарчим життям міста. Ліквідована в 1919 р. після 

обрання Рад робітничих та селянських депутатів.

Довідки, посвідчення, мандати службовців продовольчого відділу на пра-
во купівлі, конфіскації та доставки продуктів. Листування про роботу ревізійної 
комісії управи, постачання промислових підприємств сировиною та матеріалами, 
про видачу населенню продуктів харчування. Договори з приватними особами про 
здачу приміщень в оренду.

Катеринославська губернська земська управа

Екатеринославская губернская земская управа

Ф. 120, 16 од. зб., 1878–1888, 1911–1916 рр. Опис. Каталог. Рос. мова.

Створена на підставі «Положения о губернских и уездных земских учреждениях» від 1 січня 

1864 р. Була виконавчим органом губернського земського зібрання. Підпорядковувалась і 

контролювалась губернатором. Ліквідована в 1920 р. відповідно декрету Всеукрревкому від 

22 січня 1920 р. Займалась будівництвом та ремонтом шкільних закладів, лікарських установ; 

наглядом за розвитком кустарної промисловості, станом грунтових шляхів; організацією ве-

теринарної, продовольчої, статистичної справи. 

Документи про кількість землі в Перещепинській волості Новомосковського 

повіту та Софіївській волості Верхньодніпровського повіту; роботу Новомосковсь-
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кого повітового земського зібрання, проведення земських виборів, регулювання 

ринкових цін на продукти харчування, вартість майна, про стан народної освіти в 

Новомосковському повіті (1883–1887). Документи щодо проекту створення педа-

гогічного музею в м. Катеринославі (1886–1887), проведення благодійних вечорів; 

розвитку бджільництва. Також документи про фінансування буріння свердловин 

та обладнання колодязів у повітах Катеринославщини. Лист Катеринославського 

губернатора про необхідність проведення археологічних розкопок на території гу-

бернії та інструкції для наукового дослідження курганів Д. Самокваса (1878). Спи-

сок дворян-землевласників Новомосковського повіту з вказівками кількості землі 

та окладні листи приватних земських грошових зборів (1888).

Новомосковський повітовий земський з’їзд Катеринославської губернії

Новомосковский уездный земский съезд Екатеринославской губернии

Ф. 687, 2 од. зб., 1909–1914 рр. Опис. Каталог. Рос. мова.

Діяльність установи простежується протягом 1909–1914 рр.

Постанови, протоколи засідань повітового з’їзду, вироки сільських зборів, 

постанови земського начальника 9-ої дільниці Новомосковського повіту; випис-

ки з книг рішень Знаменівського волосного суду про закріплення за селянами їх 

надільної землі. Списки селян с. Орловщина, за якими вже закріпили їх надільну 

землю як приватну власність (1914).

Відділ допомоги біженцям Катеринославського повітового комітету Все-

російського земського союзу

Отдел помощи беженцам Екатеринославского уездного комитета Всерос-

сийского земского союза

Ф. 688, 1 од. зб., 1904–1913 р. Опис. Рос. мова.

Діяльність установи простежується протягом 1904–1913 рр.

Документи щодо обстеження патронажу дітей в с. Лоцманській Кам’янці та 

Краснопіллі Катеринославського повіту.

Волосні правління Катеринославської губернії (об’єднаний фонд)

Волостные правления Екатеринославской губернии (объединённый фонд)

Ф. 540 , 20 од. зб., 1850, 1886–1919 рр. Опис. Рос. мова.

Створені у зв’язку з проведенням реформи землевласництва державних селян 1837 р. За 

Положенням 19 лютого 1861 р. волосні управи являли собою адміністративний орган стано-

вого селянського управління. Здійснювали нагляд за виконанням селянами військової та на-

туральної повинності, продажем селянами майна за борги. Також контролювали своєчасне 

надходження податків, виконували поліцейські функції в волості. Ліквідовані в 1919 р.

Циркуляри та інструкції Катеринославського губернатора про порядок про-

ведення військового обліку, списки військовозобов’язаних жителів сіл Томаківсь-

кої волості; сповіщення Катеринославського військового начальника про солдатів, 

уродженцях с. Чумаки, які загинули в роки Першої світової війни (1914–1917). 

Розписки сільського старости та описи майна, експропрійованого мешканцями 

с. Китайгородки і повернене поміщикам та землевласникам австро-германськи-

ми військами. Відомості про кількість земельної площі під зернові культури, про 

чисельність населення Чумаківської волості, відомості ринкових цін на продукти. 

Ревізькі казки (1850–1858), листування з Катеринославською казенною палатою 

щодо приписки та обліку селян, про виключення селян з сільського товариства; пе-

реселенців в Сибір та на Далекий Схід, про сплату податей та виправлення рекрут-

ської повинності. Відомості про надходження податей, збір недоїмок, листування з 
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Катеринославською земською управою щодо порядку оподаткування селян, спис-

ки сплатників податків с. Китайгородки. Справи про опіку майна сиріт, постанови 

земського начальника, вироки сільських зборів.
Анастасьївська, 4 од. зб., 1900–1919 рр.

Личківська, 2 од. зб., 1913 р.

Томаківська, 10 од. зб., 1850 р.

Чумаківська, 4 од. зб., 1914–1919 рр.

Сільські правління Катеринославського повіту та губернії

Сельские правления Екатеринославского уезда и губернии

3 фонда, 25 од. зб., 1904–1919 рр. Опис. Рос. мова.

Створені за Положенням від 19 лютого 1861 р. як адміністративні органи селянського управ-

ління. Розпорядчим органом був сільський схід, виконавчим – сільська управа, на чолі якої 

стояв староста. Займалися збором податків, питаннями общинного замлевикористання, при-

йомом та виключенням членів общини. Ліквідовані в 1919 р.

Повідомлення Анастасьївської волосної земської управи про складання 

списків виборців до Установчих зборів. Відомості про кількість землі та худоби, що 

знаходилися у власності селянських сімей Нікопольського сільського товариства, 

с. Катошино; кількість засіяної землі, стан ярових посівів на селянських землях с. 

Катошино. Договір щодо умов здачі в оренду землі селянами с. Сулицького Олек-

сандрівської волості, облікові книги сплати селянами за землю, що вони купили у 

поміщиків. Вироки сільських сходів жителів с. Катошино про обрання довірених 

осіб задля клопотання у справах сільського товариства; відомості з обліку осіб, що 

мали право голосу.
Гарбузівське, ф. 561, 2 од. зб., 1908–1917 рр.

Катошинське, ф. 630, 21 од. зб., 1904–1919 рр.

Нікопольське, ф. 697, 2 од. зб., 1907–1916 рр.
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3. СУД, ПРОКУРАТУРА, СЛІДЧІ УСТАНОВИ. ПРИВАТНІ НОТАРІУСИ

Катеринославський губернський магістрат Катеринославського намісниц-

тва

Екатеринославский губернский магистрат Екатеринославского наместни-

чества

Ф. 468, 1 од. зб., 1796, 1797 рр. Опис. Рос. мова.

Діяльність установи простежується протягом 1796–1797 рр.

Справа по звинуваченню кріпачки О. Кулінічевої в привласненні знайдених 

грошей.

Катеринославський губернський прокурор

Екатеринославский губернский прокурор

Ф. 367, 1 од. зб., 1803 р. Опис. Рос. мова.

Створене в 1802 р. Міністерство юстиції Росії мало місцеві органи прокуратури. Роль їх була 

дуже незначною. Губернський прокурор за своїм положенням був значно нижче губернатора, 

за діяльністю якого він повинен був перш за все слідкувати. Прокурорська камера і канцелярія 

знаходилися при губернському правлінні. Губернському прокуророві підпорядковувалися 

повітові стряпчі. Діяльність їх обмежувалася формальним наглядом за законністю діяльності 

урядових установ на місцях, а також за ознайомленням з новими законами та їх роз’ясненням. 

Судова реформа 1864 р. додала буржуазні елементи в діяльність прокуратури.

Відповідь про відхилення клопотання колежського асесора Лобова в при-

значенні його на посаду. В справі є унікальні документи – автограф видатного 

російського поета, міністра юстиції Г. Державіна (1803, спр. 1). 

Катеринославський окружний суд та канцелярія прокурора окружного 

суду

Екатеринославский окружной суд и канцелярия прокурора окружного 

суда

2 Фонди, 49 од. зб., 1874–1918 рр. Описи. Каталог. Рос. мова.

Окружний суд і канцелярія прокурора створені в 1864 р. у зв’язку з проведенням судової 

реформи. Суд складався з двох відділень: кримінального і цивільного. Прокурор наглядав 

за виконанням царських законів судовими, адміністративними закладами, службовими осо-

бами та окремими громадянами. Політичні справи суд не розглядав, але в період революції 

1905–1907 рр. частина справ про революційні виступи була передана до окружного суду. 

Його діяльність поширювалась на Катеринославський, Верхньодніпровський, Новомосковсь-

кий, Павлоградський і Олександрівський повіти. Ліквідований декретом Раднаркому України 

«Про суд» від 19 лютого 1919 р. 

Протоколи слідств із звинувачення в участі в революційному русі. Докумен-

ти про нагляд за членами Катеринославської соціал-демократичної організації; 

листування щодо заарештованих політичних в’язнів (в тому числі про члена Ка-

теринославського комітету РСДРП(б) С. Гопнер (1917)). Справи про вбивство чор-

носотинцями члена Державної думи лікаря О. Караваєва (1908), про учасників 

революційних виступів селян Верхньодніпровського повіту (1905–1910), зі звину-

вачення робочих в зберіганні прокламацій РСДРП і газети «Пролетарій» та їх роз-

повсюдження в м. Луганську.
Окружний суд, ф. 177, 24 од. зб., 1874–1905, 1919 рр.

Канцелярія прокурора окружного суду, м. Катеринослав, ф. 465, 25 од. зб., 1906–1907 рр.
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Катеринославські губернські палати цивільного і кримінального суду
Екатеринославские губернские палаты гражданского и уголовного суда

2 фонди ,21 од. зб., 1777–1797, 1810–1811, 1865–1866 рр. Описи. Каталог. Рос. мова.

Утворились в 70-х роках ХVIIІ ст. як палати цивільного та кримінального суду. У зв’язку з 
утворенням 8 жовтня 1802 р. Катеринославської губернії, перейменовані у Катеринославсь-
кі губернські палати цивільного та кримінального суду. Підпорядковувалися безпосередньо 
Сенату, з 1802 р. – Міністерству юстиції. Ліквідовані в 1866 р. в результаті проведення судової 
реформи 1864 р. Були вищою губернською судовою установою та апеляційною інстанцією з 
усіх цивільних і кримінальних справ станово-дворянських судів.

Накази правлячого Синоду про створення губернських скарбниць, припис-
ку засланих у віддалені губернії, порядок судочинства. Витяги з журналів засідань 

суду. Судові справи.
Катеринославська палата цивільного суду, ф. 72, 6 од. зб., 1777–1784, 1793–1797, 1810–1811 рр.

Катеринославська палата кримінального суду, ф. 368, 15 од. зб., 1784, 1794, 1797, 1865–

1866 рр.

Катеринославський верхній земський суд
Екатеринославский верхний земский суд

Ф. 375, 54 од. зб., 1777–1797 рр. Описи. Рос. мова.

Верхні земські суди були засновані у зв’язку з реформою місцевого управління і введенням 
нового адміністративно-територіального поділу на намісництва (губернії) і повіти, згідно за-
кону від 7 листопада 1775 р. «Учреждения для управления губерний Всероссийской империи». 
Вони поділялися на 2 департаменти – кримінальних і цивільних справ, а також були апеляцій-
ними судами першої інстанції. Підпорядковувалися повітовим судам. Скасовані в 90-х роках 
XVIII ст. разом з ліквідацією намісницьких правлінь і створенням губернських правлінь.

Судові справи. Опис цивільних справ, що були розглянуті в 1797 р.

Верхня розправа Катеринославського намісництва
Верхняя расправа Екатеринославского наместничества

Ф. 435, 66 од. зб., 1781–1791, 1794–1797 рр. Опис. Рос. мова.

Створена на підставі Закону від 7 листопада 1775 р. «Про установи для управління губерній 
Всеросійської імперії». Верхня і нижня розправи являли собою суди для селян. Верхня розпра-
ва складалася з 1–2-ох судів, яких призначав уряд, і декількох виборних засідателів. Сільське 
населення в розправах було представлене лише державними селянами. Станове судочинство 
знаходилося цілком в руках місцевої адміністрації на чолі з намісником. Розправи скасували 
в 90-х рр. XVIII ст., їх функції передали повітовим судам та палатам суду розправи.

Кримінальні та цивільні судові справи.

Катеринославський нижчий земський суд
Екатеринославский нижний земский суд

Ф. 379, 2 од. зб., 1795, 1807 рр. Опис. Рос. мова.

Діяльність установи простежується протягом 1795, 1807 рр.

Справа по звинуваченню Бєлащенко у викраденні коней.

Катеринославський совісний суд
Екатеринославский совестный суд

Ф. 467, 30 од. зб., 1784–1796 рр. Опис. Рос. мова.

Реформа 1776 р. на місцях вводила систему судових установ. Спеціальне призначення мав за-
гальностановий совісний суд, який складався з одного судді і декількох засідателів від різних 
станів. В ньому розглядалися справи щодо боротьби зі знахарями, злочини душевно хворих. 
Суд цей призначався для примирення людей, врегулювання суперечок. Ліквідований в ході 
судової реформи 1864 р.

Кримінальні та цивільні судові справи.
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Прокурорський нагляд вищого військового суду, м. Катеринослав

Прокурорский надзор высшего военного суда, г. Екатеринослав

Ф. 824, 29 од. зб., 1916–1918 рр. Опис. Рос. мова.

Створений в 1914 р. після вступу Росії до Першої світової війни. Здійснював нагляд за діяль-

ністю військового суду. Ліквідований після виходу Росії з війни та встановлення Радянської 

влади.

Судові справи.

Новоросійська палата суду і розправи

Новороссийская палата суда и расправы

Ф. 859, 50 од. зб., 1787–1800 рр. Опис. Рос. мова.

Діяльність установи простежується протягом 1787–1800 рр.

Громадянські та кримінальні справи.

Присяжні повірені - члени Харківської судової палати, м. Катеринослав

Присяжные поверенные – члены Харьковской судебной палаты, г. Екатери-

нослав

2 фонда, 10 од. зб., 1905, 1907, 1908, 1911, 1912, 1916 рр. Описи. Рос. мова.

В результаті судової реформи 1864 р. в апарат окружного суду входили прокурор з товари-

шами і канцелярією, нотаріуси, присяжні пристави та повірені. Присяжні пристави і присяжні 

повірені знаходилися частково при суді, але більшість з них працювала на місцях на спеціаль-

них дільницях. Були ліквідовані після Жовтневої революції 1917 р.

Справа за позивом І. Степаненко до власника заводу Я. Пшеничного щодо 

каліцтва на роботі; цивільні та кримінальні судові справи.
С.С. Анісімов, ф. 825, 9 од. зб., 1905, 1907, 1908, 1911, 1916 рр.

С.І. Гальперін, ф. 826, 1 од. зб., 1912 р.

Канцелярія Новоросійського оберфорштмейстра

Канцелярия Новороссийского оберфорштмейстера

Ф. 672, 1од. зб., 1802 р. Опис. Рос. мова.

Діяльність організації простежується протягом 1802 р.

Справа про перехід лісного департаменту до відання Міністерства фінансів.

Катеринославське губернське з судових справ присутствіє

Екатеринославское губернское по судебным делам присутствие

Ф. 693, 2 од. зб., 1911 р. Опис. Рос. мова.

Діяльність установи простежується протягом 1911 р.

Протокол засідання Катеринославського губернського присутствія, Пав-

лоградського повітового з’їзду.

Катеринославське міське поліцейське управління

Екатеринославское городское полицейское управление

Ф. 444, 1 од. зб., 1908 р. Опис. Рос. мова.

Діяльність установи простежується протягом 1908 р.

Справа про розшук П. Олексієва.
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Мировий суддя ІІ-ої дільниці Катеринославського повітового судово-ми-

рового округу, м. Нікополь Катеринославської губернії

Мировой судья II-го участка Екатеринославского уездного судебно-миро-

вого округа, г. Никополь Екатеринославской губернии

Ф. 835, 15 од. зб., 1917–1918 рр. Опис. Рос. мова.

Інститут мирових суддів був створений на підставі указу Сенату від 17 березня 1869 р. Згідно 

з положенням 1889 р. ліквідований, його функції передані земським начальникам і волосним 

судам, у містах – міським судам. Відновлені згідно наказу про реорганізацію міського суду від 

12 червня 1912 р. Ліквідовані у 1919 р. Розглядали дрібні кримінальні та цивільні справи.

Судові справи.

Мировий суддя 12-ої дільниці Катеринославського повітового судово-ми-

рового округу, с. Новопавлівка Катеринославського повіту та губернії 

Мировой судья 12-го участка Екатеринославского уездного судебно-миро-

вого округа, с. Новопавловка Екатеринославского уезда и губернии

Ф. 839, 1 од. зб., 1918 р. Опис. Рос. мова.

Діяльність установи простежується протягом 1918 р.

Матеріали про затвердження у правах спадкоємства О. Борисова на 1 пай 

землі, який залишився після смерті Ф. Борисова.

Нотаріальні контори

Нотариальные конторы

6 фондів, 792 од. зб., 1884–1916 рр. Описи. Рос. мова.

Створені у 1869 р. відповідно до законів про судоустрій 1860-х рр. Підпорядковувалися стар-

шому нотаріусу при окружному суді, контролювалися окружним судом. Ліквідовані у 1920 р. 

Займалися нотаріальними діями.

Акти нотаріальних дій, книги записів нотаріальних актів, реєстри розгляну-

тих справ.
Нотаріус Є. Грязнов, м. Кривий Ріг Херсонської губернії, ф. 553, 9 од. зб., 1884–1887 рр.

Нотаріус В. Джалалов, м. Кривий Ріг Херсонської губернії, ф. 501, 410 од. зб., 1911,1914 рр.

Нотаріус В. Добровольський, м. Кривий Ріг Херсонської губернії, ф. 665, 10 од. зб., 1890, 

1893–1895, 1897, 1898, 1910 рр.

Нотаріус П.Д. Зубенко, м. Кривий Ріг Херсонської губернії, ф. 523, 283 од. зб., 1899–1911 рр.

Нотаріус О. Ольшевський, м. Катеринослав, ф. 856, 1 од. зб., 1911 р.

Нотаріус М. Федоров, м. Кривий Ріг Херсонської губернії, ф. 560, 79 од. зб., 1914–1916 рр.
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4. ТЮРЕМНІ УСТАНОВИ

Катеринославський губернський комітет опікунського товариства тюрем

Екатеринославский губернский комитет попечительского общества о тюрь-

мах

Ф. 473, 2 од. зб., 1813–1860 рр. Опис. Рос. мова.

Створений в ході реформи 70-х рр. XVIII ст. Губернські комітети опікунського товариства тю-

рем здійснювали широку та різноманітну діяльність. Очолював комітет губернатор, до складу 

членів входили засідателі від дворян, міського складу і державних селян. Існував до 1880 р., 

потім був замінений тюремними інспекторами, які наглядали за тюрмами.

Формулярні послужні списки губернського і повітового стряпчих та дирек-

тора комітету О. Понятовського (1860).

Катеринославська губернська тюремна інспекція

Екатеринославская губернская тюремная инспекция

Ф. 113, 274 од. зб., 1893, 1895, 1901–1903, 1905–1912, 1914, 1915, 1917 рр. Описи. Ка-
талог. Рос. мова.

Створена в березні 1890 р. при загальній присутності губернського правління. На чолі інс-

пекції стояв губернський тюремний інспектор, при якому знаходилися помічник, секретар 

та чиновники для виконання доручень. Інспекція займалася питаннями будівництва тюрем, 

місць попереднього затримання, підтриманням суворого тюремного режиму, організацією 

каторжних робіт з пересиланням в’язнів. Ліквідована після Лютневої революції 1917 р.

Циркуляри Міністерства внутрішніх справ, Катеринославського тюремного 

інспектора про підтримання суворого тюремного режиму. Постанови та розпоряд-

ження Катеринославського губернатора, рапорти повітових поліцейських управ-

лінь про висилку політичних в’язнів на каторгу в північні губернії Росії. Вироки у 

справі учасників революційного виступу на ст. Олександрівськ (1905). Судові спра-

ви в’язнів, засуджених за приналежність до РСДРП та інших нелегальних партій, за 

агітацію проти самодержавства, заклики до збройного повстання, участь в бойо-

вих дружинах і аграрному русі 1905 р. Також судові справи про сутички політв’язнів 

з тюремниками (1906), про арешт члена Катеринославського комітету РСДРП 

М. Вілонова (1903), революційну діяльність та перебування в Катеринославській 

тюрмі члена РСДРП Г. Ткаченко-Петренко (1903,1907), одного з активних членів 

Катеринославської соціал-демократичної організації – студента вищого гірничо-

го училища О. Костюшко-Валюжаніча (1899–1903). Списки осіб, які перебувають в 

тюрмах губернії, засуджених до смертної кари (1909), каторжних робіт і відправці 

на будівництво Амурської залізниці; списки втікачів з Катеринославської в’язниці, 

і тих, кого було вбито при спробі втечі; список засуджених за участь у революцій-

них виступах на залізниці (1905). Відомості про витрачені запаси продовольства 

на утримання в’язнів, донесення начальників тюрем про оголошення політичними 

в’язнями голодувань. Скарги та листи в’язнів на ім’я прокурора окружного суду про 

жорсткий режим, який був встановлений в Катеринославській губернській тюрмі. 

Пояснювальна записка до кошторису витрат Міністерства юстиції на будівництво і 

ремонт місць ув’язнення, утримання тюремного штату та в’язнів Катеринославсь-

кої губернії на 1902 р.



33

5. ВІЙСЬКОВО-АДМІНІСТРАТИВНІ УСТАНОВИ

Уповноважений голови особливої ради з оборони держави в Катери-

нославській губернії

Уполномоченный председателя особого совещания по обороне государ-

ства в Екатеринославской губернии

Ф. 821, 1 од. зб., 1917 р. Опис. Каталог. Рос. мова.

Створена на підставі закону від 17 серпня 1915 р. На неї покладалися функції: вищого нагляду 

за діяльністю всіх державних та приватних підприємств, які виготовляли предмети бойово-

го та матеріального постачання армії та флоту; сприяння створенню нових підприємств та 

розширенню і переустрою старих; розподілу державних військових замовлень та нагляд за їх 

виконанням. Ліквідована після 1917 р.

Програма робіт трубного цеху Брянського заводу товариства руських тру-

бопрокатних заводів (1917).

Управління Новомосковського повітового військового начальника Катери-

нославської губернії

Управление Новомосковского уездного военного начальника Екатери-

нославской губернии

Ф. 832, 13 од. зб., 1914–1916, 1918 рр. Опис. Рос. мова.

Діяльність організації простежується протягом 1914–1918 рр. Управління військових началь-

ників на місцях підпорядковувалося воєнному міністерству, займалося питаннями мобіліза-

ції військовослужбовців запасу. Ліквідована після Жовтневої революції і виходу Росії зі стану 

війни.

Накази з основної діяльності та особового складу управління Новомосков-

ського повітового військового начальника.

Управління Павлоградського повітового військового начальника Катери-

нославської губернії

Управление Павлоградского уездного военного начальника Екатеринослав-

ской губернии

Ф. 829, 6 од. зб., 1914–1915 рр. Опис. Рос. мова.

Діяльність організації простежується протягом 1914–1915 рр. Займалась питаннями мобілі-

зації військовослужбовців запасу. Ліквідована після Жовтневої революції та виходу Росії зі 

стану війни.

Накази повітового військового начальника.

Завідуючий Катеринославським губернським відділом заготовок для 

воєнних робіт Варшавської округи шляхів сполучення

Заведующий Екатеринославским губернским отделом заготовок для воен-

ных работ Варшавского округа путей сообщения

Ф. 703, 9 од. зб., 1914, 1916–1918 рр. Опис. Каталог. Рос. мова.

Діяльність установи простежується протягом 1914–1918 рр. Підпорядковувалася воєнно-про-

мисловому комітету. Займалася постачанням армії та флоту спорядження та довольства, про-

мислових металів, палива, сировини і т. ін. Ліквідована після Жовтневої революції та виходу 

Росії зі стану війни.

Циркуляри та інструкції начальникам дорожних загонів. Документи щодо 

перевозу вантажів для потреб армії водним шляхом, виготовлення на металотка-

цькій фабриці Х. Жолковер військових замовлень, про звільнення з роботи та при-

йом на роботу, звільнення від військової повинності. Звіти про витрати коштів, 
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які були виділені відомством на заготівлю заліза і сталі. Листування з гірничо-ме-

талургійним заводом «Уніон», з Новоросійським заводом в с. Юзівка, Донецько-

Юр’ївським металургійним заводом щодо замовлень та постачання сталі та заліза 

до Варшавського округу для будівництва шляхів.

70-а Катеринославська дружина ратників

70-ая Екатеринославская дружина ратников

Ф. 706, 1 од. зб., 1915 р. Опис. Рос. мова.

Діяльність установи простежується протягом 1915 р.

Копія наказу Катеринославської дружини (1915).

Комісія з купівлі коней в Катеринославській губернії Управління кінного 

складу діючої армії, м. Катеринослав

Комиссия по покупке коней в Екатеринославской губернии Управления 

конного состава действующей армии, г. Екатеринослав

Ф. 678, 1 од. зб., 1916 р. Опис. Рос. мова.

Діяльність установи простежується протягом 1916 р.

Іменні списки нижчих чинів, розписки щодо здійснення продажу коней, 

листування про роботу комісії.

Нікопольська організація єврейської соціал-демократичної партії «Паолей 

Ціон», м. Ніколаев Катеринославської губернії

Никопольская организация еврейской социал-демократической партии 

«Паолей Цион», г. Никополь Екатеринославской губернии

Ф. 705, 1 од. зб., 1915, 1917 рр. Опис. Рос., евр. мови.

Діяльність установи простежується протягом 1915, 1917 рр.

Протоколи загальних зборів; посвідчення, видане на Всеросійському єврей-

ському з’їзді Х. Дідіку.

Павлоградський повітовий комітет допомоги хворим та пораненим бійцям 

Всеросійського Союзу земств і міст Катеринославської губернії

Павлоградский уездный комитет помощи больным и раненым бойцам Все-

российского Союза земств и городов Екатеринославской губернии

Ф. 817, 1 од. зб., 1916 р. Опис. Рос. мова.

Діяльність установи простежується протягом 1916 р.

Звіт юридичного відділу про надання допомоги біженцям.
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6. ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ

Катеринославська казенна палата

Екатеринославская казенная палата 

Ф. 70, 10 од. зб., 1796–1800 рр. Опис. Рос. мова.

Діяльність організації простежується протягом 1786, 1800 рр.

Справа про розгляд прохань малоросіян щодо включення їх до казенних се-

лищ (лютий-липень 1786). Справи про видачу грошей, надання довідок з різних 

питань. Прибутково-видаткова книга директора економії Катеринославського 

намісництва Ф. Корбе з обліку грошей, виданих на потреби Новомосковських ко-

лоністів за 1793 р.

Покровсько-Олександрівське 2-е сільськогосподарське позико-кредит-

не товариство Покровської волості Олександрівського повіту Катери-

нославської губернії

Покровско-Александровское 2-е сельскохозяйственное ссудо-кредитное 

общество Покровской волости Александровского уезда Екатеринослав-

ской губернии

Ф. 861, 41 од. зб., 1909, 1916, 1917, 1921 рр. Опис. Рос. мова.

Діяльність організації простежується протягом 1909–1921 рр. Товариство надавало дрібні 

позики та кредити селянам, допомогало сільгосппродуктами.

Протоколи загальних зборів членів товариства, ревізій. Звіти про роботу 

товариства. Договори щодо закупівель сільгосппродукції. Листування з Московсь-

ким народним, Петербурзьким міжнародним, Катеринославським державним 

банками, Катеринославським управлінням у справах дрібного кредитування, За-

порізьким союзом кредитних та позико-ощадних товариств про надання кредитів 

і позик, погашення заборгованості; підписка на воєнну позику. Листування про по-

стачання населення продуктами, допомогу біженцям, участь у губернському з’їзді 

з питань налагодження хлібної торгівлі на Півдні Росії, закупівлі сільгоспмашин, 

заготівлі хліба, насіння, страхування худоби.

Катеринославське відділення Волжсько-Камського комерційного банку

Екатеринославское отделение Волжско-Камского коммерческого банка

Ф. 833, 1 од. зб., 1917 р. Опис. Каталог. Рос. мова.

Діяльність організації простежується протягом 1917 р.

Звіт про діяльність відділень за 1917 р.

Катеринославський дворянський земельний банк

Екатеринославский дворянский земельный банк

Ф. 559, 2 од. зб., 1911, 1918 рр. Опис. Рос. мова.

Утворений в 1885 р. Апарат банку складався з Ради та місцевих органів – відділень. Раду бан-

ка очолював керуючий, сім членів ради призначалися міністрами фінансів, а чотири – оби-

ралися з членів відділень банків на місцевих дворянських зборах. Надавав позики на дуже 

вигідних для дворян умовах. Розмір позики коливався від 60% до 75% вартості маєтку. Лікві-

дований після Лютневої революції 1917 р.

Відомості про заставу маєтку землевласника с. Мар’ївка Новомосковського 

повіту Катеринославської губернії О. Андрієвського. Мапа і план його земельної 

ділянки (1911).
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7. ПРОМИСЛОВІ, СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ПІДПРИЄМСТВА 

 І ТОВАРИСТВА

Катеринославський повітовий комітет Всеросійської селянської спілки

Екатеринославский уездный комитет Всероссийского крестьянского союза

Ф. 831, 6 од. зб., 1917 р. Опис. Каталог. Рос. мова.

Виник після Лютневої революції 1917 р. з відновленням діяльності Всеросійської селянської 

спілки. Керівництво комітету знаходилося в руках есерів та буржуазних кооператорів, які під-

тримували Тимчасовий уряд. Був ліквідований після Жовтневої революції 1917 р.

Відомості про агітацію, що проводилася в Лошкарівській волості більшо-

виками проти Тимчасового уряду та імперіалістичної війни; повідомлення Ка-

теринославської повітової земельної управи Катеринославській повітовій Раді 

селянських депутатів про революційні виступи селян в деяких волостях (1917). 

Протоколи повітового селянського з’їзду і комітету, циркуляр та листування з гу-

бернським комітетом про висування кандидатів до Установчих зборів, про вибір 

делегатів до Всеросійського з’їзду селянської спілки, скликання 2-го губернського 

з’їзду селянської спілки. Протоколи щодо можливості земельної реформи Тимча-

сового уряду.

Нікополький казенний очисний винний склад № 16 управління 5-го акциз-

ного округу Катеринославської губернії

Никопольский казенный очистной винный склад № 16 управления 5-го ак-

цизного округа Екатеринославской губернии

Ф. 646, 69 од. зб., 1896–1901 рр. Опис. Рос. мова.

Діяльність установи простежується протягом 1896–1901 рр.

Циркуляри, копії циркулярів, розпорядження, інструкції Керуючого акциз-

ними зборами. Протоколи генеральних ревізій наявності продукції і інвентаря. Ві-

домості обліку надходжень грошей за продану продукцію, надходжень сировини, 

наявності матеріалів на складі. Місячні звіти про роботу складу.

Контора Ернестинських антрацитових копалин М. Каменьковича, м. Кате-

ринослав

Контора Эрнестинских антрацитовых рудников Н. Каменьковича, г. Екате-

ринослав

Ф. 704, 37 од. зб., 1906–1914, 1917 рр. Опис. Рос. мова.

Діяльність організації простежується протягом 1906–1914, 1917 рр. Контора займалася не 

тільки організацією добування антрациту, вугілля та брикетів в шахтах, але й їх реалізацією. 

Ліквідована після Жовтневої революції 1917 р.

Відомості про роботу з добування антрациту, вугілля, коксу та брикетів на 

шахтах; наявність робочих, їх заробітну платню та кадровий рух. Статистичні звіти 

щодо продуктивності праці в шахтах, роботи в копальні «Добровольській». Листу-

вання з торгово-промисловими та акціонерними товариствами, приватними осо-

бами і підрядчиками щодо продажу нафтопродуктів, антрациту; з управлінням ка-

зенних Південно-західних залізниць про постачання скіпідару для технічних цілей. 

Договори, укладені М. Каменьковичем на продаж антрациту, право розвідування 

та добування вапняку. Доручення на ім’я інженера Якобсона на право проведення 

гірничих робіт.
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Дніпровський завод Південно-Руського металургійного товариства, 

с. Кам’янське Катеринославської губернії

Днепровский завод Южно-Русского металлургического общества, с. Камен-

ское Екатеринославской губернии

Ф. 463, 26 од. зб., 1903–1919 рр. Описи. Каталог. Рос. мова.

Розпочав роботу в березні 1889 р., належав Південно-Руському металургійному товариству. 

Націоналізований в січні 1919 р. згідно декрету Тимчасового Робітничо-Селянського уряду 

України.

Рапорти, донесення, повідомлення адміністрації Дніпровського, Єнакієвсь-

кого металургійних заводів, Миколаївського заводу «Наваль» про страйки робо-

чих і службовців (1917, 1918). Листування з правлінням товариства щодо вироб-

ництва мартенівської снарядної заготовки (1916). Протоколи загальних зборів 

представників союзу металургійної та залізоробної промисловості про скорочен-

ня виробництва металу у зв’язку з нестачею сировини та палива, перелік заводів 

Півдня Росії (1917). Листування з правлінням товариства щодо виконання вимог 

робітників про підвищення заробітної платні у зв’язку з ростом цін; щодо збільшен-

ня робочого тижня на кам’яно-вугільних шахтах (1917). Звіти про витрати коштів 

на утримання електростанцій (1903–1910, 1913–1914); витрати електроенергії 

(1913–1919), купівлю дроту (1917). Зведені норми витрат матеріалів на виготов-

лення продукції. Таблиці денної заробітної платні кочегарів і підвозчиків на заво-

дах Півдня Росії (1917). Відомості про кількість робочих і службовців, їх заробіток 

на Дніпровському (в с. Кам’янському) і Брянському (в м. Катеринославі) заводах 

(1915–1918). Списки майстрів, співробітників заводської лікарні і аптеки, робочих 

та службовців заводу і Криворізьких копалин (1916, 1917).

Канцелярія старшого фабричного інспектора Катеринославської губернії

Канцелярия старшего фабричного инспектора Екатеринославской губернии

Ф. 23, 4 од. зб., 1900–1913, 1917 рр. Опис. Каталог. Рос. мова.

Створена у зв’язку з введенням першого фабричного закону від 1 червня 1882 р., згідно якого 

посада старшого фабричного інспектора вводилася в губерніях з розвинутою промисловістю 

для нагляду за виконанням фабричного законодавства. Припинила діяльність у 1919 р.

Відомості про революційні виступи робітників заводу з виробництва скла 

в с. Костянтинівці (1901), страйки в Катеринославській губернії (1912). Повідом-

лення про розповсюдження прокламації Катеринославського комітету РСДРП в 

м. Олександрівську під назвою «До всіх робітників та робітниць м. Катеринослава» 

і ленінської газети «Іскра» на заводі Шодуар «С» (м. Катеринослав), про підготов-

ку міської першотравневої демонстрації (1909). Вимоги робочих до адміністрації 

заводу Гантке (м. Катеринослав) – економічного та політичного характеру (1903). 

Заклики Всеросійського аероклубу про збір пожертвувань для створення повітря-

ного флоту (1912). Листування губернатора з Харківським окружним фабричним 

інспектором про незаконні дії чинів поліції, а також про асигнування додаткових 

коштів на утримання поліції в Бахмутському повіті (1902).

Катеринославська казенна суконна фабрика

Екатеринославская казённая суконная фабрика

Ф. 741, 42 од. зб., 1789–1802 рр. Опис. Каталог. Рос. мова.

Переведена до м. Катеринослава у вересні 1794 р. з м. Дубровна Могилівської губернії. Окрім 

сукна виготовляла панчішні вироби. В 1837 р. була закрита. В фонді є унікальні документи, в 

тому числі за період роботи фабрики в м. Дубровна.

Договори та торгові угоди з різними промисловими підприємствами міста, 

листування з місцевим банком про фінансові асигнування на придбання сирови-
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ни; рапорти на ім’я директора фабрики про дуже тяжкі умови праці приписних се-

лян (1792–1799); використання дитячої праці, ріст захворювань серед фабричних 

робочих, вимоги покращення їх економічного стану, про припинення виробництва 

сукна у зв’язку з підвищенням цін на сировину.

Акціонерне товариство Ландварівського проволочно-цвяхового заводу 
братів Фрумкіних, м. Катеринослав
Акционерное общество Ландваровского проволочно-гвоздильного завода 

братьев Фрумкиных, г. Екатеринослав 

Ф. 692, 31 од. зб., 1878–1914, 1919 рр. Опис. Каталог. Рос. мова.

Створене у 1878 р. в містечку Ландварово Трокайського повіту Віленської губернії. Завод і то-

вариство евакуйовані в Катеринослав в грудні 1915 р. Був націоналізований у 1919 р. У фонді 

є документи за період роботи товариства в м. Ландварово.

Протоколи загальних зборів акціонерного товариства «Цвях» з питань ви-
робництва та продажу дротяних виробів (1903, 1905–1907, 1911). Договори на 
доставку продукції споживачам (1903–1912). Доповіді керівника у справах това-
риства про стан виробництва залізоробних заводів Росії (1904, 1909). Відомості 
обліку реалізації продукції дротяно-цвяхового заводу братів Фрумкіних. Звіт про 
діяльність товариства за 1907–1909 рр. Кошторис витрат на 1910 р. Список фірм, 
що торгують металом, зареєстрованих комісією при управлінні Головного інспек-
тора з торгівлі металовиробами. Листування з Південно-Руським Дніпровським 
металургійним товариством, акціонерними товариствами «Цвях», «Проволока», 
страховим товариством «Росія», промисловими і торговими організаціями щодо 
реалізації готової продукції, заготівлі сировини, встановлення монопольних цін 
на дротяні вироби; щодо технічних умов на готову продукцію (1906–1914, 1919). 
Устав і протоколи загального збору членів Катеринославського фабрично-завод-
ського продовольчого комітету.

Управління розробкою залізних руд на землях Криворіжжя, заорендова-
них Брянським акціонерним товариством
Управление разработки железных руд на землях Криворожья, заарендо-
ванных Брянским акционерным обществом

Ф. 838, 2 од. зб., 1917 р. Опис. Каталог. Рос. мова.

Діяльність установи простежується протягом 1917 р. Управління здійснювало нагляд за робо-

тами по видобутку руди на землях Криворіжжя, займалося питаннями оплати праці робочих 

копалень. Ліквідоване після Жовтневої революції 1917 р.

Листування з управлінням по розробці залізних руд на «зручних» землях 
в м. Кривому Розі, прохання службовців щодо збільшення оплати; лист тимчасо-
вого комітету Донецького басейну до виконкому Криворізької Ради робітничих, 
селянських та червоноармійських депутатів; відомості про добування руди на ок-

ремих копальнях Кривбасу.

Відділ «Союзу руських робочих людей», с. Кам’янське Катеринославської 
губернії
Отдел «Союза русских рабочих людей», с. Каменское Екатеринославской 

губернии

Ф. 834, 1 од. зб., 1907–1909 рр. Опис. Каталог. Рос. мова.

Створений у вересні 1904 р. Головна рада союзу знаходилася в м. Києві. Ставив собі за мету: 

об’єднання всіх робочих для «служіння та захисту Православ’я, Самодержавства та Руського 

Монарха», сприяв матеріальному, розумовому та релігійному розвитку народу, здійснював 

мирними та законними шляхами боротьбу проти свавілля підприємців. Союз мав свої відділи 

в промислових районах країни на чолі з попечителями . Існував на добровільні пожертви його 
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членів. До складу союзу входили не тільки робочі, але й інженерно-технічні робітники та ок-

ремі підприємці. Саморозпустився у лютому 1917 р.

Устав союзу руських робочих людей. Листування щодо діяльності 

Кам’янського відділу союзу.

Центральне технічне бюро торгово-промислових службовців Катери-

нославської губернії

Центральное техническое бюро торгово-промышленных служащих Екате-

ринославской губернии

Ф. 863, 1 од. зб., 1907 р. Опис. Рос. мова.

Діяльність установи простежується протягом 1907 р. 

Ліквідоване після Жовтневої революції 1917 р.

Листування з організаційною комісією щодо скликання Всеросійського 

з’їзду профспілок та підготовки до з’їзду.

Механіко-котельний завод «Товариство інженерів Гняздівських і Ко», 

м. Катеринослав

Механико-котельный завод «Товарищество инженеров Гняздовских и Ко», 

г. Екатеринослав

Ф. 822, 1 од. зб., 1915–1917 рр. Опис. Рос. мова.

Діяльність установи простежується протягом 1915–1917 рр. В роки І світової війни на заводі 

випускали котли для паровозів, механічні цехи виконували замовлення на виготовлення де-

талей артилерійських знарядь. Націоналізований у 1918 р.

Замовлення Міністерства шляхів сполучення Головного артилерійського 

управління, інших підприємств та установ на виготовлення продукції.

Акціонерне товариство «Віккерс» з виробництва електроустаткування, 

м. Катеринослав

Акционерное общество «Виккерс» по производству електрооборудования, 

г. Екатеринослав

Ф. 701, 1 од. зб., 1916–1917 рр. Опис. Рос. мова.

Діяльність установи простежується протягом 1916–1917 рр. Ліквідоване після Жовтневої ре-

волюції 1917 р.

Кошториси та специфікації на турбогенератори у фунтах стерлінгів, які були 

складені на замовлення російських заводів, та супроводжувальні листи до них.

Рада товариства допомоги гірничо-робочим Півдня Росії

Совет общества пособия горнорабочим Юга России

Ф. 691, 1 од. зб., 1906 р. Опис. Рос. мова.

Діяльність установи простежується протягом 1906 р. Товариство було благодійною громадсь-

кою організацією. Дата ліквідації не встановлена.

Списки інвалідів для висилки їм пенсій.

Канцелярія Катеринославської районної заводської ради

Канцелярия Екатеринославского районного заводского совещания

Ф. 679, 4 од. зб., 1916 р. Опис. Каталог. Рос. мова.

Створена в період І світової війни з метою мобілізації народного господарства для ї ї потреб. 

Підпорядковувалася Особовій раді з оборони м. Петрограда. Ліквідована після Жовтневої 

революції 1917 р.
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Донесення, телеграми, оголошення директорів заводів, фабричних інспек-

торів про страйки на заводах і шахтах губернії, вимоги робітників, що були вису-

нуті адміністрації.

Урядовий інспектор при заводі землеробних машин та знарядь братів Кар-

ташевських, м. Нікополь Катеринославської губернії

Правительственный инспектор при заводе земледельческих машин и ору-

дий братьев Карташевских, г. Никополь Екатеринославской губернии

Ф. 634, 8 од. зб., 1906–1917 рр. Опис. Каталог. Рос. мова.

Брати Ф. та І. Карташевські – власники Нікопольського заводу землеробних машин були гер-

манськими підданими, але мали дозвіл на проживання в межах Катеринославської губернії. 

Згідно з циркулярами Міністерства торгівлі та промисловості Російської імперії, завод знахо-

дився під особливим урядовим наглядом, який здійснював інспектор. Займався виготовлен-

ням снарядів та їх постачанням армії в роки І світової війни. Націоналізований у 1918 р.

Циркуляри та інструкції Міністерства торгівлі і промисловості про порядок 

ведення діловодства на заводах; висновки договорів, правила урядового нагляду 

на підприємствах (копії).

Олександрівський Південно-руський завод акціонерного товариства 

Брянського рейкопрокатного, залізоробного і механічного заводу, м. Ка-

теринослав

Александровский Южно-Русский завод акционерного общества Брянского 

рельсопрокатного, железоделательного и механического завода, г. Екате-

ринослав

Ф. 259, 1 од. зб., 1916 р. Опис. Каталог. Рос. мова.

Діяльність установи простежується протягом 1916 р. Завод випускав прокат і металовироби. 

Націоналізований у 1918 р.

Річний звіт з основної діяльності заводу за 1916 р. та матеріали до нього.
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8. КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО ТА ШЛЯХИ СПОЛУЧЕННЯ

Тимчасова господарсько-будівельна комісія з будівництва нового збройно-

го заводу в м. Катеринославі при Головному артилерійському Управлінні

Временная хозяйственно-строительная комиссия по строительству ново-

го оружейного завода в г. Екатеринославе при Главном артиллерийском 

управлении

Ф. 818, 1 од. зб., 1916, 1917 рр. Опис. Рос. мова.

Діяльність установи простежується протягом 1916–1917 рр.

Кошториси на будівництво нового збройного заводу.

Управління Катерининської залізниці, м. Катеринослав

Управление Екатеринославской железной дороги, г. Екатеринослав

Ф. 566, 71 од. зб., 1897, 1903–1908, 1913–1918, 1919 рр. Описи. Каталог. Рос. мова.

Створено в кінці 1873 р. у зв’язку з вводом в експлуатацію першої дільниці шляху Лозова-

Олександрівськ з гілкою на м. Катеринослав. У березні 1918 р. на підставі постанови Всесоюз-

ного Раднаргоспу шлях був націоналізований.

Протоколи загальних зборів службовців Управління дороги; списки членів 

рад, обраних на підставі «Тимчасового положення демократизації дороги» (1918). 

Витяги з протоколу засідань Катеринославської фракції більшовиків про розроб-

ку плану переходу Управління дороги до складу залізничного союзу, про охорону 

та наведення революційного порядку на транспорті (1918). Телеграми Народного 

Комісаріату шляхів сполучення, місцевих радянських органів про встановлення 

Радянської влади та захоплення загонами червоногвардійців окремих станцій; 

про ліквідацію міліції і організацію червоногвардійських загонів (1917). Телеграма 

голови воєнно-революційного штабу охорони Катерининської залізниці Г. Баглєя 

про перехід дороги до військового стану (6 березня 1918 р.). Заклик виконкому 

залізничного союзу Катерининської дороги «Товариши залізничники» (1918).

Катеринославська губернська будівельна дорожна комісія Головного 

управління шляхів 

Екатеринославская губернская строительная дорожная комиссия Главного 

управления дорог

Ф. 132, 5 од. зб., 1860, 1861 рр. Опис. Каталог. Рос. мова.

Діяльність установи простежується протягом 1860, 1861 рр.

Протоколи засідань комісії.
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9. УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ МАЄТНОСТЯМИ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ. 

 ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Катеринославська повітова землевпорядна комісія

Екатеринославская губернская землеустроительная комиссия

Ф. 654, 178 од. зб., 1914–1918 рр. Опис. Каталог. Рос. мова.

Створена згідно наказу від 4 березня 1906 р. «Про заснування губернських та повітових зем-

левпорядних комісій», які підпорядковувалися губернатору. Головною задачею було насад-

ження хуторських і отрубних господарств шляхом ліквідації селянських общин. Ліквідована 

в серпні 1917 р.

Постанови комісій про затвердження проекту виділення з общини ху-

торських господарств с. Вишетарасовки Катеринославського повіту. Дані про ро-

боту комісій. Справи про розділ общинних селянських земель на відрубні ділянки, 

продаж земельних ділянок селянським Поземельним банком. Рішення сільських 

зборів, контрольні відомості про виявлення розмірів землеволодінь. Геодезичні 

описи селянських наділів в Катеринославському повіті.

Павлоградська повітова землевпорядна комісія Катеринославської губернії

Павлоградская уездная землеустроительная комиссия Екатеринославской 

губернии

Ф. 655, 3 од. зб., 1895, 1905 рр. Опис. Рос. мова.

Діяльність установи простежується протягом 1895, 1905 рр.

Плани земельних ділянок Павлоградського повіту.

Новомосковський повітовий землемір Катеринославської губернії

Новомосковский уездный землемер Екатеринославской губернии

Ф. 41, 2 од. зб., 1886, 1896 рр. Опис. Рос. мова.

Діяльність організації простежується протягом 1886, 1896 рр.

Межова книга дач, які знаходилися в Новомосковському повіті Катери-

нославської губернії.

Установи землеустрою та землеробства Катеринославської губернії

Учреждения землеустройства и земледелия Екатеринославской губернии

5 Фондів, 10 од. зб., 1841, 1913–1917 рр. Описи. Каталог. Рос. мова.

Створені у 1905 р. Давали дозвіл на видачу позик та допомог щодо землеустрою, меліорації та 

іррігації. Ліквідовані після Лютневої революції 1917 р.

Документи проведення меліоративних та іррігаційних робіт в Покровському 

та Олександрівському повітах Катеринославської губернії. Листування з землев-

порядними комісіями щодо проведення гідротехнічних винаходів. Справи про від-

ведення земельних ділянок та здачу їх в оренду.
Канцелярія завідуючого державним земельним майном в Катеринославській губернії Голов-

ного управління землеустрою та землеробства, ф. 179, 2 од. зб., 1916–1917 рр.

Катеринославський губернський лісоохоронний комітет Головного управління землеустрою 

та землеробства, ф. 557, 1 од. зб., 1915 р.

Катеринославське лісництво лісового департаменту Міністерства державних маєтностей, с. 

Дівка Катеринославського повіту та губернії, ф. 558, 1 од. зб., 1841 р.

Верхньодніпровська повітова землевпорядна комісія Головного управління землеустрою та 

землеробства, ф. 660, 3 од. зб., 1913 р.

Інженер-гідротехнік при Таврійсько-Катеринославському правлінні землеробства та держав-

них маєтностей Головного управління землеустрою та землеробства, ф. 689, 3 од. зб., 1913–

1915 рр.
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Катеринославська межова контора

Екатеринославская межевая контора

Ф. 648, 69 од. зб., 1784, 1786–1798, 1917 рр. Опис. Каталог. Рос. мова.

Межові контори засновані у 1781 р. в період генерального розмежування земель в губерніях 

Росії. Під керівництвом Межових контор знаходились канцелярії землемірів, які керували ме-

жуванням та землевпорядними роботами. Ліквідовані після Жовтневої революції 1917 р. В 

фонді є унікальні документи.

Накази Катеринославського намісництва про розмежування земель, скла-

дання планів розмежування, призначення землемірів. Рапорт про проведення 

розмежування земель. Рапорт від 21 грудня 1792 р. про відрядження землеміра 

Здваницького в м. Тулу в розпорядження генерал-аншефа О. Суворова-Римніксь-

кого. Справи щодо розмежування планів приватних, казенних та монастирських 

земельних угідь. Ордери на заміщення вакантних посад землемірів. Опис справ, 

які були відправлені в межову експедицію Малоросійської губернії (1786). Настіль-

ний реєстр (1817). У фонді є унікальні документи: лист правителя Катеринославсь-

кого намісництва генерал-майора І. Синельникова за його власним підписом 

(1785, спр. 1) та лист правителя Катеринославського намісництва генерал-майора 

В. Каховського за його власним підписом (1789, спр. 6); план маєтку генерал-фель-

дмаршала К. Разумовського в с. Кирилополь Костянтиноградського повіту Катери-

нославського намісництва (1788, спр. 4).
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10. ОСВІТА

Катеринославська чоловіча гімназія

Екатеринославская мужская гимназия

Ф. 522, 4 од. зб., 1847, 1854, 1856 рр. Опис. Рос. мова.

У 1805 р. перший учбовий заклад міста, головне народне училище, було реорганізоване в 

чоловічу гімназію. Окрім загальноосвітніх предметів тут викладали малювання. Викладача-

ми-художниками були випускники Петербурзької Академії художеств: В. Нерятін, Ф. Репін-Фо-

мін, І. Гродницький. Активним діячем в області освіти був перший директор гімназії, доктор 

«витончених мистецтв» Д. Мізко. В середині XIX ст. в гімназії викладав вчений-композитор і 

громадський діяч П. Сокальський. Гімназія була державним учбовим закладом. Ліквідована 

після Жовтневої революції 1917 р.

Формулярні списки викладачів гімназії.
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11. ОРГАНИ ЗВ’ЯЗКУ

Органи зв’язку Катеринославської губернії

Органы связи Екатеринославской губернии

4 Фонди, 103 од. зб., 1846, 1881–1886, 1902, 1909–1918 рр. Описи. Каталог. Рос. 
мова.

Більшість органів зв’язку утворилася в губернії на початку 80-х років XIX ст. Підпорядковува-

лись Міністерству внутрішніх справ.

Циркуляри, телеграми, листування з начальником Київського поштово-те-

леграфного округа і начальниками місцевих контор і відділень губернії про затри-

мання прокламацій з антиурядовим змістом. Відомості про надходження доходів 

від переговорів.
Управління Катеринославського поштово-телеграфного округу, ф. 520, 10 од. зб., 1902, 1909, 

1918 рр.

Покровська повітова поштово-телеграфна контора, ф. 674, 89 од. зб., 1910–1918 рр.

Катеринославська губернська поштово-телеграфна контора, ф. 702, 2 од. зб., 1846 р.

Керуючий поштовою частиною Катеринославської губернії, ф. 830, 2 од. зб., 1881–1886 рр.
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12. РЕЛІГІЙНІ УСТАНОВИ

Катеринославська духовна консисторія

Екатеринославская духовная консистория

Ф. 106, 309 од. зб., 1722–1897, 1917–1919 рр. Описи. Каталог. Рос. мова.

Утворена у 2-й пол. XVIII ст. Знаходилась при єпархіальному архієреї, була вищим органом 

церковного управління й суду на території єпархії. Підпорядковувалася Святішому Синоду. 

Ліквідована у 1918 р. відповідно до постанови загальноросійського церковного собору про 

реорганізацію консисторій в єпархіальні ради.

Накази Правлячого Синоду (копії, 1722–1796), Святішого Синоду (1787–

1810), духовної консисторії (1793–1797), Новомосковського і Павлоградського ду-

ховних правлінь. Рапорти про порядок священослужінь. Доповіді Святішому Сино-

ду про виявлення мощей метрополіта Дмитра Ростовського (1752). Реєстр різниці 

Полтавського Хрестовоздвиженського монастиря (1793). Описи майна Свято-Ми-

колаївського, Ведмедівського і Мошногірського монастирів (1796). Ревізькі казки 

про наявність церков Катеринославської єпархії (1797). Звіти про утримання Ка-

теринославської духовної семінарії (1917). Рапорти про розгляд скарг на духовних 

осіб; призначення, пересування і зняття з посад священиків. Устав союзу общин 

православних громадян м. Олександрівська (1919). Книги надходжень і витрат 

грошових сум по консисторії (1798). Автобіографія губернатора В.О. Черткова.

Катеринославське духовне правління

Екатеринославское духовное правление

Ф. 104, 75 од. зб., 1768–1784, 1796 рр. Опис. Каталог. Рос. мова.

Створене у 2-й пол. XVIII ст. Було колегіальним органом, члени якого призначалися архієпіскопом. 

Підпорядковувалося Катеринославській духовній консисторії. У 2-й пол. XІX ст. поступово припи-

нило діяльність, передавши функції консисторії і благочинним. Було органом церковного управ-

ління і нижчою інстанцією церковного суду на території Катеринославського повіту.

Розписки сповіданих та відомості про кількість дворів і чисельність жителів 

приходів. Метричні книги церков; документи щодо будівництва церков; призна-

чення на посаду церковних осіб; справи про розлучення.

Катеринославський кафедральний Преображенський собор

Екатеринославский кафедральный Преображенский собор

Ф. 823, 24 од. зб., 1838–1913 рр. Опис. Каталог. Рос. мова.

Преображенський собор є найстарішим храмом в Катеринославі. Закладка фундаменту від-

булася 9 травня 1787 р. Перший камінь був покладений імператрицею Катериною ІІ. Автор 

проекту – архітектор Клод Геруа. Був закладений лише фундамент, який обійшовся казні в 

71 тисячу рублів. Будівництво було продовжено у 20-х рр. XIX ст. і повністю закінчено та освя-

чено у 1835 р. Автором остаточного проекту собору був руський зодчий О. Захаров, який знач-

но зменшив попередні розміри. Собор діє і зараз.

Архітектурний опис будинку і опис церковного майна собору (1876). Відо-

мості з обліку предметів церковного обіходу, які знаходилися в часовій лавці со-

бору а також тих, що надходили для продажу (1884–1890). Книги обліку грошових 

надходжень та витрат собору. Відомості про розподіл по церквах культових пред-

метів та книг (1856).

Метричні книги церков Катеринославської губернії. Колекція

Метрические книги церквей Екатеринославской губернии. Коллекция

Ф. 193, 2861 од. зб., 1779–1935 рр. Описи. Каталог. Рос. мова.

Колекція створена у 1977 р. В ї ї складі об’єднані документи 129 церков Катеринославської 

губернії за період з 1779–1922 рр. Фонд використовується тільки для підготовки відповідей 
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на запити геніалогічного та соціально-правового характеру. В окремих випадках досліднику 

може бути видана копія метричного запису для підготовки біографічного нарису чи моногра-

фічного дослідження про певну особу.

Метричні книги церков, синагог, костелів: про народження, одруження, 

смерть жителів населених пунктів Катеринославської губернії.
Метричні книги

Олександрівський, Новомосковський, Павлоградський, Херсонський повіти (1879–1901, 

1879–1884,1887–1892,1894–1901)

Апостолівський район (церков колишн. Херсонського повіту) 1887–1916 рр.

Херсонський повіт (1889–1916)

Олександрійський, Верхньодніпровський, Катеринославський, Херсонський повіти (1891–

1918)

Верхньодніпровський повіт (1900–1917)

Херсонський повіт (1901–1902,1908–1916)

Олександрівський повіт (1892–1917)

Катеринославський повіт (1891–1921)

Новомосковський повіт (1875–1920), (1897–1919)

Новомосковський, Павлоградський повіти (1883–1917, 1901–1920)

Катеринославський повіт (1898–1920)

Павлоградський повіт (1900–1920)

м. Катеринослав (1859,1873)

Новомосковський повіт (1901)

Синагоги

м. Катеринослав (1858–1917, 1916–нет)

м. Нікополь (1880–1920)

м. Новомосковськ (1876–1898, 1900–1920)

м. Павлоград (1885–1898)

м. Кам’янське (1919)

Петропавлівський молельний будинок євреїв (див. Синагога м. Павлоград 1886–1891)

Костели

с. Кам’янське, Катеринославського повіту (1892–1897, 1900–1915)

м. Катеринослав (1897–1920)

Синагога м. Павлоград Катеринославської губернії

Синагога г. Павлоград Екатеринославской губернии

Ф. 282, 7 од. зб., 1876–1878, 1880–1884 рр. Опис. Рос., євр. мови.

Діяльність установи простежується протягом 70-80-х рр. ХІХ ст.

Метричні книги реєстрації народження, шлюбу та смерті.
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13. КОЛЕКЦІЇ

Фотографічні картки учасників різних революційних партій царської Росії 

(колекції)

Фотографические карточки участников разных революционных партий 

царской России (коллекции)

2 Фонда, 2256 од. зб., 1868, 1902–1917 рр. Описи. Рос. мова.

Фотографічні картки учасників різних революційних партій царської Росії з 

дактілоскопічними відбитками.
Фотографічні картки учасників різних революційних партій царської Росії (колекція), ф. 677, 

1799 од. зб., 1868–1917 рр.

Фотографічні картки з дактілоскопічними відбитками учасників різних революційних партій 

(колекція), ф. 707, 457 од. зб., 1902–1916 рр.

Документи і матеріали з історії дореволюційного Катеринослава (колек-

ція)

Документы и материалы по истории дореволюционного Екатеринослава 

(коллекция)

Ф. 858, 161 од. зб., 1776, 1777, 1869–1914, 1917–1919, 1922–1928, 1957, 1983, 1988–
1989, 1992–1993 рр. Описи. Рос., укр., фр. мови.

Листи О. Олеся (фотокопії), різні фотокартки; спогади О. Вирви (Бикової) 

про академіка О. Терпигорєва. Особова справа кресляра Брянського заводу 

В. Вишнякова. Рапорти, відомості, кошториси на заснування та будівництво м. Ка-

теринослав (фотокопії документів ЦДАДО СРСР). Формулярний список старшого 

нотаріуса Катеринославського окружного суду О. Єгорова. Спогади Т. Сурковой 

про своїх батьків О. Єгорова, С. Єгорову. Стаття Ю. Немченко «Вони зустрічалися 

з поетом» про І. Манжуру. Статті М. Шатрова «Друзі Івана Манжури», «Про пова-

гу до фактів». Стаття С. Дмуховського «Іван Манжура», опублікована в газеті «Дні-

провська правда», та інші статті. Фотоальбом про сім’ю Орлових, документи фран-

цузькою мовою.
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 РОЗДІЛ ІІ. 

 ФОНДИ ПЕРІОДУ ТИМЧАСОВОГО УРЯДУ, УНР, УСРР. 1917–1921 РР.

Воєнні революційні комітети (ревкоми)

Военные роволюционные комитеты (ревкомы)

3 фонди, 61 од. зб., 1919–1920 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.

Створені на підставі декрету Тимчасового Робітничо-Селянського уряду України від 14 січня 

1919 р. «Про організацію влади на місцях». Вони були органами диктатури пролетаріату на 

місцях, проводили підготовчу роботу до виборів постійних органів влади – Рад робітничих, 

селянських та червоноармійських депутатів. Закінчили свою діяльність у 1920 р. після обран-

ня виконкомів Рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів.

Постанови, розпорядження, накази Нікопольського ревкому про перехід 

влади до нього (лютий 1919), введення стану облоги у зв’язку з наступом дени-

кінців, охорону лісових масивів від знищення, збір врожаю; асигнування ревко-

му на різні потреби (1919). Протоколи засідань ревкому з питань виборів до Рад 

робітничих та селянських депутатів; щодо націоналізації млинів та створення 

Надзвичайної комісії з боротьби зі спекуляцією; воєнно-революційного міського 

партійного та виконавчого комітетів м. Нікополя, про утворення адміністративних 

та господарчих органів, боротьбу з бандитизмом; збори членів дружини з охоро-

ни міста; щодо розгляду справ на людей, яких звинувачують у контрреволюційній 

діяльності (1919). Доповіді завідуючих відділами Нікопольського виконкому про 

їх діяльність, реорганізацію фінансування, санітарного стану міста, боротьбу з 

епідеміями (1919). Доповідна записка ревкома командуючому Кримською армією 

П. Дибєнко про політичне положення в м. Нікополі (1919), вибори до Ради робіт-

ничих та селянських депутатів, націоналізацію торгового флоту та відкриття на-

вігації на р. Дніпро за маршрутом Нікополь–Херсон (1919). Звернення ревкому з 

висвітленням міжнародного та внутрішнього положення в республіці, укріплення 

органів Радянської влади на місцях (1920), боротьбу з бандами Григор’єва, Махно, 

білогвардійськими частинами Денікіна. Листування з міською управою, міліцією, 

профспілкою службовців торгівельно-промислових підприємств про заготівлю па-

лива для частин Червоної Армії, із штабом П. Дибєнко про заборону конфіскації 

коней, введення єдиного податку, конфіскацію майна куркулів, створення відділу 

народної освіти, роботу міського театру та підвищення заробітної платні артистам. 

Мандати, які видав ревком (1919). 
Катеринославський губревком, ф. Р-299, 1 од. зб., 1920 р.

Нікопольський міськревком, ф. Р-4367, 59 од. зб., 1919 р.

Новотроїцький волревком, ф. Р-4389, 1 од. зб., 1920 р.

Томаківська волосна земельна управа, Катеринославського повіту та гу-

бернії

Томаковская волостная земельная управа, Екатеринославского уезда и гу-

бернии 

Ф. Р-3181, 8 од. зб., 1917–1919, 1922 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Діяльність установи простежується протягом 1917–1922 рр.

Відомості про нарахування заробітної платні співробітникам управи, вчите-

лям земських шкіл. Списки жителів с. Томаківка.
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Відділ управління виконавчого комітету Павлоградської повітової Ради 

робітничих, селянських та червоноармійських депутатів Катеринослав-

ської губернії

Отдел управления исполнительного комитета Павлоградского уездного Со-

вета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Екатеринослав-

ской губернии

Ф. Р-5011, 20 од. зб., 1919 р. Опис. Каталог. Рос., укр. мови.

Створений при повітовому виконкомі відповідно до постанови Народного Комісаріату внут-

рішніх справ УРСҐР від 27 лютого 1919 р. «Про організацію відділів управління при виконко-

мах». Надавав допомогу та сприяв місцевим органам Радянської влади на території повіту, 

здійснював контроль за виконанням декретів та законів Радянської влади, рішень виконкому, 

за роботою міліції. Припинив свою діяльність в 1923 р. на підставі постанови ВУЦВК про лікві-

дацію повітів.

Протоколи засідань волосних та сільських Рад, комітетів бідноти, загальних 

зборів профспілок м. Павлограда та мешканців сел повіту, на яких розглядалися 

питання про організацію волосних виконкомів, волосної міліції, народних судів, 

відділу соціального забезпечення, розподіл землі між селянами-бідняками; на-

кладання контрибуцій на куркулів та спекулянтів; боротьбу з контрреволюцією, 

забезпечення продовольством Червоної Армії; допомогу сім’ям загиблих на фрон-

ті червоноармійців; вибори делегатів до Катеринославського губернського ІІІ Все-

українського з’їзду Рад. Доповіді делегатів на волосних з’їздах комбідів. Доповіді 

та звіти інформаційно-інструкторського підвідділу виконкому про його роботу на 

селі.

Відділ управління виконкому Нікопольської міської ради робочих, се-

лянських та червоноармійських депутатів

Отдел управления исполкома Никопольского городского совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов 

Ф. Р-5016, 77 од. зб., 1917–1919 рр. Опис. Рос., укр. мови

Діяльність організації простежується протягом 1917–1919 рр.

Накази Наркомату охорони здоров’я про організацію місцевих відділів охо-

рони здоров’я при губернських і міських Радах; боротьбу з дитячою смертністю; 

організацію аптечної справи, лазаретів для поранених. Накази завідуючого гу-

бернським управлінням радянської робітничо-селянської міліції, інструкції про 

порядок сплати податків з білетів на публічні видовища, реєстрації «непрацюючо-

го елементу» (1918–1919). Обов’язкові постанови Катеринославського губернсь-

кого Раднаргоспу, накази Нікопольського виконкому про реєстрацію іноземних 

підданих, збільшення міліцейських постів, націоналізацію кінотеатрів, які знахо-

дяться на території Катеринославської губернії, відкриття трудових шкіл І та ІІ сту-

пеню (1919). Циркулярні листи підвідділу Управління про порядок виділення сел в 

окремі волосні одиниці (1919). Протоколи засідань колегії відділу управління пра-

ці, соціального забезпечення, слідчого відділу, рапорти про пожежі та санітарний 

стан в місті (1919). Доповідь про роботу міліції. Список зареєстрованих закладів. 

Листування з Нікопольською міською міліцією. Відомості реєстрації іноземних під-

даних. Списки службовців карно-розшукного відділу м. Нікополя.
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Центральна ревізійна комісія при Нікопольському воєнно-ревізійному ко-

мітеті Катеринославської губернії

Центральная ревизионная комиссия при Никопольском военно-ревизион-

ном комитете Екатеринославской губернии

Ф. Р-4387, 7 од. зб., 1919 р. Опис. Рос., укр. мови.

Діяльність установи простежується протягом 1919 р. 

Постанови, протоколи засідань ревізійної комісії, розціночної комісії і та-

рифного комітету при відділі праці; листування з начальником контрольного пунк-

ту про неправильну ревізію, мандати на право ревізії. Акти та описи реквізованого 

майна. Журнал протоколів та актів ревізійної комісії при ревкомі м. Нікополя. Ви-

моги на інвентар для потреб закладів, заяви співробітників та приватних осіб, які 

постраждали від евакуації, а також про надання їм матеріальної допомоги.
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 РОЗДІЛ ІІІ. 

 ФОНДИ РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ ТА НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ

1.  ДЕРЖАВНА ВЛАДА ТА УПРАВЛІННЯ

КОМІТЕТИ НЕЗАМОЖНИХ СЕЛЯН (КНС)

Комісії та комітети незаможних селян (КНС) 

Комиссии и комитеты малоимущих селян (КНС) 

38 фондів, 800 од. зб., 1919–1933 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови.

На підставі декрету ВУЦВК від 9 травня 1920 р. були організовані волосні та сільські комітети 

незаможних селян. У зв’язку зі змінами адміністративно-територіального устрою у 1923 р. во-

лосні КНС ліквідовані і створені окружні та районні комітети незаможних селян. У 1930 р. ок-

ркомнеземи припинили свою діяльність. Районні та сільські КНС ліквідовані після завершен-

ня суцільної колективізації у 1933 р. Були класовими організаціями незаможного селянства. 

Боролися з бандитизмом, відіграли велику роль у справі утворення колгоспів.

Декрет ВУЦВК про права та обов’язки незаможного селянства (1922). Де-

крет, постанови, циркуляри, інструкції ВУЦВК, окр- і рай- КНС про укріплення Ра-

дянської влади на селі, задачі КНС, продподатки, товарообмін, ліквідацію продроз-

кладки, колективізацію, вирішення культурно-побутових та соціальних питань на 

селі (1925). Протоколи VI окружного (1926), VIІ (1928), VIІІ (1931) районних з’їздів 

КНС, загальних зборів членів сільських комітетів незаможних селян (1926–1932) 

про практичну діяльність КНС щодо укріплення Радянської влади на селі. Плани і 

звіти про роботу райКНС (1927–1928) і сільКНС (1925–1933). Відомості про вико-

нання державної продрозкладки по волостях (1920–1921). Статистичні відомості, 

зведення про трудове землекористування, хід колективізації (1929), культурно-ос-

вітню роботу серед членів КНС (1931). Листування з райземвідділами про органі-

зацію МТС і товариств спільної обробки землі (ТСОЗ), проведення серед членів КНС 

кампаній збору пожертв для поневіряних німецьких робочих у Рурській області 

(1923), про склад районних і сільських організацій КНС. Списки жителів деяких 

районних та сільських комітетів незаможних селян, активних учасників боротьби 

за встановлення та зміцнення Радянської влади у Томаківському районі (1924).
Окружна комісія:

Павлоградська, ф. Р-1549, 1 од. зб., 1924 р.

Волосні комітети:

Вишетарасівський, ф. Р-2754, 17 од. зб., 1920–1922 рр.

Миколайпільський, ф. Р-2756, 11 од. зб., 1919–1923 рр.

Настасьївський, ф. Р-2755, 22 од. зб., 1922–1923 рр.

Покровський, ф. Р-2752, 5 од. зб., 1920–1923 рр.

Томаківський, ф. Р-2757, 29 од. зб., 1920–1923 рр.

Чумаківський, ф. Р-2753, 4 од. зб., 1922–1923 рр.

Районні комісії:

Верхньодніпровська, ф. Р-1564, 1 од. зб., 1926 р.

Мануйлівська, ф. Р-1125, 3 од. зб., 1924–1925 рр.

Покровська, ф. Р-3312, 264 од. зб., 1923–1933 рр.

Томаківська, ф. Р-3180, 151 од. зб., 1923–1933 рр.

Сільські комітети:

Гарбузівський, ф. Р-2779, 14 од. зб., 1928–1932 рр.

Данилівський, ф. Р-2781, 14 од. зб., 1925–1935 рр.

Єгорівський, ф. Р-2778, 3 од. зб., 1929–1931 рр.

Зелено-Гайський, ф. Р-2759, 12 од. зб., 1926–1929 рр.

Іль’їнський, ф. Р-2762, 4 од. зб., 1922–1925 рр.

Каменівський, ф. Р-2783, 1 од. зб., 1930 р.

Катошинський, ф. Р-2772, 6 од. зб., 1920–1922 рр.
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Китайгородський, ф. Р-3581, 35 од. зб., 1920–1932 рр.

Коломійцівський, ф. Р-2758, 2 од. зб., 1928–1930 рр.

Миколаївський, ф. Р-2769, 2 од. зб., 1921–1928 рр.

Миколай-Ганнівський, ф. Р-3582, 15 од. зб., 1924–1925 рр.

Надіє-Слов’янський, ф. Р-2771, 16 од. зб., 1926–1928 рр.

Настасьївський, ф. Р-2773, 16 од. зб., 1922–1932 рр.

Ново-Київський, ф. Р-2786, 9 од. зб., 1924–1930 рр.

Ново-Петрівський, ф. Р-2774, 10 од. зб., 1925–1930 рр.

Олександрівський, ф. Р-2760, 15 од. зб., 1923–1932 рр.

Олексіївський, ф. Р-2776, 5 од. зб., 1921, 1927–1928 рр. 

Петрівський, ф. Р-2764, 13 од. зб., 1925–1932 рр.

Підгаврилівський, ф. Р-2767, 7 од. зб., 1927–1931 рр.

Покровський, ф. Р-2775, 15 од. зб., 1926–1932 рр.

Преображенський, ф. Р-2782, 27 од. зб., 1920–1921, 1926–1930 рр.

Романівський, ф. Р-2768, 15 од. зб., 1925–1930 рр.

Смидович-Дорфський, ф. Р-2770, 6 од. зб., 1928–1932 рр.

Стрюківський, ф. Р-2766, 16 од. зб., 1925–1932 рр.

Томаківський, ф. Р-2765, 4 од. зб., 1920–1923 рр.

Червоно-Лиманський, ф. Р-3211, 1 од. зб., 1925–1927 рр.

Ягіднянський, ф. Р-2763, 9 од. зб., 1924–1930 рр.

ВИКОНАВЧІ КОМІТЕТИ, СІЛЬСКІ І СЕЛИЩНІ РАДИ 

Катеринославський губернський виконавчий комітет Ради робітничих, се-

лянських та червоноармійських депутатів (губвиконком)

Екатеринославский губернский исполнительный комитет Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов (губисполком)

Ф. Р-158, 150 од. зб., 1917–1925 рр. Опис. Каталог. Рос., укр. мови.

Обраний у грудні 1917 р. на губернському з’їзді Рад робітничих та солдатських депутатів. В 

період між з’їздами був найвищим органом Радянської влади в губернії. Виконком впровад-

жував у життя всі постанови та декрети Радянського уряду України.

Ліквідований згідно постанови ВУЦВК від 3 червня 1925 р. «Про ліквідацію губерній та перехід 

на триступеневу систему управління».

Накази депутатам Катеринославської міської Ради, звіти, відомості про хід 

та результати перевиборів в сільські Ради (1924, 1925). Протоколи пленумів, засі-

дань губвиконкому, постанови про організацію Бюро з формування добровільних 

загонів Червоної Армії, діяльність управи у справах продовольства, призначення 

комісарів виконкомів в Катеринославську земську управу (1918), скликання гу-

бернського лікарняно-санітарного з’їзду, вибори делегатів від Катеринославської 

губернії на 8-ий Всеросійський з’їзд Рад (1920). Доповідна записка про організа-

цію та функції загальної канцелярії губвиконкому (1918), план роботи та протоко-

ли засідань губернської адміністративно-територіальної комісії (1924). Звернення 

виконкому до населення про вступ до загонів Червоної Армії та боротьбу з силами 

зовнішньої та внутрішньої контрреволюції. Заява селян-допризовників села Пет-

рове Верхньодніпровського повіту щодо зарахування їх добровольцями до за-

гонів Червоної Армії (1918). Листування про ліквідацію губернського територіаль-

ного поділу та передачу функцій відділами губвиконкому окружним установам, 

організацію трудових шкіл та курсів для дорослих, Нікопольської міської бібліо-

теки, задачі та методи позашкільної освіти, забезпечення шкіл підручниками, па-

ливом (1919). Листування, зведення про продовольчий стан губернії, постачання 

населення продовольством (1918), проведення посівної кампанії (1922). Циркуляр 

губземвідділу про організацію роботи в радгоспах губернії (1919). Інструкція Кате-

ринославського повітового земельного комітету про розподіл та облік земельних 

угідь та охорону природних скарбів (1913), перелік промислових підприємств по 

округам (1925). План організації народного музею витонченого мистецтва в м. Ні-

кополі (1919). Заяви-вимоги селян, які працюють в поміщицьких економіях щодо 
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оплати їх важкої праці колишніми землевласниками (1917, 1918). Списки селянсь-

ких депутатів у складі губернської Ради (1918), відомості про кількість членів во-

лосних та сільських Рад (1921), мандати, особові картки делегатів 9-го губернсько-

го з’їзду Рад (1925). Особові справи співробітників губвиконкому. 

Окружні виконавчі комітети Рад робітничих, селянських та червоноармій-

ських депутатів (окрвиконкоми)

Окружные исполнительные комитеты Советов рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов (окрисполкомы)

3 фонди, 350 од. зб., 1923–1930 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.

Створені в березні 1923 р. відповідно до постанови ВУЦВК. Керували діяльністю підвідомчих 

органів влади, установ, підпиємств. У період між з’їздами були виконавчими, розпорядчими і 

контролюючими органами влади в округах.

Ліквідовані на підставі постанови ВУЦВК та РНК УСРР від 2 вересня 1930 р. у зв’язку з ліквіда-

цією округів.

Постанови ВЦВК, РНК, СРСР, ВУЦВК щодо надання пільгових податків сім’ям чер-

воногвардійців, про відведення землі селянським комітетам взаємодопомоги, заходи з 

розкуркулення (1923, 1924). Зведення ВУЦВК та Центральної комісії незаможних селян 

про збір зерна для Червоної Армії (1923). Протоколи засідань окрвиконкомів та райви-

конкомів, парттрійки окрвиконкому (1928); президії міської ради (1930); нарад секре-

тарів райкомів КП(б)У (1929,1930); Катеринославського губсільбанку, окружного з’їзду 

КНС (1923); лікарсько-санітарного з’їзду та окружного відділу охорони здоров’я (1923); 

сільськогосподарської та фінансово-економічної секції (1924). Звіти окрвиконкомів, їх 

відділів, інспектур, підвідомчих установ з основної діяльності (1923–1929). Акти і доку-

менти обстеження райвиконкомів, сільрад і комітетів незаможних селян. Документи про 

вибори до місцевих Рад; список делегатів від Дніпропетровського округу на ХІ Всеук-

раїнський з’їзд Рад. Пояснювальна записка, зведені дані п’ятирічного плану розвитку 

місцевої промисловості м. Дніпропетровська та округу (1928–1933). Доповідні запис-

ки, зведення про економічний і політичний стан в Павлоградському окрузі (1923, 1925). 

Витяги з протоколів, доповіді, відомості про виконання виробничих планів заводами: 

Дніпровським металургійним, ім. Г. Петровського та ім. В. Леніна (1929); про роботу 

місцевої та державної промисловості, транспорту; пропозиції щодо радіофікації пунктів 

Дніпропетровського округу (1929). Постанови, розпорядження, інструкції, інформація 

про залучення селян до створення сільськогосподарської та споживчої кооперації, ко-

мун та колгоспів (1923, 1928); про заходи щодо підготовки до посівної та збиральної 

кампаній, виконання планів хлібозаготівлі, проведення масової колективізації. Плани, 

звіти окрвиконкомів про ліквідацію неписемності серед населення, шкільне та житлове 

будівництво, роботу комісії з охорони материнства та дитинства, надання допомоги безп-

ритульним дітям, роботу серед жінок, стан охорони здоров’я. Статистичні відомості щодо 

мережі шкіл та дитячих будинків в Катеринославському окрузі (1923–1924). Листування 

з райвиконкомами про постачання населення продовольством, боротьбу з бандитизмом 

та спекуляцією. Статут І Дніпропетровської трудової комуни.
Дніпропетровський, ф. Р-305, 277 од. зб., 1923–1930 рр. 

Криворізький, ф. Р-4081, 4 од. зб., 1926–1927 рр.

Павлоградський, ф. Р-80, 69 од. зб., 1923–1925 рр.

Виконавчі комітети повітових Рад робітничих, селянських та червоноар-

мійських депутатів (повітвиконкоми)

Исполнительные комитеты уездных Советов рабочих, крестьянских и крас-

ноармейских депутатов (уездисполкомы)

5 фондів, 102 од. зб., 1919–1924 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.
Створені на підставі постанови Раднаркому України від 8 лютого 1919 р. «Про організацію 

місцевих органів Радянської влади та порядок управління». Обиралися на повітових з’їздах 
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Рад. Були вищими органами Радянської влади на території повітів і підпорядковувалися без-

посередньо губвиконкому.

Припинили свою діяльність на основі постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р. «Про ліквідацію 

повітів та волостей і заміну їх округами та районами».

Розпорядження, накази, доповіді про організацію в Новомосковському повіті 

загонів незаможних селян для боротьби з бандитизмом (1921). Протоколи та витяги 

з протоколів волосних з’їздів незаможних селян (1922), засідань конференцій пра-

цівників шкіл; ревкомів, нарад голів сільських рад; загальних зборів мешканців на-

селених пунктів Нікопольського повіту (1922); Раздорівської районної безпартійної 

конференції (Павлоградський повіт), про діяльність волвиконкомів, КНС, відділів 

народної освіти – покращення культурно-освітньої роботи в повітах (1921). Ста-

тистичні відомості про хід культосвітроботи в волостях Нікопольщини (1921), про 

чисельність, склад КНС в окремих волостях. Звіти про роботу шкіл Нікопольського 

повіту (1922). Списки волостей, продробітників та керівників загонів по боротьбі з 

бандитизмом, які діяли на території Верхньодніпровського повіту (1923).
Верхньодніпровський, ф. Р-1340, 1 од. зб., 1920 р.

Катеринославський, ф. Р-159, 54 од. зб., 1919, 1923 рр.

Нікопольський, ф. Р-68, 36 од. зб., 1919–1923 рр.

Новомосковський, ф. Р-160, 5 од. зб., 1921, 1923 рр.

Павлоградський, ф. Р-67, 6 од. зб., 1920–1924 рр.

Волосні виконавчі комітети Рад робітничих, селянських та червоноармій-

ських депутатів (волвиконкоми)

Волостные исполнительные комитеты Советов рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов (волисполкомы)

26 фондів, 927 од. зб., 1918–1924 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.

Створені на підставі постанови Тимчасового Робітничо-селянського уряду України «Про ор-

ганізацію місцевих органів Радянської влади та порядок управління» від 8 лютого 1919 р. 

як виконавчі органи волосного з’їзду Рад. В межах волості були вищою владою в період між 

з’їздами і безпосередньо підпорядковувалися повітовим виконкомам.

Припинили свою діяльність у 1923 р. на підставі постанови ВУЦВК.

Декрети Всеукраїнського революційного комітету про землю (5 лютого 

1920 р.), продподаток (1921). Постанови, накази, звернення, інструкції губвикон-

кому, волвиконкомів про внутрішній стан губернії (1920); укріплення Радянської 

влади на селі (1920); створення Червоної Армії (1918); реорганізацію міліції (1919); 

перехід землі під владу земельних комітетів; реквізицію всіх хлібних надлишків та 

інших продуктів харчування у куркулів, спекулянтів (1921); боротьбу з саботажем 

контрреволюційних елементів; створення районних, волосних та селянських подат-

кових комісій; про перехід від продрозкладки до продподатку (1921). Постанови по 

звітній доповіді президіуму Нікопольського виконкому за 8 місяців роботи (1922). 

Циркуляри та телеграми Катеринославського губземвідділу про організацію комун, 

проведення колективної обробки посівної площі (1919); Катеринославського відді-

лу соціального забезпечення про роботу комісії допомоги жертвам контрреволюції 

(1922). Накази Катеринославського губвиконкому та революційної військової ради 

І Кінної Армії, Катеринославського повітового військкомату про боротьбу з банди-

тизмом (1920), Нікопольського повітового військкомату та повітового військкомату 

про організацію загонів місцевої самооборони. Протоколи волосних з’їздів, засідань 

волвиконкомів, сільрад, загальних зборів селян, КНС про укріплення Радянської 

влади на селі (1919–1923); засідань Анастасьївського ревкому про його діяльність 

(1921), об’єднаного з’їзду волвиконкому та КНС про організацію економічної ради, 

відкриття дитячих будинків, розвиток народної освіти, стягнення податків (1921). 

Протоколи Катеринославської губернської економічної ради про введення єдино-

го сільськогосподарського податку, культурно-просвітницьку роботу на селі (1922). 

Протоколи та звіти сільських та волосних ревкомів. Резолюція Катеринославського 
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повітового з’їзду селян щодо організації комітетів незаможних селян, націоналізації 

лісових угідь, що належали церквам та монастирям (1920), з’їзду вчителів Катери-

нославського повіту про надання продовольчої допомоги бійцям Червоної Армії та 

робітникам промислових підприємств (1920). Резолюція VІ Катеринославського гу-

бернського з’їзду Рад про соціалістичне будівництво на Катеринославщині, заходи 

боротьби з голодом (1921); план весняної посівної кампанії (1922). Акти, списки за-

готівель продовольства для потреб Червоної Армії; акти виконання продрозкладки, 

проведення «Тижня допомоги фронту» в Миколайпільській волості (1920); звіти про 

роботу КНС та волвиконкомів (1921); роботу Катеринославського повітового з’їзду 

Рад (1921), діяльність сільрад (1922). Статистичні відомості про чисельність насе-

лення, кількість посівної земельної площі та худоби по волостях та повітах (1920). 

Відомості збитків, заподіяних Катеринославщині австро-германськими окупанта-

ми, петлюрівськими загонами (складені у 1922). Листування з Катеринославським 

губревкомом та повітовою особовою продкомісією, сільрадами щодо проведення 

виборів, виконання продрозкладки (1920). 
Волвиконкоми:

Анастасьївський, ф. Р-2686, 109 од. зб., 1921–1923 рр.

Велико-Михайлівський, ф. Р-2894, 1 од. зб., 1922 р.

Више-Тарасівський, ф. Р-2687, 95 од. зб., 1920–1923 рр.

Вербський, ф. Р-4096, 1 од. зб., 1919–1921 рр.

Єлисаветівський, ф. Р-1134, 4 од. зб., 1918–1922 рр.

Жданівський, ф. Р-4080, 4 од. зб., 1919–1921 рр.

Кам’янський, ф. Р-1129, 2 од. зб., 1922 р.

Карнаухівський, ф. Р-4091, 1 од. зб., 1918 р.

Катеринівський, ф. Р-5000, 7 од. зб., 1918–1919 рр.

Костромський, ф. Р-4420, 1 од. зб., 1921 р.

Личківський, ф. Р-3831, 1 од. зб., 1922–1923 рр.

Лоцмано-Кам’янський, ф. Р-331, 5 од. зб., 1921–1923 рр.

Межирічський, ф. Р-1800, 1 од. зб., 1919–1923 рр.

Миколай-Пільський, ф. Р-2690, 144 од. зб., 1919–1923 рр.

Нікопольський, ф. Р-4083, 4 од. зб., 1919–1923 рр.

Олександрівський, ф. Р-205, 1 од. зб., 1922 р.

Петропавлівський, ф. Р-4069, 1 од. зб., 1919 р.

Покровський, ф. Р-2688, 94 од. зб., 1920–1923 рр.

Різдвянський, ф. Р-4048, 5 од. зб., 1919 р.

Семенівський, ф. Р-3205, 1 од. зб., 1921–1922 рр.

Слов’янський, ф. Р-3705, 1 од. зб., 1918–1919 рр.

Сурсько-Литовський, ф. Р-330, 1 од. зб., 1922 р.

Томаківський, ф. Р-2689, 289 од. зб., 1918–1924 рр.

Федорівський, ф. Р-3588, 8 од. зб., 1922–1924 рр.

Чумаківський, ф. Р-43, 144 од. зб., 1918–1923 рр.

Ямбурзький, ф. Р-334, 2 од. зб., 1922 р. 

Виконавчий комітет Дніпропетровської обласної Ради народних депутатів 

(облвиконком)

Исполнительный комитет Днепропетровского областного Совета народных 

депутатов (облисполком)

Ф. Р-3383, 12781 од. зб., 1938–1940, 1943–1994 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.

Заснований в лютому 1932 р. як виконком Дніпропетровської обласної ради робітничих, се-

лянських та червоноармійських депутатів, з 1937р. – виконком обласної ради депутатів тру-

дящих. У 1962 р. реорганізований у виконком обласної сільської ради депутатів трудящих та 

обласної промислової ради депутатів трудящих. На підставі Указу Президії Верховної Ради 

УРСР в 1964 р. промислові та сільські облвиконкоми об’єднані у виконком Дніпропетровської 

обласної ради депутатів трудящих. З жовтня 1977 р. перейменований у виконавчий комітет 

Дніпропетровської обласної ради народних депутатів. Припинив свою діяльність у березні 

1992 р. Відновив роботу з липня 1994 р., ліквідований у вересні 1995 р. Виконував адміністра-

тивні, розпорядчі та виконавчі функції на території області. 

Укази та постанови Президії Верховної Ради СРСР, УРСР, розпорядження 

та постанови Рад Міністрів СРСР, УРСР. Постанови, рішення бюро обкому КП(б)У, 
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рішення, розпорядження облвиконкому про відновлення діяльності підприємств, 

колгоспів, установ та організацій після визволення області від нацистських загарб-

ників (1943). Стислий звіт про роботу облвиконкому за період 1939–1947 рр., 

доповідні записки, довідки, інформація, листування з Радами Міністрів СРСР та 

УРСР, Держпланом і Міністерствами УРСР, обласними, районними партійними та 

радянськими органами про виконання народногосподарських планів та урядових 

постанов; про охорону і розвиток природних скарбів області; капітальне, культур-

не, житлове будівництво; газифікацію, електрифікацію народного господарства; 

телефонну мережу міст і сел області, про заготівлю сільськогосподарських продук-

тів; будівництво Каховської і Дніпродзержинської ГЕС, каналів «Дніпро-Донбас», 

«р. Дніпро-Кривий Ріг», про участь в міжнародних промислових виставках (1968), 

ВДНГ СРСР, республіканських і обласних виставках. Книги пошани Всесоюзної 

сільськогосподарської виставки (1939, 1940). Стенограма ювілейної об’єднаної 

сесії обласної та міської Рад депутатів трудящих, присвячена святкуванню 300-

річчя об’єднання України з Росією (1954). Плани заходів, відомості про підготовку 

до святкування 50-річчя Жовтневої революції, і 50-річчя встановлення Радянської 

влади на Україні (1967), 100-річчя від дня народження В. Леніна (1970), проведен-

ня Міжнародного року жінок (1975), Днів літератури та мистецтва Білорусії на Дніп-

ропетровщині, та інших пам’ятних дат. Інформаційні бюлетні, протоколи, довідки 

про підготовку до виборів в Верховну Раду СРСР, Верховну Раду УРСР, місцеві Ради 

депутатів трудящих; звіти депутатів про виконання наказів виборців; статистичні 

звіти про склад депутатів місцевих рад. Протоколи, звіти, списки, акти, листування 

щодо присвоювання звання Героя Соціалістичної Праці, нагородження орденами 

і медалями передовиків виробництва різних галузей народного господарства, 

активних учасників Жовтневої революції (1967), а також Другої Світової війни 

1941–1945рр. Списки учасників повстання на броненосці «Потьомкін» в 1905 р, 

які проживають на території області (1954), списки Героїв Соціалістичної Праці і 

лауреатів Державної премії (1952). 

Дніпропетровська обласна державна адміністрація

Днепропетровская областная государственная администрация

Ф. Р-6540, 467 од. зб., 1992–1994 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Діяльність установи простежується протягом 1992–1994 рр.

Укази, розпорядження Президента України, закони України, постанови Вер-

ховної Ради України, постанови, розпорядження, декрети Кабінету Міністрів Украї-

ни. Протокольна частина.

Дніпропетровська обласна Рада народних депутатів, м. Дніпропетровськ

Днепропетровский областной Совет народных депутатов, г. Днепропет-

ровск

Ф. Р-6548, 24 од. зб., 1992–1993 рр. Опис. Укр. мова.

Указом Президента України від 14 квітня 1992 р. припинено діяльність виконавчих комітетів. 

На їх базі створені державні адміністрації, відповідно до Закону України «Про представника 

Президента» та місцеві Ради народних депутатів, відповідно до Закону України «Про місцеві 

Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування».  Рішеннями № 177-ІІ/XXI 

і № 181-II/XXI другої сесії першого скликання від 09 липня 1992 р. у зв’язку зі створенням 

обласної державної адміністрації, обласна Рада народних депутатів вирішила вважати діяль-

ність виконавчого комітету Дніпропетровської Ради народних депутатів, його відділів, управ-

лінь та комітетів припиненою шляхом їх реорганізації.

Стенограми сесій, протоколи рішень, засідань президії облради. Розпоряд-

ження голови облради.
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Виконавчі комітети міських Рад депутатів трудящих (міськвиконкоми)

Исполнительные комитеты городских Советов депутатов трудящихся (гор-

исполкомы)

22 фонда, 17459 од. зб., 1918–1941, 1943–1990 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.

Створені у 1919 р. відповідно до постанови РНК УРСР від 8 лютого 1919 р., як вищі органи Ра-

дянської влади в містах. Здійснювали функції управління та адміністративно-господарського 

керівництва. З грудня 1936 р. почали називатися міськими радами депутатів трудящих, з жов-

тня 1977 р. – народних депутатів. З 1997 р. – виконавчі комітети міських рад.

Постанови губвиконкому про перші заходи Радянської влади на Катери-

нославщині (1919). Циркуляри Наркомфіну і НКВС УРСР про контрибуції і над-

звичайні податки (1919). Накази Нікопольського міськвиконкому про надання 

приміщень та квартир для суспільних організацій і сімей червоноармійців (1919). 

Стенограми пленумів, про роботу конференції, присвяченої 50-річчю Паризької 

комуни (виступ С. Будьоного, 1921); про політичне та економічне положення рес-

публіки (виступ М. Фрунзе і К. Ворошилова, 1921). Звернення Нікопольського рев-

кому про передачу влади Раді робітничих і селянських депутатів (1919). Інструкції 

Наркомзему про організацію губернських, повітових, волосних земельних відділів, 

надання пільг спеціалістам сільського господарства (1919). Протоколи засідань 

Дніпропетровського міськвиконкому про заготівлю продовольства для петроград-

ських і московських робочих (1919). Листування зі штабом П. Дибенко (1919); теле-

грами і телефонограми про боротьбу з військовими з’єднаннями Григор’єва і Махно. 

Документи про діяльність Нікопольського міськвиконкому (1919), його офіційні бю-

летні (1931, 1932). Постанови та рішення президіуму облвиконкому, які відносять-

ся до діяльності міськвиконкомів. Накази, розпорядження міськвиконкомів (1935–

1940, 1945–1970). Стінограми пленумів міськвиконкомів (1931–1936). Протоколи 

засідань виконкомів і сесій міських Рад. Протоколи засідань, плани роботи, звіти 

постійних комісій, документи щодо проведення виборів до міських Рад; документи 

про зміни у складі депутатів. Протоколи засідань комітетів бідноти про організа-

цію розподілу посівних матеріалів (1920). Устави товариств спільної обробки землі 

(1929). Розпорядження про проведення посівної кампанії; про розподіл прибутків 

і заготівлю кормів. Характеристика економічного стану Павлоградського району 

(1931). Економічно-статистичний довідник м. Дніпропетровська (1930–1931). Звіти 

про проведення колективізації в Нікопольському районі (1929–1930). Списки во-

лостей Нікопольського району із зазначенням в них виконкомів, комітетів бідноти 

(1919–1921). Плани капітальних вкладень, розвитку та впорядкування м. Дніпро-

петровська (1929, 1930). Звіти про спорудження водопровідної мережі в Дніпро-

петровську (1927, 1938); переобладнання киснево-ацетиленового заводу «Перун» 

(«Ват») (1926). Контрольні цифри бюджету м. Дніпропетровська (1929–1931). Звіти 

про культурно-масову роботу; розвиток мережі підприємств побутового обслуго-

вування та виробництва товарів народного споживання. Економічна довідка про 

приєднання селищ Широке та Христофорове до м. Кривого Рогу, перейменування 

залізничної станції Долгінцеве в Інгулець (1969). Звіти про роботу міських надзви-

чайних комісій з боротьби зі сніговими заметами і повенем (1967, 1970). Доповідна 

записка обкому КП(б)У про необхідність розширення Жовтневого та Амур-Нижньод-

ніпровського районів м. Дніпропетровська (1946). Кошторис проекту електростан-

ції селища Мандриківка (1936). Листування з Кримською дивізією про виділення 

коштів на відбудову м. Нікополя; облвиконкомом про спорудження бюста двічі 

Герою Радянського Союзу А. Федорову (1957); про спорудження пам’ятника учас-

никам антифашистського збройного повстання 1943 р. в м. Павлограді; відкриття 

в м. Павлограді філіалу Дніпропетровського історико-краєзнавчого музею (1973). 

Листування з будівельними організаціями щодо переселення населення у зв’язку 

з будівництвом Каховської ГЕС (1953–1956). Документи про увічнення пам’яті за-



59

гиблих у боях за встановлення Радянської влади в роки громадянської та Другої 

світової війн. Акт про перенесення останків радянських громадян, які були заму-

чені та розстріляні нацистськими окупантами в роки війни на території школи № 9 

м. Дніпропетровська (1967). Документи присвоєння почесного звання діячам науки 

та культури (1948). Мапа Павлоградського району, креслення фруктопереробного 

комбінату (1941). Відомості про облік збитків, заподіяних нацистськими окупанта-

ми народному господарству міст. Фотоальбом зруйнувань підприємств, житлових 

та культурно-побутових будинків м. Дніпропетровська, Дніпродзержинська в роки 

Другої світової війни (1944). Соцзобов’язання виконкомів. Договори на соцзма-

гання: Дніпропетровщини з Азово-Чорноморським краєм (1929–1936); Дніпропет-

ровського і Ростовського міськвиконкомів (1930, 1932); Аульської і Верховцевської 

селищних рад (1953, 1956); Синельниківської і П’ятихатської міських рад (1955); 

Вольногірської і Лихівської міських рад; Вольногірської і Верхньодніпровської се-

лищних рад (1970). Статути Покровської греко-руської православної общини, общи-

ни євангельських християн, с. Кам’янського Миколаївської релігійної Православної 

общини, Кам’янської Римсько-католицької, єврейської м. Кам’янського (20-ті рр.); 

справи щодо землеустрою товариств. Листування з питань православної церкви за 

1944–1945 рр. Відомості про кількість населення, листування з міськвійськкоматом 

про фотографування пам’ятників та могил воїнів і партизан, які загинули в період 

громадянської війни та Другої світової війни. Довідка про розвиток господарства 

м. Дніпропетровська (1956). Списки переселенців з Польщі в Апостолівський район 

(1945–1946).
Міськвиконкоми:

Апостолівський, ф. Р-3997, 422 од. зб., 1944–1984 рр.

Верхньодніпровський, ф. Р-1456, 555 од. зб., 1943–1957, 1971–1981 рр.

Верховцевський, ф. Р-4746, 367 од. зб., 1944–1981 рр.

Вольногірський, ф. Р-4745, 418 од. зб., 1960–1980 рр.

Дніпропетровський, ф. Р-416, 2999 од. зб., 1918–1941, 1943–1984 рр.

Дніпродзержинський, ф. Р-1278, 1756 од. зб., 1923–1941, 1943–1985 рр.

Жовтоводський, ф. Р-5281, 669 од. зб., 1957–1985 рр.

Ігренський, ф. Р-4826, 327 од. зб., 1959–1977 рр.

Інгулецький, ф. Р-5242, 542 од. зб., 1946–1974 рр.

Криворізький, ф. Р-4348, 2122 од. зб., 1944–1986 рр.

Марганецький, ф. Р-4384, 799 од. зб., 1944–1983 рр.

Нікопольський, ф. Р-4098, 1402 од. зб., 1919, 1944–1988 рр.

Новомосковський, ф. Р-3884, 899 од. зб., 1943–1981 рр.

Орджонікідзевський, ф. Р-4873, 684 од. зб., 1944–1987 рр.

Павлоградський, ф. Р-98, 1076 од. зб., 1939–1941, 1943–1990 рр.

Першотравенський, ф. Р-4734, 197 од. зб., 1960–1974 рр.

Придніпровський, ф. Р-6422, 175 од. зб., 1951–1977 рр.

П’ятихатський, ф. Р-5140, 577 од. зб., 1944–1985 рр.

Синельниківський, ф. Р-2857, 803 од. зб., 1935, 1938–1941, 1943–1984 рр.

Тернівський, ф. Р-4886, 146 од. зб., 1965–1969 рр.

Тернівський, ф. Р-4735, 524 од. зб., 1953–1985 рр.

Виконавчі комітети районних Рад депутатів трудящих у містах Дніпропет-

ровської області

Исполнительные комитеты районных Советов депутатов трудящихся в го-

родах Днепропетровской области

14 фондів, 12684 од. зб., 1918, 1935, 1943–1981 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.

Відновили свою діяльність після визволення міст від німецьких загарбників. Виконували ад-

міністративні, виконавчі та розпорядчі функції на території району у містах. 

Розпорядження з основної діяльності. Протоколи сесій і документи до них. 

Протоколи і рішення засідань виконкомів. Плани і протоколи засідань постійних 

комісій: житлової, торгової, з охорони здоров’я, побутового обслуговування, куль-

турно-масової роботи. Інформаційні звіти про стан організаційно-масової роботи. 
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Документи про вибори в районні ради. Статистичні звіти. Штатні розклади. Кошто-

риси витрат. Річні бухгалтерські звіти. Характеристики робочих і службовців різ-

них підприємств і установ, що були представлені до нагород. Акти збитків, спричи-

нених нацистськими окупантами підприємствам і закладам районів (1944). 
м. Дніпродзержинськ:

Баглійський райвиконком, ф. Р-5774, 524 од. зб., 1946–1948, 1952–1975 рр. 

Дніпровський райвиконком, ф. Р-5230, 608 од. зб., 1945–1972 рр. 

Заводський райвиконком, ф. Р-5660, 807 од. зб., 1952–1973 рр. 

м. Дніпропетровськ:

Амур–Нижньодніпровський райвиконком, ф. Р-42, 1274 од. зб., 1918, 1935, 1943–1976 рр. 

Бабушкінський райвиконком, ф. Р-6452, 162 од. зб., 1973–1974 рр. 

Жовтневий райвиконком, ф. Р-6372, 1307 од. зб., 1943–1974 рр. 

Індустріальний райвиконком, ф. Р-6421, 514 од. зб., 1969–1979 рр. 

Ленінський райвиконком, ф. Р-6327, 924 од. зб., 1943–1976 рр. 

Червоногвардійський райвиконком, ф. Р-4904, 1801 од. зб., 1944–1981 рр. 

м. Кривий Ріг:

Дзержинський райвиконком, ф. Р-4851, 1333 од. зб., 1944–1976 рр. 

Жовтневий райвиконком, ф. Р-4852, 866 од. зб., 1944–1974 рр. 

Інгулецький райвиконком, ф. Р-4882, 879 од. зб., 1963–1976 рр. 

Тернівський райвиконком, ф. Р-6324, 311 од. зб., 1969–1974 рр. 

Центрально-міський райвиконком, ф. Р-4495, 1374 од. зб., 1944–1975 рр. 

Виконавчі комітети районних рад депутатів трудящих (райвиконкоми)

Исполнительные комитеты районных советов депутатов трудящихся (рай-

исполкомы)

37 фондів, 22031 од. зб., 1922–1929, 1933, 1935–1941, 1943–1989 рр. Описи. Каталог. 
Рос., укр. мови.

Створені згідно з постановою ВЦВК у березні 1923 р. на базі скасованих волвиконкомів як 

виконавчі комітети районних рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів. 

Підпорядковувались до 1930 р. окрвиконкому. З 1931 р. існували як самостійні одиниці в 

системі управління: районцентр. З лютого 1932 р. підпорядковувались обласному виконкому. 

Районні ради були органами державної влади в районі, виконували адміністративні, вико-

навчі і розпорядчі функції. Згідно Конституції СРСР 1936 р. перетворені у виконавчі комітети 

районних Рад депутатів трудящих. Відновили діяльність у 1943–1944 рр. У 1977 р. переймено-

вані у виконавчі комітети районних Рад народних депутатів.

Рішення, протоколи об’єднаних засідань райкомів Компартії України і рай-

виконкомів, сесій районних Рад, пленумів і засідань президіумів райвиконкомів, 

селищних та сільських Рад про відновлення та розвиток сільського господарства, 

промисловості, народної освіти, охорони здоров’я, торгівлі та побутового обслуго-

вування населення, впорядкування, електрифікацію, радіофікацію і газифікацію 

населених пунктів. Постанови, циркуляри, протоколи засідань губвиконкомів та 

окрвиконкомів, зведення, листування з питань землеустрою, проведення переви-

борів Рад, меліоративних робіт, посівних, збиральних та хлібозаготівельних кам-

паній; про порядок утворення, зберігання і використання насінневого фонду; про 

будівництво шляхів, організацію культурного шефства над військовими частинами 

Червоної Армії (1923–1928). Протоколи, списки, відомості, листування про роботу 

КНС (1921–1927); протоколи комісій з націоналізації землі (1923–1926); протоколи 

технічних нарад, загальних зборів громадян, інформації, листування, схеми земле-

устрою та сільськогосподарського будівництва (1924–1927); звіти райземвідділів 

(1926–1928). Звіти, протоколи, листування про організацію сільськогосподарських 

колективів; статути товариств спільної обробки землі, сільськогосподарських ар-

тілей, комун, машинно-тракторних товариств (1925–1930). Основні показники 

діяльності сільськогосподарських артілей Покровського району (1933), акти пере-

вірок утворення та витрат неподільних фондів колгоспів (1938–1940), листуван-

ня про затвердження кандидатів на Всесоюзну сільськогосподарську виставку 

(1939). Звіти, листування про стан місцевої промисловості та комунального госпо-

дарства, організацію промислово-кооперативних артілей та сільських споживчих 
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товариств (1926, 1927), про стан політико-виховної роботи на селі, відділення цер-

кви від держави і школи від церкви, ліквідацію неписемності, організацію дитячих 

будинків та боротьбу з безпритульністю дітей, ремонт, будівництво шкіл, лікарень, 

санаторно-курортне лікування селян-бідняків, фізкультурний рух на селі, роботу 

осередків «Осоавіахім» і «Повітряфлот» (1923–1929). Відомості про економічний 

стан районів. Рішення райвиконкомів про укріплення колгоспів (1951–1952), про-

токоли загальних зборів жителів сел та членів колгоспів. Плани, звіти, інформації 

про роботу постійних комісій, райвиконкомів та їх відділів, сільськогосподарських 

рад і акти їх обстеження. Постанови райвиконкомів, списки, листування про на-

городження орденами та медалями партизан і підпільників, учасників Великої 

Вітчизняної війни, передовиків виробництва. Анкети, списки, протоколи вручень 

орденів та медалей багатодітним матерям, колгоспникам «За доблесну працю під 

час Великої Вітчизняної війни» та ін. Статистичні звіти про склад депутатів, членів 

постійних комісій, про чисельність населення, наявність орної землі, перелік насе-

лених пунктів. Документи про господарське улаштування українського населення, 

яке прибуло з Польщі та західних областей України (1946–1951). Акти про збитки, 

заподіяні нацистськими загарбниками; відомості, складені у 1944–1948 рр., про 

чисельність громадян, що були вивезені до Німеччини; списки репатрійованих на 

Батьківщину після розгрому нацистської Німеччини (1945, 1946). Відомості про 

братські могили воїнів, які загинули в роки Другої світової війни на території То-

маківського району. 
Райвиконкоми:

Апостолівський, ф. Р-4027, 779 од. зб., 1944, 1956–1982 рр.

Богданівський, ф. Р-352, 12 од. зб., 1923–1926 рр.

Васильківський, ф. Р-4485, 1007 од. зб., 1943, 1960–1991 рр.

Верхньодніпровський, ф. Р-167, 543 од. зб., 1924–1943, 1945–1980 рр.

Діївський, ф. Р-1396, 21 од. зб., 1923–1926 рр.

Дніпропетровський, ф. Р-1407, 1006 од. зб., 1926–1930, 1947, 1950–1959, 1965–1985 рр. 

Знаменівський, ф. Р-1267, 13 од. зб., 1923–1926 рр.

Єлизавето-Кам’янський, ф. Р-1121, 12 од. зб., 1923–1926 рр.

Карло-Марксівський, ф. Р-1109, 39 од. зб., 1923–1930 рр.

Кіровський, ф. Р-5163, 1380 од. зб., 1943–1979 рр. 

Котовський, ф. Р-1253, 76 од. зб., 1923–1925, 1944–1958 рр.

Криворізький, ф. Р-4333, 784 од. зб., 1943–1959, 1965–1986 рр.

Криничеватівський, ф. Р-2745, 277 од. зб., 1923–1930 рр. (за дан. Ф.305).

Криничанський, ф. Р-1703, 1504 од. зб., 1943–1981 рр.

Лихівський, ф. Р-3088, 127 од. зб., 1929–1930, 1946–1955 рр.

Лоцмано-Кам’янський, ф. Р-329. 36 од. зб., 1923–1926 рр.

Магдалинівський, ф. Р-314, 559 од. зб., 1943–1986 рр.

Мануйлівський, ф. Р-1109, 39 од. зб., 1923–1930 рр. (див. Карло-Маркс.).

Межевський, ф. Р-1123, 559 од. зб., 1939, 1943–1989 рр.

Нікопольський, ф. Р-4523, 1176 од. зб., 1944, 1962–1989 рр.

Новомосковський, ф. Р-1826, 1448 од. зб., 1943–1989 рр.

Ново-Покровський, ф. Р-4381, 227 од. зб., 1946–1962 рр.

Павлоградський, ф. Р-1558, 1012 од. зб., 1935–1937, 1943–1984 рр.

Перещепинський, ф. Р-570, 243 од. зб., 1939–1962 рр.

Петриківський, ф. Р-1825, 177 од. зб., 1943–1962 рр. 

Петропавлівський, ф. Р-440, 803 од. зб., 1935–1941, 1944–1985 рр.

Покровський, ф. Р-2746, 1445 од. зб., 1922–1929, 1933, 1935, 1936, 1940–1941, 1943–1962, 

1965–1983 рр.

П’ятихатський, ф. Р-4482, 1105 од. зб., 1943–1985 рр.

Синельниківський, ф. Р-3209, 1192 од. зб., 1941, 1945, 1965–1988 рр.

Солонянський, ф. Р-6349, 920 од. зб., 1943–1983 рр.

Софіївський, ф. Р-4332, 440 од. зб., 1944–1980 рр.

Сталінський, ф. Р-4320, 18 од. зб., 1947–1959 рр.

Томаківський, ф. Р-2747, 1202 од. зб., 1922–1930, 1944–1984 рр.

Царичанський, ф. Р-1948, 770 од. зб., 1944–1980 рр.

Широківський, ф. Р-4330, 733 од. зб., 1944–1986 рр.

Щорський, ф. Р-4481, 208 од. зб., 1943–1963 рр.

Юр’ївський, ф. Р-1795, 139 од. зб., 1943–1958 рр. 
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Сільські та селищні Ради депутатів трудящих

Сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся

511 фондів, 90223 од. зб., 1917–1941, 1943–1987 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створені відповідно до постанови РНК УРСР від 8 лютого 1919 р. як ради робітничих, селянсь-

ких та червоноармійських депутатів. Обиралися на загальних зборах громадян, були вищи-

ми розпорядчими та виконавчими органами Радянської влади на селі. Згідно Конституції 

1936 р., перетворені на сільські та селищні ради депутатів трудящих, з 1977 р. – сільські та 

селищні Ради народних депутатів.

Циркуляри, інструкції, листування, звернення, телефонограми про ор-

ганізацію та укріплення Рад на місцях; застосування Закону про відокремлення 

церкви від держави; продрозкладки та єдиного сільськогосподарського податку 

(1919–1921); надання допомоги голодуючому населенню Поволжжя, призив до 

Червоної Армії, проведення підготовки допризовників; заготівлю зерна, продук-

тів харчування, фуражу для потреб Червоної Армії, проведення «Тижня допомоги 

фронту», літературних читань, присвячених пам’яті Т. Шевченка (1918–1923). Про-

токоли Катеринославської губернської і Томаківської волосної економічних нарад 

(1922, 1923), сесій сільських Рад, засідань виконкомів, плани, звіти, відомості про 

роботу постійно діючих комісій (сільськогосподарських, фінансово-бюджетних, 

культурно-просвітних, торгівельно-заготівельних, будівництва шляхів та упоряд-

кування), сільських КНС (1920–1925). Документи про проведення виборів до се-

лищних та сільських Рад, накази до виборців та звіти депутатів про їх виконання. 

Інформація, листування, зведення про зростання політичної активності селян, хід 

колективізації і укріплення колгоспів, закріплення землі за колгоспами та прид-

бання сільськогосподарських машин; проведення податкових, посівних, збираль-

них і хлібозаготівельних кампаній; про ліквідацію неписьменності, соцзмагання 

між сільрадами, розвиток охорони здоров’я, культурно-просвітню роботу, ремонт 

і будівництво шкіл, лікарень, клубів, палаців культури, магазинів, житлових будин-

ків; електрифікацію, газифікацію, телефонізацію селищ, реалізацію державних 

займів, про охорону лісів, пам’ятників історії, природи. Документи про відправку 

колгоспами посилок фронтовикам (1943–1944), надання допомоги дітям-сиротам, 

багатодітним сім’ям і сім’ям червоноармійців. Протоколи засідань правлінь кол-

госпів, загальних зборів колгоспників і жителів сел. Статистичні звіти про склад 

депутатів, постійних комісій, скликання сесій, чисельність населення та розміри 

посівних площ. Бюджети сільських та селищних Рад і звіти їх виконання. Відомості, 

заяви, акти про збитки, заподіяні іноземною інтервенцією та внутрішньою контр-

революцією (1919, 1920), а також нацистськими загарбниками у 1941–1943 рр. 

Лист з подякою від червоноармійців жителям с. Олександрополь Катеринославсь-

кого повіту за надані їм продукти та фураж (1919). Списки членів Китайгородсько-

го сільського осередку сприяння повітряному флоту (1924). 
Номери фондів дивитись в загальному списку фондів держархіву області.

КОМІСІЇ 

Комісії у справах колишніх червоногвардійців та червоних партизанів

Комиссии по делам бывших красногвардейцев и красных партизан

24 фонди, 8937 од. зб., 1928–1936 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.

Згідно постанови ВУЦВК від 29 грудня 1928 р. були створені комісії: окружна – при окрвійсько-

маті, районні – при районних виконкомах і називалися Дніпропетровська окружна і районні 

комісії по виявленню колишніх червоногвардійців і червоних партизанів. Дніпропетровсь-

ка окружна комісія ліквідована у жовтні 1930 р. з ліквідацією округу; ї ї функції виконувала 

міська комісія, яка працювала при Дніпропетровській міській Раді робітничих, селянських та 

червоноармійських депутатів. Згідно з постановою ВУЦВК від 14 лютого 1931 р. перетворені 

в міську і районні партизанські комісії. Ліквідовані у липні 1935 р. відповідно до постанови 
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ВУЦВК від 23 червня 1935 р. Займалися перевіркою і поновленням у справах колишніх черво-

ногвардійців і червоних партизан, вели їх облік, видавали посвідчення, проводили серед них 

політико-виховну і культурно-освітню роботу, контролювали виконання державними устано-

вами законів про пільги і пенсії.

Протоколи засідань партизанських комісій. Стенограми загальних зборів 

колишніх червоногвардійців і червоних партизанів про організацію партизансь-

ких комісій, роботу серед жінок. Згадки колишніх червоногвардійців і червоних 

партизанів про революційні події 1905, 1917–1920 рр. Грамоти, нагороди, особові 

фотокартки червоногвардійців і червоних партизанів. Особові справи, списки, 

довідки, автобіографії колишніх червоногвардійців та червоних партизанів.
Дніпропетровська окружна, ф. Р-2215, 2 од. зб., 1929 р.

Дніпропетровська обласна, ф. Р-2185, 43 од. зб., 1932–1936 рр.

Міські:

Дніпродзержинська, ф. Р-2201, 928 од. зб., 1928–1935 рр.

Дніпропетровська , ф. Р-2205, 3268 од. зб., 1928–1935 рр.

Районні:

Апостолівська, ф. Р-2176, 22 од. зб., 1928–1935 рр.

Божедарівська, ф. Р-2206, 73 од. зб., 1928–1934 рр.

Васильківська, ф. Р-2194, 373 од. зб., 1929–1935 рр.

Верхньодніпровська, ф. Р-5012, 1 од. зб., 1928 р. 

Криворізька, ф. Р-2166, 1489 од. зб., 1928–1935 рр.

Магдалинівська, ф. Р-2183, 78 од. зб., 1928–1935 рр.

Межівська, ф. Р-2188, 429 од. зб., 1928–1935 рр.

Нікопольська, ф. Р-2177, 481 од. зб., 1928–1935 рр.

Новомосковська, ф. Р-2173, 622 од. зб., 1929–1935 рр.

Павлоградська, ф. Р-2171, 344 од. зб., 1928–1935 рр.

Покровська, ф. Р-2180, 137 од. зб., 1928–1935 рр.

Петровська, ф. Р-1427, 3 од. зб., 1930–1935 рр.

Петропавлівська, ф. Р-1015, 34 од. зб., 1928–1935 рр.

Перещепинська, ф. Р-511, 2 од. зб., 1928–1930 рр.

П’ятихатська, ф. Р-1017, 79 од. зб., 1930–1935 рр.

Софіївська, ф. Р-2167, 148 од. зб., 1934–1935 рр.

Синельниківська, ф. Р-2186, 106 од. зб., 1930–1935 рр.

Томаківська, ф. Р-2187, 88 од. зб., 1929–1935 рр.

Царичанська, ф. Р-1874, 164 од. зб., 1928–1936 рр.

Юр’ївська, ф. Р-1910, 23 од. зб., 1930–1934 рр.

Виборчі комісії 

Выборные комиссии

9 фондів, 8283 од. зб., 1920, 1933, 1939–1940, 1945–2006 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Створювались відповідно до постанов Президії Ради УРСР, центральних виборчих комісій. 

Повноваження виборчих комісій продовжувались протягом виборчої кампанії, припинялись 

після підведення підсумків голосування. З прийняттям Конституції України у 1996 р., відповід-

но до Законів України «Про вибори Президента України», «Про вибори народних депутатів 

України», згідно з постановами Центральної виборчої комісії були створені територіальні ви-

борчі комісії для проведення виборів Президента України і окружні виборчі комісії з виборів 

народних депутатів України. Займались підготовкою та проведенням виборів, створенням ви-

борчих дільниць, здійсненням контролю за додержанням і застосуванням законодавства про 

вибори на території виборчого округу.

Протоколи засідань окружних, територіальних, дільничних виборчих комісій 

про створення виборчих дільниць, реєстрацію кандидатів, підсумки голосування 

(1946–2004). Протоколи загальних зборів колективів установ, підприємств, колгос-

пів по висуванню кандидатів, списки виборців. Копії особистих карток обраних 

депутатів України (1998). Передвиборчі плакати, листівки. Кошториси видатків, 

фінансові звіти про надходження і витрати коштів Держбюджету. Відомості нара-

хування заробітної платні членам виборчих комісій. 
Катеринославська повітова виборча комісія, ф. Р-4565, 1 од. зб., 1920 р.

Окружні та дільничні комісії з виборів до Верховної Ради СРСР по Дніпропетровській області, 

ф. Р-2652, 529 од. зб., 1945–1991 рр.

Окружні та дільничні комісії з виборів до Верховної Ради УРСР по Дніпропетровській області, 

ф. Р-2656, 520 од. зб., 1946–1947, 1951–1985 рр.



64

Окружні та дільничні виборчі комісії з виборів до міських рад робітничих, селянських та черво-

ноармійських депутатів (колекція), ф. Р-3469, 5945 од. зб., 1933, 1939–1940, 1947–1973 рр.

Окружні та дільничні виборчі комісії з виборів в народні суди по Дніпропетровській області 

(колекція), ф. Р-3553, 237 од. зб., 1948–1973 рр.

Окружні та дільничні виборчі комісії з виборів народних депутатів України, ф. Р-6505, 541 од. 

зб., 1994, 1998, 2002, 2006 рр.

Територіальні виборчі комісії з виборів депутатів місцевих рад Дніпропетровської області 

(об’єднаний фонд), Ф. Р-6547, 263 од. зб., 2005–2006, 2008 рр.

Територіальні виборчі комісії з виборів Президента України по Дніпропетровській області, ф. 

Р-6514, 243 од. зб., 1991, 1999, 2005 рр.

Дніпропетровська обласна комісія з Всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, 

ф. Р-6517, 4 од. зб., 2000 р.

ІНСПЕКТУРИ ПРАЦІ ОКРВИКОНКОМІВ

Інспектури праці окрвиконкомів

Инспектуры труда окрисполкомов

2 фонди, 89 од. зб., 1925–1930 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Діяльність установ простежується протягом 1925–1930 рр. Займались обліком та реєстрацією 

працездатного населення, забезпеченням робочою силою підприємств, охороною праці; 

здійснювали нагляд за виконанням законодавства про працю.

Інструкції, копії інструкцій та розпоряджень, циркуляри, директиви Народ-

ного Комісаріату праці і Вищої Ради Народного Господарства з різних питань. Ви-

тяги з протоколів засідань фракцій Катеринославської окружної Ради профспілок, 

Дніпропетровського окрвиконкому, засідань бюро окружного комітету партії з різ-

них питань. Статистичні відомості про склад апарату Катеринославського відділу 

праці. Листування з Народним Комісаріатом праці з питань охорони праці; відо-

мості про евакуацію вантажів і людського контингенту на випадок війни. Списки, 

анкети, характеристики, рекомендації робітників Катеринославської окрінспек-

тури праці.
Інспектура праці Катеринославського (з 1926 р. – Дніпропетровського) окружного виконко-

му, ф. Р-122, 87 од. зб., 1925–1930 рр.

Інспектура праці Павлоградського окрвиконкому, ф. Р-3359, 2 од. зб., 1926 р.

ДЕПАРТАМЕНТИ 

Дніпропетровське обласне управління Державного департаменту України з ре-

гулювання виробництва і обороту алкогольних напоїв і тютюнових виробів

Днепропетровское областное управление Государственного департамента 

Украины по регулированию производства и оборота алкогольных напитков 

и табачных изделий

Ф. Р-6542, 8 од. зб., 1998–2001 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Створилося в 1998 р. і мало назву Дніпропетровське обласне управління Державного коміте-

ту України з монополії виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів. 

У 2000 р. перейменоване в обласне управління Державного департаменту України з регулю-

вання виробництва та обігу алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Ліквідоване у 2001 р.

Накази начальника управління з особового складу. Відомості нарахування 

заробітної платні співробітникам управління. Особові рахунки. Наказ, постанова 

про ліквідацію державного департаменту.
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Департамент регіональних програм Дніпропетровсьої обласної державної 

адміністрації

Департамент региональных программ Днепропетровской областной госу-

дарственной администрации

Ф. Р-6532, 21 од. зб., 1999–2004 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Створений згідно розпорядження голови облдержадміністрації від 5 травня 1999 р. 

№ 228/ 1-р. Займався координацією виставкової діяльності в області та забезпеченням прове-

дення виставкових заходів облдержадміністрації, здійснював державний контроль за додер-

жанням законодавства з питань реклами, забезпечував виготовлення та розміщення матеріалів 

наочної агітації при проведенні політичних та соціально-культурних заходів. Ліквідований у 

листопаді 2003 р. розпорядженням голови облдержадміністрації від 06 листопада 2003 р. 

№ 383/1-р-03. 

Положення державного департаменту регіональних програм (1999). Накази 

начальника з основної діяльності і особового складу. Плани виставкових заходів, 

інформація, програми щодо запланованих виставок та ярмарок на 2001–2003 рр. 

Доповідні записки, інформація, звіти з основних питань діяльності департаменту. 

Тематико-експозиційний план до ювілейної виставки «Україна. Десять років неза-

лежності». Річні бухгалтерські звіти та пояснювальні записки до них. Особові ра-

хунки з заробітної платні працівників департаменту.
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2. РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКА ІНСПЕКЦІЯ, ДЕРЖАВНИЙ І НАРОДНИЙ КОНТ-

РОЛЬ

Павлоградська повітова контрольна секція

Павлоградская уездная контрольная комиссия

Ф. Р-5005, 8 од. зб., 1919 р. Опис. Рос. мова.

Утворена в березні 1919 р. Підпорядковувалась Катеринославському губернському відділу 

Державного контролю. Реорганізована в повітове відділення робітничо-селянської інспекції 

згідно декрету ВУЦВК від 7 лютого 1920 р. Ліквідована у 1923 р. у зв’язку з реорганізацією 

повітів. Провадила в життя заходи щодо вдосконалення управлінського апарату, здійснювала 

контроль за виконанням рішень органів Радянської влади.

Інструкція і тимчасові правила роботи колегії відділу держконтролю Катери-

нославської губернії про роботу відділів і секцій державного контролю. Доповідь 

про роботу Павлоградської контрольної секції. Акти ревізій відділу повітового 

виконкому і документи до них. Список радянських господарств Павлоградського 

повіту.

Робітничо-селянські інспекції

Рабоче-крестьянские инспекции 

3 фонда, 8 од. зб., 1920, 1921, 1932, 1933 рр. Описи. Рос. мова.

Створювались у 1920–1930 рр. Ліквідовані у 1934 р.; замість них були створені комісії пар-

тійного контролю при ЦК ВКП(б) та комісії радянського контролю при РНК СРСР. Здійснювали 

контроль за виконанням місцевими органами влади рішень та постанов партії та уряду, вели 

боротьбу з порушенням законів, бюрократизмом в організаціях і установах.

Акти перевірок фінансово-господарської діяльності закладів м. Кам’янське, 

обстежень торгівельних точок по районних організаціях. Листування з губернсь-

кими відділами щодо кошторисів та фінансування. Список кредиторів Катери-

нославського губернського відділу РСІ.
Відділ робітничо-селянської інспекції Катеринославської губернської ради робітничих, се-

лянських та червоноармійських депутатів, ф. Р-4050, 1 од. зб., 1920–1921 рр.

Кам’янська міська контрольна комісія робітничо-селянська інспекція, ф. Р-2849, 2 од. зб., 

1932–1933 рр.

Робітничо-селянська інспекція Сталіндорфської районної контрольної комісії КП(б)У, с. Сталін-

дорф, Криворізького району, ф. Р-3807, 5 од. зб., 1933 р.

Контрольні комісії КП(б)У робітничо-селянських інспекцій

Контрольные комиссии КП(б)У рабоче-крестьянских инспекций

15 фондів, 9362 од. зб., 1921–1934 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Створювалися у 1920–1930-ті рр. Ліквідовані відповідно до постанови ЦВК СРСР у 1934 р. 

Здійснювали партійно-радянський контроль за діяльністю всіх державних підприємств, уста-

нов та громадських організацій.

Постанови, циркуляри ЦК КП(б)У, ЦКК КП(б)У, НК РСІ України, губкому КП(б)У, 

губКК КП(б)У, окрКК РСІ з питань внутрішньопартійної роботи, контрольних комісій, 

грошової реформи, про створення секцій РСІ при райрадах. Протоколи засідань 

президії, партколегії, оргбюро обласної, міських, районних контрольних комісій 

про проведення чистки радянського апарату, режиму економії в установах. Звіти 

про роботу КК РСІ усіх рівнів. Листування про організацію секцій і груп сприяння 

при міськрадах, райвиконкомах та сільрадах, розширення прав низових органів і 

організацію держапарату, розгляд та затвердження кошторисів, штатів і структури 

установ, ліквідацію безробіття. Анкети з перевірок комуністів, заяви апелюючих в 

губКК КП(б)У-РСІ. Особові справи громадян, які пройшли чистку держапарату.
Катеринославська губернська КК КП(б)У, ф. П-2, 1924 од. зб., 1921–1925 рр.

Губернська КК Катеринославської організації КП(б)У, ф. П-2, 1988 од. зб., 1921–1925 рр.
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Дніпропетровська обласна КК КП(б)У – РСІ, ф. П-20, 240 од. зб., 1932–1934 рр.

Уповноважений ЦК ВКП(б) НК РСІ СРСР у Дніпропетровській області, ф. П-111, 32 од. зб., 1933–

1934 рр.

Катеринославська – Дніпропетровська окружна КК КП(б)У, ф. П-9, 2994 од. зб., 1925–1930 рр.

Криворізька окружна КК КП(б)У – РСІ, ф. П-81, 154 од. зб., 1928–1930 рр.

Міські:

Дніпропетровська, ф. П-16, 1951 од. зб., 1930–1934 рр.

Криворізька, ф. П-82, 2 од. зб., 1930–1933 рр.

Районні:

Васильківська, ф. П-2092, 2 од. зб., 1931–1932 рр.

Верхньодніпровська, ф. П-2093, 2 од. зб., 1932–1933 рр.

Лихівська, ф. П-2094, 4 од. зб., 1930–1933 рр.

Магдалинівська, ф. П-2095, 3 од. зб., 1932–1933 рр.

Нікопольська, ф. П-2096, 1 од. зб., 1929 р.

П’ятихатська, ф. П-3711, 54 од. зб., 1931–1934 рр.

Солонянська, ф. П-2097, 7 од. зб., 1932–1934 рр.

Сталінська, ф. П-2098, 4 од. зб., 1932–1933 рр.

Групи контролерів Міністерства державного контролю СРСР

Группы контролёров Министерства государственного контроля СССР

2 фонди, 670 од. зб., 1947–1956 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Групи контролерів Міністерства держконтролю СРСР були засновані у 1947 р. До їх функцій 

належала перевірка фактичного виконання урядових рішень з найважливіших питань на-

родного господарства, контроль за правильним використанням грошових та матеріальних 

цінностей всіма підприємствами, закладами та організаціями, які знаходилися на території 

області.

Накази Міністерства Держконтролю СРСР, накази та розпорядження на-

чальників груп. Плани, звіти про діяльність. Документи перевірок установ та під-

приємств. Фінансові звіти, штатні розклади.
Група контролерів по Дніпропетровському територіальному управлінню, ф. Р-3704, 419 од. 

зб., 1949–1953 рр.

Група контролерів по сільському господарству та заготівлям, м. Дніпропетровськ, ф. Р-3703, 

251 од. зб., 1947–1956 рр.

Група комісії державного контролю по Дніпропетровській області

Группа комиссии государственного контроля по Днепропетровской облас-

ти

Ф. Р-4448, 170 од. зб., 1955, 1957–1963 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Створена в квітні 1957 р. До 1961 р. мала назву група комісії радянського контролю Ради 

Міністрів УРСР по Дніпропетровському економічному адміністративному району. Займалась 

перевіркою виконання рішень партії та уряду з найважливіших питань народного господар-

ства, перевіркою виконання планів поставок матеріалів, устаткування, промислових та про-

довольчих товарів в союзний фонд, а також міжреспубліканських поставок. Припинила діяль-

ність відповідно до Указу Президії Верховної Ради УРСР у грудні 1962 р. з передачею функцій 

обласним комітетам партійно-державного контролю.

Постанови, розпорядження, директивні вказівки. Плани, звіти про роботу. 

Доповідні записки, акти, довідки перевірки виконання плану виробництва, пос-

тавок устаткування і металоконструкцій для будівництва металургійного заводу 

в Індії (1958), правильність витрат металу на підприємствах металургійної та ма-

шинобудівної промисловості України, будівництва особливо важливих пускових 

об’єктів тресту «Нікополь-Марганець», об’єктів гірничо-рудної промисловості 

Криворізького басейну; дотримання державної дисципліни, покращення якості 

продукції, підвищення ефективності сільського господарства, продуктивності 

тваринництва. Листування з комісією держконтролю Ради Міністрів УРСР з питань 

контролю (1960–1963).
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Комітет партійно-державного контролю Дніпропетровського обкому Ком-

партії України та облвиконкому (об’єднаний фонд)

Комитет партийно-государственного контроля Днепропетровского обкома 

Компартии Украины и облисполкома (объединённый фонд)

Ф. Р-4561, 527 од. зб., 1963–1965 рр. Описи. Рос., укр. мови.

На підставі постанови ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР у листопаді 1962 р. створені обласний 

промисловий та сільський комітети народного контролю. Відповідно до постанови Пленуму 

ЦК КПРС від 16 листопада 1964 р., вони були об’єднані в комітет партійно-державного конт-

ролю обкому Компартії України і виконкому обласної ради депутатів трудящих. Згідно Закону 

УРСР від 22 грудня 1965 р. «Про органи народного контролю в Українській РСР» перетворе-

ний в обласний комітет народного контролю. Контролював виконання виробничих планів і 

завдань підприємствами, установами. Організаціями і колгоспами. Керував роботою груп і 

постів народного контролю.

Протоколи засідань обкому, міських і районних комітетів партійно-державно-

го контролю (1963–1965). Фінансові звіти обкому, міськкомів та райкомів парт-

держконтролю (1963–1965). Довідки та доповідні записки про результати перевірок. 

Документи про організацію контролю за виконанням постанов обкому КП України 

(1963–1965). Статистичні звіти про виконання планів по труду, про роботу комітетів 

партдержконтролю; чисельність адміністративно-управлінського апарату; чисель-

ність спеціалістів з вищою та середньою спеціальною освітою (1963–1965).

Міські та районні комітети партійно-державного і народного контролю

Городские и районные комитеты партийно-государственного и народного 

контроля

48 фондів, 8001 од. зб., 1963–1988 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови.

Створені відповідно до постанови ЦК Компартії України, Президії Верховної Ради та Ради 

Міністрів УРСР у грудні 1962 р. як комітети партійно-державного контролю. В 1962 р. реор-

ганізовані в комітети народного контролю. Ліквідовані в січні 1991 р. Здійснювали керів-

ництво групами та постами народного контролю, контролювали виконання планів розвитку 

народного господарства, стан зберігання соціалістичної власності, дотримання державної 

дисципліни.

Постанови Дніпропетровського обласного комітету народного контролю. 

Протоколи засідань комітетів. Плани робіт. Документи перевірок виробничо-гос-

подарської та фінансової діяльності організацій, підприємств, закладів у містах і 

районах. Статистичні звіти.
Міські комітети :

Дніпродзержинський, ф. Р-5381, 126 од. зб., 1963–1973 рр.

Дніпропетровський, ф. Р-4825, 327 од. зб., 1965–1977 рр.

Жовтоводський, ф. Р-5277, 53 од. зб., 1963–1971 рр.

Криворізький, ф. Р-4881, 613 од. зб., 1963–1982 рр.

Марганецький, ф. Р-5958, 62 од. зб., 1963–1971 рр.

Нікопольський, ф. Р-5947, 99 од. зб., 1963–1974 рр.

Новомосковський партійно-державного контролю, ф. Р-4608, 42 од. зб., 1963–1965 рр.

Новомосковський народного контролю, ф. Р-4612, 222 од. зб., 1966–1977 рр.

Орджонікідзевський, ф. Р-6121, 43 од. зб., 1965–1973 рр.

Павлоградський, ф. Р-4731, 210 од. зб., 1963–1977 рр.

Синельниківський, ф. Р-5755, 221 од. зб., 1963–1988 рр.

Районні у містах:

Амур-Нижньодніпровський, ф. Р-5386, 141 од. зб., 1963–1975 рр.

Бабушкінський, ф. Р-6420, 53 од. зб., 1973–1975 рр.

Баглєйський, ф. Р-5775, 76 од. зб., 1963–1973 рр.

Дзержинський, ф. Р-5654, 438 од. зб., 1963–1980 рр.

Дніпровський, ф. Р-6190, 86 од. зб., 1963–1974 рр.

Жовтневий народного контролю, м. Дніпропетровськ, ф. Р-5385, 268 од. зб., 1963–1977 рр.

Жовтневий народного контролю, м. Кривий Ріг, ф. Р-5653, 431 од. зб., 1963–1983 рр.

Заводський, ф. Р-5982, 74 од. зб., 1963–1973 рр.

Інгулецький, ф. Р-5236, 329 од. зб., 1963–1980 рр.
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Індустріальний, ф. Р-5545, 22 од. зб., 1969–1972 рр.

Кіровський, ф. Р-5384, 123 од. зб., 1963–1975 рр.

Ленінський, ф. Р-5387, 245 од. зб., 1963–1978 рр.

Саксаганський, ф. Р-6401, 31 од. зб., 1975–1976 рр.

Центрально-міський, м. Кривий Ріг, ф. Р-5662, 413 од. зб., 1963–1972 рр.

Червоногвардійський, ф. Р-5388, 75 од. зб., 1963–1975 рр.

Районні:

Апостолівський, ф. Р-4827, 195 од. зб., 1963–1978 рр.

Васильківський, ф. Р-5354, 287 од. зб., 1963–1978 рр.

Верхньодніпровський, ф. Р-5814, 223 од. зб., 1963–1979 рр.

Дніпропетровський, ф. Р-4771, 17 од. зб., 1965, 1969 рр.

Криворізький, ф. Р-4993, 106 од. зб., 1965–1970 рр.

Криничанський, ф. Р-4958, 132 од. зб., 1963–1974 рр.

Межевський, ф. Р-5416, 74 од. зб., 1965–1978 рр.

Нікопольський, ф. Р-5700, 229 од. зб., 1963–1980 рр.

Новомосковський, ф. Р-4630, 168 од. зб., 1963–1975 рр.

Павлоградський народного контролю, ф. Р-4753, 111 од. зб., 1966–1977 рр.

Павлоградський партійно-державного контролю, ф. Р-4754, 23 од. зб., 1965–1975 рр.

Петропавлівський партійно-державного контролю, ф. Р-4764, 46 од. зб., 1963–1965 рр.

Петропавлівський народного контролю, ф. Р-4765, 73 од. зб., 1966–1969 рр.

Покровський, ф. Р-4866, 117 од. зб., 1965–1978 рр.

П’ятихатський, ф. Р-4661, 334 од. зб., 1963–1983 рр.

Синельниківський, ф. Р-5771, 117 од. зб., 1965–1978 рр.

Солонянський, ф. Р-6348, 88 од. зб., 1963–1974 рр.

Софіївський, ф. Р-5754, 335 од. зб., 1963–1979 рр.

Тернівський, ф. Р-5661, 323 од. зб., 1969–1980 рр.

Томаківський, ф. Р-5494, 39 од. зб., 1965–1968 рр.

Широківський, ф. Р-5265, 108 од. зб., 1965–1974 рр.

Царичанський, ф. Р-5847, 33 од. зб., 1966–1972 рр.

Дніпропетровський обласний комітет народного контролю

Днепропетровский областной комитет народного контроля

Ф. Р-4562, 2582 од. зб., 1966–1992 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Створений у грудні 1965 р. з метою більш широкого залучення трудящих в управління спра-

вами держави, забезпечення перевірки виконання директив партії та уряду радянськими 

господарськими органами, а також з метою укріплення державної дисципліни. Підпорядкову-

вався безпосередньо Комітету народного контролю Української РСР. Ліквідований у листопаді 

1990 р.

Постанови обласного комітету народного контролю. Протоколи засідань 

обласного, міських та районних комітетів (1966–1973). Плани, звіти, довідки про 

діяльність обласного, міських, районних комітетів народного контролю. Довідки, 

доповідні записки, інформації, акти перевірок виконання рішень партії та уряду 

про розвиток народного господарства області. Директивні вказівки, циркулярні 

листи, що направляли міським та районним комітетам (1969–1973). Інформації 

та відомості про організацію та підсумок навчання народних контролерів (1970–

1971). Статистичні звіти про чисельність адміністративно-управлінського персона-

лу обласного, міських і районних комітетів народного контролю. Доповідні запис-

ки, довідки, акти про результати перевірок виконання планів різних підприємств 

і організацій.
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3.  ПРАВОСУДДЯ

ЮСТИЦІЯ

Відділ юстиції виконавчого комітету Дніпропетровської обласної ради на-

родних депутатів

Отдел юстиции исполнительного комитета Днепропетровского областного 

совета народных депутатов

Ф. Р- 6249, 620 од. зб., 1971–1991 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Створений відповідно до Указу Президії Верховної Ради УРСР від 6 жовтня 1970 р. № 3098-VII. 

Здійснював керівництво районними та міськими народними судами, нотаріальними конто-

рами, пропагував правові знання, роз’яснював основи законодавства. З 1998 р. – обласне 

управління юстиції Міністерства юстиції України.

Протоколи засідань колегії, плани роботи, звіти про діяльність управління. 

Доповідні записки, інформації про роботу народних судів і нотаріальних контор, 

правову роботу в народному господарстві.

Управління Міністерства юстиції УРСР Дніпропетровської обласної ради 

депутатів трудящих

Управление Министерства юстиции УССР Днепропетровского областного 

совета депутатов трудящихся

Ф. Р- 4489, 115 од. зб., 1943–1956 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Створене в грудні 1939 р. Відновило роботу в листопаді 1943 р. Здійснювало нагляд за діяль-

ністю та дотриманням законності органами суду, контролювало роботу адвокатури, органів 

нотаріату, судових виконавців, займалося підбором кадрів, організацією виборів, здійснюва-

ло фінансування, відповідало за судову статистику та експертизу.

Ліквідоване у жовтні 1956 р.

Постанови облвиконкому про діяльність управління. Протоколи обласних 

нарад народних суддів, нотаріусів. Звіти та доповіді про роботу управління юсти-

ції, колегії адвокатів, народних суддів, нотаріальних контор.

Юридичні відділи виконкомів міських рад Катеринославської губернії

Юридические отделы исполкомов городских советов Екатеринославской 

губернии

3 Фонди, 34 од. зб., 1919 р. Описи. Рос., укр. мови.

Створені у квітні 1919 р. згідно з декретом РНК УРСР від 25 лютого 1919 р. Здійснювали нагляд 

за діяльністю судових органів та організацією юридичної допомоги громадянам.

Припинили діяльність у жовтні 1922 р.

Протоколи засідань президії губвиконкому і міськвиконкомів про діяльність 

юридичних відділів. Накази та розпорядження колегії губернського та міських від-

ділів юстиції, повітових юридичних бюро, губревкому, губвійськкомату, губрев-

трибуналу про боротьбу з дезертирством, мобілізацію юристів, переміщення кад-

рів судових органів, встановлення нагляду за злочинними елементами, реоргані-

зацію юридичних відділів. Тимчасове положення про страхові суди (1919), спро-

щення діловодства в радянських закладах.
Юридичний відділ виконкому Катеринославської губернської ради робітничих, селянських та 

червоноармійських депутатів, ф. Р-4088, 1 од. зб., 1919 р.

Юридичний відділ виконкому Нікопольської міської ради робітничих, селянських і червоно-

армійських депутатів, ф. Р-4074, 30 од. зб., 1919 р.

Юридичний відділ виконкому Павлоградської міської ради робітничих, селянських і червоно-

армійських депутатів, ф. Р-4066, 3 од. зб., 1919 р.
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Відділ запису актів громадянського стану виконавчого комітету Дніпро-

петровської обласної ради депутатів трудящих

Отдел записи актов гражданского состояния исполнительного комитета 

Днепропетровского областного совета депутатов трудящихся

Ф. Р-6403, 22 од. зб., 1972–1976 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Створений відповідно до Постанови Ради Міністрів УРСР від 27 березня 1972 р. № 147. Здійс-

нював керівництво роботою органів ЗАГСу на території області.

Накази з основної діяльності та особового складу. Плани та звіти про роботу. 

Доповідні записки, огляди роботи відділів ЗАГСу на місцях. Штатні розписи, статис-

тичні та фінансові звіти. 

СУДИ

Дніпропетровський обласний суд

Днепропетровский областной суд

Ф. Р-4488, 5 од. зб., 1955–1960 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Розпочав свою діяльність у 1932 р. після створення Дніпропетровської області. У 1943–1966 рр. 

знаходився в системі Міністерства юстиції УРСР. У 1957 р. у зв’язку з ліквідацією Міністерства 

юстиції УРСР і управління юстиції Дніпропетровського облвиконкому організаційні функції 

управління юстиції перейшли до обласного суду. У 1971 р. були знову створені Міністерство 

юстиції УРСР і відділ юстиції Дніпропетровського облвиконкому, а судова діяльність і нагляд 

за роботою народних суддів області залишилися за обласним судом.

Статистичні звіти роботи народних судів.

Народні суди Дніпропетровської області

Народные суды Днепропетровской области

28 Фондів, 16595 од. зб., 1918–1937, 1941, 1944–1947 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створені в перші роки Радянської влади. Здійснювали соціалістичне правосуддя. Розглядали 

цивільні і карні справи. Діяли у складі постійного судді і народних засідателів. Поширювали 

свою діяльність на територіальні дільниці та райони.

Постанови Всеукраїнського ревкому про анулювання законів, виданих біло-

гвардійським урядом. Протоколи судових засідань про розгляд цивільних справ. 

Цивільні і карні справи.
Дніпропетровський об’єднаний народний суд, ф. Р-1930, 4428 од. зб., 1929–1934, 1941 рр.

Народний суд м. Дніпропетровська, ф. Р-2823, 1066 од. зб., 1931–1935 рр. 

Народний суд 1 району, м. Дніпропетровськ, ф. Р-425, 1790 од. зб., 1931–1935 рр. 

Народний суд 2 дільниці, м. Дніпропетровськ, ф. Р-283, 5 од. зб., 1930–1933 рр. 

Народний суд 3 району, м. Дніпропетровськ, ф. Р-284, 55 од. зб., 1933–1935 рр. 

Народний суд 5 дільниці, м. Дніпропетровськ, ф. Р-380, 191 од. зб., 1924–1929 рр. 

Народний суд 6 дільниці, м. Дніпропетровськ, ф. Р-581, 1062 од. зб., 1933–1935 рр.

Народний суд 7 району, м. Катеринослав, ф. Р-286, 4 од. зб., 1918–1920 рр.

Народний суд по аліментним справам, м. Дніпропетровськ, ф. Р-2220, 1452 од. зб., 1929–

1930 рр. 

Народний суд (єврейська національна камера), м. Дніпропетровськ, ф. Р-1900, 1444 од. зб., 

1928–1935 рр. 

Народний суд 2 дільниці м. Амур-Нижньодніпровська Дніпропетровської області, ф. Р-3186, 

1905 од. зб., 1929–1935 рр. 

Народний суд 5 дільниці м. Амур-Нижньодніпровська Дніпропетровської області, ф. Р-2832, 

842 од. зб., 1932–1936 рр.

Народний суд Верхньодніпровського району Дніпропетровської області, ф. Р-2826, 369 од. 

зб., 1926–1935 рр.

Народний суд 4 району м. Верхньодніпровська Дніпропетровського округу, ф. Р-3183, 108 од. 

зб., 1930 р.

Народний суд 6 дільниці Верхньодніпровського району Дніпропетровської області, ф. Р-2839, 

224 од. зб., 1927–1935 рр.
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Народний суд 1 дільниці м. Кам’янського Дніпропетровської області, ф. Р-2828, 36 од. зб., 

1930–1933 рр.

Народний суд 4 дільниці м. Кам’янського Дніпропетровської області, ф. Р-2838, 444 од. зб., 

1927–1933 рр.

Народний суд 1 дільниці Жовтневого району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, 

ф. Р-3948, 316 од. зб., 1944–1946 рр.

Народний суд 4 дільниці Жовтневого району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, 

ф. Р-3953, 38 од. зб., 1946–1947 рр.

Народний суд 1 дільниці м. Нікополя Катеринославської губернії, ф. Р-3641, 2 од. зб., 1919 р.

Народний суд 2 дільниці м. Нікополя Катеринославської губернії, ф. Р-3642, 7 од. зб., 1919 р.

Народний суд 7 дільниці Єлизавето-Кам’янського району Катеринославського округу, 

ф. Р-3347, 22 од. зб., 1925–1926 рр.

Народний суд 3 дільниці с. Кринички Криничанського району Дніпропетровського округу, 

ф. Р-2830, 56 од. зб., 1925–1930 рр.

Народний суд 8 дільниці с. Лихівка Лихівського району Дніпропетровської області, ф. Р-2843, 

55 од. зб., 1926–1935 рр.

Народний суд 13 дільниці с. Лихівка Олександрійського району Катеринославської губернії, 

ф. Р-3138, 10 од. зб., 1925 р.

Народний суд 7 дільниці с. Сурсько-Литовське Дніпропетровського району і області, ф. Р-2691, 

26 од. зб., 1933–1934 рр.

Народний суд 12 дільниці с. Томаківка Томаківського району Запорізького округу, ф. Р-2825, 

314 од. зб., 1923–1929 рр.

Народний суд 3 району, с. Томаківка Катеринославського повіту і губернії, ф. Р-2831, 324 од. 

зб., 1920–1922 рр.

Інші судові установи

3 Фонди, 78 од. зб., 1916–1919, 1923–1925, 1932–1937 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Діяльність установ простежується протягом 1916–1937 рр. Займалися розглядом цивільних 

і карних справ.

Цивільні і карні справи. Листування з обласним та міським прокурорами, 

міською міліцією про розгляд судових справ по трудовим конфліктам.
Катеринославський окружний суд першого карного відділення, ф. Р-2218, 3 од. зб., 1916–

1919 рр.

Виїздна сесія Катеринославського губернського суду Бердянського округу, ф. Р-3701, 6 од. 

зб., 1923–1925 рр.

Трудовий суд м. Дніпропетровська, ф. Р-426, 69 од. зб., 1932–1937 рр.

Лінійний суд Сталінської залізниці м. Дніпропетровська

Линейный суд Сталинской железной дороги г. Днепропетровска

Ф. Р-6108, 35 од. зб., 1948–1957 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Створений у 1938 р. Підпорядкований Міністерству юстиції СРСР. Відновив свою діяльність 

у листопаді 1943 р. Займався справами про порушення робітниками залізниці трудової дис-

ципліни, недотримання правил руху, які призвели до нещасних випадків або знищення техні-

ки. Ліквідований у 1957 р.

Протоколи оперативних нарад. Доповідні записки, довідки, огляди, акти су-

дової практики по карних справах, про порушення трудової дисципліни. Статис-

тичні звіти по карних справах.

Судові виконавці Катеринославської губернії

Судебные исполнители Екатеринославской губернии

2 Фонди, 54 од. зб., 1919–1922 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Діяльність установ простежується протягом 1919–1922 рр. Діяли відповідно адміністративно-

територіального поділу як післясудові органи.

Циркуляри Наркомату юстиції, відділу юстиції Катеринославського повіто-

вого виконкому про підготовку з’їзду народних засідателів, своєчасне виконання 

запитів громадян. Копії актів розподілу майна. Опис рухомого і нерухомого майна 

громадян.
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Судовий виконавець 2 району Катеринославського повіту, ф. Р-2848, 41 од. зб., 1920–1922 рр.

Судовий виконавець м. Нікополя Катеринославської губернії, ф. Р-3607, 13 од. зб., 1919 р.

Слідчі комісії при радах робітничих, селянських і червоноармійських депу-

татів Катеринославської губернії

Следственные комиссии при советах рабочих, крестьянских и красноар-

мейских депутатов Екатеринославской губернии

2 Фонди, 5 од. зб., 1918–1919 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Діяльність установ простежується протягом 1918–1919 рр. Займалися розглядом цивільних 

і карних справ.

Розпорядження Нікопольської міської ради про порядок діяльності слідчої 

комісії. Протоколи допитів. Карні і цивільні справи.
Слідча комісія при Катеринославській губернській раді робітничих, селянських і червоноар-

мійських депутатів, ф. Р-1481, 1 од. зб., 1918 р.

Слідча комісія при юридичному відділі Нікопольської міської ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів Катеринославської губернії, ф. Р-3608, 4 од. зб., 1919 р.

Народні слідчі районів Катеринославської губернії

Народные следователи Екатеринославской губернии

4 Фонди, 98 од. зб., 1921–1931 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Діяльність установ простежується протягом 1921–1931 рр. Займалися розглядом слідчих 

справ. Ліквідовані у 1931 р. у зв’язку зі змінами адміністративно-територіального устрою і 

утворенням Дніпропетровської області.

Постанови, циркуляри ВУЦВК, РНК УСРР, Катеринославської губернської 

прокуратури про порядок розгляду карних справ, складанню обвинувачувальних 

висновків, надання амністії. Протоколи засідань пленумів Катеринославського гу-

бернського суду. Реєстр слідчих справ. Накази та листування з особового складу. 

Статистичні відомості про рух слідчих справ. Відомості на видачу заробітної платні 

робітникам.
Народний слідчий 6 району Запорізького округу, ф. Р-2847, 18 од. зб., 1921–1928 рр.

Народний слідчий 2 району, м. Кам’янського Дніпропетровського району, ф. Р-2846, 12 од. 

зб., 1921–1931 рр.

Народний слідчий 2 дільниці, м. Верхньодніпровська Катеринославського округу, ф. Р-2986, 

4 од. зб., 1922–1923 рр.

Особливий народний слідчий Катеринославського губернського революційного трибуналу по 

Нікопольському повіту Катеринославської губернії, ф. Р-1556, 64 од. зб., 1920–1923 рр.

Катеринославський губернський революційний трибунал

Екатеринославский губернский революционный трибунал

Ф. Р-1785, 1259 од. зб., 1920–1923 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Створений згідно з «Тимчасовим положенням про народні суди і революційні трибунали» РНК 

УСРР у лютому 1919 р. Розглядав справи про контрреволюційні дії, державну зраду, шпигунс-

тво, службові злочини, саботаж, спекуляцію. Ліквідований у грудні 1922 р. 

Судові справи по обвинуваченню громадян в контрреволюційних діях, у 

шпигунстві, службових злочинах, саботажі, спекуляції.

Трибунали на залізничному транспорті

Трибуналы на железнодорожном транспорте

2 Фонди, 581 од. зб., 1920–1923, 1943–1948 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови.

Діяльність установ простежується протягом 1920–1923, 1943–1945 рр. Розглядали карні 

справи на залізниці.

Постанови ВЦВК і РНК про боротьбу з розкраданням державного майна, 

контрабандою, саботажем і спекуляцією. Накази народного комісара юстиції СРСР 
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і Головного Управління військового трибуналу залізничного та водного транспорту. Цир-

куляри Народного Комісаріату юстиції про порядок проведення арештів, притягання до 

відповідальності дезертирів. Накази Головного революційного трибуналу про організа-

цію трибуналів на місцях. Положення про військові трибунали. Накази військово-транс-

портного трибуналу Катерининської залізниці по основній діяльності і особовому складу. 

Листування з Народним Комісаріатом юстиції про штати військово-транспортного трибу-

налу. Фінансові звіти. Штатний розклад. Особові справи і списки робітників військово-

транспортного трибуналу. Списки заарештованих. Судові справи.

Військово-транспортний трибунал Катерининської залізниці Одеського лінійного відділу, 

м. Катеринослав, ф. Р-2207, 547 од. зб., 1920–1923 рр.

Військовий трибунал Сталінської залізниці, м. Дніпропетровськ, Ф. Р-5876, 34 од. зб., 1943–

1948 рр.

Судово-земельні комісії

Судебно-земельные комиссии

5 фондів, 1494 од. зб., 1920–1921, 1923–1929 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Діяльність установ простежується протягом 1920–1929 рр.

Постанови, циркуляри та інструкції ВУЦВК та РНК УСРР про ліквідацію кур-

кульства на селі, роботу судово-земельних комісій. Протоколи засідань Покровсько-

го і Томаківського райвиконкомів і відомості з особового складу земельних ко-

місій. Громадянські позивні справи. Копії вироків комісій. Реєстри судових справ.
Верхньодніпровська, ф. Р-910, 109 од. зб., 1925–1929 рр.

Лихівська, ф. Р-908, 79 од. зб., 1925–1927 рр.

Покровська, ф. Р-2852, 584 од. зб., 1923–1929 рр.

Томаківська волосна, ф. Р-2851, 12 од. зб., 1920–1921 рр.

Томаківська районна, ф. Р-2850, 710 од. зб., 1923–1928 рр.

ПРОКУРАТУРА

Прокуратура Дніпропетровської області

Прокуратура Днепропетровской области

Ф. Р-1520, 1773 од. зб., 1932–1935, 1943–1994 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Створена в жовтні 1922 р. З утворенням у 1932 р. області була створена прокуратура Дні-

пропетровської області. Веде прокурорський нагляд у всіх сферах державного та суспільного 

життя.

Підпорядковується Генеральній прокуратурі України.

Протоколи та постанови нарад при прокуророві області, конференції слідчих. 

Директивні вказівки та інформаційні листи прокурора області. Статистичні звіти, до-

повідні записки, огляди, акти, довідки з перевірки діяльності міських та районних 

прокуратур. Доповіді, довідки про боротьбу з порушенням соціалістичної законності 

в містах та районах області, про роботу у справах неповнолітніх. Акти перевірок апа-

рату прокуратури з розгляду скарг громадян. Статистичні звіти, довідки про роботу з 

кадрами, чисельність, склад та рух спеціалістів з вищою та середньою спеціальною 

освітою, чисельність робітників та службовців за віком, стажем роботи.

Дніпропетровська окружна прокуратура

Днепропетровская окружная прокуратура

Ф. Р-1518, 6 од. зб., 1923–1930 рр. Опис. Каталог. Рос., укр. мови.

Розпочала діяльність у 1923 р. у зв’язку зі створенням округів. Здійснювала нагляд за дотри-

манням соціалістичної законності, керувала діяльністю органів попереднього слідства, під-

тримувала від імені держави звинувачення в суді.

Ліквідована у 1930 р. у зв’язку зі зміною адміністративно-територіального поділу.
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Постанови ЦК ВКП(б), циркуляри, інструкції Генерального Прокурора УСРР 

про адміністративно висланих, порядок залучення до слідчих справ таємних ма-

теріалів, боротьбу зі скривленням лінії партії, з куркульством, хід хлібопостачан-

ня, боротьбу зі злочинністю на Катерининській залізниці, роботу з таємним листу-

ванням прокуратури.

Міські прокуратури Дніпропетровської області

Городские прокуратуры Днепропетровской области

2 Фонди, 165 од. зб., 1944–1974 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Відновили свою діяльність у листопаді 1943 р. Діяли у межах Закону СРСР «Про прокуратуру 

СРСР». Здійснювали нагляд за однаковим виконанням законів усіма установами і громадяна-

ми. Розробляли заходи попередження правопорушень, координували діяльність правоохо-

ронних органів.

Накази та розпорядження прокурорів. Доповіді та довідки про виконання 

наказів Генерального Прокурора СРСР, стан соціалістичної законності, боротьбу 

зі злочинністю, проведення слідчої роботи. Протоколи нарад у прокурорів, між-

відомчих нарад. Плани роботи прокурорів. Аналізи, огляди, узагальнення проку-

рорської та слідчої роботи.
Прокуратура м. Дніпропетровська, ф. Р-5744, 73 од. зб., 1945–1970 рр.

Прокуратура м. Дніпродзержинська, ф. Р-6191, 92 од. зб., 1944–1974 рр.

Дніпропетровська міжрайонна прокуратура

Днепропетровская межрайонная прокуратура

Ф. Р- 1519, 9 од. зб., 1930–1931 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Створена у 1930 р. Здійснювала нагляд за дотриманням законності. Ліквідована у 1931 р. у 

зв’язку зі змінами адміністративно-територіального устрою.

Постанови, циркуляри, інструкції ВУЦВК і РНК, Генерального Прокурора 

УРСР про роботу лінійних судів, ведення таємного діловодства. Протоколи засідан-

ня ради прокурорів і слідчих. Доповідні записки, звіти і листування по слідчо-су-

дових справах, виселення куркулів, хід хлібопостачання. Списки народних суддів 

і слідчих. 

Транспортна прокуратура Сталінської залізниці, м. Дніпропетровськ

Транспортная прокуратура Сталинской железной дороги, г. Днепропетровск

Ф. Р-6496, 78 од. зб., 1943–1960 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Створена у 1931 р. Відновила діяльність у листопаді 1943 р. Слідкувала за правильним вико-

нанням законів на залізниці, проводила профілактичні заходи щодо попередження правопо-

рушень і злочинів. Ліквідована в березні 1960 р.

Накази, розпорядження прокурора Сталінської залізниці. Доповідні запис-

ки з загального нагляду і слідчої роботи. Кошториси. Фінансові звіти. Штатні роз-

клади.

Районні прокуратури Дніпропетровської області

Районные прокуратуры Днепропетровской области

7 Фондів, 520 од. зб., 1931–1935, 1943–1973 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Розпочали діяльність у 1931 р. у зв’язку зі змінами адміністративно-територіального устрою. 

Відновили свою діяльність у листопаді 1943 р. Здійснювали нагляд за точним виконанням 

законів, проводили профілактичні заходи щодо попередження правопорушень і злочинів на 

територіях районів.
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Накази та розпорядження. Директивні вказівки. Протоколи засідань пос-

тійнодіючих рад при прокурорах районів. Огляд стану слідчої роботи в районних 

прокуратурах. Акти перевірки роботи з питань судового нагляду за карними спра-

вами, порушеннями соціалістичної законності. Листування з обласною прокурату-

рою з питань дотримання законності і прокурорського нагляду. Статистичні звіти 

роботи прокуратур. Штатні розклади. Рішення колегії держарбітражу України з 

питань відомчої роботи.
Прокуратура Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпропетровська, ф. Р-4896, 102 од. зб., 

1943–1970 рр.

Прокуратура Кіровського району м. Дніпропетровська, ф. Р-5710, 77 од. зб., 1943–1970 рр.

Прокуратура Червоногвардійського району м. Дніпропетровська, ф. Р-5860, 136 од. зб., 

1943–1972 рр.

Прокуратура Нікопольського району Дніпропетровської області, ф. Р-5946, 74 од. зб., 1951–

1971 рр.

Прокуратура Новомосковського району Дніпропетровської області, ф. Р-6326, 52 од. зб., 

1943–1972 рр.

Прокуратура Синельниківського району Дніпропетровської області, ф. Р-2262, 61 од. зб., 

1931–1935, 1943–1973 рр.

Прокуратура Широківського району Дніпропетровської області, ф. Р-6413, 18 од. зб., 1965–

1971 рр.

АДВОКАТУРА

Президія Дніпропетровської обласної колегії адвокатів

Президия Днепропетровской областной коллегии адвокатов

Ф. Р-4790, 233 од. зб., 1944–1973 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Відновила свою діяльність у листопаді 1943 р. Вищим органом колегії були загальні збори 

членів, які обирали виконавчий орган – президію для безпосередньої роботи адвокатів; у 

населених пунктах створювалися юридичні консультації. Загальне керівництво колегією на-

лежало виконкомам та обласному управлінню, згодом – відділу юстиції, у 1956–1970 рр. – об-

ласному суду. Здійснювала контроль за роботою адвокатів та юридичних консультацій міст і 

районів області.

Протоколи, стенограми оргбюро і президії колегії, звітно-виборчих і загаль-

них зборів адвокатів області. Плани, звіти, довідки, відомості про роботу шкіл пра-

вових знань, виховання адвокатських кадрів. Доповідні записки, огляди, довідки 

про діяльність колегії з юридичної допомоги підприємствам, установам, організа-

ціям по перевірці роботи юридичних організацій області, роботі щодо поперед-

ження правопорушень серед молоді.

АРБІТРАЖ

Державний арбітраж при виконавчому комітеті Дніпропетровської облас-

ної ради депутатів трудящих

Государственный арбитраж при исполнительном комитете Днепропетров-

ского областного совета депутатов трудящихся

Ф. Р- 5846, 36 од. зб., 1954–1972 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Створений у 1936 р. для розв’язання майнових суперечок між установами, забезпечення до-

говірної і планової дисципліни, господарчої роботи. У 1941 р. припинив діяльність у зв’язку з 

окупацією області. Відновив діяльність у 1944 р. Документи збереглися з 1954 р.

Рішення колегії держарбітражу України з питань відомчої роботи. Накази з 

основної діяльності, звіти і довідки про роботу.
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Арбітраж Міністерства чорної металургії УРСР, м. Харків

Арбитраж Министерства черной металлургии УССР, г. Харьков

Ф. Р-6442, 97 од. зб., 1946–1957 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Створений у 1946 р. Розглядав арбітражні справи про суперечки між підприємствами Мініс-

терства.

Припинив діяльність у 1957 р. у зв’язку з ліквідацією Міністерства чорної металургії УРСР.

Накази і розпорядження. Листування з арбітражем Міністерства чорної ме-

талургії СРСР у майнових справах. Статистичні звіти. Штатні розклади. Кошториси. 

Особові справи робітників арбітражу.
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4. МІЛІЦІЯ ТА ДЕРЖАВНА БЕЗПЕКА

Управління служби безпеки України по Дніпропетровській області

Управление службы безопасности Украины по Днепропетровской области

Ф. Р-6478, 138073 од. зб., 1942–1999 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови

У квітні 1943 р. зі складу НКВС СРСР виділений Народний Комісаріат державної безпеки. У 

березні 1946 р. НКДБ СРСР перейменований в Міністерство державної безпеки, відповідно, 

в областях створилися управління. У березні 1956 р. Міністерство державної безпеки і Мініс-

терство внутрішніх справ СРСР об’єднані у Міністерство внутрішніх справ СРСР. Відповідно 

до указу Президії Верховної Ради СРСР від 13 березня 1954 р. утворений Комітет державної 

безпеки при Раді Міністрів УРСР. Згідно постанови Верховної Ради України в 1991 р. утворена 

Служба національної безпеки України, а в областях – ї ї управління. 

Фільтраційні справи на осіб, які були примусово вивезені до Німеччини в 

роки нацистської окупації, репатрійованих і колишніх військовополонених ра-

дянських громадян. Кримінальні справи позасудових органів на громадян, які за-

знали репресій у 30-х на початку 50-х рр.

Управління Катеринославської губернської робітничо-селянської міліції і 

курсів командного складу при ній

Управления Екатеринославской губернской рабоче-крестьянской милиции 

и курсов командного состава при ней

2 Фонди, 31 од. зб., 1921–1923 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Створено згідно з декретом Раднаркому України в лютому 1919 р. «Про організацію міліції». 

Було органом Радянської влади, який охороняв порядок і громадську безпеку. Ліквідоване в 

червні 1925 р. відповідно до постанови ВУЦВК від 3 червня 1925 р.

Накази начальника губернської міліції, Бердянської окружної, Запорізької 

та Мелітопольської повітових міліцій з основної діяльності і особового складу. Про-

токоли, доповіді, рапорти, листування про реорганізацію курсів у школу міліції. 

Акти обстеження роботи Управління курсів. Списки курсантів та викладачів, осо-

бові справи міліціонерів.
Управління Катеринославської губернської робітничо-селянської міліції, ф. Р-59, 25 од. зб., 

1922–1923 рр.

Управління курсів командного складу при Катеринославській губернській робітничо-селян-

ській міліції, ф. Р-47, 6 од. зб., 1921–1922 рр. 

Повітові управління і начальники районів повітових управлінь робітничо-

селянської міліції Катеринославської губернії

Уездные управления и начальники районов уездных управлений рабоче-

крестьянской милиции Екатеринославской губернии

23 Фонди, 1313 од. зб., 1919–1923 рр. Описи. Рос., укр. мови

Створені у 1919 р. Керували діяльністю органів міліції у повітах, здійснювали охорону громад-

ської безпеки, боротьбу зі злочинністю. Ліквідовані в березні 1923 р.

Обов’язкова постанова Катеринославської особової продовольчої комісії 

про розподіл податків, допомогу голодуючим і трудящому населенню Катери-

нославщини. Накази губвиконкому, управлінь міліції про боротьбу з бандитизмом, 

організацію виробничих батальйонів. Протоколи загальних зборів міліціонерів, 

доповідні записки про стан боротьби з бандитизмом та спекуляцією в повітах. 

Листування щодо прав та обов’язків повітових міліцій, політико-виховну роботу 

серед міліціонерів. Статистичні відомості про діяльність Катеринославської гу-

бернської та повітових міліцій. Списки міліціонерів та особові справи робітників 

повітових управлінь міліції.
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Управління Верхньодніпровської повітової робітничо-селянської міліції, ф. Р-61, 58 од. зб., 

1920–1923 рр.

Управління Верхньодніпровської повітової робітничо-селянської промислової міліції, 

ф. Р-478, 6 од. зб., 1920–1921 рр.

Начальник 2-го району Верхньодніпровської повітової робітничо-селянської міліції, с. Вільні 

хутори Верхньодніпровського повіту, ф. Р-480, 5 од. зб., 1920–1921 рр. 

Начальник 3-го району Верхньодніпровської повітової робітничо-селянської міліції, с. Лихів-

ка Верхньодніпровського повіту, ф. Р-481, 4 од. зб., 1921–1922 рр.

Начальник 4-го району Верхньодніпровської повітової робітничо-селянської міліції, с. Олек-

сандрівка Верхньодніпровського повіту Ф. Р-482, 2 од. зб., 1921–1922 рр. 

Начальник 5 району Верхньодніпровської повітової робітничо-селянської міліції, с. Куце-

волівка Верхньодніпровського повіту, ф. Р-483, 1 од. зб., 1922 р.

Управління Катеринославської повітової робітничо-селянської міліції, ф. Р-60, 9 од. зб., 

1920–1921 рр.

Начальник 1 району Катеринославської повітової робітничо-селянської міліції, с. Діївка Кате-

ринославського повіту, ф. Р-1387, 11 од. зб., 1920–1921 рр.

Начальник 2 району Катеринославської повітової робітничо-селянської міліції, с. Лоцмано-

Кам’янка Катеринославського повіту, ф. Р-1388, 5 од. зб., 1920–1922 рр.

Начальник 3 району Катеринославської повітової робітничо-селянської міліції, с. Солоне Ка-

теринославського повіту, ф. Р-1389, 6 од. зб., 1922–1923 рр.

Начальник 4 району Катеринославської повітової робітничо-селянської міліції, с. Томаківка 

Катеринославського повіту, ф. Р-1390, 7 од. зб., 1919–1922 рр.

Начальник 5 району Катеринославської повітової робітничо-селянської міліції, с. Городище 

Катеринославського повіту, ф. Р-1391, 1 од. зб., 1920–1921 рр.

Начальник 6 району Катеринославської повітової робітничо-селянської міліції, с. Шолохове 

Катеринославського повіту, ф. Р-1392, 1 од. зб., 1920–1921 рр.

Управління Новомосковської повітової робітничо-селянської міліції, ф. Р-62, 389 од. зб., 

1920–1923 рр.

Начальник 1 району Новомосковської повітової робітничо-селянської міліції, с. К. Маркса Но-

вомосковського повіту, ф. Р-469, 1 од. зб., 1922 р.

Начальник 2 району Новомосковської повітової робітничо-селянської міліції, с. Кам’янка Но-

вомосковського повіту, ф. Р-470, 8 од. зб., 1920–1922 рр.

Начальник 3 району Новомосковської повітової робітничо-селянської міліції, с. Паньківка Но-

вомосковського повіту, ф. Р-471, 3 од. зб., 1920–1921 рр.

Начальник 4 району Новомосковської повітової робітничо-селянської міліції, с. Петриківка 

Новомосковського повіту, ф. Р-472, 13 од. зб., 1920–1922 рр.

Начальник 5 району Новомосковської повітової робітничо-селянської міліції, с. Магдалинівка 

Новомосковського повіту, ф. Р-473, 5 од. зб., 1921–1922 рр.

Начальник 6 району Новомосковської повітової робітничо-селянської міліції, м. Новомос-

ковськ Катеринославської губернії, ф. Р-474, 2 од. зб., 1921–1922 рр.

Начальник 7 району Новомосковської повітової робітничо-селянської міліції, с. Миколаївка 

Новомосковського повіту, ф. Р-475, 7 од. зб., 1920–1922 рр.

Начальник 8 району Новомосковської повітової робітничо-селянської міліції, с. Губиниха Но-

вомосковського повіту, ф. Р-476, 4 од. зб., 1920 р.

Управління Павлоградської повітової робітничо-селянської міліції, ф. Р-78, 765 од. зб., 1921–

1923 рр.

Районні управління і начальники районів робітничо-селянської міліції ок-

ругів Катеринославської губернії

Районные управления и начальники районов рабоче-крестьянской мили-

ции Екатеринославской губернии

6 Фондів, 65 од. зб., 1923–1931 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови 

Створені в 1923 р. Займалися охороною революційного порядку та особистої безпеки грома-

дян. Здійснювали керівництво діяльністю органів міліції на відповідних територіях. Ліквідо-

вані в 1930 р.

Накази окружних управлінь міліції про боротьбу з бандитизмом і дезертир-

ством, з особового складу. Листування про політичний настрій населення, порядок 

ведення діловодства. Особові картки та списки робітників міліцій. Слідчі справи.
Управління Верхньодніпровської районної робітничо-селянської міліції та карного розшуку 

Катеринославського округу, ф. Р-929, 2 од. зб., 1924–1925 рр.

Верхньодніпровський районний відділ робітничо-селянської міліції м. Верхньодніпровськ 

Катеринославського округу, ф. Р-2858, 49 од. зб., 1929–1931 рр. 



80

Управління робітничо-селянської міліції Карло-Марксівського району с. Мануйлівка Дніпро-

петровського округу, ф. Р-1378, 8 од. зб., 1926–1930 рр.

Начальник 2 району Катеринославської окружної робітничо-селянської міліції, м. Катери-

нослав, ф. Р-3839, 1 од. зб., 1923–1925 рр.

Начальник 8 району Катеринославської окружної робітничо-селянської міліції, с. Єлизавето-

Кам’янка Катеринославського округу, ф. Р-1379, 2 од. зб., 1923–1925 рр.

Начальник 11 району робітничо-селянської міліції, с. Богданівка Павлоградського округу, 

ф. Р-467, 3 од. зб., 1924–1926 рр.

Міські управління і відділи робітничо-селянської міліції Катеринослав-

ської губернії – Дніпропетровської області

Городские управления и отделы рабоче-крестьянской милиции Екатери-

нославской губернии – Днепропетровской области

6 Фондів, 62 од. зб., 1917–1922, 1925, 1941, 1945–1949 рр. Описи. Рос., укр. мови

Створені в 1917 р. для охорони громадської безпеки, боротьби зі злочинністю. Здійснювали 

керівництво діяльністю органів міліції на відповідних територіях.

Накази начальників губернської, повітових, міських управлінь робітничо-

селянської міліції з основної діяльності і особового складу. Звіти, доповіді про стан 

і діяльність міських міліцій. Листування з питань боротьби з бандитизмом, спеку-

ляцією, контрреволюцією, охорони заводів, фабрик, населених пунктів, допомоги 

хворим та пораненим червоноармійцям, стану політичної та культурно-масової 

роботи. Посвідчення, списки міліціонерів. 
Управління Катеринославської міської робітничо-селянської міліції, ф. Р-219, 8 од. зб., 1920–

1921 рр.

Начальник Кам’янської міської міліції м. Кам’янське Катеринославської губернії, з 1936 року 

м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, ф. Р-1277, 2 од. зб., 1917, 1941 рр. 

Управління Нікопольської міської міліції Катеринославської губернії, ф. Р-5009, 2 од. зб., 

1918–1919 рр.

Нікопольський міський відділ УНКВС, з 1946 року управління МВС по Дніпропетровській об-

ласті, ф. Р-4306, 1 од. зб., 1945–1949 рр.

Управління Новомосковської міської робітничо-селянської міліції Катеринославської губер-

нії, ф. Р-468, 11 од. зб., 1920–1922 рр.

Управління Павлоградської міської робітничо-селянської міліції Катеринославської губернії, 

ф. Р-457, 38 од. зб., 1920–1922 рр.

Районні відділи робітничо-селянської міліції Дніпропетровської області

Районные отделы рабоче-крестьянской милиции Днепропетровской области

10 Фондів, 702 од. зб., 1933–1941, 1943 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови

Створені згідно постанови ВУЦВК і РНК УСРР від 3 лютого 1931 р. Керували діяльністю органів 

міліції в районах, здійснювали охорону громадської безпеки, боротьбу зі злочинністю.

Директиви управління робітничо-селянської міліції по Дніпропетровській 

області райвідділам міліції. Циркуляри, інструкції, накази обласного управління 

міліції з питань мобілізаційної підготовки на випадок війни. Накази райвідділів 

міліції з особового складу. Листування про виявлення іноземних громадян та осіб 

без громадянства, які проживали на території районів Дніпропетровської облас-

ті. Фінансові звіти райвідділів міліції, відомості на видачу заробітної платні робіт-

никам міліції. Посвідчення та списки співробітників міліції. Книги обліку видачі 

паспортів громадянам районів. Карні справи на злочинців по районах Дніпропет-

ровської області.
Котовський районний відділ робітничо-селянської міліції, ф. Р-2651, 6 од. зб., 1936–1941 рр.

Магдалинівський районний відділ робітничо-селянської міліції, ф. Р-2647, 22 од. зб., 1936–

1941 рр.

Новомосковський районний відділ робітничо-селянської міліції, ф. Р-2644, 83 од. зб., 1935–

1941 рр.

Павлоградський районний відділ робітничо-селянської міліції, ф. Р-2643, 275 од. зб., 1934–

1941 рр.
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Перещепинський районний відділ робітничо-селянської міліції, ф. Р-2646, 58 од. зб., 1935–

1941 рр.

Петриківський районний відділ робітничо-селянської міліції, ф. Р-2650, 7 од. зб., 1936–1941 рр.

П’ятихатський районний відділ робітничо-селянської міліції, ф. Р-2859, 41 од. зб., 1943 р. 

Синельниківський районний відділ робітничо-селянської міліції, ф. Р-2645, 115 од. зб., 1933–

1941 рр.

Царичанський районний відділ робітничо-селянської міліції, ф. Р-2648, 23 од. зб., 1936–1941 рр.

Юр’ївський районний відділ робітничо-селянської міліції, ф. Р-2649, 72 од. зб., 1935–1941 рр.

Управління міліції і начальника міліції на станціях та дільницях Катери-

нинської залізниці

Управление милиции и начальника милиции на станциях и участках Екате-

рининской железной дороги

6 Фондів, 68 од. зб., 1918–1920 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови

Створені в 1918 р. для боротьби зі злочинністю, спекуляцією, саботажем, забезпеченням по-

рядку руху на шляхах сполучення. Діяльність простежується протягом 1918–1920 рр.

Накази головного управління робітничо-селянської міліції про охорону за-

лізниці і боротьбу зі спекуляцією. Накази з основної діяльності і особового складу. 

Протоколи засідань і загальних зборів міліціонерів. Доповіді і рапорти про роботу 

міліції. Листування про підсилення охорони у зв’язку з крадіжками на залізниці, 

заходи з боротьби зі спекуляцією, карними злочинами, затримання осіб, які збігли 

з-під варти. Відомості про видачу заробітної платні. Посвідчення та списки міліціо-

нерів.
Лінійне управління залізничної міліції Катерининської залізниці, м. Катеринослав, ф. Р-3633, 

38 од. зб., 1920 р.

Управління залізничної міліції 3 дільниці Катерининської залізниці, ст. Апостолове Катери-

нославського повіту і губернії, ф. Р-3636, 3 од. зб., 1920 р.

Управління залізничної міліції Катерининської залізниці, Кічкас Олександрівського району 

Катеринославської губернії, ф Р-3799, 4 од. зб., 1920 р.

Начальник залізничної міліції Долгінцевської дільниці Катерининської залізниці, ф. Р-3613, 

16 од. зб., 1919–1920 рр.

Начальник залізничної міліції ст. Нікополь Катерининської залізниці, ф. Р-3637, 5 од. зб., 1920 р.

Начальник залізничної міліції ст. Чаплине Катерининської залізниці, ф. Р-3634, 2 од. зб., 

1918–1920 рр.

Начальник Катеринославської дільниці морської і річкової міліції

Начальник Екатеринославского участка морской и речной милиции

Ф. Р-3691, 8 од. зб., 1920–1922 рр. Опис. Рос., укр. мови

Створена для боротьби зі злочинністю на морському та річковому транспорті.

Діяльність установи простежується протягом 1920–1922 рр.

Особові справи працівників.
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5. ВІЙСЬКОВО-АДМІНІСТРАТИВНІ ТА ОБОРОННІ УСТАНОВИ

Катеринославський губернський військовий комісаріат (губвійськкомат)

Екатеринославский губернский военный комиссариат (губвоенкомат)

Ф. Р-3649, 364 од. зб., 1919–1925 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створений у лютому 1919 р. для здійснення обліку придатного до військової служби населен-

ня, його призову, формування збройних сил, навчання трудящих військовій справі, задово-

лення матеріальних потреб військового постачання. В період громадянської війни аппарат 

губвійськомату евакуювався і продовжував функціонувати в районах, визволених від воро-

га. Ліквідований у червні 1925 р.

Доповідь про діяльність губернського відділу загального військового поста-

чання. Накази (об’яви) всім військовим установам губернії про умови перемир’я 

між Радянською Росією і Україною, з одного боку, та панською Польщею – з друго-

го (1920); про боротьбу з петлюрівськими та махновськими загонами; проведен-

ня «Тижня допомоги фронту» (1920); про паливну кризу; комунальне будівництво. 

Протоколи та інструкції Центральної військової комісії про розміщення військових 

частин на території Катеринославщини (1919). Витяги з рішень та протоколів Кате-

ринославського губернського виконавчого комітету про склад президії і призна-

чення начальників відділів виконкому (1920). Протоколи засідань позапартійної 

конференції Катеринославського гарнізону, які висвітлювали становище в губер-

нії, організацію військоматів на місцях, військово-медичних установ, політико-

виховну роботу серед військових частин та інше, списки делегатів конференції 

(1922). Листування з установами губернії про посилення на Катеринославщині 

політико-масової роботи, ліквідацію неписемності, організацію загального вій-

ськового навчання в частинах Червоної Армії місцевого гарнізону. Листування з 

губревкомом і латвійською стрілецькою дивізією, розміщеною в Катеринославі, 

про продовольче постачання (1925).

Окружні військові комісаріати Катеринославської губернії

Окружные военные комиссариаты Екатеринославской губернии

3 Фонди, 1320 од. зб., 1921–1932 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створені у березні 1923 р. відповідно до постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р. Займалися 

обліком, призовом та навчанням військовозобов’язаних, керували районними та міськими 

військкоматами. Ліквідовані у вересні 1930 р.

Циркуляри губвійськкомата про ліквідацію неписемності (1924–1928). Цир-

куляри, інструкції, розпорядження Українського військового округу про підвищен-

ня політико-масової роботи у військових частинах, порядок прийому у військові 

школи, демобілізацію з Червоної Армії. Накази окрвійськкомата (1928–1930), губ-

військкомата (1923–1926) по військових частинах та установах Українського тери-

торіального округу (1926), накази та циркуляри командуючого збройними силами 

України та Криму М. Фрунзе про рішення VII Всеукраїнської конференції КП(б)У з 

військових питань (1923). Звіти про роботу військово-політичних організацій Кри-

воріжжя, призовних комісій, мобілізаційного відділу. Статистичні звіти, відомості 

про облік, динаміку руху військовозобов’язаних, звільнення в запас. Документи 

про зняття з військового обліку, автобіографії, характеристики політробітників 

(1925–1930), списки військовозобов’язаних. Атестаційні анкети командного скла-

ду (1923–1925). Поіменні списки та анкети колишніх царських офіцерів та чиновни-

ків, які служили в білій армії. Листування про роботу серед допризовників.
Катеринославський, ф. Р-3744, 431 од. зб., 1921–1931 рр.

Криворізький, ф. Р-3651, 565 од. зб., 1923–1932 рр.

Павлоградський, ф. Р-3783, 324 од. зб., 1923–1926 рр.
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Повітові військові комісаріати Катеринославської губернії (повітвійськко-

мати)

Уездные военные комиссариаты Екатеринославской губернии (уездвоен-

коматы)

7 Фондів, 1701 од. зб., 1918–1923 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створені в 1919 р. Підпорядковувалися губернським військовим комісаріатам. Займалися 

обліком, призовом і навчанням військовозобов’язаних, обліком коней і майна, необхідно-

го для армії, керували діяльністю підлеглих їм військкоматів на території повітів. Припинили 

діяльність у березні 1923 р. у зв’язку з ліквідацією повітів.

Накази повітових, волосних комісаріатів, начальників Верхньодніпровсько-

го, Павлоградського гарнізонів. Резолюції VII Павлоградського, IV Криворізького 

повітових з’їздів Рад (1921). Протоколи засідань Верхньодніпровського повітового 

ревкому (1920), Катеринославської повітової військової наради (1922) і військової 

комісії з надання допомоги голодуючим, інвалідам громадянської війни. Циркуля-

ри, інструкції, листи губвійськкомату про навчання особового складу, постачання 

Червоної Армії, права та обов’язки волосних комісаріатів, боротьбу з дезертир-

ством, спекуляцією, ліквідацією бандитизму. Звіти, доповіді, рапорти, листування 

про політичне положення повітів, постачання продуктів харчування військовим 

частинам, створення волосних військкоматів, ліквідацію неписемності, випуск 

газет та листівок на допомогу агітаторам, організацію клубів, бібліотек, шкіл у 

Криворізькому повіті, призов в армію медичних працівників, моряків, робітників-

судобудівельників, про облік військових архівів, службовців залізниць, які працю-

ють на будівництві лінії Мерефа – Херсон, відношення населення до Радянської 

влади, дислокацію військових частин. Акти збитків, заподіяних білогвардійцями 

мешканцям м. Павлограда і повіту, Криворізького повіту, в період громадянської 

війни. Листування з губвійськкоматом з обліку колишніх офіцерів, військових чи-

новників, списки білих офіцерів, свідоцтва про хвороби військовополонених. Поі-

менні списки співробітників повітових, волосних військкоматів.
Верхньодніпровський, ф. Р-3323, 65 од. зб., 1920–1923 рр.

Катеринославський, ф. Р-3322, 90 од. зб., 1919–1923 рр.

Криворізький, ф. Р-3650, 1170 од. зб., 1918–1923 рр.

Нікопольський, ф. Р-3239, 37 од. зб., 1920–1923 рр.

Нікопольський, ф. Р-3319, 37 од. зб., 1920–1923 рр.

Новомосковський, ф. Р-3320, 181 од. зб., 1919–1923 рр.

Павлоградський, ф. Р-3321, 121 од. зб. 1919–1923 рр.

Військові наради Катеринославської губернії

Военные совещания Екатеринославской губернии

8 Фондів, 226 од. зб., 1920–1925 рр. Описи. Каталог. Рос. мова.

Створені при місцевих виконавчих комітетах у період 1920–1922 рр. Діяли на підставі нака-

зу командуючого Збройними силами в Україні і Раднаркому УСРР від 29 січня 1921 р. До їх 

компетенції входило зміцнення сільських органів Радянської влади, ліквідація бандитизму в 

державі, проведення в строк державної продрозкладки.

Ліквідовані в 1923 р. у з’язку з реорганізацією повітів.

Постанова Катеринославської губернської військової наради про органі-

зацію і компетенцію військових нарад і створення при них трійок для боротьби з 

бандитизмом, охорону транспорту загонами ВНК, організацію і порядок постачан-

ня і підпорядкування загонів незаможних селян. Циркуляри, телеграми РНК УСРР, 

повітової військової наради про заходи по зміцненню Радянської влади на селі, 

боротьбі з бандитизмом, перехід до продподатку, організації КНС, продовольчому 

постачанню Червоної Армії. Накази військово-польових штабів повітових військо-

вих нарад про боротьбу з бандитизмом, куркульством, спекуляцією і завдання 

КНС у зміцненні Радянської влади. Протоколи губернської, Криворізької повітової 
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військових нарад про бойові дії 6-ої Чонгарської дивізії і Першої Кінної Армії про-

ти різних контрреволюційних загонів, організацію волосних профспілок, надання 

матеріальної допомоги незаможним селянам (1920). Бюлетні Інформаційної час-

тини Губернської надзвичайної комісії №№ 1, 2, 4, 6, 9 за серпень-грудень 1921 р. 

про стан у Криворізькому повіті.
Павлоградська окружна, ф. Р-3373, 14 од. зб. ,1922–1925 рр.

Кам’янська районна, ф. Р-3375, 5 од. зб., 1921 р.

Повітові:

Верхньодніпровська, ф. Р-224, 18 од. зб., 1920–1923 рр.

Вишетарасівська, ф. Р-3766, 3 од. зб. 1922 р.

Катеринославська, ф. Р-3371, 21 од. зб., 1920–1922 рр.

Криворізька, ф. Р-3225, 94 од. зб., 1920–1923 рр.

Новомосковська, ф. Р-3377, 15, од. зб., 1920–1923 рр.

Павлоградська, ф. Р-3374, 56 од. зб., 1920–1923 рр.

Військово-польові штаби при повітових військових нарадах Катерино-

славської губернії

Военно-полевые штабы при уездных военных совещаниях Екатеринослав-

ской губернии

6 Фондів, 135 од. зб., 1921–1922 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створювалися при повітових військових нарадах, керували дільничними групами і революцій-

ними трійками. Діяльність штабів розповсюджувалася на ту чи іншу територіальну дільницю. 

Польовим штабам належало загальне керівництво усіма військовими операціями в районі, в 

тому числі боротьба з бандитизмом на селі, дезертирством та інше. Ліквідовані в 1923 р.

Постанови Раднаркому УСРР про роботу надзвичайних трійок з боротьби 

з бандитизмом. Положення, інструкції про організацію загонів, комсомольських 

осередків. Розпорядження, накази, протоколи, доповіді, телефонограми польових 

штабів про боротьбу з бандитизмом на селі. Протоколи засідань губернської вій-

ськової наради, польових штабів, загальних зборів громадян сел Катеринославсь-

кої губернії про організацію комітетів незаможних селян, вибори делегатів на 

повітові і волосні з’їзди. Доповіді військово-польових штабів, волосних виконко-

мів і звіти волосних трійок про роботу і заходи зі зміцнення Радянської влади. Опе-

ративні відомості про хід виконання продовольчої розкладки в повітах губернії.
Військово-польовий штаб № 1 при Криворізькій повітовій військовій нараді с. Покровка Кри-

ворізького повіту, ф. Р-4520, 23 од. зб., 1921 р.

Військово-польовий штаб № 1 при Криворізькій повітовій військовій нараді с. Ганнівка Кри-

ворізького повіту, ф. Р-3793, 51 од. зб., 1921 р.

Військово-польовий штаб № 2 при Криворізькій повітовій військовій нараді с. Гурівка Кри-

ворізького повіту, ф. Р-3794, 12 од. зб., 1921 р.

Військово-польовий штаб при Новомосковській повітовій військовій нараді с. Губиниха Ново-

московського повіту, ф. Р-3378, 8 од. зб., 1921р.

Військово-польовий штаб при Павлоградській повітовій військовій нараді ст. Синельникове 

Павлоградського повіту, ф. Р-3365, 16 од. зб., 1921 р.

Військово-польовий штаб при Павлоградській повітовій військовій нараді с. Петропавлівка 

Павлоградського повіту, ф. Р-3367, 25 од. зб., 1921–1922 рр.

Штаб частин особового призначення Катеринославської губернії

Штаб частей особого назначения Екатеринославской губернии

Ф. Р-4519, 131 од. зб., 1920–1924 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створений у червні 1921 р. як штаб Окремої Катеринославської бригади особового призна-

чення і загального військового навчання Харківського військового округу з боротьби з контр-

революцією.

Ліквідований у 1924 р., частково злився з частинами Червоної Армії.

Збірники наказів Революційної військової ради. Наказ про організацію шта-

бу Катеринославської бригади особового призначення і всеобучу (1921). Поло-

ження, довідка про штаб ЧОП Катеринославської губернії (1921–1923). Протоколи 
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засідань ради ЧОП. Положення, циркуляри, накази, інструкції, відомості про фор-

мування, діяльність, реорганізацію та розформування ЧОП (1921–1924). Накази по 

військах Катеринославської окремої бригади, частинах особового призначення і 

всеобучу. Доповіді, зведення штабу ЧОП, командирів військових підрозділів щодо 

дислокації частин особового призначення, порядку проведення мобілізації, ста-

ну бойової та політичної підготовки, боротьби з бандитизмом. Зведення і рапорти 

про чисельність особового складу підрозділів ЧОП.

Волосні військові комісаріати Катеринославської губернії (волвійськкома-

ти), об’єднаний архівний фонд

Волостные военные комиссариаты Екатеринославской губернии (волвоен-

коматы), объединённый архивный фонд

Ф. Р-3330, 94 од. зб., 1919–1922 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Створені в 1919 р. Займалися організацією допризовної підготовки, призовом військовозо-

бов’язаних. Ліквідовані в березні 1923 р. у зв’язку зі зміною адміністративно-територіального 

поділу.

Циркуляри і накази повітових військових комісаріатів щодо постачання Чер-

воної Армії, прав та обов’язків волосних комісаріатів, боротьби з дезертирством. 

Списки військовозобов’язаних по волостях.

Дніпропетровський обласний військовий комісаріат (облвійськкомат)

Днепропетровский областной военный комиссариат (облвоенкомат)

Ф. Р-5025, 24 од. зб., 1931–1934, 1938–1941 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створений у лютому 1932 р. відповідно до рішення четвертої позачергової сесії ВУЦВК УСРР 

для здійснення обліку придатного до військової служби населення, його призову, навчання 

трудящих військовій справі.

Накази, мобілізаційні картки. Протоколи партійних та комсомольських збо-

рів. Листування щодо комплектування військових частин. Військово-економічна 

довідка області станом на 1 січня 1941 р.

Міські військові комісаріати Дніпропетровської області (міськвійськкомати)

Городские военные комиссариаты Днепропетровской области (горвоенко-

маты)

3 Фонди, 33 од. зб., 1939–1941 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створені в 1920 р. Діяльність установ простежується протягом 1939–1941 рр.

Займались організацією допризовної підготовки, призовом військовозобов’язаних.

Накази по військкоматам, військова присяга (1941), листування з облвійськ-

коматом щодо мобілізаційної роботи. Військово-економічна довідка по м. Дніпро-

петровську станом на 1 січня 1941 р. Поіменні списки призовників.
Дніпропетровський, ф. Р-4045, 11 од. зб., 1938–1941 рр.

Дніпродзержинський, ф. Р-4042, 14 од. зб., 1938–1941 рр.

Криворізький, ф. Р-5021, 8 од. зб., 1940–1941 рр.

Районні військові комісаріати Дніпропетровської області (райвійськкома-

ти)

Районные военные комиссариаты Днепропетровской области (райвоенко-

маты)

25 Фондів, 296 од. зб., 1919–1941, 1946–1947 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створені в березні 1923 р. Займалися складанням списків призовників до лав Червоної (Ра-

дянської) Армії, направляли їх до військових частин, проводили реєстрацію та обмін військо-

вих квитків, роботу серед населення щодо військової підготовки.
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Накази по райвійськкоматам, листування з облвійськкоматом з адміністра-

тивних, господарських та мобілізаційних питань, особового складу. Військова 

присяга вступаючих до лав Червоної армії. Схеми управління районів, військово-

економічні довідки по районам області станом на 1 січня 1940 р. Списки призов-

ників, заяви громадян про добровільний вступ до Червоної армії (червень-липень 

1941 р.)
Амур-Нижньодніпровський райвійськкомат м. Дніпропетровська, ф. Р-3767, 33 од. зб., 1920–

1922, 1939–1941 рр.

Апостолівський райвійськкомат Дніпропетровської області, ф. Р-4046, 12 од. зб., 1939–1941 рр.

Божедарівський райвійськкомат Дніпропетровської області, ф. Р-4035, 2 од. зб., 1940 р.

Верхньодніпровський райвійськкомат Дніпропетровської області, ф. Р-4044, 4 од. зб., 1939–

1941 рр.

Дзержинський райвійськкомат м. Кривого Рогу, ф. Р-4037, 7 од. зб., 1940–1941 рр.

Дніпропетровський райвійськкомат Дніпропетровської області, ф. Р-4043, 65 од. зб., 1931–

1940 рр.

Жовтневий райвійськкомат м. Дніпропетровська, ф. Р-4040, 27 од. зб., 1938–1941 рр.

Жовтневий райвійськкомат м. Кривого Рогу, ф. Р-4588, 1 од. зб., 1941 р.

Кам’янський райвійськкомат Дніпропетровської області, ф. Р-3768, 8 од. зб., 1920–1921 рр.

Кіровський райвійськкомат, м. Дніпропетровська, ф. Р-5023, 15 од. зб., 1939–1941 рр.

Криворізький райвійськкомат Дніпропетровської області, ф. Р-4036, 2 од. зб., 1935–1940 рр.

Криворізький райвійськкомат (сільський) Дніпропетровської області, ф. Р-4263, 4 од. зб., 

1941 р.

Криничанський райвійськкомат Дніпропетровської області, ф. Р-5024, 4 од. зб., 1940–1941 рр.

Ленінський райвійськкомат м. Дніпропетровська, ф. Р-4261, 5 од. зб., 1941 р.

Нікопольський об’єднаний райвійськкомат Дніпропетровської області, ф. Р-4262, 16 од. зб. 

1940–1941, 1946–1947 рр.

Нікопольський райвійськкомат Дніпропетровської області, ф. Р-4065, 6 од. зб., 1919, 1939–

1941 рр.

П’ятихатський райвійськкомат Дніпропетровської області, ф. Р-5022, 6 од. зб., 1932–1941 рр.

Синельниківський райвійськкомат Дніпропетровської області, ф. Р-3770, 27 од. зб., 1920, 

1938–1941 рр.

Солонянський райвійськкомат Дніпропетровської області, ф. Р-4047, 3 од. зб., 1938–1941 рр.

Софіївський райвійськкомат Дніпропетровської області, ф. Р-4041, 16 од. зб., 1934, 1939–

1941 рр.

Сталіндорфський райвійськкомат Дніпропетровської області, ф. Р-4264, 4 од. зб., 1939–1940 рр.

Томаківський райвійськкомат Дніпропетровської області, ф. Р-5027, 7 од. зб. 1938–1941 рр.

Центральний райвійськкомат м. Кривого Рогу, ф. Р-5029, 5 од. зб., 1940–1941 рр.

Червоногвардійський райвійськкомат м. Дніпропетровська, ф. Р-4039, 16 од. зб., 1939–1941 рр.

Широківський райвійськкомат Дніпропетровської області, ф. Р-5020, 1 од. зб., 1939 р.

Управління військових комендантів і начальників гарнізонів Катерино-

славської губернії

Управление военных комендантов и начальников гарнизонов Екатерино-

славской губернии

7 Фондів, 76 од. зб., 1918–1922 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Діяльність установ простежується протягом 1918–1922 рр. Діяли як органи боротьби з банди-

тизмом, антирадянськими проявами. Забезпечували порядок та надавали допомогу діючій 

армії.

Накази по гарнізонам з військових, господарських питань і особового скла-

ду. Листування про постачання армії харчами, протоколи обшуків і конфіскації 

майна. Списки командирів та червоноармійців, посвідчення та мандати, видані 

службовцям гарнізонів.
Управління начальника гарнізону і військового коменданта м. Нікополя Катеринославської 

губернії, ф. Р-4072, 49 од. зб., 1919–1922 рр.

Управління повітового військового коменданта Катеринославського повіту, ф. Р-3826, 11 од. 

зб., 1918 р.

Управління повітового військового коменданта Павлоградського повіту, ф. Р-4422, 1 од. зб., 

1918 р.

Управління начальника гарнізону с. Миколаївка Павлоградського повіту Катеринославської 

губернії, ф. Р-4541, 1 од. зб., 1921 р.
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Управління начальника гарнізону м. Новомосковська Катеринославської губернії, ф. Р-4587, 

1 од. зб., 1920–1921 рр.

Управління коменданта 255 етапу Південного фронту м. Катеринослав, ф. Р-5031, 1 од. зб., 

1921 р.

Управління етапного коменданта м. Нікополя та його району Катеринославської губернії, 

ф. Р-4067, 12 од. зб., 1919 р.

Надзвичайні комісії по боротьбі з контрреволюцією, спекуляцією і злочин-

ністю Катеринославської губернії

Чрезвычайные комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и 

преступностью Екатеринославской губернии

2 Фонди, 73 од. зб., 1919 р. Описи. Рос., укр. мови.

Створені в грудні 1917 р. з метою боротьби зі спекуляцією та саботажем. На них покладали за-

вдання переслідування і ліквідації усіх контрреволюційних змов і виступів, віддання до суду 

революційного трибуналу саботажників і контрреволюціонерів. Ліквідовані у лютому 1922 р.

Копії декретів РНК про боротьбу з хабарництвом, спекуляцією, циркуляри 

Всеросійської надзвичайної комісії щодо порядку конфіскації майна колишніх 

приватних власників, інструкції ВНС щодо функцій та прав місцевих надзвичайних 

комісій. Протоколи засідань та постанов надзвичайних комісій по звинуваченню у 

контрреволюції, спекуляції, хабарництві. Листування з військовими гарнізонами 

про забезпечення зброєю, арешти громадян, підозрюваних у контрреволюційних 

виступах. Слідчі справи на осіб, звинувачених у спекуляції, хабарництві, злочин-

ності по посаді. Списки заарештованих.
Катеринославська губернська, ф. Р-463, 1 од. зб., 1919 р.

Нікопольська міська, ф. Р-4082, 72 од. зб., 1919 р.

Військово-польовий штаб Нікопольської районної військової наради Кате-

ринославської губернії

Военно-полевой штаб Никопольского районного военного совещания Ека-

теринославской губернии

Ф. Р-3844, 28 од. зб., 1921 р. Описи. Рос., укр. мови.

Створений при районній військовій нараді. Діяльність установи простежується протягом 1921 р.

Діяльність штабу розповсюджувалася на територію окремого району. На нього покладалося 

керівництво всіма військовими операціями, в тому числі – боротьба з бандитизмом на селі, 

дезертирством та інше.

Протоколи районної військової ради про боротьбу з бандитизмом, укріп-

лення Радянської влади, виконання продподатку, облік зброї. Накази про стра-

ту осіб, які боролися проти Радянської влади, і акти щодо приведення вироку до 

виконання. Донесення та телефонограми про рух військових частин. Листування 

з установами та організаціями про мобілізацію членів профспілки на боротьбу з 

бандитизмом. Списки червоноармійців загону особового призначення та другого 

пантонного батальйону. Списки заарештованих і визволених з-під арешту осіб.

Різні військові організації

10 Фондів, 118 од. зб., 1919–1922 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Діяльність установ простежується протягом 1919–1922 рр.

Накази командуючого військовими силами в Україні та в Криму щодо несен-

ня вартової охоронної служби (1921). Накази Катеринославського губернського 

і Криворізького повітового військкоматів з основної діяльності, особового скла-

ду підлеглих установ (1920–1921). Протоколи загальних зборів комуністів особо-

вого загону при Нікопольському військово-революційному комітеті (1919). Звіти 

про проведення політико-виховної та спортивної роботи (1922). Листування про 
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боротьбу з бандитизмом, арешти серед населення (1920–1921). Списки червоно-

армійців. Карні справи. 
П’ята прожекторна рота військ Харківського військового округу, м. Катеринослав, ф. Р-3255, 

2 од. зб., 1921 р.

Революційна трійка Дмитрівської волості при Павлоградській військовій раді Павлоградсько-

го повіту, ф. Р-3364, 1 од. зб., 1921 р.

Революційна трійка 265 полку 30 Іркутської ім. ВЦВК стрілецької дивізії при виконавчому 

комітеті Павлоградської повітової ради робітничих, селянських та червоноармійських депу-

татів, ф. Р-3366, 2 од. зб., 1921 р.

Штаб Криворізької повітової військової дільниці по боротьбі з бандитизмом, ф. Р-3746, 8 од. 

зб., 1921 р.

Місцевий вартовий кавалерійський загін ім. Жовтневої революції при Криворізькому повіто-

вому військовому комісаріаті, ф. Р-3773, 7 од. зб., 1920 р.

Криворізький місцевий вартовий батальйон, ф. Р-3774, 76 од. зб., 1920 р.

Зведено-маневровий загін при Павлоградському повітовому військовому комісаріаті, 

ф. Р-3855, 10 од. зб., 1921 р.

Штаб оборони м. Нікополя та його округу, ф. Р-4076, 6 од. зб., 1919 р.

Особливий загін при Нікопольському військово-революційному комітеті, ф. Р-4385, 5 од. зб., 

1919 р.

Катеринославський залізничний районний спортивний центр Українського залізничного ок-

ругу загального військового навчання, ф. Р-4542, 1 од. зб., 1922 р.

Штаби місцевої протиповітряної оборони Дніпропетровської області

Штабы местной противовоздушной обороны Днепропетровской области

4 Фонди, 184 од. зб., 1943–1960 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створені в липні 1941 р. з метою обов’язкової підготовки до протиповітряної і протихімічної 

оборони всього дорослого населення від 16 до 60 років. Ліквідовані у 1960 р.

Постанови місцевих органів державної влади з питань МППО. Накази началь-

ників штабів МППО з основної діяльності і особового складу. Акти інспекторських 

перевірок роботи місцевих штабів МППО. Доповіді та довідки про протихімічний 

захист та інженерно-технічні заходи МППО. Листування щодо будівництва споруд 

МППО. Службові характеристики та матеріали по нагородам бійців МППО.
Дніпропетровський обласний, ф. Р-4331, 57 од. зб., 1944–1960 рр.

Дніпропетровський міський, ф. Р-4190, 57 од. зб., 1943–1959 рр.

Дніпродзержинський міський, ф. Р-4527, 37 од. зб., 1943–1958 рр.

Криворізький міський, ф. Р-4528, 33 од. зб., 1944–1956 рр.

Дніпропетровська інспекція охорони і спецчастин Міністерства чорної ме-

талургії УРСР

Днепропетровская инспекция охраны и спецчастей Министерства чёрной 

металлургии УССР

Ф. Р-3801, 14 од. зб., 1944–1954 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Створена на підставі наказу Наркомату чорної металургії СРСР від 6 грудня 1943 р. за № 468 

з метою контролю за станом пожежної охорони підприємств, розташованих на території Дні-

пропетровської, Запорізької, Харківської та Одеської областей.

Ліквідована постановою Раднаргоспу СРСР від 13 листопада 1954 р. за № 2300.

Накази з особового складу, особові справи робітників інспекції. Відомості 

на видачу заробітної платні.

Аероклуби м. Дніпропетровська

Аэроклубы г. Днепропетровска

3 Фонди, 114 од. зб., 1934–1941, 1947–1963 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Діяльність організацій простежується протягом 1934–1941, 1947–1963 рр. Займалися нав-

чанням молоді керувати літаками і стрибати з парашутами.

Постанови та рішення місцевих органів партії і державної влади щодо діяль-
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ності аероклубів. Накази по аероклубам. Плани, програми, інструкції з учбово-

льотної роботи. Акти перевірок роботи аероклубів. Звіти про роботу, підготовку 

авіакадрів. Списки курсантів.
Дніпропетровський аероклуб ім. Героя Радянського Союзу П. Осипенка, ф. Р-2263, 50 од. зб., 

1934–1941 рр.

Дніпропетровський аероклуб Сталінської залізниці, ф. Р-2264, 10 од. зб., 1939–1941 рр.

Дніпропетровський аероклуб ДТСААФ, ф. Р-4490, 54 од. зб., 1947–1963 рр.

Управління з питань оборонної та мобілізаційної роботи Дніпропетровсь-

кої обласної державної адміністрації, м. Дніпропетровськ

Управление по вопросам оборонной и мобилизационной работы Днепропет-

ровской областной государственной администрации, г. Днепропетровск

Ф. Р-6553, 58 од. зб., 1994–2004 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Згідно з рішенням виконкому обласної ради народних депутатів від 13 липня 1994 р. утворене 

управління по взаємодії з правоохоронними органами і оборонній роботі. У жовтні 1997 р. ре-

формоване в управління з питань оборонної та мобілізаційної роботи облдержадміністрації. 

7 листопада 2003 р. ліквідоване без правонаступника. 

Накази начальника управління з особового складу. Особові рахунки праців-

ників. Фінансові звіти. Штатні розписи. Кошториси витрат. Ліквідаційний баланс.
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6. ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ

КОМПАРТІЯ УКРАЇНИ

Катеринославський губернський комітет КП(б)У (губком КП(б)У)

Екатеринославский губернский комитет КП(б)У (губком КП(б)У)

Ф.П-1, 2732 од. зб., 1920–1925 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створений у 1918 р. Припинив свою діяльність у листопаді 1925 р. у зв’язку з рішенням VІІ 

Пленуму ЦК КП(б)У 21–23 жовтня 1925 р. про ліквідацію губкомів.

Циркуляри ЦК РКП(б), ЦК КП(б)У з питань внутрішньопартійної роботи і ра-

дянського будівництва, про боротьбу з бандитизмом, проведення виборів до рад. 

Протоколи і стенограми конференцій, пленумів, засідань бюро губкому. Плани, 

звіти, доповіді про роботу губкому і його відділів, економічне і політичне стано-

вище в губернії. Зведення і відомості повітових і районних комітетів КП(б)У про 

боротьбу з бандформуваннями. Листування з ЦК КП(б)У, окружними і районними 

комітетами, радянськими установами з організаційно-партійних питань, обліку 

і розподілу кадрів, командирування комуністів для роботи на селі, фінансових і 

господарських питань. Особові рахунки співробітників. Партквитки, кандидатські 

картки, списки членів КП(б)У.

Катеринославський губернський комітет Української комуністичної партії

Екатеринославский губернский комитет Украинской коммунистической 

партии

Ф.П-8, 36 од. зб., 1920–1925 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Розпочав діяльність у 1920 р. Ліквідований у 1925 р. водночас з ліквідацією УКП на підставі 

рішення Президії Виконкому Комінтерну від 24 грудня 1924 р.

Резолюції ІІ та ІІІ з’їздів УКП, постанови та циркуляри Всеукраїнської кон-

ференції УКП з питання взаємовідносин з КП(б)У. Протоколи засідань губкому, за-

гальних зборів і засідань бюро райкомів, осередків та кружкомів допомоги УКП. 

Доповіді про роботу губкому УКП. Програми партійної школи при губкомі, про-

кламації, листівки, бюлетені органу УКП «Червоний прапор», кореспонденція для 

газети губернської організації УКП. Листування з ЦК УКП щодо організаційної та 

пропагандистської роботи.

Повітові комітети Компартії більшовиків України (КП(б)У) Катеринослав-

ської губернії

Уездные комитеты Компартии большевиков Украины (КП(б)У) Екатерино-

славской губернии

5 фондів, 828 од. зб., 1920–1928 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створені в лютому 1920 р. Ліквідовані у квітні 1923 р. відповідно до постанови ВУЦВК «Про 

новий адміністративно-територіальний поділ України» від 7 березня 1923 р.

Циркуляри ЦК КП(б)У, губкому КП(б)У з питань організаційно-партійної 

роботи. Протоколи повітових партійних конференцій, пленумів, засідань бюро 

повіткому КП(б)У, загальних зборів комосередків КП(б)У, зборів жінок міст і сел. 

Плани роботи повіткомів. Листування з губкомом КП(б)У, районними, волосними 

партійними комітетами, партосередками, радянськими установами з питань ор-

ганізаційної роботи, підбору кадрів. Доповіді, звіти, зведення з питань політичної 

роботи, про нестачу кадрів для партійних та радянських установ. Акти ревізійних 

комісій з обстеження осередків. Анкети і автобіографії вступаючих до лав КП(б)У. 

Списки членів і кандидатів повітових організацій КП(б)У. Особові справи.
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Верхньодніпровський, ф. П-72, 112 од. зб., 1920–1923 рр.

Катеринославський, ф. П-4, 194 од. зб., 1920–1923 рр.

Нікопольський, ф. П-10179, 1 од. зб., 1922–1923 рр.

Новомосковський, ф. П-73, 24 од. зб., 1920–1923 рр.

Павлоградський, ф. П-6, 497 од. зб., 1920–1923 рр.

Окружні, волосні комітети КП(б)У

Окружные, волостные комитеты КП(б)У 

4 фонди, 7800 од. зб., 1921–1930 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Окружні комітети КП(б)У створені у квітні-травні 1923 р. Ліквідовані у червні 1930 р. Волосні 

комітети КП(б)У – у лютому-квітні 1920 р. Припинили свою діяльність у квітні 1923 р. у зв’язку 

з ліквідацією волостей.

Циркуляри, директиви ЦК ВКП(б), ЦК КП(б)У з питань партійного і радянсько-

го будівництва, масово-політичної роботи. Стенограми, протоколи окружних, 

районних конференцій, пленумів, засідань бюро і секретаріату губкому, окружко-

мів, райкомів, волкомів та осередків КП(б)У, комфракцій, комісій, секцій. Прото-

коли загальних зборів партактивів. Плани, звіти про роботу, інформації, доповіді 

про діяльність різних організацій. Листування окружкомів з ЦК ВКП(б), ЦК КП(б)У, 

губкомом КП(б)У та іншими установами щодо партійно-політичного життя. Анкети 

Всеросійського перепису членів РКП(б) (1922), особові листки, автобіографії, ха-

рактеристики на прийнятих до партії, висунутих на відповідальну роботу, списки 

кандидатів і членів партії, особові справи. Фінансові документи.
Окружкоми:

Катеринославський, ф. П-7, 7242 од. зб., 1923–1930 рр.

Павлоградський, ф. П-11, 549 од. зб., 1923–1926 рр.

Волкоми:

Мануйлівський, ф. П-319, 6 од. зб., 1923 р.

Богодарівський, ф. П-2099, 3 од. зб., 1921–1922 рр.

Осередки КП(б)У

33 фонда, 133 од. зб., 1919–1930, 1935–1938 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Діяльність простежується протягом 1919–1938 рр.

Інструкції, циркулярні вказівки, розпорядження губкому КП(б)У, райкомів 

КП(б)У, повітових комітетів КП(б)У. Тези доповідей Катеринославського окружкому 

КП(б)У для районних організаторів з роботи серед жінок. Протоколи, витяги з про-

токолів засідань бюро Катеринославського окружкому КП(б)У, загальних зборів 

осередків КП(б)У. Плани робіт, звітні доповіді, інформаційні та статистичні звіти 

про діяльність осередків КП(б)У. Листування з окружкомом, райкомами КП(б)У з 

організаційно-партійних питань, партпросвіти, внутрішньопартійної роботи. Анке-

ти кандидатів, що вступають у члени КП(б)У. Списки комуністів осередків КП(б)У.
Волосні осередки КП(б)У:

Волоський, ф. П-2115, 2 од. зб., 1921–1922 рр.

Дмухайлівський, ф. П-2104, 6 од. зб., 1921–1922 рр., 1924 р.

Дніпро-Кам’янський, ф. П-2105, 3 од. зб., 1922–1923 рр.

Єлизавето-Кам’янський, ф. П-105, 34 од. зб., 1919–1927 рр.

Жданівський, ф. П-3380, 1 од. зб., 1921–1922 рр.

Нікопольський, ф. П-2109, 7 од. зб., 1921–1923 рр.

Царичанський, ф. П-2124, 2 од. зб., 1921–1922 рр.

Чаплинський, ф. П-2106, 3 од. зб., 1922–1923 рр.

Юр’ївський, ф. П-2107, 8 од. зб., 1921–1924 рр.

Осередки КП(б)У сел, селищ, міст:

Олександропіль, ф. П-2112, 5 од. зб., 1921–1923 рр.

Березанівка, ф. П-2113, 1 од. зб., 1928–1930 рр.

Ломівка, ф. П-2114, 6 од. зб., 1926–1930 рр.

Кам’янка, ф. П-2108, 5 од. зб., 1926–1930 рр.

Мішурин Ріг, ф. П-2119, 2 од. зб., 1922, 1930 рр.

Одинківка, ф. П-2116, 10 од. зб., 1923–1928 рр.
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Попасне, ф. П-2127, 2 од. зб., 1922–1923 рр.

Селища ім. Карла Маркса, ф. П-2110, 3 од. зб., 1927–1928 рр.

Верхньодніпровськ, ф. П-2128, 2 од. зб., 1923–1925 рр.

Осередки КП(б)У підприємств, організацій, установ:

Верхньодніпровського повітового виконкому, ф. П-2117, 1 од. зб., 1921–1922 рр.

Верхньодніпровського повітового військкомату, ф. П-2118, 1 од. зб., 1922 р.

Новомосковського політичного бюро, ф. П-2120, 1 од. зб., 1921 р.

Новомосковської повітової міліції, ф. П-2121, 1 од. зб., 1920 р.

Павлоградської повітової міліції, ф. П-2122, 2 од. зб., 1921 р.

Охорони Катерининської залізниці, ф. П-101, 11 од. зб., 1920, 1923–1924 рр.

2-ої будівельної залізниці Гришине – Рівне, ф. П-2123, 2 од. зб., 1921 р.

Дніпропетровської 1-ої державної взуттєвої фабрики, ф. П-2125, 1 од. зб., 1926–1927 рр.

Відділу народної просвіти Кайдакського району, ф. П-2126, 1 од. зб., 1927–1928 рр.

Радгоспу «Ігрень», ф. П-2111, 2 од. зб., 1928–1929 рр.

Станції Горяїнове Сталінської залізниці, ф. П-108, 3 од. зб., 1929–1930, 1937–1938 рр.

Катеринославської 1-ої радянської фабрики губодягу, ф. П-3384, 1 од. зб., 1921 р.

Катеринославської 2-ої радянської типографії, ф. П-3383, 1 од. зб., 1922–1923 рр.

Катеринославської губернської військово-інженерної дистанції, ф. П-3382, 2 од. зб., 1920–

1921 рр.

Катеринославського будинку інвалідів № 1, ф. П-3381, 1 од. зб., 1922 р.

Дніпропетровські обласні комітети Комуністичної партії (обкоми КПУ)

Днепропетровские областные комитеты Коммунистической партии (обко-

мы КПУ)

3 фонди, 52565 од. зб., 1932–1941, 1943–1991 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Обком КП(б)У створений у лютому 1932 р. У 1941–1943 р. під час окупації Дніпропетровської 

області не діяв. Відновив свою діяльність у вересні 1943 р., з 1952 р. – обком КПУ. Відповідно 

до листопадового пленуму ЦК КПРС 1962 р., обком було розділено на промисловий та сіль-

ський обкоми КПУ. 25 листопада 1964 р. відновлено єдиний обком КПУ, який припинив свою 

діяльність згідно з Указом Президії Верховної Ради України від 26 серпня 1991 р.

Постанови, розпорядження, листи, телеграми ЦК КПРС (ВКП(б), ЦК КПУ 

(КП(б)У), РМ СРСР (РНК СРСР), РМ УРСР (РНК УРСР) про виконання державних 

планів, партійних завдань, їх ідеологічне, кадрове забезпечення, переміщення та 

навчання партійних виробничих кадрів, розвиток економіки. Директиви з питань 

господарчого і культурного будівництва, підбору і розміщення кадрів, партійного 

обліку, роботи мережі партосвіти (1932–1941), відновлення зруйнованих об’єктів 

(1943–1950). Стенограми, протоколи обласних конференцій, пленумів Дніпропет-

ровського обкому КПУ (КП(б)У) (1947–1991). Стенограми засідань, протоколи, пос-

танови та довідки до них бюро обкому КПУ (КП(б)У) (1947–1991), нарад партійного 

активу, секретарів міськкомів, райкомів, парткомів, голів міськ- і райвиконкомів, 

керівників установ, підприємств, організацій, передовиків виробництва. Поста-

нови, рішення обкомів про відновлення та розвиток населених пунктів районів 

області, підприємств, організацій, промислових, сільськогосподарських, культур-

но-освітніх установ, виконання рішень партійних з’їздів, пленумів, розпорядження 

центральних партійних установ, організацію партійно-політичної роботи, пропа-

ганди. Плани та річні, квартальні, місячні звіти про роботу бюро, відділів, секре-

тарів обкому. Звіти, доповідні записки, доповіді, інформації про роботу з кадрами, 

керівниками різних установ, лекторських груп, організацій ЛКСМУ, перевірку ро-

боти партійних організацій, діяльність – релігійну, дитячих установ, органів про-

куратури, міліції, учбових закладів, стан радіозв’язку, транспорту, організацію 

виборів до рад різних рівнів. Довідки, зведення про науково-атеїстичну пропаган-

ду, роботу підприємств місцевої промисловості, кооперативів, науково-дослідни-

цьких установ, інститутів, технікумів, ФЗН, бібліотек, будинків культури, музеїв, 

клубів. Інформації та листування з райкомами КПУ, партійними організаціями про 

роботу різних галузей, підприємств, колгоспів, радгоспів, МТС, підготовку кадрів, 

виконання планів, організацій та проведення сільськогосподарських робіт, механі-

зацію сільського господарства, хлібодержпостачання. Огляди роботи організацій 
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цивільного, комунального, житлового будівництва. Економічна характеристика 

Дніпропетровської області. Довідки, відомості, заяви, листування з парторгані-

заціями, установами, підприємствами про розгляд скарг населення. Акти, описи 

справ особових карток комуністів. Статистичні звіти про склад, чисельність, рух 

обласної, міських та районних парторганізацій. Листування з райкомами КП(б)У, 

партійними організаціями про організацію політичної освіти, атеїстичної, пропа-

гандистської роботи, спеціальні перевірки комуністів, переміщення кадрів. Пла-

ни, звіти, інформації про роботу парткомісій при обкомі, міськкомах, райкомах, 

парткомах. Плани, звіти, зведення, довідки, відомості про роботу міськкомів, рай-

комів партії, обкому ЛКСМУ, установ організацій, підприємств. Плани, інформації 

про роботу Будинку політосвіти (1980–1991). Плани, звіти, інформації, договори 

про соцзмагання між Дніпропетровською, Саратовською, Свердловською областя-

ми. Списки особового складу підпільних організацій і партизанських загонів часів 

Великої Вітчизняної війни, реабілітованих громадян. Списки членів бюро, завіду-

ючих відділами, інструкторів обкому, міськкомів, райкомів, парткомів, депутатів 

Верховної Ради СРСР і УРСР, голів райвиконкомів, командно-політичного складу 

РСЧА, нагороджених орденами і медалями, лауреатів державних премій, Героїв 

Радянського Союзу і Соціалістичної Праці. Фінансові звіти, бюджети, кошториси, 

акти ревізій, відомості нарахування заробітної платні, особові рахунки працівни-

ків обкому.
Дніпропетровський, ф. П-19, 51111 од. зб., 1932–1941, 1943–1962, 1964–1991 рр.

Промисловий, ф. П-9870, 1080 од. зб., 1963–1968 рр.

Сільський, ф. П-9823, 374 од. зб., 1963–1964 рр.

Міські та районні у містах комітети КПУ (КП(б)У)

Городские и районные в городах комитеты КПУ (КП(б)У)

34 фонди, 203940 од. зб., 1920–1944, 1943–1991 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створювалися у 1920–1979 рр. Були підпорядковані Дніпропетровському обкому Компартії 

України до жовтня 1952 р. – КП(б)У. Припинили роботу згідно з Указом Президії Верховної 

Ради України від 26 серпня 1991 р.

Постанови, директиви, рішення ЦК КПРС (ВКП(б)), ЦК КПУ (КП(б)У), обкому 

КПУ (КП(б)У) з питань ідеології, проведення господарсько-політичних кампаній, 

роботи промисловості і сільського господарства. Стенограми, протоколи, поста-

нови конференцій, пленумів, засідань бюро, зборів, нарад активу міськкомів, рай-

комів КПУ (КП(б)У). Протокол святкових зборів, присвячений 200-річчю Кривого 

Рогу (1975), Дніпропетровська (1976). Плани, звіти про роботу міськкомів, його 

відділів, райкомів КПУ (КП(б)У). Доповідні записки, звіти, інформація, довідки про 

проведення звітно-виборчих партійних зборів, обговорення рішень партійних ор-

ганів, агітаційно-пропагандистську діяльність, виконання народно-господарських 

планів, соцзобов’язань, політико-виховної роботи, роботу первинних парторгані-

зацій установ, підприємств, громадських товариств, перевірку учбових закладів, 

боротьбу з релігійними організаціями. Звіти про виробничо-господарську діяль-

ність підприємств, установ, організацій. Анкети делегатів конференцій міських і 

районних організацій КПУ (КП(б)У). Заяви, анкети, автобіографії, особові справи 

комуністів. Книги обліку партквитків, реєстрації облікових карток членів партії. 

Характеристики, списки громадян, представлених до нагород, списки Героїв Ра-

дянського Союзу, Соціалістичної праці, номенклатурних працівників, членів бюро, 

комуністів. Відомості на видачу зарплатні, особові рахунки працівників. Фінан-

сові звіти, кошториси, штатні розклади. Статистичні звіти про склад, рух міських 

(1920–1991), районних (1921–1991) парторганізацій.
Міськоми КПУ:

Дніпропетровський, ф. П-18, 15395 од. зб., 1930–1962, 1964–1991 рр.

Дніпродзержинський, ф. П-33, 2745 од. зб., 1934, 1936, 1938–1941, 1943–1991 рр.

Жовтоводський, ф. П-6816, 1892 од. зб., 1892, 1956–1991 рр.
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Криворізький, ф. П-114, 5685 од. зб., 1933–1935, 1941, 1943–1991 рр.

Марганецький, ф. П-48, 3348 од. зб., 1936–1941, 1943–1991 рр.

Нікопольський, ф. П-62, 11940 од. зб., 1932 1942, 1944–1991 рр.

Новомосковський, ф. П-28, 2443 од. зб., 1943–1991 рр.

Орджонікідзевський, ф. П-10089, 1489 од. зб., 1965–1991 рр.

Павлоградський, ф. П-46, 13860 од. зб., 1943–1991 рр.

Синельниківський, ф. П-60, 8323 од. зб., 1920, 1934, 1936–1941, 1943–1991 рр.

Райкоми КПУ, м. Дніпропетровська (Катеринослава):

Амур-Нижньодніпровський, ф. П-13, 4113 од. зб., 1921–1941, 1943–1991 рр.

Бабушкінський, ф. П-10654, 3266 од. зб., 1973–1991 рр.

Жовтневий, ф. П-42, 27970 од. зб., 1937–1941, 1943–1991 рр.

Індустріальний, ф. П-10558, 5850 од. зб., 1969–1991 рр.

Кайдакський, ф. П-69, 40 од. зб., 1920, 1921, 1923–1931 рр.

Катеринославський, ф. П-2101, 3 од. зб., 1920, 1921 рр.

Кіровський, ф. П-71, 23892 од. зб., 1932–1941, 1943–1991 рр.

Ленінський, ф. П-127, 17345 од. зб., 1933–1941, 1943–1991 рр.

Самарський, ф. П-10817, 1441 од. зб., 1977–1991 рр.

Фабрично-Заводський, ф. П-32 , 25 од. зб., 1921–1923 рр.

Центральний, ф. П-12, 550 од. зб., 1921–1928 рр. 

Червоногвардійський, ф. П-54, 22309 од. зб., 1934–1941, 1943–1991 рр.

Червоно-Чечелівський, ф. П-63, 45 од. зб., 1923–1932 рр.

Заводу ім. Петровського, ф. П-68, 12 од. зб., 1929, 1937–1939 рр.

м. Дніпродзержинська:

Баглійський, ф. П-133, 2716 од. зб., 1945–1948, 1952–1991 рр.

Дніпровський, ф. П-132, 2702 од. зб., 1945–1948, 1952–1991 рр.

Заводський, ф. П-131, 2415 од. зб., 1945–1948, 1952–1991 рр.

м. Кривого Рогу:

Дзержинський, ф. П-271, 3369 од. зб., 1939–1941, 1944–1991 рр.

Довгинцевський, ф. П-10869, 2490 од. зб., 1979–1991 рр.

Жовтневий, ф. П-396, 8775 од. зб, 1943–1991 рр.

Інгулецький, ф. П-9913, 1153 од. зб., 1962–1991 рр.

Саксаганський, ф. П-10799, 1407 од. зб., 1975–1991 рр.

Тернівський, ф. П-10557, 1199 од. зб., 1969–1991 рр.

Центрально-Міський, ф. П-270, 3733 од. зб., 1942, 1944–1991 рр.

Районні, промислові, сільські виробничі комітети КПУ

Районные, промышленные, сельские производственные комитеты КПУ

47 фондів, 93872 од. зб., 1923–1941, 1943–1991 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Перші райкоми КП(б)У організовані у 1923 р. під час створення районів. У подальшому органі-

зовувалися, ліквідовувалися залежно від змін адміністративно-територіального поділу, при-

пинили діяльність у 1941–1943 р. у зв’язку з нацистською окупацією. У 1962–1964 рр. існували 

промислові та сільські виробничі комітети, створені замість райкомів КПУ. Ліквідовані згідно 

з Указом Президії Верховної Ради України від 26 серпня 1991 р.

Постанови, рішення, директиви, розпорядження ЦК КПРС (ВКП(б)), ЦК КПУ 

(КП(б)У), обкомів, окружкомів КПУ (КП(б)У) про проведення партійно-політичної, 

ідеологічної, атеїстичної, пропагандистської роботи, виконання рішень централь-

них, обласних партійних органів, реорганізацію територіальних парторганізацій, 

відбір кадрів для партійної, господарської діяльності, з питань виконання народ-

ногосподарських планів, розвитку промисловості, сільського господарства, осві-

ти, партійного обліку. Протоколи, резолюції, рішення конференцій, засідань бюро, 

зборів, нарад активу, райкомів, парткомів КПУ. Спільні постанови виконкомів 

райрад та бюро райкомів КПУ. Протоколи святкових засідань активу. Плани, зві-

ти, доповіді, інформації про роботу райкомів, відділів райкомів. Звіти, інформа-

ції, зведення, відомості та листування про роботу партійних організацій, кадрів, 

керівників, установ, організацій, груп народного контролю, організацію виборів 

до рад, звітно-виборчі збори в колгоспах, хід сільськогосподарських робіт, стан мі-

сцевої преси, розгляд скарг населення; спеціальну перевірку комуністів, керівни-

ків, підсумки соціалістичних змагань. Довідки про перевірку роботи партійних ор-

ганізацій. Акти, довідки про збитки під час нацистської окупації, партизанський та 
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підпільний рух. Директиви, протоколи районних осередкових комісій, статистичні 

звіти, особові справи комуністів про чистку партії ВКП(б) (1933). Анкети делегатів 

партійних конференцій. Листування з партійними організаціями, установами про 

розгляд заяв, скарг населення. Доповідні записки, доповіді про стан організацій-

но-партійної роботи, організацію та проведення політичних кампаній, керівниц-

тво партійними організаціями, виконання народногосподарських планів, роботу 

підприємств, установ, організацій, зловживання посадових осіб. Звіти про вибори 

в райком КПУ, надходження членських внесків. Протоколи засідань, плани, звіти 

партійних комісій. Протоколи зборів первинних парторганізацій. Заяви, особові 

справи, характеристики комуністів. Фінансові звіти, кошториси, штатні розклади, 

акти перевірки фінансово-господарської діяльності райкомів КПУ. Статистичні зві-

ти про чисельність, склад, рух партійних організацій, надходження членських вне-

сків від первинних партійних організацій. Списки первинних партійних організацій 

КПУ, керівних кадрів, номенклатурних посад, комуністів, секретарів партійних ор-

ганізацій, членів райкомів, партизанів і підпільників, передовиків, нагороджених. 

Книги обліку партквитків, особових карток членів КПУ, картки обліку членських 

внесків. Відомості про нарахування заробітної платні, особові рахунки працівни-

ків райкомів.
Районні комітети:

Апостолівський, ф. П-38, 3186 од. зб., 1932, 1934, 1944–1962, 1965–1991 рр.

Васильківський, ф. П-269, 2122 од. зб., 1932–1941, 1943–1962, 1965–1991 рр.

Верхньодніпровський, ф. П-55, 3637 од. зб., 1923, 1924, 1929–1941, 1943–1962, 1965–1991 рр.

Губинихівський, ф. П-2100, 9 од. зб., 1921–1925 рр.

Дніпропетровський, ф. П-58, 2209 од. зб., 1934, 1937–1941, 1943–1959, 1965–1991 рр.

Знаменівський, ф. П-104, 29 од. зб., 1923–1926 рр.

Карло-Марксівський, ф. П-14, 236 од. зб., 1923–1930 рр.

Криворізький, ф. П-66, 1924 од. зб., 1926, 1928, 1939–1941, 1943–1959, 1965–1991 рр. 

Криничанський, ф. П-45, 2237 од. зб., 1943–1962, 1965–1991 рр.

Котовський, ф. П-103, 664 од. зб., 1936–1941, 1943–1958 рр.

Лихівський, ф. П-67, 330 од. зб., 1924, 1925, 1929–1933, 1946–1958 рр.

Магдалинівський, ф. П-64, 5404 од. зб., 1923–1925, 1934, 1936–1941, 1943–1962, 1965–

1991 рр.

Межівський, ф. П-30, 5617 од. зб., 1934, 1936–1941, 1943–1962, 1965–1991 рр.

Михайлівський, ф. П-2417, 4 од. зб., 1925–1926 рр.

Нікопольський, ф. П-50, 6574 од. зб., 1939–1959, 1962, 1965–1991 рр.

Новомосковський, ф. П-289, 6616 од. зб., 1929, 1930, 1934, 1936–1941, 1943–1958, 1965–

1991 рр.

Новопокровський, ф. П-57, 686 од. зб., 1945–1962 рр.

Павлоградський, ф. П-47, 5612 од. зб, 1934, 1936–1938, 1943–1958, 1962, 1965–1991 рр.

Петриківський, ф. П-29, 1395 од. зб., 1925, 1929–1933, 1936–1941, 1943–1962 рр.

Петропавлівський, ф. П-321, 4761 од. зб., 1936–1941, 1943–1962, 1965–1991 рр.

Перещепинський, ф. П-130, 1834 од. зб., 1927, 1928, 1936–1941, 1943–1962 рр.

Покровський, ф. П-27, 6297 од. зб, 1920–1934, 1936–1941, 1943–1962, 1965–1991 рр.

Прядівський, ф. П-102, 50 од. зб., 1922–1926 рр.

П’ятихатський, ф. П-31, 8676 од. зб., 1921, 1927, 1929–1931, 1934, 1936–1941, 1943–1962, 

1965–1991 рр.

Солонянський, ф. П-70, 7574 од. зб., 1923, 1925, 1932–1941, 1943–1962, 1965–1991 рр.

Софіївський, ф. П-59, 3950 од. зб., 1934–1941, 1944–1962, 1965–1991 рр.

Сталінський, ф. П-41, 582 од. зб., 1932–1935, 1944–1959 рр.

Томаківський, ф. П-61, 1952 од. зб., 1923–1930, 1934–1941, 1943–1962, 1965–1991 рр.

Царичанський, ф. П-65, 2739 од. зб., 1921, 1922, 1934, 1936–1941, 1943–1962, 1965–1991 рр.

Широківський, ф. П-39, 2132 од. зб., 1944–1962, 1965–1991 рр.

Щорський, ф. П-128, 1039 од. зб., 1928, 1930, 1943–1962 рр.

Юр’ївський, ф. П-56, 601 од. зб., 1936–1959 рр.

Промислово-виробничі парткоми:

Верхньодніпровський, ф. П-9829, 99 од. зб., 1962–1965 рр.

Дніпропетровський, ф. П-9824, 89 од. зб., 1963–1965 рр.

Синельниківський, ф. П-9825, 95 од. зб., 1962–1965 рр.

Сільсько-виробничі парткоми:

Апостолівський, ф. П-9833, 91 од. зб., 1962–1964 рр.

Васильківський, ф. П-9838, 92 од. зб., 1962–1965 рр.

Криничанський, ф. П-9851, 95 од. зб., 1962–1964 рр.
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Нікопольський, ф. П-9836, 449 од. зб., 1962–1964 рр.

Новомосковський, ф. П-9832, 509 од. зб., 1962–1964 рр.

Павлоградський, ф. П-9840, 453 од. зб., 1962–1964 рр.

Петропавлівський, ф. П-9842, 401 од. зб., 1962–1964 рр.

П’ятихатський, ф. П-9834, 78 од. зб., 1962–1964 рр.

Синельниківський, ф. П-9828, 31 од. зб., 1963–1964 рр.

Солонянський, ф. П-9844, 521 од. зб., 1962–1964 рр.

Софіївський, ф. П-9848, 80 од. зб., 1962–1964 рр.

Царичанський, ф. П-9845, 111 од. зб., 1962–1964 рр.

Партійні комітети з правами райкомів КПУ (парткоми КПУ)

Партийные комитеты с правами райкомов КПУ (парткомы КПУ)

29 фондів, 78039 од. зб., 1943–1991 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створені у 1956–1986 рр. на базі первинних парторганізацій. Ліквідовані згідно з Указом Пре-

зидії Верховної Ради України від 26 серпня 1991 р.

Протоколи конференцій, засідань бюро парткомів, зборів активу КПУ. Плани 

та звіти про роботу парткомів, бюро, інформації, довідки про виконання постанов, 

рішень партійних, державних органів, ведення агітаційно-масової, організаційної 

роботи. Статистичні звіти про чисельний склад парторганізацій. Листування з уста-

новами, організаціями, відділами про розгляд скарг та заяв комуністів, громадян. 

Анкети делегатів конференцій, членів парткомів КПУ, особові справи комуністів. 

Книги обліку партквитків, облікових карток комуністів.
м. Дніпропетровська:

Металургійного заводу ім. Г. Петровського, ф. П-395, 5591 од. зб., 1943–1991 рр.

Виробничого об’єднання «Весна» (радіозавод), ф. П-511, 1184 од. зб., 1946–1991 рр.

Нижньодніпровського ордена Жовтневої Революції трубопрокатного заводу ім. К. Лібкнехта, 

ф. П-2159, 3835 од. зб., 1946–1991 рр.

Металургійного заводу ім. Комінтерна, ф. П-2160, 1997 од. зб., 1944–1991 рр.

Виробничого об’єднання агрегатний завод ім. 50-річчя СРСР, ф. П-2957, 1227 од. зб., 1948–

1991 рр.

Науково-виробниче об’єднання «Південне», ф. П-3719, 13805 од. зб., 1945–1991 рр.

Ордена Трудового Червоного Прапора заводу металургійного обладнання, ф. П-5148, 

2713 од. зб., 1944–1991 рр.

Виробничого об’єднання «Дніпропетровський машинобудівний завод ім. Леніна», ф. П-5462, 

3269 од. зб., 1953–1991 рр.

Ордена Леніна трубопрокатного заводу ім. Леніна, ф. П-6557, 3535 од. зб., 1944–1991 рр.

Ордена Жовтневої революції виробничого об’єднання «Дніпрошина» ім. XXV з’їзду КПРС, 

ф. П-8946, 3098 од. зб., 1958–1991 рр.

м. Кривого Рогу:

Металургійного комбінату «Криворіжсталь» ім. Леніна, ф. П-275, 820 од. зб., 1944–1991 рр.

Рудоуправління ім. Дзержинського, ф. П-280, 2104 од. зб., 1944–1991 рр.

Рудоуправління ім. Кірова, ф. П-1943, 1055 од. зб., 1944–1991 рр.

Ордена Трудового Червоного Прапора Південного гірничозбагачувального комбінату ім. XXV 

з’їзду КПРС, ф. П-5199, 3218 од. зб., 1952–1991 рр.

Центрального гірничо-збагачувального комбінату ім. 50-річчя Радянської України, ф. П-7999, 

2285 од. зб., 1957–1991 рр.

Північного гірничо-збагачувального комбінату ім. Комсомолу України, ф. П-9643, 2770 од. зб., 

1960–1991 рр.

Інгулецького гірничозбагачувального комбінату ім. 50-річчя СРСР, ф. П-9793, 1804 од. зб., 

1961–1991 рр.

Новокриворізького гірничо-збагачувального комбінату ім. Ленінського комсомолу, ф. П-

8678, 1302 од. зб., 1958–1991 рр.

м. Дніпродзержинська:

Виробничого об’єднання «Азот», ф. П-717, 2360 од. зб., 1948–1991 рр.

Дніпровського ордена Леніна металургійного комбінату ім. Дзержинського, ф. П-1715, 

3129 од. зб., 1943–1991 рр.

Виробничого об’єднання «Придніпровський хімзавод», ф. П-6920, 2697 од. зб., 1956–1991 рр.

м. Павлограда:

Виробничого об’єднання «Хімічний завод ім. 60-річчя Радянської України», ф. П-982, 

1045 од. зб., 1944–1991 рр.

Механічного заводу, ф. П-993, 557 од. зб., 1944–1991 рр.

Комбінату «Дніпрошахтбуд», ф. П-8278, 998 од. зб., 1958–1991 рр.
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Виробничого об’єднання «Павлоградвугілля», ф. П-10838, 1352 од. зб., 1977–1985 рр.

м. Нікополя:

Ордена Леніна Південнотрубного заводу, ф. П-675, 6800 од. зб., 1944–1991 рр.

Заводу феросплавів, ф. П-9891, 375 од. зб., 1963–1991 рр.

Жовтоводського Східного ордена Трудового Червоного Прапора гірничо-збагачувального 

комбінату, ф. П-10669, 1038 од. зб., 1972–1991 рр.

Новомосковського Ордена Трудового Червоного Прапора трубного заводу ім. 50-річчя Ра-

дянської України, ф. П-296, 2076 од. зб., 1972–1991 рр.

Первинні партійні організації (об’єднаний архівний фонд)

Первичные партийные организации (объединённый архивный фонд)

2012 фондів, 74473 од. зб., 1943–1991 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Почали створюватися відповідно до статуту РКП(б), прийнятому у 1919 р., як партійні осеред-

ки. З 1934 р. – партійні організації. Об’єднували членів та кандидатів в члени КПУ за місцем 

роботи комуністів. Вищим органом первинної організації були партійні збори, для поточної 

роботи утворювалися бюро або парткоми. Припинили свою діяльність у 1991 р. згідно з Ука-

зом Президії Верховної Ради України від 26 серпня 1991 р.

Протоколи засідань бюро, комітетів, партійних зборів первинних партійних 

організацій.
Амур-Нижньодніпровського, ф. П-519, 1888 од. зб., 1944–1987 рр.

2011 фондів будуть об’єднані в ОАФ.

Політичні відділи, частини, сектори

Политические отделы, части, сектора

13 фондів, 6438 од. зб., 1919–1920, 1924–1925, 1933–1936, 1938–1987 рр. Описи. Рос., 
укр. мови.

Політичні відділи виникли у 1918 р. в Червоній Армії. В подальшому з’являлися в інших вій-

ськових установах, міліції, на залізницях. Мали посилити партійне керівництво і політичну 

роботу. Частково ліквідовані у 1956 р. Політичні сектори розпочали діяльність у січні 1933 р. 

на підставі рішення об’єднаного пленуму ЦК і ЦКК ВКП(б) про організацію політсекторів при 

МТС, що обслуговували колгоспи. Підпорядковувалися політичному управлінню Наркозему 

СРСР і політсектору МТС УРСР. Згідно з рішенням пленуму ЦК ВКП (б) (листопад 1934 р.) політ-

сектори були об’єднані на місцях з існуючими райкомами партії. Припинили свою діяльність 

у серпні 1935 р.

Постанови, телеграми ЦК ВКП(б), ЦК КП(б)У, розпорядження політуправлін-

ня МТС НКЗ СРСР. Постанови засідань бюро, накази обкому, міськкомів, райкомів, 

осередків КП(б)У про роботу політвідділів, частин, секторів. Плани, звіти, доповід-

ні записки, відомості про діяльність політчастин. Стенограми нарад начальників 

політвідділів МТС. Листування з ЦК ВКП(б), політуправліннями Наркомату земле-

робства СРСР, політсектором наркомзему УСРР, політсектором МТС України з інши-

ми партійними установами з питань політичної і господарської діяльності. Накази з 

особового складу по політчастинам. Аркуші з обліку кадрів. Особові справи членів 

партії. Характеристики на начальників політвідділів, списки комуністів, ударників 

праці. Фінансові документи.
Політичні відділи:

Будівництво № 940 МВС СРСР, ф. П-2965, 305 од. зб., 1950–1954 рр.

Криворізького авіаційного училища спецслужб Цивільного повітряного флоту, ф. П-3720, 

120 од. зб., 1952–1955 рр.

Долгінцевського відділення Сталінської залізниці, ф. П-4953, 95 од. зб., 1949–1955 рр.

Дніпропетровського відділення Сталінської залізниці, ф. П-5058, 197 од. зб., 1947–1956 рр.

Управління Катерининської – Сталінської залізниці, ф. П-5193, 477 од. зб., 1919–1920, 1941–

1942, 1949–1956 рр.

Військової частини № 20076 підприємства п/с 115 Міністерства середнього машинобудування 

СРСР, ф. П-5474, 1517 од. зб., 1951–1956 рр.

Військової частини № 38183 підприємства п/с 28 Міністерства середнього машинобудування 

СРСР, ф. П-5475, 835 од. зб., 1951–1956 рр.

Військової частини № 204 підприємства п/с 38 Міністерства внутрішніх справ СРСР, ф. П-5476, 

709 од. зб., 1951–1956 рр. 
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Дніпропетровського обласного військового комісаріату, ф. П-8744, 1602 од. зб., 1938–1987 рр.

Політичні частини:

Губернської міліції, ф. П-3379, 8 од. зб., 1924–1925 рр.

М’ясо-молочного тресту, ф. П-124, 15 од. зб., 1934–1935 рр.

Свинарського тресту, ф. П-123, 45 од. зб., 1933–1934 рр.

Політичний сектор машинно-тракторних станцій при Дніпропетровському облземуправлінні, 

ф. П-23, 513 од. зб., 1933–1935 рр.

Комуністичні фракції

Коммунистические фракции

41 фонд, 403 од. зб., 1918–1933 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Почали створюватися в 1918 р. при профспілках на підставі параграфа 12 статуту РКП(б) за 

рішенням VIII з’їзду РКП(б) (березень 1919). Головною метою організації комфракцій було ви-

сування кандидатів, що мають бути обраними або делегованими на відповідальні радянські 

господарські та профспілкові посади, проведення до життя директив та вказівок комфракцій 

відповідного міжсоюзного об’єднання і парткому, яким комфракції підпорядковувалися.

Циркулярні листи, постанови, інструкції ЦК РКП(б), ЦК КП(б)У наркомату фі-

нансів СРСР. Протоколи засідань бюро, секретаріату губкому КП(б)У, окружкому, 

обкому, міськкомів, райкомів, повіткомів. Постанови, протоколи, витяги з прото-

колів засідань комфракцій. Плани і звіти про роботу комфракцій. Довідки про збит-

ки, заподіяні інтервенцією і громадянською війною Катеринославській губернії за 

період 1917–1920 рр. Листівки бюро комфракцій. Листування з Всеукраїнською 

Радою профспілок, губкомом КП(б)У, окружкомом, обкомом, райкомами. Харак-

теристики на відповідальних працівників профспілок. Списки членів комфракцій. 

Фінансові документи.
Катеринославської губернської ради професійних спілок, ф. П-83, 37 од. зб., 1922, 1924–1925 рр.

Дніпропетровської окружної ради професійних спілок, ф. П-84, 49 од. зб., 1924–1930 рр.

Дніпропетровської обласної ради професійних спілок, ф. П-85, 51 од. зб., 1932–1937 рр.

Дніпропетровської окружної спілки сільськогосподарських комітетів «Окрколгоспілка», 

ф. П-86, 10 од. зб., 19 29–1930 рр.

Дніпропетровського окружного відділення спілки місцевого транспорту «Містран», ф. П-87, 

17 од. зб., 1923–1930 рр. 

Дніпропетровського окружного відділення професійної спілки працівників комунального гос-

подарства, ф. П-88, 20 од. зб., 1922–1931 рр.

Дніпропетровського відділу спілки хіміків, ф. П-89, 14 од. зб., 1924–1930 рр.

Дніпропетровської окружної спілки кредитів сільськогосподарських товариств «Дніпроспіл-

ка», ф. П-90, 9 од. зб., 1928–1930 рр.

Дніпропетровського міського виконкому, ф. П-91, 28 од. зб., 1930–1933 рр.

Фракція Новомосковського району, ф. П-92, 9 од. зб., 1923–1926 рр.

Дніпропетровського обласного комітету Червоного Хреста, ф. П-93, 4 од. зб., 1932–1934 рр.

Дніпропетровського обласного комітету спілки працівників промислового, житлово-кому-

нального будівництва, ф. П-94, 9 од. зб., 1931–1934 рр.

Дільничого комітету професійної спілки працівників просвіти Катерининської залізниці, 

ф. П-95, 7 од. зб., 1924–1925, 1927–1930 рр.

Дніпропетровського окружного відділення Загальноросійської спілки будівельних робітни-

ків, ф. П-96, 8 од. зб., 1921–1925, 1928 рр.

Солонянського районного виконкому, ф. П-97, 1 од. зб., 1932 р.

Петриківського районного виконкому, ф. П-98, 9 од. зб., 1930, 1932–1933 рр.

Залізничної ради професійних спілок Катерининської залізниці, ф. П-99, 22 од. зб., 1920–

1923, 1926–1928 рр.

Заводського комітету професійних спілок Дніпропетровського трамвайного тресту, ф. П-100, 

7 од. зб., 1926–1929, 1931–1932 рр.

Катеринославського губернського виконкому, ф. П-2070, 10 од. зб., 1921, 1923–1924 рр.

Президії Дніпропетровського окружного виконкому, ф. П-2071, 1 од. зб., 1930 рр.

Новомосковського повітового виконкому, ф. П-2072, 7 од. зб., 1922–1923, 1927 рр.

Дніпропетровського районного виконкому, ф. П-2073, 4 од. зб., 1927–1930 рр.

Карло-Марксівського районного виконкому, ф. П-2074, 2 од. зб., 1928–1930 рр.

Мануйлівського районного виконкому, ф. П-2075 , 1 од. зб., 1924 р.

Дніпропетровської окружної сільськогосподарської спілки, ф. П-2076, 1 од. зб., 1927 р. 

Дніпропетровської окружної спілки кооперативних товариств «Степовик», ф. П-2077, 8 од. зб., 

1928–1930 рр. 
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Дніпропетровської окружної зернової спілки сільськогосподарських колективів «Дніпрокол-

госп», ф. П-2078, 3 од. зб., 1930 р.

Катеринославського губернського відділу професійної спілки «Швейпром», ф. П-2079, 19 од. 

зб., 1918–1927 рр.

Фабричного комітету фабрики Дніпрошвейпрому ім. Володарського, ф. П-2080, 1 од. зб., 1927 р.

Дніпропетровського окружного відділення професійної спілки швейників, ф. П-2081, 1 од. зб., 

1928 р.

Верхньодніпровського повітового професійного бюро, ф. П-2082, 3 од. зб., 1921–1922 рр.

Новомосковського повітового професійного бюро, ф. П-2083, 2 од. зб., 1922 р.

Павлоградського повітового бюро, ф. П-2084, 2 од. зб., 1921 р.

Дніпропетровської міської ради професійних спілок, ф. П-2085, 10 од. зб., 1930–1932 рр.

Дніпропетровського обласного відділу праці, ф. П-2086, 5 од. зб., 1932–1933 рр.

Дніпропетровського обкому спілки машинобудування, ф. П-2087, 2 од. зб., 1933 р.

Дніпропетровської філії товариства політкаторжан, ф. П-2088, 1 од. зб., 1928–1935 рр.

Дніпропетровського міського відділення товариства земельного влаштування трудящих 

євреїв, ф. П-2089, 3 од. зб., 1930–1931, 1939 рр.

Дніпропетровського обласного міжспілкового бюро інженерів і техніків, ф. П-2090, 4 од. зб., 

1933–1936 рр.

Райкому Загальноросійської спілки робітників металістів, ф. П-2091, 1 од. зб., 1922 р.

Губернського відділу професійної спілки «Загальнорабіс», ф. П-3385, 1 од. зб., 1923–

1924 рр.

Катеринославська губернська комісія з перевірки і чистки членів КП(б)У

Екатеринославская губернская комиссия по проверке и чистке членов 

КП(б)У

Ф. П-3, 55 од. зб., 1921 р. Описи. Укр., рос. мови.

Створена згідно з рішенням Х з’їзду РКП(б) від 6 серпня 1921 р. Діяльність простежується до 

грудня 1921 р.

Протоколи засідань губернської, повітових та районних комісій, загальних 

зборів осередків КП(б)У з перевірки і чистки членів партії. Листування з осередка-

ми КП(б)У з питань перевірки і чистки комуністів. Списки членів і кандидатів КП(б)У, 

виключених з партії комуністів, які знаходилися під судом і слідством.

Партколегія і уповноважений комісії партійного контролю при ЦК ВКП(б) у 

Дніпропетровській області

Партколлегия и уполномоченный комиссии партийного контроля при ЦК 

ВКП(б) в Днепропетровской области

3 фонди, 497 од. зб., 1934–1947 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Партколегія розпочала діяльність у 1934 р. внаслідок перетворення Центральної комісії 

ВКП(б) у Комісію партійного контролю при ЦК ВКП(б), згідно з рішенням XVІ з’їзду ВКП(б) 

(1934). Припинила діяльність у 1939 р. Уповноважений ЦК ВКП(б) НК РСІ СРСР у області діяв 

у 1934 р., а уповноважений комісії партійного контролю почав діяти у 1940 р. Здійснювали 

контроль за виконанням рішень партії, перевіряли роботу парторганізацій, слідкували за до-

триманням парторганізаціями і окремими членами партії статуту ВКП(б) та притягали винних 

до відповідальності. Уповноважений комісії припинив діяльність у 1947 р.

Постанови бюро КПК при ЦК ВКП(б). Витяги з протоколів засідань президії 

ЦКК КП(б)У, партійної трійки обласної партколегії КПК при ЦК ВКП(б) та бюро обко-

му КП(б)У. Постанови, директивні листи обласної комісії з питань проведення чист-

ки партійних організацій. Стенограми засідань нарад обласної та народної комісій 

з чистки партії, хід чистки в партійних організаціях. Довідки про роботу партколе-

гії. Результати розгляду заяв членів та кандидатів партії. Листування з ЦК КП(б)У, 

КПК при ЦК ВКП(б), парколегіями КПК при ЦК ВКП(б), міськкомами, райкомами 

партії з питань розгляду листів та скарг трудящих. Особові справи працівників апа-

рату уповноваженого КПК при ЦК ВКП(б) у Дніпропетровській області. Заяви про 

апеляцію, апеляційні справи. Фінансові документи.
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Партколегія комісії партійного контролю при ЦК ВКП(б) по Дніпропетровській області, 

ф. П-25, 281 од. зб., 1934–1939 рр.

Уповноважений ЦК ВКП(б) НК РСІ СРСР у Дніпропетровській області, ф. П-111, 32 од. зб., 

1934 р.

Уповноважений комісії партійного контролю при ЦК ВКП(б) у Дніпропетровській області, 

ф. П-26, 184 од. зб., 1940–1947 рр.

Партійні школи, курси перепідготовки партійних робітників

Партийные школы, курсы переподготовки партийных работников

6 фондів, 3044 од. зб., 1923–1937, 1944–1981 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Діяльність простежується протягом 1923–1981 рр.

Протоколи ЦК ВК(б), ЦК КП(б)У, обкому КП(б)У, міськкомів, райкомів щодо 

партійного навчання і підготовки кадрів. Накази з основної діяльності і особового 

складу. Протоколи засідань педагогічної ради, державної екзаменаційної комісії, 

комісії з відбору слухачів до партшкіл. Плани і звіти про роботу. Доповідні запис-

ки з питань стажу навчальної і господарської діяльності. Інформації до ЦК КП(б)У. 

Довідки про проведення загальношкільних заходів. Листування з ЦК ВКП(б), ЦК 

КПРС, ЦК КП(б)У, ЦК КПУ, ЦК ЛКСМУ, партійними і радянськими органами. Особові 

справи викладачів і слухачів партшкіл. Анкети, автобіографії курсантів. Фінансові 

документи.
Дніпропетровська обласна партійна школа при обласному комітеті Компартії України, 

ф. П-3581, 1458 од. зб., 1944–1961 рр.

Дніпропетровська обласна радянсько-партійна школа ім. П. Воронцова, ф. П-15, 372 од. зб., 

1923–1933 рр.

Дніпропетровська окружна радянська партійна школа, ф. П-2272, 202 од. зб., 1923–1928 рр.

Дніпропетровська вища комуністична сільськогосподарська школа ім. І. Сталіна, ф. П-2270, 

976 од. зб., 1930–1937 рр.

Дніпропетровський консультативний пункт Вищої партійної школи при ЦК КПРС, ф. П-10643, 

20 од. зб., 1960–1981 рр.

Дев’ятимісячні курси перепідготовки низових партійних працівників при Дніпропетровсько-

му обласному комітеті Компартії України, ф. П-2130, 16 од. зб., 1947–1948 рр.

Дніпропетровська обласна філія інституту історії партії і Жовтневої рево-

люції при ЦК КП(б)У (істпарт)

Днепропетровская областной филиал института истории партии и Октябрь-

ской революции при ЦК КП(б)У (истпарт)

Ф. П-24, 470 од. зб., 1905–1939 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Розпочала свою діяльність у березні 1921 р. на підставі рішення Ради народних комісарів 

РРФСР (1920). Істпарт підпорядковувався агітпропу губкома КП(б)У до 1922 р. У лютому 1926 р. 

оргбюро ЦК КП(б)У затвердило положення про історичні партвідділи окружкому КП(б)У, згідно 

з яким Катеринославський істпарт перейменований на Істпартвідділ Катеринославського ок-

ружного комітету КП(б)У. У листопаді 1930 р. через ліквідацію округу перейменований на Іст-

партвідділ Дніпропетровського міськкому КП(б)У. У грудні 1931 р. реорганізований у Дніпро-

петровську філію інституту історії партії і Жовтневої революції при ЦК КП(б)У. У травні 1932 р. 

реорганізований у Дніпропетровську обласну філію інституту історії і Жовтневої революції 

при ЦК КП(б)У. Ліквідований у листопаді 1939 р.

Постанови РНК, ВУЦВК стосовно роботи інституту історії партії. Витяги з 

протоколів засідань бюро окружкому КП(б)У з питань роботи інституту. Протоколи 

засідання комісії з перейменування м. Катеринослав і його вулиць (1926). Звіти, 

протоколи засідань істпарту. Плани роботи. Кошториси, штати істпарту. Листуван-

ня з істпартом ЦК РКП(б), ЦК КП(б)У, Інститутом історії партії ЦК КП(б)У, окружкома-

ми, райкомами та іншими партійними організаціями та радянськими установами, 

з учасниками революційного руху. Відомості на виплату заробітної платні праців-

никам істпарту. Стінограми засідань Катеринославської групи сприяння істпарту. 

Анкети. Списки документів, що були підібрані для української філії музею Леніна. 
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Матеріали сектору юнацького руху (істомол): довідки про з’їзди комсомолу, копії 

статей про участь комсомольців у громадянській війні. Звіти, протоколи засідань 

бюро, загальних зборів осередків ЛКСМУ. Колекція листівок ЦК КСМУ. Колекція 

документальних матеріалів, що були зібрані істпартом (1897–1936). Партхроніки, 

списки літератури, виданої істпартом. Передрук документів губернського жан-

дармського управління зі справ архівів, з газет та журналів щодо революційного 

руху на Катеринославщині, історії КП(б)У, відновлення народного господарства гу-

бернії. Протоколи, копії протоколів засідань Катеринославської Ради робітничих 

та солдатських депутатів, Катеринославського підпільного губернського комітету 

КП(б)У (1919). Особові справи, автобіографії, біографії комуністів. Анкети учасни-

ків Жовтневої революції і громадянської війни на Катеринославщині. Списки чер-

воногвардійців, червоних партизанів, активістів революційного руху.

Партійний архів Дніпропетровського обкому Компартії України

Партийный архив Днепропетровского обкома Компартии Украины

Ф. П-125, 1286 од. зб., 1936–1991 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Виник у серпні 1932 р. як сектор обласної філії інституту історії партії згідно з положенням 

секретаріату ЦК КП(б)У про обласні філії історії партії та Жовтневої революції. У липні 1936 р. 

став самостійною установою. У листопаді 1939 р. об’єднався з обласним істпартом в єдиний 

обласний партархів. Підпорядковувався обкому КПУ та Центральному партархіву України. 

Припинив діяльність згідно з указом Президії Верховної Ради України від 26 серпня 1991 р. 

та увійшов до складу держархіву Дніпропетровської області. Займався організацією збері-

гання, вивчення, науковим опрацюванням документів партійних і комсомольських органів, 

документів з історії партії, революції і Великої Вітчизняної війни на Дніпропетровщині, ви-

давничою діяльністю.

Директивні листи, методичні вказівки української філії ІМЕЛ при ЦК ВКП(б) 

з питань підбору та висилки документальних матеріалів з історії КП(б)У. Постано-

ви бюро і витяги з протоколів засідань бюро обкому, міському, райккомів КП(б)У. 

Накази, протоколи виробничих нарад співробітників партархіву. Плани та звіти. 

Акти ревізії фондів партархіву, прийому та передачі архівних документів в пар-

тійний архів, про збитки, заподіяні під час Великої Вітчизняної війни. Листування 

з Центральним партархівом України, партійними радянськими органами та окре-

мими громадянами. Доповідні записки про перевірку стану підготовки до здачі в 

партархів документів міськкомів, райкомів партії і комсомолу. Протоколи засідань 

ЕПК. Копії документів партархіву, надісланих українській філії ІМЕЛ. Статті, під-

бірки документів, огляди, довідки, хроніки подій, опубліковані співробітниками 

партархіву. Копії документів фондів Центрального партархіву України, матеріалів 

з газет періоду громадянської війни. Фотодокументи, автобіографії, спогади ста-

рих більшовиків щодо подій Жовтневої революції і громадянської війни на Кате-

ринославщині. Спогади учасників Великої Вітчизняної війни, розбудови народно-

го господарства, характеристики на Героїв Соціалістичної праці. Списки, особові 

аркуші працівників партархіву. Фінансові документи.

Дніпропетровська філія товариства старих більшовиків

Днепропетровский филиал общества старых большевиков

Ф. П-21, 25 од. зб., 1931–1935 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Розпочала діяльність у 1931 р. Сприяла покращенню побуту старих більшовиків та їх родин, 

наданню лікарняної допомоги, проведення виховної та агітмасової роботи. Припинила діяль-

ність у 1935 р.

Протоколи засідань Президії Ради Загальносоюзного товариства старих 

більшовиків. Протоколи засідань бюро, загальних зборів, оргкомісії Українського 

відділення Загальносоюзного товариства старих більшовиків та його Дніпропет-

ровської філії. Плани роботи, звіти. Листування із Загальносоюзним, Загальноук-
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раїнським товариством старих більшовиків, радянськими установами з питань фі-

нансової, господарської діяльності філії, покращення побуту більшовиків. Списки 

членів товариства.

ЛЕНІНСЬКА КОМУНІСТИЧНА СПІЛКА МОЛОДІ УКРАЇНИ

Катеринославський губернський комітет КСМУ–ЛКСМУ (губком КСМУ–

ЛКСМУ)

Ленинский коммунистический союз молодёжи Украины

Екатеринославский губернский комитет КСМУ–ЛКСМУ (губком КСМУ–

ЛКСМУ)

Ф. П-5, 501 од. зб., 1920–1925 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створений у серпні 1919 р. Очолював роботу комсомольських організацій губернії. Обирався 

на губернських конференціях. Припинив свою діяльність у жовтні 1925 р. відповідно до пос-

танови ВУЦВК «Про ліквідацію губерній і перехід на триступеневу систему управління» від 

3 червня 1925 р.

Циркуляри, інструкції ЦК КП(б)У, ЦК ЛКСМУ з питань політроботи, професій-

но-технічного навчання, шкільного будівництва та піонерської роботи, втягнення 

молоді до комітетів бідноти, ліквідації неписемності, обліку комсомольських ор-

ганізацій. Протоколи, стенограми губернських комсомольських з’їздів і конферен-

цій, пленумів, засідань бюро губкому КСМУ. Листування губкома комсомолу з ЦК 

КСМУ, окружкомами, райкомами КСМУ з питань обліку комсомольців, організа-

ційної і агітаційно-пропагандистської роботи. Списки активу, керівних робітників 

і членів КСМУ Катеринославської губернії. Статистичні звіти про склад КСМУ по гу-

берніях СРСР, збільшення губернської організації. Особові справи, анкети, реєст-

раційні картки комсомольців губернії. Апеляційні справи виключених з членів 

КСМУ. Фінансові документи. 

Катеринославський губернський комітет української комуністичної робіт-

ничої юнацької спілки

Екатеринославский губернский комитет украинского коммунистического 

рабочего юношеского союза

Ф. П-80, 13 од. зб., 1921–1925 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Створений у 1921 р. Підпорядковувався виконкому Укрюс, що обирався з’їздом ЦК УКП. Здій-

снював політичну пропаганду ідей УКП серед українського юнацтва, проводив військове нав-

чання для подальшого відправлення до Червоної Армії, слідкував за охороною праці та побу-

том юнацтва. Розпущений у 1925 р. внаслідок ліквідації УКП.

Резолюції пленуму ЦК, інструкції, розпорядження оргбюро Укрюс з питань ор-

ганізації юнацької спілки, скликання Установчого з’їзду. Протоколи пленуму, статут ЦК 

Укрюс і комуністичної дитячої організації при Укрюс. Протоколи загальних зборів Вер-

хньодніпровської, Катеринославської, Мануйлівської організацій. Заяви про вступ, 

реєстраційні анкети членів спілки. Списки членів УКП, Укрюс. Фінансові документи. 

Окружні, повітові комітети ЛКСМУ

Окружные, уездные комитеты ЛКСМУ

8 фондів, 1028 од. зб., 1920–1930 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Окружні комітети ЛКСМУ створені у березні-квітні 1923 р. Ліквідовані у червні 1930 р. Пові-

тові комітети ЛКСМУ створені у 1920 р. Припинили свою діяльність у квітні 1923 р. у зв’язку з 

ліквідацією повітів.

Циркуляри, інструкції ЦК ЛКСМУ (ЦК КСМУ), губкому, окружкомів комсомо-
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лу з питань політосвітньої, організаційної, економічної роботи, про колективізацію, 

працю і освіту молоді, роботу серед дітей. Стенографічні звіти окружних і повітових 

конференцій. Протоколи пленумів, засідань бюро Катеринославського губкому, ок-

ружкомів, повіткомів комсомолу, загальних зборів комсомольських організацій. 

Листування з ЦК ЛКСМУ, губкомом, окружкомами, райкомами, волкомами комсомо-

лу з питань організаційно-комсомольської, політосвітньої роботи, боротьби з банди-

тизмом, підбору кадрів, працевлаштування молоді. Інструкції та положення ЦК ЛК-

СМУ з питань ведення обліку і номенклатурних справ. Довідки, інформаційні звіти 

райкомів ЛКСМУ про організацію фабзавучу, роботи профшкіл, піонерських органі-

зацій на селі. Статистичні звіти про склад членів бюро, секретарів комсомольських 

осередків. Реєстраційні картки членів ЛКСМУ, списки осередків. Списки членів і кан-

дидатів ЛКСМУ, виключених з лав комсомолу. Фінансові документи.
Окружкоми:

Катеринославський, ф. П-10, 775 од. зб., 1923–1930 рр.

Криворізький, ф. П-2145, 3 од. зб., 1928–1929 рр.

Павлоградський, ф. П-75, 55 од. зб., 1923–1928 рр.

Повіткоми:

Верхньодніпровський, ф. П-2135, 3 од. зб., 1922–1923 рр.

Катеринославський, ф. П-371, 50 од. зб., 1921–1923 рр.

Нікопольський, ф. П-78, 57 од. зб., 1921–1923 рр.

Новомосковський, ф. П-77, 30 од. зб., 1920–1925 рр.

Павлоградський, ф. П-74, 55 од. зб., 1921–1923 рр.

Дніпропетровські обласні комітети Ленінської комуністичної спілки молоді 

України (обкоми ЛКСМУ)

Днепропетровские областные комитеты Ленинского коммунистического 

союза молодёжи Украины (обкомы ЛКСМУ)

3 фонди, 12168 од. зб., 1932–1941, 1943–1987 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Обком ЛКСМУ створений у лютому 1932 р. У 1941–1943 рр., під час окупації Дніпропетров-

ської області, не діяв. Відновив свою діяльність у жовтні 1943 р. З лютого 1963 р. по грудень 

1964 р. функціювали два обкоми ЛКСМУ: промисловий і сільський. З грудня 1964 р. віднов-

лений єдиний обком ЛКСМУ, який припинив свою діяльність у 1991 р. у зв’язку з ліквідацією 

комсомольських органів.

Постанови ЦК ЛКСМУ і обкому ЛКСМУ з питань пропаганди і агітації, масо-

во-політичної, військово-спортивної роботи серед молоді, про роботу комсомоль-

ських організацій промислових підприємств, колгоспів, ремісничих училищ, підбір 

і розміщення керуючих кадрів, участь у виборах до рад. Протоколи, стенограми 

обласних, міських і районних конференцій, пленумів, бюро обкому, секретаріа-

ту міськкомів, райкомів ЛКСМУ, активів, обласних комісій, обласного штабу сту-

дентських будівельних загонів, обласних зльотів, засідань обласного штабу «Ком-

сомольського прожектору», обласної ради молодих вчених. Постанови пленумів і 

бюро обкому ЛКСМУ про підсумки соцзмагання комсомольсько-молодіжних бри-

гад, участь комсомольців у проведенні сільськогосподарських кампаній, роботу 

піонерських організацій шкіл. Плани роботи бюро обкому ЛКСМУ, його відділів, 

міськкомів, райкомів комсомолу. Інформації, довідки, доповідні записки щодо 

діяльності комсомольських організацій області. Щоденники студентських буді-

вельних загонів. Матеріали про роботу бюро міжнародного молодіжного туризму 

«Супутник», молодіжного спортивного оздоровчого табору «Джерело». Звіти про 

склад обласної, міських і районних комсомольських організацій. Анкети делегатів 

комсомольських конференцій. Характеристики комсомольців, нагороджених по-

чесними грамотами обкому ЛКСМУ. Списки робітників обкому, райкомів ЛКСМУ. 

Особові і персональні справи комсомольців. Фінансові документи.
Дніпропетровський, ф. П-22, 12061 од. зб., 1932–1941, 1943–1962, 1965–1987 рр.

Промисловий, ф. П-9854, 62 од. зб.,1963–1964 рр.

Сільський, ф. П-9855, 45 од. зб., 1963–1964 рр.
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Районні і міські комітети Ленінської комуністичної спілки молоді України 

(райкоми і міськкоми ЛКСМУ)

Районные и городские комитеты Ленинского коммунистического союза мо-

лодёжи Украины (райкомы и горкомы ЛКСМУ)

62 фонди, 59032 од. зб., 1920–1941, 1943–1991 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Почали створюватися з 1920 р. У подальшому організовувалися, ліквідовувалися залежно від 

змін в адміністративно-територіальному поділі, тимчасово припинили свою діяльність у 1941–

1943 рр. у зв’язку з нацистською окупацією області. З грудня 1962 р. по 1965 р. реорганізо-

вані в промислові і сільські виробничі комітети ЛКСМУ; на початку 1965 р. були об’єднані в 

єдиний обком. Районні комітети в містах Дніпропетровської області створювались у 1920–

1979 рр. Були підпорядковані обкому і міськкомам ЛКСМУ. Припинили свою діяльність у 

1991 р. у зв’язку з ліквідацією комсомольських органів.

Постанови, директиви, рішення ЦК ЛКСМУ, обкому комсомолу з питань полі-

тико-масової, агітаційної, організаційної роботи, про участь молоді в освоєнні ці-

лини і перелогових земель. Протоколи районних, міських комсомольських конфе-

ренцій, пленумів, засідань бюро райкомів, міськкомів, активів, загальних зборів 

осередків, комітетів комсомолу первинних комсомольських організацій. Інформа-

ція, довідки, звіти з питань комсомольської політосвіти, роботи серед піонерів та 

школярів. Плани роботи відділів райкомів і міськкомів. Статистичні звіти про склад 

районних та міських комсомольських організацій. Анкети делегатів районних та 

міських конференцій. Списки секретарів комсомольських організацій. Фінансові 

документи, відомості сплати членських внесків. Особові справи номенклатурних 

працівників.
Районні комітети ЛКСМУ:

Апостолівський, ф. П-40, 1772 од. зб., 1926–1928, 1940–1941, 1944–1991 рр.

Васильківський, ф. П-36, 872 од. зб., 1943–1991 рр.

Верхньодніпровський, ф. П-373, 1491 од. зб., 1943–1991 рр.

Губинихівський, ф. П-2138, 2 од. зб., 1920, 1921, 1924 рр.

Дніпропетровський, ф. П-711, 1107 од. зб., 1943–1959, 1963–1991 рр.

Кам’янський, ф. П-2134, 1 од. зб., 1924 р.

Карло-Марксівський, ф. П-2137, 3 од. зб., 1928–1930 рр.

Криворізький, ф. П-288, 882 од. зб., 1944–1959, 1965–1991 рр.

Криничанський, ф. П-372, 1250 од. зб., 1944–1991 рр.

Котовський, ф. П-290, 209 од. зб., 1945–1958 рр.

Лихівський, ф. П-268, 312 од. зб., 1946–1958 рр.

Магдалинівський, ф. П-377, 1028 од. зб., 1943–1962, 1965–1991 рр.

Межівський, ф. П-924, 1324 од. зб., 1943–1987 рр.

Нікопольський, ф. П-51, 1602 од. зб., 1938–1941, 1944–1962, 1965–1991 рр.

Новомосковський, ф. П-43, 1212 од. зб., 1943–1991 рр.

Новопокровський, ф. П-374, 576 од. зб., 1946–1962 рр.

Павлоградський, ф. П-134, 1081 од. зб., 1943–1958, 1962–1987 рр.

Перещепинський, ф. П-1347, 419 од. зб., 1943–1962 рр.

Петриківський, ф. П-35, 289 од. зб., 1943–1962 рр.

Петропавлівський, ф. П-473, 1023 од. зб., 1943–1991 рр.

Покровський, ф. П-52, 1232 од. зб., 1928, 1941, 1943–1962, 1965–1991 рр.

П’ятихатський, ф. П-1328, 1324 од. зб., 1943–1991 рр.

Солонянський, ф. П-375, 1204 од. зб., 1923, 1925, 1943–1991 рр.

Софіївський, ф. П-53, 1056 од. зб., 1943–1987 рр.

Сталінський, ф. П-37, 263 од. зб., 1944–1958 рр.

Томаківський, ф. П-1405, 1308 од. зб., 1944–1962, 1965–1991 рр.

Царичанський, ф. П-925, 1375 од. зб., 1925, 1926, 1943–1991 рр.

Широківській, ф. П-49, 1296 од. зб., 1943–1962, 1965–1991 рр.

Щорський, ф. П-376, 500 од. зб., 1943–1962 рр.

Юр’ївський, ф. П-1348, 224 од. зб., 1943–1959 рр.

Міські комітети ЛКСМУ:

Дніпропетровський, ф. П-17, 1336 од. зб., 1930–1940, 1943–1962, 1965–1988 рр.

Дніпродзержинський, ф. П-34, 691 од. зб., 1943–1991 рр.

Жовтоводський, ф. П-6956, 794 од. зб., 1956–1988 рр.

Криворізький, ф. П-272, 543 од. зб., 1944–1991 рр.

Марганецький, ф. П-873, 1196 од. зб., 1944–1991 рр.
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Нікопольський, ф. П-129, 1690 од. зб., 1958–1941, 1944–1988 рр.

Новомосковський, ф. П-391, 1475 од. зб., 1943–1988 р.

Орджонікідзевський, ф. П-10090, 496 од. зб., 1965–1988 рр.

Павлоградський, ф. П-320, 1503 од. зб., 1943–1991 рр.

Синельниківський, ф. П-44, 1425 од. зб, 1943–1992 рр.

Районні комітети ЛКСМУ м. Дніпропетровська (Катеринослава):

Амур-Нижньодніпровський, ф. П-722, 1823 од. зб., 1929, 1944–1991 рр.

Бабушкінський, ф. П-10732, 728 од. зб., 1973–1988 рр.

Жовтневий, ф. П-712, 1587 од. зб., 1944–1988 рр.

Індустріальний, ф. П-10560, 528 од. зб., 1969–1988 рр.

Кайдакський, ф. П-2136, 9 од. зб., 1923–1927 рр.

Кіровський, ф. П-713, 2324 од. зб., 1943–1991 рр.

Ленінський, ф. П-1349, 1543 од. зб., 938–1941, 1943–1991 рр.

Самарський, ф. П-10818, 309 од. зб., 1977–1988 рр.

Фабрично-Чечелівський, ф. П-2132, 8 од. зб., 1920–1921 рр.

Центральний, ф. П-79, 13 од. зб., 1924–1927 рр.

Червоногвардійський, ф. П-721, 1348 од. зб., 1943–1988 рр.

Червоно-Чечелівський, ф. П-2133, 3 од. зб., 1928–1930 рр.

Районні комітети ЛКСМУ м. Дніпродзержинська:

Баглійський, ф. П-2263, 1197 од. зб., 1945–1948, 1952–1988 рр.

Дніпровський, ф. П-2264, 1603 од. зб., 1945–1948, 1952–1991 рр.

Заводський, ф. П-4270, 1905 од. зб., 1945–1948, 1952–1991 рр.

Районні комітети ЛКСМУ м. Кривого Рогу:

Дзержинський, м. Кривий Ріг, ф. П-27, 1796 од. зб., 1944–1991 рр.

Довгинцевський, ф. П-10860, 258 од. зб., 1979–1991 рр.

Жовтневий, ф. П-397, 1362 од. зб., 1944–1991 рр.

Інгулецький, ф. П-9931, 683 од. зб., 1963–1991 рр.

Саксаганський, ф. П-10800, 356 од. зб., 1975–1991 рр.

Тернівський, ф. П-10559, 545 од. зб., 1969–1991 рр.

Центрально-Міський, ф. П-273, 1718 од. зб., 1944–1991 рр.

Комітети Ленінської комуністичної спілки молоді України промислових і 

сільських виробничих управлінь

Комитеты Ленинского коммунистического союза молодёжи Украины про-

мышленных и сельских производственных управлений

15 фондів, 374 од. зб., 1963–1964 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створені у грудні 1962 р. Припинили свою діяльність у січні 1965 р.

Протоколи комсомольських конференцій, пленумів, засідань бюро, первин-

них комсомольських організацій. Довідки, звіти, інформації з питань організацій-

ної, культурно-масової роботи, політосвіти. Статистичні звіти. Списки секретарів 

комсомольських організацій. Фінансові документи. Журнали реєстрації членів 

ЛКСМУ.
Комітети ЛКСМУ промислово-виробничих управлінь:

Верхньодніпровський, ф. П-9830, 34 од. зб., 1963–1964 рр.

Дніпропетровський, ф. П-9868, 11 од. зб., 1963–1964 рр.

Синельниківський, ф. П-9826, 28 од. зб., 1963–1964 рр.

Комітети ЛКСМУ колгоспно-радгоспних виробничих управлінь:

Апостолівський, ф. П-9850, 18 од. зб., 1963–1964 рр.

Васильківський, ф. П-9839, 20 од. зб., 1963–1964 рр.

Криничанський, ф. П-9852, 23 од. зб., 1963–1964 рр.

Нікопольський, ф. П-9837, 26 од. зб., 1963–1964 рр.

Новомосковський, ф. П-9831, 22 од. зб., 1963–1964 рр.

Павлоградський, ф. П-9841, 28 од. зб., 1963–1964 рр.

Петропавлівський, ф. П-9843, 54 од. зб., 1963–1964 рр.

П’ятихатський, ф. П-9835, 16 од. зб., 1963–1964 рр.

Синельниківський, ф. П-9827, 24 од. зб., 1963–1964 рр.

Солонянський, ф. П-9847, 19 од. зб., 1963–1964 рр.

Софіївський, ф. П-9849, 22 од. зб., 1963–1964 рр.

Царичанський, ф. П-9846, 29 од. зб., 1963–1964 рр.
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Комітети Ленінської комуністичної спілки молоді України з правами район-

них комітетів

Комитеты Ленинского коммунистического союза молодёжи Украины с пра-

вами районных комитетов 

164 фонди, 14156 од. зб., 1944–1991 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створені у 1944–1988 рр. Припинили свою діяльність у 1991 р. шляхом саморозпуску.

Протоколи, стенограми звітно-виборчих комсомольських конференцій, за-

сідань бюро, зборів комсомольського активу. Інформації, довідки, звіти про ро-

боту комсомольських організацій. Плани роботи комітетів комсомолу. Статистичні 

звіти про чисельний склад і рух комсомольських організацій. Журнали реєстрації 

членів ЛКСМУ. Книги обліку видачі комсомольських квитків.
Комітети ЛКСМУ з правами райкомів:

м. Дніпропетровська:

Домобудівного комбінату, ф. П-10807, 33 од. зб., 1977–1988 рр.

Заводу гірничо-шахтного обладнання виробничого об’єднання «Гормашзбагачення», 

ф. П-10810, 41 од. зб., 1978–1988 рр.

Головного заводу виробничого об’єднання «Дніпротяжбуммаш» ім. Артема, ф. П-10919, 15 од. 

зб., 1984–1988 рр.

Річкового порту, ф. П-10933, 8 од. зб., 1986–1988 рр.

Вагоноремонтного заводу ім. Кірова, ф. П-10934, 9 од. зб., 1986–1988 рр.

Металургійного заводу ім. Комінтерну, ф. П-10935, 10 од. зб., 1985–1988 рр.

Ордена Жовтневої революції виробничого об’єднання «Дніпрошина» ім. XXV з’їзду КПРС, 

ф. П-9853, 183 од. зб., 1959–1987 рр.

Базового медичного училища, ф. П-10140, 79 од. зб., 1966–1988 рр.

Механіко-металургійного технікуму, ф. П-10738, 61 од. зб., 1974–1988 рр.

Заводу важких пресів, ф. П-10739, 72 од. зб., 1974–1988 рр.

Фабрики індпошиву і ремонту одягу № 1, ф. П-10920, 7 од. зб., 1984–1988 рр.

Професіонального торговельного училища і технікуму радянської торгівлі, ф. П-10843, 37 од. 

зб., 1978–1986 рр.

Об’єднаного авіазагону, ф. П-10812, 29 од. зб., 1978–1988 рр.

Інституту інженерів залізничного транспорту, ф. П-5383, 188 од. зб., 1957–1988 рр.

Державного університету ф. П-5419, 379 од. зб., 1949–1988 рр.

Ордена Трудового Червоного Прапора металургійного інституту, ф. П-5420, 164 од. зб., 1961–

1988 рр.

Сільськогосподарського інституту, ф. П-5421, 153 од. зб., 1946–1988 рр.

Ордена Трудового Червоного Прапора медичного інституту, ф. П-7876, 188 од. зб., 1951–

1988 рр.

Ордена Трудового Червоного Прапора гірничого інституту ім. Артема, ф. П-7877, 233 од. зб., 

1955–1987 рр.

Інженерно-будівельного інституту, ф. П-7878, 189 од. зб., 1954–1988 рр.

Хіміко-технологічного інституту ім. Ф. Дзержинського, ф. П-7879, 170 од. зб., 1958–1988 рр.

Швейної фабрики ім. Володарського, ф. П-10133, 84 од. зб., 1963–1988 рр.

Промислово-економічного технікуму, ф. П-10137, 75 од. зб., 1968–1988 рр.

Технікуму автоматики і телемеханіки, ф. П-10138, 95 од. зб., 1968–1989 рр.

Взуттєвого об’єднання, ф. П-10466, 55 од. зб., 1970–1988 рр.

Тресту «Дніпроміськбуд», ф. П-10656, 15 од. зб., 1972–1978 рр.

Зварювального технікуму ім. Є. Патона, ф. П-10657, 50 од. зб., 1972–1988 рр.

Технікуму промислового транспорту, ф. П-10674, 39 од. зб., 1972–1988 рр.

Державного інституту фізичної культури, ф. П-10939, 2 од. зб., 1984–1987 рр.

Нижньодніпровського ордена Жовтневої Революції трубопрокатного заводу ім. К. Лібкнехта, 

ф. П-7466, 226 од. зб., 1949–1988 рр.

Тресту «Дніпроважбуд» ф.П-10676, 95 од. зб., 1972–1988 рр.

Виробничого експериментального трикотажного об’єднання «Дніпрянка» ф.П-10747, 64 од. 

зб., 1974–1988 рр.

Виробничого об’єднання «Дніпро» ф. П-10819, 33 од. зб., 1978–1988 рр.

Машинобудівного технікуму, ф. П-10864, 30 од. зб., 1980–1988 рр.

Метизного виробничого об’єднання, ф. П-10875, 20 од. зб., 1981–1988 рр.

СПТУ № 54, ф. П-10910, 24 од. зб., 1983–1990 рр.

ПТУ № 63, ф. П-10940, 5 од. зб., 1987–1988 рр.

Виробничого об’єднання «Весна», ф. П-10503, 141 од. зб., 1969–1991 рр.

Політехнічного технікуму, ф. П-10679, 62 од. зб., 1974–1991 рр.

Резерву провідників Придніпровської залізниці, ф. П-10680, 44 од. зб., 1973–1988 рр.
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Монтажного технікуму, ф. П-10682, 67 од. зб., 1974–1990 рр.

Трамвайно-тролейбусного управління, ф. П-10733, 113 од. зб., 1972–1991 рр.

Автотранспортного технікуму, ф. П-10740, 57 од. зб., 1975–1991 рр.

Педагогічного училища, ф. П-10741, 58 од. зб., 1975–1990 рр.

Українського державного інституту з проектування металургійних заводів, ф. П-10742, 

123 од. зб., 1973–1982 рр.

Технологічного технікуму, ф. П-10911, 14 од. зб., 1983–1988 рр.

Ордена Трудового Червоного Прапора тепловозоремонтного заводу, ф. П-10936, 13 од. зб., 

1986–1991 рр.

Будівельного тресту № 17, ф. П-6886, 146 од. зб., 1956–1988 рр.

Виробничого об’єднання «Дніпровський машинобудівний завод ім. Леніна», ф. П-8151, 

222 од. зб., 1962–1988 рр.

Науково-виробничого об’єднання «Південне», ф. П-8152, 584 од. зб., 1956–1987 рр.

Механічного технікуму, ф. П-10149, 76 од. зб., 1966–1988 рр.

Виробничого об’єднання «Агрегатний завод ім. 50-річчя СРСР», ф. П-10512, 105 од. зб., 1970–

1988 рр.

Виробничого об’єднання «Комбайновий завод», ф. П-10748, 76 од. зб., 1974–1988 рр.

Технікуму залізничного транспорту, ф. П-10828, 32 од. зб., 1977–1988 рр.

Радіоприборобудівного технікуму, ф. П-10901, 19 од. зб., 1982–1988 рр.

Виробничого швейного об’єднання «Славутич», ф. П-10902, 13 од. зб., 1982–1989 рр.

Спеціального проектно-конструкторського бюро «Орбіта», ф. П-10903, 17 од. зб., 1982–

1987 рр.

Заводу ім. Петровського, ф. П-2418, 233 од. зб., 1944–1989 рр.

Ордена Трудового Червоного Прапору заводу металургійного обладнання, ф. П-2419, 137 од. 

зб., 1944–1988 рр.

Ордена Леніна трубопрокатного заводу ім. Леніна, ф. П-10673, 80 од. зб., 1972–1991 рр.

Хіміко-механічного технікуму, ф. П-10675, 53 од. зб., 1973–1991 рр.

Технолого-економічного технікуму, ф. П-10677, 51 од. зб., 1972–1991 рр.

Ордена Трудового Червоного Прапора індустріального технікуму, ф. П-10681, 37 од. зб., 

1972–1988 рр.

Ордена Трудового Червоного Прапора заводу металоконструкцій ім. І. Бабушкіна, ф. П-10802, 

56 од. зб., 1976–1988 рр.

Електровозобудівного заводу, ф. П-10803, 61 од. зб., 1976–1991 рр.

ПТУ № 5, ф. П-10829, 7 од. зб., 1978–1979, 1981–1982 рр.

Придніпровського енергобудівельного технікуму, ф. П-10751, 46 од. зб., 1974–1987 рр.

Станції Нижньодніпровськ-Вузол Придніпровської залізниці, ф. П-10752, 51 од. зб., 1974–

1988 рр. 

м. Дніпродзержинська:

Виробничого об’єднання «Придніпровський хімзавод», ф. П-7065, 312 од. зб., 1951–1988 рр.

Виробничого об’єднання «Азот», ф. П-10002, 184 од. зб., 1963–1988 рр.

Індустріального технікуму, ф. П-10602, 76 од. зб., 1969–1991 рр.

Ордена Трудового Червоного Прапора індустріального інституту ім. Арсенічева, ф. П-10603, 

86 од. зб., 1970–1991 рр.

Енергетичного технікуму, ф. П-10795, 45 од. зб., 1976–1991 рр.

Політехнічного технікуму, ф. П-10945, 11 од. зб., 1987–1991 рр.

Дніпровського ордена Леніна металургійного комбінату ім. Дзержинського, ф. П-6527, 

1032 од. зб., 1946–1988 рр.

Технолого-економічного технікуму, ф. П-10683, 46 од. зб., 1972–1987 рр.

Ордена Трудового Червоного Прапора вагонобудівного заводу ім. газети «Правда», 

ф. П-10685, 86 од. зб., 1972–1988 рр.

Металургійного технікуму, ф. П-10914, 8 од. зб., 1983–1988 рр.

ПТУ № 22, ф. П-10922, 4 од. зб., 1984–1988 рр.

м. Кривого Рогу:

Металургійного комбінату «Криворізьсталь» ім. Леніна, ф. П-5273, 381 од. зб., 1950–

1991 рр.

Коксохімічного технікуму, ф. П-10663, 63 од. зб., 1972–1991 рр.

Виробничого автотресту, ф. П-10664, 93 од. зб., 1972–1981 рр.

Ордена Трудового Червоного Прапора гірничо-рудного інституту, ф. П-10689, 158 од. зб., 

1972–1991 рр.

Медичного училища, ф. П-10753, 54 од. зб., 1974–1991 рр.

Вузла Кривий Ріг-Сортувальний Придніпровської залізниці, ф. П-10660, 62 од. зб., 1972–

1988 рр.

Взуттєвої фабрики, ф. П-10661, 71 од. зб., 1972–1991 рр.

Тресту «Криворізьбудмеханізація», ф. П-10754, 48 од. зб., 1974–1988 рр.

Центрального гірничо-збагачувального комбінату ім. 50-річчя Радянської України, ф. П-8705, 

178 од. зб., 1957–1991 рр.
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Гірничого технікуму, ф. П-10164, 76 од. зб., 1966–1986 рр.

Гірничо-економічного технікуму, ф. П-10497, 63 од. зб., 1972–1990 рр.

Технікуму гірничої електромеханіки, ф. П-10498, 55 од. зб., 1971–1990 рр.

Тресту «Криворізьстальконструкція», ф. П-10692, 72 од. зб., 1972–1990 рр.

Гірничо-механічного технікуму, ф. П-10693, 64 од. зб., 1972–1990 рр.

Технікуму гірничого транспорту, ф. П-10694, 75 од. зб., 1972–1990 рр.

Рудоуправління ім. XХ партз’їзду КПРС, ф. П-10797, 75 од. зб., 1976–1991 рр.

Електрозаводу, ф. П-10798, 44 од. зб., 1976–1985 рр.

Вовнопрядильної фабрики, ф. П-10844, 48 од. зб., 1978–1991 рр.

СПТУ № 7, ф. П-10862, 21 од. зб., 1977–1986 рр.

Рудоуправління ім. Комінтерну, ф. П-10885, 27 од. зб., 1982–1990 рр.

Ордена Трудового Червоного Прапора Південного гірничо-збагачувального комбінату ім. XXV 

з’їзду КПРС, ф. П-7067, 274 од. зб., 1954–1991 рр.

Новокриворізького гірничо-збагачувального комбінату ім. Ленінського комсомолу, ф. П-9129, 

169 од. зб., 1959–1991 рр.

Тресту «Криворізьаглобуд», ф. П-9132, 89 од. зб., 1961–1991 рр.

Інгулецького гірничо-збагачувального комбінату ім. 50-річчя СРСР, ф. П-10148, 133 од. зб., 

1967–1991 рр.

Політехнічного технікуму, ф. П-10755, 47 од. зб., 1974–1991 рр.

Педагогічного інституту, ф. П-10662, 104 од. зб., 1972–1991 рр.

Рудоуправління ім. Дзержинського, ф. П-10665, 85 од. зб., 1972–1991 рр.

Рудоуправління ім. Кірова, ф. П-10787, 78 од. зб., 1974–1991 рр.

Центрального рудоремонтного заводу, ф. П-10768, 61 од. зб., 1974–1988 рр.

Професійно-технічного училища № 27, ф. П-10806, 34 од. зб., 1976–1988 рр.

Рудоуправління ім. К. Лібкнехта, ф. П-10928, 16 од. зб., 1984–1991 рр.

Технікуму радянської торгівлі, ф. П-10929, 18 од. зб., 1984–1989 рр.

Тресту «Криворізьпівнічрудбуд»,ф. П-8707, 147 од. зб., 1960–1991 рр.

Північного гірничо-збагачувального комбінату ім. Комсомолу України, ф. П-10122, 273 од. зб., 

1965–1990 рр.

Індустріального технікуму, ф. П-10577, 56 од. зб., 1971–1988 рр.

Першотравенського рудоуправління, ф. П-10840, 44 од. зб., 1978–1991 рр.

Рудоуправління ім. Леніна, ф. П-10937, 10 од. зб., 1988–19991 рр.

Авіаційно-технічного училища, ф. П-10690, 102 од. зб., 1972–1988 рр.

Технікуму рудничної автоматики, ф. П-10691, 64 од. зб., 1972–1989 рр.

Заводу гірничого устаткування, ф. П-10756, 71 од. зб., 1975–1988 рр.

Комбінату «Кривбасшахтопроходка», ф. П-10835, 52 од. зб., 1978–1988 рр.

Міськпромторгу, ф. П-10836, 35 од. зб., 1979–1988 рр.

Технікуму громадського харчування, ф. П-10857, 26 од. зб., 1979–1985 рр.

Турбінного заводу «Схід», ф. П-10858, 37 од. зб., 1979–1988 рр.

Об’єднання з індпошива та ремонту швейних та трикотажних виробів, ф. П-10865, 26 од. зб., 

1980–1988 рр.

Філії Київського інституту народного господарства ім. Коротченко, ф. П-10913, 22 од. зб., 

1983–1988 рр.

Ордена Трудового Червоного Прапора ДРЕС-2, ф. П-10143, 82 од. зб., 1966–1991 рр.

Зеленодольського СПТУ № 16, ф. П-10938, 9 од. зб., 1987–1991 рр.

Верхньодніпровського гірничо-металургійного комбінату, ф. П-10768, 93 од. зб., 1974–

1988 рр.

Південного радіозаводу, ф. П-10658, 79 од. зб., 1973–1988 рр.

Східного гірничо-збагачувального комбінату, ф. П-10659, 169 од. зб., 1972–1988 рр.

м. Жовтих Вод:

Заводу «Електрон», ф. П-10758, 78 од. зб., 1974–1988 рр.

Управління будівництва, ф. П-10923, 17 од. зб., 1984–1990 рр.

Педагогічного училища, ф. П-10924, 16 од. зб., 1984–1988 рр.

СПТУ № 35, ф. П-10925, 12 од. зб., 1984–1988 рр.

м. Марганця:

Гірничо-збагачувального комбінату, ф. П-10697, 147 од. зб., 1972–1990 рр.

Гірничого технікуму, ф. П-10698, 51 од. зб., 1972–1986 рр.

м. Нікополя:

Ордена Леніна Південнотрубного заводу ім. 50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної рево-

люції, ф. П-4028, 366 од. зб., 1947–1988 рр.

Кранобудівного заводу ім. Леніна, ф. П-10703, 64 од. зб., 1972–1988 рр.

Заводу феросплавів, ф. П-10711, 71 од. зб., 1972–1988 рр.

Тресту «Нікопольбуд», ф. П-10712, 64 од. зб., 1972–1988 рр.

Металургійного технікуму, ф. П-10716, 58 од. зб., 1972–1988 рр.

Технікуму гідромеліорації і механізації сільського господарства, ф. П-10784, 57 од. зб., 1974–

1988 рр.
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Педагогічного училища, ф. П-10789, 53 од. зб., 1974–1988 рр.

Ниточної фабрики, ф. П-10861, 24 од. зб., 1979–1988 рр.

СПТУ № 34, ф. П-10867, 23 од. зб., 1980–1988 рр.

Медичного училища, ф. П-10926, 10 од. зб., 1984–1988 рр.

м. Новомосковська:

Трубного заводу ім. 50-річчя Радянської України, ф. П-10163, 203 од. зб., 1966–1988 рр.

Металургійного технікуму, ф. П-10859, 18 од. зб., 1979–1987 рр.

Радгоспу-технікуму, ф. П-10878, 24 од. зб., 1981–1988 рр.

Кооперативного технікуму, ф. П-10918, 17 од. зб., 1984–1988 рр.

м. Орджонікідзе:

Гірничо-збагачувального комбінату, ф. П-10504, 140 од. зб., 1970–1991 рр.

Фабрики верхнього трикотажу, ф. П-10927, 12 од. зб. ,1984–1991 рр.

м. Павлограду:

Виробничого об’єднання «Хімічний завод ім. 60-річчя Радянської України», ф. П-10568, 

149 од. зб., 1968–1991 рр.

Комбінату «Дніпрошахтобуд», ф. П-10715, 73 од. зб., 1971–1988 рр.

СПТУ № 43, ф. П-10717, 34 од. зб., 1973–1986 рр.

Механічного заводу, ф. П-10790, 68 од. зб., 1974–1988 рр.

Виробничого об’єднання «Павлоградвугілля», ф. П-10805, 86 од. зб., 1976–1968 рр.

Заводу технологічного устаткування і спецстанків, ф. П-10915, 15 од. зб., 1982–1991 рр.

Шахти ім. Ленінського комсомолу України, ф. П-10942, 1 од. зб., 1987 р.

Шахти ім. Героїв космосу, ф. П-10943, 1 од. зб., 1987 р.

Ст. П’ятихатки Придніпровської залізниці, ф. П-10916, 12 од. зб., 1984–1990 рр.

м. Синельникове:

Ст. Синельникове Придніпровської залізниці, ф. П-10786, 71 од. зб., 1974–1988 рр.

Ресорного заводу ім. Комінтерну, ф. П-10804, 44 од. зб., 1976–1986 рр.

Катеринославський клуб «Молодий ленінець»

Екатеринославский клуб «Молодой ленинец»

Ф. П-2143, 6 од. зб., 1924–1925 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Діяльність простежується протягом 1924–1925 рр.

Циркуляри, накази Катеринославського губкому комсомолу з питань полі-

тико-освітньої роботи. Протоколи пленумів, президії правління клубу «Молодий 

ленінець». Протоколи засідань бюро, комісій, секцій клубу. Листування з Катери-

нославською міською радою депутатів трудящих, міським комітетом фізкультури 

з питань фізкультурного руху. Список співробітників клубу. Відомості на виплату 

заробітної платні співробітникам клубу.

Редакція газети «Прапор юності» Дніпропетровського обкому ЛКСМУ

Редакция газеты «Прапор юності» Днепропетровского обкома ЛКСМУ

Ф. П-10873, 11 од. зб., 1966–1988 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Почала виходити з липня 1921 р. під назвою «Грядущая смена» як орган комсомольської ор-

ганізації Катеринославської губернії. У 1963 р. перейменована в газету «Прапор юності».

Плани роботи редакції. Редакційні летючки.

Дніпропетровський обласний Музей комсомольської слави ім. О. Матро-

сова

Днепропетровский областной Музей комсомольской славы им. А. Матро-

сова

Ф. П-10863, 27 од. зб., 1973–1988 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Діяльність простежується протягом 1973–1988 рр.

Протоколи нарад наукових співробітників музею. Плани роботи музею. Річні 

та квартальні звіти научних співробітників. Відомості відвідування музею. Темати-

ко-експозиційні плани виставок, сценарії лекцій, тематичних екскурсій.
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ПРОФЕСІЙНІ СПІЛКИ

Ради та секретаріати професійних спілок Дніпропетровської області

Советы и секретариаты профессиональных союзов Днепропетровской об-

ласти

10 фондів, 5770 од. зб., 1923–1937 рр., 1947–1986 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Діяльність секретаріатів простежується протягом 1923–1927 рр., а рад – протягом 1923–

1937 рр., 1947–1986 рр. Районні секретаріати керували роботою профспілкових організацій 

в районі. Окружна рада – роботою профспілкових організацій в окрузі. Обласна, районні та 

міські – обкомів, райкомів, міськкомів профспілок і профрад в області.

Постанови, інструкції, положення, резолюції ЦК ВКП(б), ЦК КП(б)У, ВЛКСМ, 

РНК СРСР, циркуляри, пояснення наркомату праці СРСР і УСРР, ВЦРПС щодо робо-

ти районних секретаріатів, обласної ради. Директиви, плани роботи ВЦРПС, УРР-

ПС, облпрофради. Копії циркулярів Дніпропетровського окрвиконкому. Рішення 

бюро Дніпропетровського обкому КП(б)У щодо роботи обласної ради. Протоколи 

пленумів, засідань президії окружної, обласної, районних та міських рад, облас-

них, районних, міських конференцій нарад профспілкового активу. Протоколи за-

сідань правління районних секретаріатів, засідань культурних комісій, районних 

конференцій. Плани, звіти, інформації та листування про будівництво підприємств 

металургійної промисловості, довідки про об’єкти, що вводяться до експлуатації; 

стан винахідництва і раціоналізаторства; техніки безпеки і охорони праці на під-

приємствах; стан травматизму на виробництві; зведення про конфлікти на підпри-

ємствах, що переросли у страйки (ф. Р-1393); стан матеріально-побутових умов 

життя робочих і службовців; обстеження медико-санітарного обслуговування в 

лікувальних закладах області; проведення дитячих оздоровчих кампаній; будів-

ництво і роботу шкіл, палаців культури, клубів, стадіонів, парків культури і відпо-

чинку в області; навчання профспілкових кадрів, організацію фізкультурної і спор-

тивно-технічної роботи серед членів спілок, художньої самодіяльності. Формуляр 

парового котла системи Шухова на заводі № 55 (1937, ф. Р-1394). Списки комітетів 

профспілок області (ф. Р-1860). Фотографії передовиків виробництва м. Дніпро-

дзержинська. Статистичні звіти. Штатні розклади обласної ради. Кошториси рад та 

районних секретаріатів. Фінансові звіти. Характеристики колективів, профспілко-

вих працівників. Відомості про осіб, що були звинувачені в антигромадській діяль-

ності, заарештовані по Шахтинській справі. Автобіографії, характеристики, спис-

ки членів профспілок, що проходили чистку (ф. Р-1393). Анкети делегатів обласних 

міжсоюзних конференцій. Списки робітників, інженерно-технічних працівників та 

службовців, що були нагороджені медалями та орденами по м. Дніпродзержин-

ську. Списки робітників заводів області (ф. Р-1860).
Секретаріати:

Покровський районний, ф. Р-3572, 14 од. зб., 1924–1927 рр.

Томаківський районний, ф. Р-3573, 20 од. зб., 1923–1927 рр.

Ради:

Дніпропетровська окружна, ф. Р-1393, 28 од. зб., 1923–1935 рр.

Дніпропетровська обласна, ф. Р-1860, 5396 од. зб., 1932–1937 рр., 1947–1986 рр.

Верхньодніпровська районна, ф. Р-5517, 8 од. зб., 1975–1976 рр.

Синельниківська районна, ф. Р-5400, 8 од. зб., 1975–1976 рр.

Дніпродзержинська міська, ф. Р-2941, 146 од. зб., 1935–1937, 1973–1976 рр.

Дніпропетровська міська, ф. Р-1394, 5 од. зб., 1931–1932 рр.

Криворізька міська, ф. Р-5238, 137 од. зб., 1969–1976 рр.

Павлоградська міська, ф. Р-4849, 8 од. зб., 1975–1976 рр.
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Організації галузевих професійних спілок

Организации отраслевых профессиональных союзов

150 фондів, 32637 од. зб., 1917–1941 рр., 1943–2000 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Центральний комітет професійної спілки робочих залізорудної промисловості Півдня створе-

ний у 1939 р. Ліквідований, згідно з постановою Президії ВЦРПС, у листопаді 1948 р. Україн-

ський республіканський комітет професійної спілки робочих чорної металургії створений у 

1954 р. Ліквідований у жовтні 1957 р. Центральний комітет професійної спілки робочих чор-

ної металургії Півдня створений у 1943 р. на підставі постанови ВЦРПС. Ліквідований в січні 

1949 р. Український республіканський комітет профспілки робочих металургійної промисло-

вості створений у 1966 р. на підставі постанови президії ЦК профспілки робочих металургій-

ної промисловості у травні 1966 р. Губернські відділи створені у 1920 р. Ліквідовані згідно з 

постановою ВУЦВК у червні 1925 р. Окружні комітети створені у 1925 р. Ліквідовані відповід-

но до постанови ВУЦВК, РНК УСРР у вересні 1930 р. Обласні комітети створені у 1932–1936 рр. 

У 1944 р. створений обком спілки робочих будівництва, обком спілки металовиробів, обком 

спілки працівників м’ясної і молочної промисловості; у 1949 р. – металургійної промисло-

вості. Ліквідовані: у 1940 р. – шосейного і гідротехнічного будівництва; у 1948 р. – будівниц-

тва залізничного і метрополітену; суду і прокуратури. У 1953 р. – працівників і службовців 

МТС і земельних органів; м’ясної і молочної промисловості; лісу та сплаву; радгоспів УРСР. 

У 1956 р. – промисловості будівельних матеріалів; промисловості продовольчих матеріалів. 

У 1932–1936 рр. створені районні комітети. У 1944 р. створені райкоми спілок працівників 

державних закладів, споживчої кооперації. У 1963 р. створені райкоми спілок працівників 

сільського господарства.

Постанови, накази, розпорядження, циркуляри, інструкції РНК СРСР і УРСР, 

ВУЦВК, Наркомату праці УСРР, ВУРПС, Всеукраїнських центральних бюро і комі-

тетів галузевих профспілок, губернських, окружних районних, міських виконко-

мів і профрад. Протоколи губернських, окружних, районних з’їздів, конференцій 

галузевих профспілок. Протоколи загальних зборів, засідань президії і правлінь 

профспілок, виробничих нарад. Плани, звіти, статзвіти про діяльність профспіл-

кових організацій. Звіти, відомості, доповіді, листування щодо охорони праці, 

працевлаштування, культурно-просвітницьку, фізкультурно-спортивну роботу, 

оздоровлення дітей, допомогу безробітним тощо. Колективні договори. Статис-

тичні відомості щодо чисельності членів профспілок, їх списки, заяви, свідоцтва, 

особові листки з обліку кадрів. Кошториси видатків. Акти про збитки, заподіяні 

нацистськими загарбниками Придніпровській залізниці під час окупації (ф. Р-894). 

Фотоальбоми підприємств та піонерських таборів області.
Робочих будівництва:

Дніпропетровський обласний комітет профспілки робочих будівництва, ф. Р-4506, 163 од. зб., 

1947–1957 рр.

Дніпропетровський обласний комітет профспілки робочих будівництва залізничного транс-

порту і метрополітену, ф. Р-3678, 129 од. зб., 1943–1948 рр.

Дніпропетровський обласний комітет профспілки робочих будівництва і промисловості буді-

вельних матеріалів, ф. Р-4509, 1590 од. зб., 1958–1990 рр.

Дніпропетровський обласний комітет профспілки працівників промисловості будівельних ма-

теріалів, ф. Р-4246, 124 од. зб., 1944–1956 рр.

Дніпропетровський обласний комітет профспілки робочих шосейного і гідротехнічного будів-

ництва, ф. Р-300, 4 од. зб., 1934–1940 рр.

Криворізький міський комітет профспілки робочих будівництва і промисловості будівельних 

матеріалів, ф. Р-5246, 574 од. зб., 1960–1975 рр.

Робочих взуттєвої промисловості:

Дніпропетровський груповий комітет профспілки робочих взуттєвої промисловості, 

ф. Р-3457, 4 од. зб., 1938–1941 рр.

Працівників вугільної промисловості:

Територіальний комітет профспілки працівників вугільної промисловості Дніпропетровської 

ради профспілок, ф. Р-5528, 330 од. зб., 1959–1979 рр.

Гірничоробочих:

Катеринославський губернський відділ профспілки гірничоробочих, ф. Р-624, 352 од. зб., 

1920 р., 1922–1925 рр.

Уповноважений Загальноукраїнського центрального комітету професійної спілки гірничоро-

бочих Криворізького округу, ф. Р-5043, 11 од. зб., 1925–1956 рр.

Криворізький районний комітет профспілки гірничоробочих, ф. Р-5042, 4 од. зб., 1920–

1921 рр., 1923–1924 рр.
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Працівників державних установ:

Катеринославський губернський відділ профспілки «Радянський працівник», ф. Р-3852, 1 од. 

зб., 1924 р.

Покровський районний місцевий комітет профспілки працівників державних закладів, 

ф. Р-3462, 111 од. зб., 1932–1941 рр.

Дніпропетровський обласний комітет профспілки працівників державних установ, ф. Р-3693, 

1100 од. зб., 1944–1990 рр.

Криничанський районний комітет профспілки працівників державних установ, ф. Р-5792, 

54 од. зб., 1958–1960 рр., 1963 р., 1965–1968 рр.

Павлоградський районний комітет профспілки працівників державних установ, ф. Р-5899, 

94 од. зб., 1954–1971 рр.

П’ятихатський районний комітет профспілки працівників державних установ, ф. Р-6283, 

68 од. зб., 1962–1973 рр.

Синельниківський районний комітет профспілки працівників державних установ, ф. Р-4683, 

80 од. зб., 1953–1970 рр.

Широківський районний комітет профспілки працівників державних установ, ф. Р-6416, 

12 од. зб., 1971–1972 рр., 1974–1975 рр.

Дніпродзержинський міський комітет профспілки працівників державних установ, ф. Р-5382, 

119 од. зб., 1958–1974 рр.

Дніпропетровський міський комітет профспілки працівників державних установ, ф. Р-5037, 1 

од. зб., 1931 р.

Жовтоводський міський комітет працівників державних установ, ф. Р-6109, 54 од. зб., 1957–

1971 рр.

Криворізький міський комітет профспілки працівників державних установ, ф. Р-5244, 205 од. 

зб., 1957–1975 рр.

Марганецький міський комітет профспілки працівників державних установ, ф. Р-5781, 45 од. 

зб., 1956–1968 рр.

Нікопольський міський комітет профспілки працівників державних установ, ф. Р-5748, 35 од. 

зб., 1944–1951 рр.

Новомосковський міський комітет профспілки працівників державних установ, ф. Р-4609, 

38 од. зб., 1959–1969 рр.

Робочих електростанцій і електротехнічної промисловості:

Дніпропетровський обласний комітет профспілки робочих електростанцій і електротехнічної 

промисловості, ф. Р-4788, 1105 од. зб., 1965–1987 рр.

Робочих житлового господарства:

Дніпропетровський обласний комітет профспілки робочих житлового господарства, 

ф. Р-3385, 39 од. зб., 1943–1948 рр.

Працівників залізничного транспорту:

Дорожній комітет профспілки робочих залізничного транспорту Придніпровської залізниці, 

ф. Р-894, 1600 од. зб., 1920–1921 рр., 1944–1985 рр.

Дільничний комітет профспілки працівників залізничного транспорту м. Катеринослав, 

ф. Р-2216, 1 од. зб., 1923–1924 рр.

П’ятихатський дільничний комітет Всеросійської виробничої спілки працівників залізниць і 

водного транспорту ст. П’ятихатки, ф. Р-931, 4 од. зб., 1921 р.

Районний комітет профспілки працівників залізничного транспорту Придніпровської залізни-

ці, ф. Р-4410, 65 од. зб., 1944–1955 рр.

Працівників зв’язку:

Дніпропетровський обласний комітет профспілки працівників зв’язку, ф. Р-4467, 785 од. зб., 

1944–1957 рр., 1968–1988 рр.

Місцевий комітет профспілки працівників зв’язку Широківської контори, ф. Р-4093, 2 од. зб., 

1917–1918 рр.

Кінофотопрацівників:

Дніпропетровський обласний комітет профспілки кінофотопрацівників, ф. Р-3675, 21 од. зб., 

1945–1948 рр.

Працівників культури:

Дніпропетровський обласний комітет профспілки працівників культури, ф. Р-4883, 677 од. 

зб., 1953–1988 рр.

Криничанський районний комітет профспілки працівників культури, ф. Р-5791, 38 од. зб., 

1961–1974 рр.

Синельниківський районний комітет профспілки працівників культури, ф. Р-4682, 38 од. зб., 

1961–1971 рр.

Дніпродзержинський міський комітет профспілки працівників культури, ф. Р-5510, 142 од. зб., 

1954–1975 рр.

Криворізький міський комітет профспілки працівників культури, ф. Р-5247, 109 од. зб., 1964–

1975 рр.
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Павлоградський міський комітет профспілки працівників культури, ф. Р-5650, 28 од. зб., 

1967–1974 рр.

Робочих легкої та харчової промисловості:

Дніпропетровський обласний комітет профспілки робочих легкої та харчової промисловості, 

ф. Р-5168, 7 од. зб., 1953 р.

Робочих лісної, паперової, деревообробної промисловості:

Дніпропетровський обласний комітет профспілки робочих лісної, паперової, деревообробної 

промисловості, ф. Р-5286, 496 од. зб., 1969–1988 рр.

Дніпропетровський обласний комітет профспілки робочих лісу та сплаву, ф. Р-5906, 53 од. зб., 

1945–1953 рр.

Працівників машинобудування:

Дніпропетровський обласний комітет профспілки робочих автомобільного, тракторного і 

сільськогосподарського машинобудування, ф. Р-6447, 350 од. зб., 1977–1988 рр.

Дніпропетровський обласний комітет профспілки робочих важкого машинобудування, 

ф. Р-6448, 525 од. зб., 1977–1991 рр.

Дніпропетровський обласний комітет профспілки працівників машинобудування, ф. Р-1692, 

579 од. зб., 1933 р., 1965–1977 рр.

Дніпропетровський обласний комітет профспілки робочих машинобудування і приладобуду-

вання, ф. Р-6449, 380 од. зб., 1977–1988 рр.

Місцевий комітет працівників Дніпропетровської контори Головного управління матеріаль-

но-технічного постачання Міністерства машинобудування СРСР, ф. Р-4274, 10 од. зб., 1953–

1958 рр.

Робочих і службовців МТС:

Дніпропетровський обласний комітет профспілки робочих та службовців МТС і земельних ор-

ганів, ф. Р-5087, 59 од. зб., 1943–1953 рр.

Дніпропетровський міський комітет профспілки працівників МТС і сільськогосподарських 

працівників, ф. Р-2940, 70 од. зб., 1931–1933 рр.

Медичних працівників:

Катеринославський губернський відділ профспілки працівників лікувально-санітарної спра-

ви, ф. Р-5033, 3 од. зб., 1922 р.

Дніпропетровський окружний відділ профспілки працівників медико-санітарної справи, 

ф. Р-5041, 3 од. зб., 1929–1930 рр.

Дніпропетровський обласний комітет профспілки медичних працівників, ф. Р-4514, 923 од. 

зб., 1943–1988 рр.

Криничанський районний комітет профспілки медичних працівників, ф. Р-5788, 56 од. зб., 

1957–1973 рр.

Новомосковський районний комітет профспілки медичних працівників, ф. Р-6389, 21 од. зб., 

1971–1975 рр.

П’ятихатський районний комітет профспілки медичних працівників, ф. Р-6381, 137 од. зб., 

1949–1977 рр.

Синельниківський районний комітет профспілки медичних працівників, ф. Р-5585, 67 од. зб., 

1963–1975 рр.

Широківський районний комітет профспілки медичних працівників, ф. Р-6414, 35 од. зб., 

1965–1975 рр.

Дніпродзержинський міський комітет профспілки медичних працівників, ф. Р-5383, 185 од. 

зб., 1943–1973 рр.

Криворізький міський комітет профспілки медичних працівників, ф. Р-4994, 261 од. зб., 

1965–1975 рр.

Нікопольський міський комітет профспілки медичних працівників, ф. Р-5749, 41 од. зб., 1944–

1950 рр.

Марганецький міський комітет профспілки медичних працівників, ф. Р-6033, 51 од. зб., 1959–

1969 рр.

Павлоградський міський комітет профспілки медичних працівників, ф. Р-4956, 52 од. зб., 

1962–1974 рр.

Робочих місцевої промисловості і комунальних підприємств:

Дніпропетровський обласний комітет профспілки робочих комунального господарства, 

ф. Р-6188, 48 од. зб., 1944–1957 рр.

Дніпродзержинський міський комітет профспілки робочих місцевої промисловості і кому-

нально-побутових підприємств, ф. Р-6337, 41 од. зб., 1971–1974 рр.

Криворізький міський комітет профспілки робочих місцевої промисловості і комунально-по-

бутових підприємств, ф. Р-6399, 122 од. зб., 1970–1977 рр.

Синельниківський міський комітет профспілки працівників місцевої промисловості і кому-

нальних підприємств, ф. Р-5874, 23 од. зб., 1971–1979 рр.

Місцевий комітет Дніпропетровського об’єднання з постачання міського комунального гос-

подарства і будівництва «Постачміськкомбуд» профспілки міських підприємств, ф. Р-4346, 

14 од. зб., 1936–1940 рр.
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Працівників металургійної промисловості:

Катеринославський районний комітет профспілки робочих металістів, ф. Р-1192, 1 од. зб., 

1922 р.

Центральний комітет професійної спілки робочих чорної металургії Півдня, ф. Р-4452, 127 од. 

зб., 1943–1948 рр.

Український республіканський комітет професійної спілки робочих чорної металургії, 

ф. Р-4449, 211 од. зб., 1953–1957 рр.

Центральний комітет профспілок трудящих металургійної гірничодобувної промисловості Ук-

раїни, ф. Р-6480, 584 од. зб., 1977–2000 рр.

Центральний комітет професійної спілки робочих залізорудної промисловості Півдня, 

ф. Р-4352, 169 од. зб., 1938–1950 рр.

Дніпропетровський обласний комітет профспілки робочих металовиробів, ф. Р-3679, 155 од. 

зб., 1944–1948 рр.

Дніпропетровський обласний комітет профспілки робочих металургійної промисловості, 

ф. Р-4450, 2341 од. зб., 1949–1953 рр., 1957–1972 рр., 1974–1991 рр.

Дніпропетровський обласний комітет профспілки робочих металургійної промисловості та 

комунально-побутових підприємств, ф. Р-4787, 1221 од. зб., 1958–1991 рр.

Криворізький міський комітет профспілки робочих металургійної промисловості, ф. Р-4350, 

1629 од. зб., 1947–1975 рр.

Заводський комітет профспілки робочих і службовців залізопрокатного заводу Донецького 

металургійного товариства штампування на Амурі, ф. Р-5047, 3 од. зб., 1917–1919 рр.

Заводський комітет робочих Дніпродзержинського Азотно-Тукового заводу, ф. Р-3177, 1 од. 

зб., 1939 р.

Працівників мистецтв:

Дніпропетровський окружний відділ профспілки працівників мистецтв, ф. Р-3834, 1 од. зб., 

1929–1930 рр.

Дніпропетровський обласний комітет профспілки працівників мистецтв, ф. Р-3857, 54 од. зб., 

1944–1953 рр.

Робочих і службовців мукомольної промисловості і елеваторів:

Дніпропетровський обласний комітет профспілки робочих і службовців мукомольної про-

мисловості і елеваторів, ф. Р-4060, 31 од. зб., 1944–1946 рр., 1948–1953 рр.

Працівників органів суду та прокуратури:

Дніпропетровський обласний комітет профспілки працівників органів суду та прокуратури, 

ф. Р-3683, 87 од. зб., 1944–1948 рр.

Працівників плодово-овочевого господарства і заготівель:

Дніпропетровський обласний комітет профспілки працівників плодово-овочевого господар-

ства і заготівель, ф. Р-6411, 56 од. зб., 1981–1984 рр.

Робочих політпросвітустанов:

Дніпропетровський обласний комітет профспілки робочих політпросвітустанов, ф. 3858, 

63 од. зб., 1943–1953 рр.

Портові:

Нікопольський Затонський комітет Нижньодніпровсько-Бугського району Всеросійської 

профспілки робочих водного транспорту, ф. Р-3543, 7 од. зб., 1920–1922 рр.

Портовий комітет профспілки Дніпропетровського річного порту, ф. Р-5090, 540 од. зб., 1943–

1970 рр.

Робочих промисловості продовольчих товарів:

Дніпропетровський обласний комітет профспілки робочих промисловості продовольчих то-

варів, ф. Р-5171, 19 од. зб., 1954–1956 рр.

Працівників просвіти:

Дніпропетровський обласний комітет профспілки працівників вищої школи та наукових за-

кладів, ф. Р-3859, 206 од. зб., 1943–1958 рр.

Дніпропетровський обласний комітет профспілки працівників дошкільних закладів і дитячих 

будинків, ф. Р-3673, 34 од. зб., 1944–1948 рр.

Дніпропетровський обласний комітет профспілки працівників освіти, ф. Р-1694, 160 од. зб., 

1944–1958 рр.

Дніпропетровський обласний комітет профспілки працівників освіти, вищої школи і наукових 

закладів, ф. Р-4469, 895 од. зб., 1957–1988 рр.

Лихівський районний комітет профспілки працівників початкових і середніх шкіл, ф. Р-6068, 

7 од. зб., 1946–1958 рр.

Верхньодніпровський районний комітет профспілки працівників просвіти, вищої школи і нау-

кових закладів, ф. Р-5808, 198 од. зб., 1944–1962 рр., 1965–1975 рр.

Криничанський районний комітет профспілки працівників просвіти, вищої школи і наукових 

закладів, ф. Р-5790, 54 од. зб., 1963–1973 рр.

Межевський районний комітет профспілки працівників просвіти, вищої школи і наукових за-

кладів, ф. Р-5799, 42 од. зб., 1965–1973 рр.
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Павлоградський районний комітет профспілки працівників просвіти, вищої школи та науко-

вих закладів, ф. Р-5898, 81 од. зб., 1955–1968 рр.

П’ятихатський районний комітет профспілок працівників просвіти, вищої школи і наукових 

закладів, ф. Р-6285, 55 од. зб., 1961–1975 рр.

Синельниківський районний комітет профспілки працівників просвіти, вищої школи і науко-

вих закладів, ф. Р-5873, 85 од. зб., 1945–1976 рр.

Царичанський районний комітет профспілки працівників просвіти, вищої школи і наукових 

закладів, ф. Р-5916, 74 од. зб., 1953–1972 рр.

Дніпропетровський міський комітет профспілки працівників просвіти, ф. Р-1506, 13 од. зб., 

1930–1932 рр.

Верхньодніпровський міський комітет профспілки працівників просвіти, вищої школи і науко-

вих закладів, ф. Р-5817, 12 од. зб., 1963–1964 рр.

Дніпродзержинський міський комітет профспілки працівників просвіти, вищої школи і науко-

вих закладів, ф. Р-6113, 35 од. зб., 1967–1974 рр.

Дніпропетровський міський комітет профспілки працівників просвіти, вищої шкіли і наукових 

закладів, ф. Р-5546, 120 од. зб., 1956–1972 рр.

Криворізький міський комітет профспілки працівників просвіти, вищої школи і наукових за-

кладів, ф. Р-5245, 132 од. зб., 1956–1971 рр.

Марганецький міський комітет профспілки працівників просвіти, вищої школи і наукових за-

кладів, ф. Р-6034, 70 од. зб., 1953–1969 рр.

Павлоградський міський комітет профспілки працівників просвіти, вищої школи і наукових 

закладів, ф. Р-4850, 74 од. зб., 1958–1974 рр.

Дніпропетровський міський комітет профспілки працівників початкових і середніх шкіл, 

ф. Р-4194, 17 од. зб., 1945–1948 рр.

Криворізький міський комітет профспілки працівників початкових і середніх шкіл, ф. Р-5331, 

17 од. зб., 1948–1956 рр.

Місцевий комітет облмельтресту профспілки працівників промисловості продтоварів, 

ф. Р-4339, 3 од. зб., 1953–1955 рр.

Рудничні:

Рудничний комітет профспілки рудоуправління ім. Комінтерну, ф. Р-4351, 170 од. зб., 1944–1954 рр.

Працівників сільського господарства:

Дніпропетровський обласний комітет профспілки робочих радгоспів УРСР, ф. Р-5086, 31 од. 

зб., 1944–1953 рр.

Дніпропетровський обласний комітет профспілки робочих і службовців сільського госпо-

дарства і заготівель, ф. Р-4510, 1511 од. зб., 1953–1989 рр.

Апостолівський районний комітет профспілки робочих і службовців сільського господарства 

і заготівель, ф. Р-6079, 58 од. зб., 1963–1972 рр.

Васильківський районний комітет профспілки робочих і службовців сільського господарства 

і заготівель, ф. Р-6219, 36 од. зб., 1965–1970 рр.

Верхньодніпровський районний комітет профспілки робочих і службовців сільського госпо-

дарства і заготівель, ф. Р-6069, 97 од. зб., 1965–1975 рр.

Дніпропетровський районний комітет профспілки робочих і службовців сільського госпо-

дарства і заготівель, ф. Р-4772, 39 од. зб., 1965–1970 рр.

Криничанський районний комітет профспілки робочих і службовців сільського господарства 

і заготівель, ф. Р-5793, 63 од. зб., 1965–1974 рр.

Лихівський районний комітет профспілки робочих і службовців сільського господарства і за-

готівель, ф. Р-5513, 88 од. зб., 1965–1970 рр.

Межевський районний комітет профспілки робочих і службовців сільського господарства, 

ф. Р-5731, 66 од. зб., 1965–1973 рр.

Новомосковський районний комітет профспілки працівників сільського господарства і заготі-

вель, ф. Р-5736, 83 од. зб., 1963–1975 рр.

Павлоградський районний комітет профспілки працівників сільського господарства, 

ф. Р-5897, 41 од. зб., 1965–1971 рр.

П’ятихатський районний комітет профспілки робочих і службовців сільського господарства і 

заготівель, ф. Р-6284, 119 од. зб., 1965–1976 рр.

Синельниківський районний комітет профспілки робочих і службовців сільського господар-

ства і заготівель, ф. Р-5409, 69 од. зб., 1965–1974 рр.

Солонянський районний комітет профспілки працівників сільського господарства і заготі-

вель, ф. Р-6347, 116 од. зб., 1963–1974 рр.

Царичанський районний комітет профспілки робочих і службовців сільського господарства і 

заготівель, ф. Р-5850, 154 од. зб., 1965–1972 рр.

Широківський районний комітет профспілки працівників сільського господарства, ф. Р-6405, 

41 од. зб., 1965–1972 рр.

Робочих текстильної і легкої промисловості:

Дніпропетровський обласний комітет профспілки робочих текстильної і легкої промисло-

вості, ф. Р-4525, 796 од. зб., 1956–1984 рр.
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Працівників торгівлі та споживчої кооперації:

Покровський районний місцевий комітет профспілки працівників радянських і торговельних 

закладів, ф. Р-3438, 13 од. зб., 1923–1929 рр.

Дніпропетровський обласний комітет профспілки працівників державної торгівлі та спожив-

чої кооперації, ф. Р-4463, 1194 од. зб., 1944–1991 рр.

Криничанський районний комітет профспілки працівників споживчої кооперації і державної 

торгівлі, ф. Р-5789, 47 од. зб., 1957–1959 рр., 1963–1968 рр., 1971–1974 рр.

Межевський районний комітет профспілки працівників торгівлі та споживчої кооперації, 

ф. Р-6379, 41 од. зб., 1966–1976 рр.

Синельниківський районний комітет профспілки працівників державної торгівлі і споживчої 

кооперації, ф. Р-5875, 33 од. зб., 1969–1976 рр.

Широківський районний комітет профспілки працівників держторгівлі і споживчої коопера-

ції, ф. Р-6415, 30 од. зб., 1969 р., 1971–1977 рр.

Дніпродзержинський міський комітет профспілки працівників державної торгівлі і споживчої 

кооперації, ф. Р-5980, 73 од. зб., 1949–1970 рр.

Криворізький міський комітет профспілки працівників державної торгівлі, ф. Р-5273, 265 од. 

зб., 1951–1975 рр.

Об’єднаний комітет профспілки Павлоградської районної споживчої спілки, ф. Р-6147, 32 од. 

зб., 1948 р., 1950 р., 1964–1970 рр.

Каса взаємодопомоги при Томаківському районному комітеті профспілки працівників ра-

дянських і торгових підприємств, ф. Р-3197, 1 од. зб., 1926–1928 рр.

Робочих транспорту:

Катеринославський губернський відділ профспілки місцевого транспорту, ф. Р-618, 2 од. зб., 

1920–1922 рр.

Дніпропетровський обласний комітет профспілки робочих автомобільного транспорту і шо-

сейних шляхів, ф. Р-3978, 919 од. зб., 1944–1958 рр., 1968–1982 рр., 1988–1992 рр.

Фінансово-банківських працівників:

Дніпропетровський обласний комітет профспілки фінансово-банківських працівників, 

ф. Р-3496, 174 од. зб., 1944–1954 рр.

Працівників харчової промисловості:

Дніпропетровський обласний комітет профспілки робочих м’ясної і молочної промисловості, 

ф. Р-5169, 31 од. зб., 1944–1947 рр., 1950–1953 рр.

Дніпропетровський окружний комітет профспілки працівників харчосмакової промисловості 

СРСР, ф. Р-5040, 7 од. зб., 1926–1930 рр.

Криворізький окружний комітет профспілки харчосмакової промисловості СРСР, ф. Р-5039, 

2 од. зб., 1929–1930 рр.

Дніпропетровський обласний комітет профспілки працівників громадського харчування, 

ф. Р-2732, 27 од. зб., 1944–1948 рр.

Дніпропетровський обласний комітет профспілки робочих харчової промисловості, ф. Р-5167, 

801 од. зб., 1949–1953 рр., 1956–1986 рр.

Дніпропетровський обласний комітет профспілки робочих хлібопекарської промисловості, 

ф. Р-5170, 25 од. зб., 1944–1948 рр.

Робочих хімічної і нафтохімічної промисловості:

Дніпропетровський обласний комітет профспілки робочих хімічної і нафтохімічної промисло-

вості, ф. Р-4785, 1089 од. зб., 1965–1994 рр.

Шкіряної промисловості:

Дніпропетровський окружний відділ профспілки шкіряної промисловості СРСР, ф. Р-5026, 

1 од. зб., 1930 р.

Клуб «Місто і село» професійної спілки будівельників, м. Дніпропет-

ровськ

Клуб «Город и село» профессионального союза строителей, г. Днепропет-

ровск

Ф. Р-2909, 27 од. зб., 1927–1930 рр. Опис. Рос. мова.

Діяльність установи простежується протягом 1927–1930 рр.

Протоколи засідань управління клубу, адміністративно-господарської ко-

місії і друзів клубу, клубних уповноважених, клубних гуртків, редколегії, хоро-

вого, музично-струнного, українського драматичного гуртків, спортивних секцій. 

Плани, звіти про роботу. Заяви службовців з побутових питань.
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ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДОБРОВІЛЬНІ ТОВАРИСТВА

Уповноважений при всіх закордонних організаціях допомоги голодуючим 
по Катеринославській губернії, м. Катеринослав
Уполномоченный при всех иностранных организациях помощи голодаю-

щим по Екатеринославской губернии, г. Екатеринослав

Ф. Р-1, 27 од. зб., 1921–1923 рр. Опис. Рос. мова.

Діяльність установи простежується протягом 1921–1923 рр.

Особові справи співробітників. 

Катеринославський повітовий комітет з надання допомоги голодуючим
Екатеринославский уездный комитет по оказанию помощи голодающим

Ф. Р-2706, 2 од. зб., 1921–1922 рр. Опис. Рос. мова.

Діяльність установи простежується протягом 1921–1922 рр.

Відомості про голодуючих по районам.

Дніпропетровське відділення Загальносоюзного товариства колишніх 
політ ка торжан і зсильнопоселенців
Днепропетровское отделение Общесоюзного общества бывших политка-
торжан и ссыльнопоселенцев

Ф. Р-2181, 412 од. зб., 1922–1935 рр. Опис. Каталог. Рос., укр. мови.

Створено в березні 1922 р. Здійснювало збір, зберігання і публікацію історичних документів; 
проводило реєстрацію та облік колишніх політкаторжан і зсильнопоселенців; надавало допо-

могу членам товариства. Ліквідоване в 1935 р.

Протоколи засідань організаційного бюро ради Катеринославського від-
ділення, конференцій учасників революційних подій, зборів членів товариства 
(1922–1934). Статут товариства (1922). Плани роботи товариства та звіти про їх 
виконання. Звіти, довідки про роботу історико-революційної, бібліотечної, музей-
ної комісій. Спогади членів товариства. Особові справи колишніх політкаторжан і 
зсильнопоселенців.

Губернський та окружні комітети товариства допомоги жертвам інтервенції
Губернский и окружные комитеты общества помощи жертвам интервенции

4 фонди, 75 од. зб., 1924–1927 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.

Діяльність комітетів простежується протягом 1924–1927 рр.

Копії постанов ВЦВК, РНК СРСР, циркулярів Наркомату юстиції СРСР, Цент-
рального правління товариства. Накази, циркуляри Катеринославського губерн-
ського виконкому. Протоколи засідань губернського та окружних комітетів това-
риства. Плани і звіти про роботу Павлоградського окружного комітету. Статистичні 
відомості про збитки, заподіяні інтервентами жителям округів Катеринославської 
губернії (Ф. Р-3356). Списки осіб, що постраждали від іноземної інтервенції. Спис-

ки членів комітету.
Губернський:

Катеринославський губернський комітет товариства допомоги жертвам інтервенції, 
ф. Р-3356, 23 од. зб., 1924–1925 рр.

Окружні:
Катеринославський окружний комітет товариства допомоги жертвам інтервенції, ф. Р-3185, 
18 од. зб., 1924–1926 рр.
Криворізький окружний комітет товариства допомоги жертвам інтервенції, ф. Р-2875, 24 од. 
зб., 1924–1927 рр.
Павлоградський окружний комітет товариства допомоги жертвам інтервенції, ф. Р-3490, 
10 од. зб., 1924–1925 рр.
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Покровський районний комітет міжнародної організації допомоги борцям 

революції (МОДР) с. Покровське Запорізького округа

Покровский районный комитет международной организации помощи бор-

цам революции (МОПР), с. Покровское Запорожского округа

Ф. Р-3583, 6 од. зб., 1925–1926 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Діяльність організації простежується протягом 1925–1926 рр. Займався наданням матеріаль-

ної допомоги борцям революції за кордоном.

Циркуляри, директивні вказівки районного комітету, протоколи, витяги з 

протоколів засідань районного комітету, загальних зборів. Плани і звіти про ро-

боту районного комітету та сільських осередків. Копія відгуку політв’язнів Румунії 

(1925). Передплатні аркуші добровільних пожертв жителів району в допомогу полі-

тичним ув’язненим. Листування з сільськими осередками з організаційних питань. 

Списки членів комітету.

Томаківське районне товариство «Геть неписемність»

Томаковское районное общество «Прочь безграмотность»

Ф. Р-2918, 2 од. зб., 1925–1927 рр. Опис, каталог. Рос. мова.

Діяльність установи простежується протягом 1925–1927 рр. Займалась ліквідацією неписем-

ності та малописемності серед дорослого населення.

Копії циркулярів Запорізького Окружного виконавчого комітету, протоколів 

засідань членів товариства. Плани роботи товариства. Листування з сільськими 

радами щодо заходів з ліквідації неписемності. Списки неписемних і малописем-

них громадян району. Списки членів товариства.

Дніпропетровський міський комітет товариства «Друзі дітей»

Днепропетровский городской комитет общества «Друзья детей»

Ф. Р-2910, 18 од. зб., 1930–1932 рр. Опис, каталог. Рос. мова.

Діяльність установи простежується протягом 1930–1932 рр. Займалася боротьбою з безпри-

тульністю, підтримкою інтернатів, де утримувалися сироти, охоплювала виховну роботу дітей 

поза школою.

Копії постанов ВУЦВК, РНК УСРР щодо пільг робітникам соціально-культур-

них закладів, фонди допомоги дітям батраків і бідноти. Директивні вказівки Всеук-

раїнського правління «Друзі дітей». Накази та виписки з наказів особового складу. 

Протоколи засідань правління, ревізійної комісії. Плани роботи організаційної ко-

місії. Виробничі звіти про роботу товариства. Листування з Всеукраїнським прав-

лінням «Друзі дітей» з адміністративних і господарських питань (1930, 1931). Спис-

ки адміністративно-управлінського і технічного персоналу, членів правління. Копії 

посвідчень, довідок робочих і службовців. Особові рахунки.

Дніпропетровське обласне об’єднання глухонімих відділу соціального за-

безпечення виконкому обласної ради

Днепропетровское областное объединение глухонемых отдела социально-

го обеспечения исполкома областного совета

Ф. Р-2809, 35 од. зб., 1931–1935 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Діяльність організації простежується протягом 1931–1935 рр. Займалася організацією нав-

чання та працевлаштування глухонімих громадян.

Копії та витяги з наказів з основної діяльності. Промислово-фінансові плани 

та звіти. Особові рахунки робочих і службовців. Відомості на отримання заробіт-

ної платні. Посвідчення, довідки, списки співробітників.
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Новомосковська дитяча сільськогосподарська колонія Дніпропетровсько-

го товариства «Друзі дітей»

Новомосковская детская сельскохозяйственная колония Днепропетров-

ского общества «Друзья детей»

Ф. Р-2907, 11 од. зб., 1932 р. Рос., укр. мови.

Діяльність організації простежується протягом 1932 р.

Відомості про витрату продуктів на харчування. Відомості на видачу заробіт-

ної платні робочим і службовцям.

Науково-технічні товариства

Научно-технические общества

16 фондів, 5140 од. зб., 1933–1938, 1945–2002 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Діяльність установ простежується протягом 1933–1938, 1945–1990 рр. Займалися пропаган-

дою, впровадженням у виробництво науково-технічного досвіду, підтримували новаторів та 

раціоналізаторів.

Постанови президії Української республіканської ради, президій, правлінь 

товариств. Стенограми, протоколи обласних, міжгалузевих, галузевих конфе-

ренцій, пленумів, засідань президій, рад правлінь, зборів первинних організацій. 

Статути товариств. Плани, звіти про роботу рад, комітетів, галузевих правлінь. 

Статистичні звіти про роботу та чисельність членів первинних організацій, стан 

науково-технічної роботи, впровадження винаходів і рацпропозицій. Анкети деле-

гатів конференцій. Штатні розклади, кошториси видатків, звіти про їх виконання.
Науково-технічна рада при Дніпропетровському облвиконкомі, ф. Р-3825, 227 од. зб., 1933–

1938 рр.

Дніпропетровська обласна рада товариства винахідників та раціоналізаторів, ф. Р-5285, 

703 од. зб., 1958–1991 рр.

Дніпропетровське дорожнє наукове інженерно-технічне товариство залізничників Придні-

провської залізниці, ф. Р-4411, 45 од. зб., 1945–1955 рр.

Дніпропетровське обласне правління науково-технічного товариства чорної металургії УРСР, 

ф. Р-4656, 490 од. зб., 1947–1967 рр.

Криворізьке територіальне правління науково-технічного товариства чорної металургії УРСР, 

ф. Р-6260, 177 од. зб., 1948–1975 рр.

Дніпропетровське обласне правління науково-технічного товариства машинобудівельної 

промисловості, ф. Р-4777, 482 од. зб., 1955–1985 рр.

Дніпропетровське обласне правління науково-технічного товариства легкої промисловості, 

ф. Р-4658, 438 од. зб., 1957–1985 рр.

Дніпропетровське обласне правління Спілки наукових та інженерних товариств СРСР, 

ф. Р-4657, 826 од. зб., 1958–1990 рр.

Дніпропетровське обласне правління науково-технічного товариства будівельної індустрії, 

ф. Р-6247, 390 од. зб., 1959–2002 рр.

Дніпропетровське обласне правління науково-технічного товариства сільського господар-

ства, ф. Р-5524, 234 од. зб., 1959 р., 1961–1980 рр.

Дніпропетровське обласне правління науково-технічного товариства харчової промисло-

вості, ф. Р-6186, 231 од. зб., 1964–1984 рр.

Дніпропетровське центральне правління Всесоюзного технічного товариства чорної металур-

гії, ф. Р-6475, 467 од. зб., 1968–1986 рр.

Дніпропетровське обласне правління науково-технічного товариства автомобільного транс-

порту і дорожнього господарства, ф. Р-6410, 183 од. зб., 1969–1985 рр.

Дніпропетровське обласне правління науково-технічного товариства комунального госпо-

дарства і побутового обслуговування, ф. Р-6481, 92 од. зб., 1970–1989 рр.

Дніпропетровське обласне правління науково-технічного товариства радіотехніки, елек-

троніки і зв’язку ім. А. С. Попова, ф. Р-6450, 83 од. зб., 1971–1981 рр. Опис.

Дніпропетровське обласне правління Загальносоюзного економічного товариства, ф. Р-6519, 

72 од. зб., 1982–1989 рр.
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Дніпропетровський обласний комітет покращення побуту осіб, що навча-

ються у вищих учбових і вищих технічних закладах

Днепропетровский областной комитет улучшения быта особ, обучающихся 

в высших учебных и высших технических заведениях

Ф. Р-2904, 53 од. зб., 1933–1937 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Діяльність організації простежується протягом 1934–1937 рр.

Копії постанов обласного виконкому (1932). Накази з основної діяльності та 

особового складу. Плани та звіти про роботу комітету. Особові рахунки робочих і 

службовців підвідомчих підприємств.

Дніпропетровська обласна рада товариства друзів оборони, авіації та 

хімічного будівництва СРСР

Днепропетровский областной совет общества друзей обороны, авиации и 

химического строительства СССР

Ф. Р-4461, 27 од. зб., 1943–1948 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створена в грудні 1930 р. як окружна рада з метою сприяння укріпленню обороноздат-

ності країни, посиленню авіаційного та хімічного захисту населення, підготовки кадрів. 

З 1931 р. – обласна рада товариства друзів оборони, авіації та хімічного будівництва СРСР.

Постанови місцевих органів партії та державної влади з питань діяльності 

обласної ради. Накази голови обласної ради з особового складу. Документи з тех-

нічної підготовки протиповітряної та протихімічної оборони. Звіти про військові 

навчання серед населення. Документи з розмінування території Дніпропетров-

ської області (1946).

Обласний та районний комітети Товариства Червоного Хреста

Областной и районные комитеты Общества Красного Креста

2 фонди, 946 од. зб., 1944–1987 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Діяльність комітетів простежується протягом 1944–1987 рр., займалися наданням медичної 

допомоги, підготовкою медичних кадрів.

Протоколи пленумів, засідань президії, звітно-виборних конференцій об-

ласного, районних та міських комітетів. Накази з основної діяльності. Річні пла-

ни та звіти про роботу. Довідки, інформації про участь санітарного активу в обо-

ронно-масовій роботі та з профілактики інфекційних захворювань. Документи 

про організацію курсів медсестер і звіти про хід навчального процесу. Доповідні 

записки, довідки, акти перевірки роботи районних і міських комітетів Червоного 

Хреста області. Плакати, афіші, видані обласним і міськими комітетами. Листуван-

ня з Центральним Комітетом Українського Товариства Червоного Хреста УРСР, пар-

тійними та радянськими органами. Статистичні звіти. Штатні розклади. Кошториси 

адміністративно-господарських витрат.
Дніпропетровський обласний, ф. Р-4392, 895 од. зб., 1944–1987 рр.

Синельниківський районний, ф. Р-5403, 51 од. зб., 1955, 1957–1970, 1972 рр.

Дніпропетровський обласний відділ Українського товариства глухих

Днепропетровский областной отдел Украинского общества глухих

Ф. Р-6178, 256 од. зб., 1945–1972 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створений у 1933 р., відновив діяльність у 1945 р. Займався організацією навчання та пра-

цевлаштування глухих.

Директивні вказівки Центрального правління Українського товариства глу-

хих. Накази з основної діяльності і особового складу (1967–1972). Постанови, про-
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токоли обласних пленумів, конференцій, засідань президії обласного товариства 

глухих. Плани роботи. Відомості, звіти про проведення роботи серед глухих в селі, 

працевлаштування і виробниче навчання глухих; діяльність спортивної секції глу-

хих (1969–1971). Листування з Центральним правлінням та радянськими органа-

ми з питань культурно-масової роботи. Штатні розклади відділу. Кошторис. Доку-

менти з кадрової роботи.

Дніпропетровське міжобласне відділення Українського театрального това-

риства

Днепропетровское межобластное отделение Украинского театрального об-

щества

Ф. Р-5777, 385 од. зб., 1946–1994 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Організоване в жовтні 1946 р. як обласне відділення, з 1955 р. – міжобласне відділення, яке 

об’єднувало театри Дніпропетровської і Запорізької областей.

Накази міністра культури УРСР (1966–1967), Українського театрального то-

вариства щодо діяльності міжобласного відділення. Постанови Дніпропетровсько-

го обкому ЛКСМУ, обласного управління культури, президії облрадпрофу, облас-

ного комітету з радіо і телебачення, правління відділення Ради письменників УРСР, 

правління обласного музично-хорового товариства щодо діяльності міжобласного 

відділення УТТ. Накази голови правління з основної діяльності і особового складу. 

Статут Дніпропетровської міжобласної Спілки театральних діячів України (1993). 

Протоколи засідань бюро і правління. Плани організаційно-масової і науково-

творчої роботи, основних творчих заходів і звіти про їх виконання. Документи про 

роботу секцій театральної критики, театральної творчої молоді. Тези рецензій на 

вистави театрів. Стенограми глядацьких, творчих конференцій, театральних кри-

тиків, звіти голови філії щодо проведення організаційно-масової і науково-твор-

чої роботи в українському драматичному театрі ім. Т. Шевченка, російської драми 

ім. М. Горького. Звіти щодо проведення тижнів «Театр і молодь», «Театр і діти» 

(1977). Документи щодо проведення в м. Дніпропетровську зональної виставки 

робіт художників театру і телебачення. Репертуарні плани театрів міжобласного 

відділення (1968). Довідки, інформації щодо розвитку і перебудови театральної 

справи, пропаганди театрального мистецтва. Спогади ветеранів сцени м. Дніпро-

петровська (1976). Статистичні звіти про чисельність і склад спеціалістів з вищою 

та спеціальною середньою освітою. Штатні розклади. Кошториси адміністративно-

управлінських витрат. Фінансові звіти. Відомості нарахування заробітної платні.

Дніпропетровська обласна рада Українського товариства мисливців та ри-

балок

Днепропетровский областной совет Украинского общества охотников и ры-

боловов

Ф. Р-5859, 224 од. зб., 1947–1978 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Створена в 1946 р. До травня 1947 р. мала назву Дніпропетровське організаційне бюро ук-

раїнського добровільного товариства мисливців та рибалок, з 1954 р. – Дніпропетровська 

обласна рада Українського товариства мисливців та рибалок. Підпорядковувалася республі-

канській раді Українського товариства мисливців та рибалок. Об’єднувала мисливців і риба-

лок, сприяла розвитку мисливського і рибальського спорту, охороні та збільшенню корисних 

диких тварин, птахів і риб.

Постанова першого з’їзду делегатів Українського добровільного товариства 

мисливців та рибалок. Протоколи пленумів, засідань президії обласної ради, кон-

ференцій, засідань любителів кровного мисливського собаківництва при облас-

ній раді. Плани і звіти про роботу. Накази з основної діяльності. Звіти, відомості, 

інформації, довідки про розвиток рибальства, роботу мисливських господарств, 
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порятунок тварин під час весняного повеню, польових робіт; організацію культур-

но-масової і виховної роботи. Штатні розклади. Кошториси. Статистичні звіти про 

кількісний та якісний склад працівників.

Дніпропетровська організація Спілки архітекторів УРСР

Днепропетровская организация Союза архитекторов УССР

Ф. Р-6161, 94 од. зб., 1947–1955, 1957, 1960–1973 рр. Описи. Рос., укр. мови.

З 1944 р. в м. Дніпропетровську існували дві організації: Дніпропетровське відділення Спілки 

архітекторів УРСР і Архітектурний фонд Спілки архітекторів УРСР. На підставі постанови Ради 

Міністрів СРСР від 30 січня 1952 р. № 4184 штати Архітектурного фонду передані відповідним 

відділенням Спілки архітекторів. З 1971 р. Дніпропетровське відділення Спілки архітекторів 

УРСР перейменоване у Дніпропетровську організацію Спілки архітекторів УРСР.

Рішення Дніпропетровського міськвиконкому про заходи щодо покращення 

забудови і благоустрою нових житлових масивів міста (1964). Накази з основної 

діяльності та особового складу (1971–1973). Протоколи засідань правління Архі-

тектурного фонду (1948), загальних зборів членів Спілки архітекторів, засідань 

правління. Плани роботи, творчих заходів. Звіти про творчі відрядження (1949), 

суспільно-творчу діяльність. Фотокартки до переліку проектів (1968). Штатні роз-

клади. Кошториси витрат.

Дніпропетровські авіаційні майстерні добровільного товариства сприяння 

армії, авіації і флоту

Днепропетровские авиационные мастерские добровольного общества со-

действия армии, авиации и флоту

Ф. Р-3812, 139 од. зб., 1947–1955 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Діяльність організації простежується протягом 1947–1955 рр.

Накази ЦК ДТСААФ, надіслані для керівництва. Накази з основної діяльності 

та особового складу. Річні звіти. Листування з ЦК ДТСААФ СРСР про хід ремонту 

старої авіатехніки; покращення якості ремонту. Штатні розклади. Особові справи 

робочих і службовців. Відомості нарахування заробітної платні.

Обласна та міська організації товариства «Знання»

Областная и городская организации общества «Знание»

2 фонди, 335 од. зб., 1948–1970 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створені в березні 1948 р., згідно зі статутом Загальносоюзного товариства «Знання». Займа-

лися пропагандою політичних і наукових знань.

Протоколи засідань пленумів, президій, правлінь товариств, звітно-вибор-

чих конференцій обласної, районних та міських організацій. Плани роботи Дніпро-

дзержинського товариства. Звіти про лекційну діяльність, довідки, доповідні за-

писки про роботу обласного, районних та міських товариств. Розпорядження з 

особового складу обласного товариства. Штатні розклади. Кошториси.
Дніпропетровська обласна, ф. Р-4466, 252 од. зб., 1948–1970 рр.

Дніпродзержинська міська, ф. Р-5984, 83 од. зб., 1952, 1955–1970 рр.

Обласні, районні та міські комітети добровільних товариств сприяння ар-

мії, авіації і флоту (ДТСААФ)

Областные, районные и городские комитеты добровольных обществ со-

действия армии, авиации и флоту (ДОСААФ)

8 фондів, 1351 од. зб., 1948–1986 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Обласні створені в 1948 р. як самостійні добровільні товариства, з 1951 р. – об’єднані в єдину 

організацію. Районні та міські – в 1951 р. Займалися пропагандою військових, військово-тех-
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нічних знань серед своїх членів та населення, готували населення до усіх видів протиповітря-

ного та протихімічного захисту.

Постанова Ради Міністрів УРСР, рішення місцевих органів державної влади 

щодо діяльності добровільних товариств. Протоколи засідань оргбюро, документи 

конференцій обласного комітету ДТСААФ. Накази з основної діяльності. Документи 

з перевірки підготовки спеціалістів учбових організацій ДТСААФ. Звіти про війсь-

ково-масову, спортивну, організаційно-масову роботу, роботу з кадрами. Штатні 

розклади.
Дніпропетровський обласний комітет ДТСААФ, ф. Р-4457, 1064 од. зб., 1951–1986 рр.

Дніпропетровський обласний комітет ДТСАВ, ф. Р-4458, 27 од. зб., 1948–1951 рр.

Дніпропетровський обласний комітет ДТСАРМ, ф. Р-4459, 40 од. зб., 1948–1951 рр.

Дніпропетровський обласний комітет ДТСФЛОТ, ф. Р-4460, 23 од. зб., 1949–1951 рр.

Районні:

Павлоградський, ф. Р-4833, 37 од. зб., 1958–1969 рр.

Синельниківський, ф. Р-5758, 10 од. зб., 1968–1972 рр.

Міські:

Новомосковський, ф. Р-4610, 38 од. зб., 1960–1967 рр.

Павлоградський, ф. Р-4846, 112 од. зб., 1951–1970 рр.

Дніпропетровське обласне відділення Спілки радянських письменників 

України

Днепропетровское областное отделение Союза советских писателей Укра-

ины

Ф. Р-4524, 228 од. зб., 1949–1972 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Створене в 1934 р. як добровільна громадська організація, яка об’єднувала літераторів Дні-

пропетровщини. Здійснювало керівництво літературним процесом в області, сприяло укріп-

ленню зв’язків письменників з народом, надавало допомогу молодим літераторам.

Постанови бюро Дніпропетровського бюро обкому ЛКСМУ, обласного від-

ділення письменників України про конкурс молодих поетів, присвячений 50-річ-

чю Ленінського комсомолу, заходи щодо покращення ідейно-виховної роботи 

серед творчої молоді області. Протоколи засідань бюро, відділення. Плани, звіти, 

довідки, інформації, листування про роботу відділення, творчих секцій, надання 

допомоги молодим авторам, пропаганду художньої літератури серед населення, 

роботу з творчою молоддю, літературно-художню критику, проведення тижня ук-

раїнської та російської літератури, увічнення пам’яті письменників, встановлення 

дружніх зв’язків зі Свердловським, Карельським, Саратовським відділеннями, об-

мін творчими бригадами. Творчі характеристики на письменників і поетів області. 

Рукописи художніх і публіцистичних творів і рецензій на них. Статті, присвячені 

визначним датам. Вітальні телеграми, листи, надіслані членам відділення Союзу 

письменників у зв’язку із знаменними та ювілейними датами. Програми, протоко-

ли, резолюції звітно-виборчих конференцій.

Піонерський табір Дніпропетровської облпромстрахради, с. Волоське 

Дніпропетровського району

Пионерский лагерь Днепропетровского облпромстрахсовета, с. Волосское 

Днепропетровского района

Ф. Р-4374, 8 од. зб., 1952–1955 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Діяльність організації простежується протягом 1952–1955 рр.

Накази з основної діяльності та особового складу. Штатні розклади піо-

нерського табору. Відомості нарахування заробітної платні робочим і службов-

цям.
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Дніпропетровська організація Спілки художників України

Днепропетровская организация Союза художников Украины

Ф. Р-6507, 49 од. зб., 1957–1994 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Почала своє існування з 1957 р. Це громадська організація, яка об’єднує на добровільних 

засадах професійних художників.

Постанови засідань. Статут Дніпропетровської організації Спілки художни-

ків України зі змінами і уточненнями (1992). Документи про роботу художників Дні-

пропетровщини, стан образотворчого мистецтва, виставкову роботу, підвищення 

професійної майстерності, охорону пам’ятників давнини. Протоколи засідань пре-

зидії. Документи про роботу художньої Ради. Постанови, каталоги, списки про ор-

ганізацію виставок, присвячених 200-річчю м. Дніпропетровська (1976), 40-річчю 

визволення України (1984), 65-річчю ВЛКСМ (1983). Штатні розклади. 

Дніпропетровська обласна рада добровільного протипожежного товарис-

тва

Днепропетровский областной совет добровольного противопожарного об-

щества

Ф. Р-5338, 199 од. зб., 1958–1971 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Створена в 1958 р. Керувала діяльністю первинних організацій, проводила виховну роботу з 

дотримування пожежної безпеки, попередження пожеж.

Протоколи засідань президії ради, обласних конференцій. Накази з основ-

ної діяльності. Плани та звіти про роботу. Технічно-промислові плани підвідомчих 

організацій. Статистичні звіти про кількісний та якісний склад працівників облас-

ної ради. Штатні розклади. Кошториси.

Обласна станція юних натуралістів обласного відділу народної освіти, 

м. Дні пропетровськ

Областная станция юных натуралистов отдела народного образования, 

г. Днепропетровск

Ф. Р-6557, 120 од. зб., 1948–1973 рр. Описи. Рос. мова.

Діяльність організації простежується протягом 1948-1973 рр. 

Накази Міністерства освіти УРСР. Протоколи методичних нарад. Плани і зві-

ти про роботу станції. Штатні розписи. Кошториси витрат.

Обласна та міська організації Українського товариства охорони природи

Областная и городская организации Украинского общества охраны природы

2 фонди, 215 од. зб., 1959, 1961–1974 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Обласна створена в 1958 р., відповідно до Закону про охорону природи. Здійснювала керів-

ництво районними організаціями. Дніпродзержинська створена в 1962 р., відповідно до 

рішення Дніпропетровського обласного виконкому. Займалися пропагандою ідей охорони 

природи; сприянням державним органам і суспільним організаціям у проведенні заходів з 

охорони природи і раціонального користування природними багатствами; виявленням, по-

пуляризацією природних об’єктів, що заслуговують на охорону; залученням населення до 

роботи з охорони природи.

Протоколи засідань президії, організаційного бюро обласної та міської ор-

ганізацій. Плани та звіти про роботу обласного товариства та підвідомчих установ. 

Статут міської організації (1962). Брошури, лекції, плакати, листівки, видані об-

ласною організацією. Листування з органами державної влади. Статистичні звіти. 

Штатні розклади, кошториси. Фінансові звіти.
Дніпропетровська обласна, ф. Р-5249, 181 од. зб., 1959 р., 1961–1974 рр.

Дніпродзержинська міська, ф. Р-5989, 34 од. зб., 1962–1970 рр.
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Обласна редакційна колегія тому «Історія міст і сел Української РСР. Дні-

пропетровська область»

Областная редакционная коллегия тома «История городов и сёл Украин-

ской ССР. Днепропетровская область»

Ф. Р-4540, 1580 од. зб., 1962–1977 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створена згідно постанови бюро Обкому Компартії України від 24 червня 1960 р. для написан-

ня нарисів та довідок для тому «Історія міст і сел УРСР. Дніпропетровська область. Припинила 

діяльність після закінчення роботи над томом.

Постанови та методичні вказівки обкому Компартії України, головної редколе-

гії про хід підготовки до видання томів, постанови бюро міськкомів і райкомів партії 

про затвердження текстів, нарисів. Протоколи засідань обласної редколегії, район-

них і міських комісій з написання збірника; виписки з протоколів засідань кафедри 

історії КПРС, з питань обговорення нарисів. Методичні вказівки та листи обласної 

редколегії; плани та звіти, доповіді, доповідні записки про роботу над томами, план-

проспект. Листування з головною і обласними редколегіями. Документи про роботу 

редколегії (1962–1970, 1975–1977). Допоміжний матеріал, зібраний редколегією, 

виписки і копії документів із державних архівів, бібліотек, музеїв, відомості про 

історію населених пунктів області; чисельність міського та сільського населення; 

список колгоспів і радгоспів по районах області; довідник адміністративно-тери-

торіального поділу. Рукописи нарисів з редакторськими та авторськими правками, 

рецензії, відгуки і зауваження, верстки нарисів, передмови. Спогади старожилів з іс-

торії населених пунктів, учасників громадянської і Другої Світової війн, діячів науки і 

культури. Фотоілюстрації. Літопис обласної комсомольської організації. Біографічні 

довідки про письменників Дніпропетровщини. Список академіків і членів-кореспон-

дентів АН УРСР, які працювали і проживали в області, Героїв Радянського Союзу – 

уродженців області. Покажчик літератури з вивчення історії місцевого краю. Список 

членів обласної редколегії і районних редакційних комісій.

Правління обласної та міських організацій Українського товариства охоро-

ни пам’ятників історії і культури

Правления областной и городских организаций Украинского общества ох-

раны памятников истории и культуры

3 фонди, 445 од. зб., 1966–2000 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створені в 1966 р. на підставі постанови Ради Міністрів УРСР від 28 серпня 1965 р. Займалися 

обліком, охороною пам’яток історії та культури.

Протокол першої обласної установчої конференції (1966). Протоколи пле-

нумів, засідань президії правління обласної та міських організацій. Плани та звіти 

про роботу. Доповідні записки, інформації про стан, охорону пам’ятників історії; 

діяльність підвідомчих організацій. Листування з республіканським товариством, 

органами виконавчої влади, підвідомчими організаціями, історичним музеєм з ор-

ганізаційних питань. Штатні розклади, кошториси.
Дніпропетровська обласна, ф. Р-5648, 402 од. зб., 1966–2000 рр.

Міські:

Дніпродзержинська, ф. Р-5990, 12 од. зб., 1966–1970 рр.

Новомосковська, ф. Р-6120, 31 од. зб., 196–1970 рр.

Дніпропетровське обласне правління Українського республіканського 

правління Загальносоюзного економічного товариства

Днепропетровское областное правление Украинского республиканского 

правления Общесоюзного экономического общества

Ф. Р-6512, 72 од. зб., 1982–1989 рр. Опис. Рос., укр. мови.
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Створене в червні 1982 р. як обласне правління науково-економічного товариства. В 1987 р. 

перейменоване в обласне правління Загальносоюзного економічного товариства. Здійсню-

вало пропагування економічних знань; забезпечення підйому економіки.

Протоколи, стенограми пленумів, засідань президії правління, звітно-ви-

борчих конференцій. Тематичні плани роботи правління. Підсумки виборів до об-

ласного правління. Тези доповідей обласних науково-практичних конференцій. 

Документи оглядів-конкурсів.

Дніпропетровська регіональна добровільна громадська організація «Чор-

нобиль»

Днепропетровская региональная добровольная гражданская организация 

«Чернобыль» 

Ф. Р-6492, 62 од. зб., 1986 р., 1989–1992 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Створена на підставі рішення виконкому Дніпропетровської міської ради в грудні 1989 р. з 

метою об’єднання учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; осіб, що були 

евакуйовані з м. Прип’ять та переселені з уражених територій, захисту прав, інтересів та на-

дання допомоги їх родинам.

Постанови, рішення органів виконавчої влади. Протоколи, доповіді звіт-

но-виборчих конференцій, з’їздів. Довідки, інформації, відомості з основних на-

прямків діяльності. Анкети соціологічного опитування чорнобильців. Листування 

з державними і громадськими організаціями та окремими громадянами. Списки 

учасників ліквідації.

Український національний фонд «Взаєморозуміння і примирення» при Ка-

бінеті Міністрів України. Дніпропетровське обласне відділення, м. Дніпро-

петровськ

Украинский национальный фонд «Взаимопонимания и примирения» при  

Кабинете Министров Украины. Днепропетровское областное отделение, 

г. Днепропетровск

Ф. Р-6562, 55 од. зб., 1994–2008 рр. Описи. Укр. мова.

Дніпропетровське обласне представництво створено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 

України від 16 червня 1993 р. «Про утворення Українського національного фонду «Взаєморо-

зуміння і примирення»». Головними завданнями представництва були: організація роботи по 

виявленню та обліку осіб, які постраждали від нацистських переслідувань; допомога в пошуку 

документів, які підтверджують депортацію; оформлення документів для отримання компенсацій 

та гуманітарної допомоги за рахунок Німеччини, Австрії та міжнародних благодійних організацій. 

Представництво припинило діяльність із закінченням виплат допомоги постраждалим.

Положення про Дніпропетровське обласне представництво та відділення. 

Накази з особового складу. Фінансові звіти. Штатні розклади. Кошториси витрат. 

Відомості нарахування заробітної плати.

Дніпропетровське обласне об’єднання ветеранів Афганістану

Днепропетровское областное объединение ветеранов Афганистана

Ф. Р-6493, 14 од. зб., 1988–1992 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Створене на підставі рішення установчої конференції воїнів-інтернаціоналістів Дніпропет-

ровської області в жовтні 1990 р. Здійснює соціально-побутову, медичну і юридичну допомогу 

інвалідам і учасникам Афганської війни, членам родин загиблих і зниклих.

Статут обласного об’єднання ветеранів Афганістану (1990). Інформації, 

довідки, доповіді, звіти про проведення зборів, зльотів, конференцій членів об-

ласного об’єднання. Листування з державними органами влади, підприємствами і 

організаціями з соціально-побутових і медичних питань. Листи батьків воїнів, що 

загинули в Афганістані. Списки, анкети делегатів обласних зборів.
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Дніпропетровська обласна організація Демократичної партії України

Днепропетровская областная организация Демократической партии 

Украины

Ф. Р-6516, 10 од. зб., 1990–1999 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Організація створена в серпні 1990 р. У травні 1999 р. Демократична партія України була 

об’єднана з Українською республіканською партією і перейменована в Дніпропетровську Сі-

чеславську обласну організацію Української республіканської партії.

Протоколи звітно-виборчих конференцій, засідань ради, загальних зборів, 

статут організації (1990). Листування з однопартійцями та прихильниками про 

діяльність партії. Списки членів організації.

Комітети допомоги голодуючим

Комитеты помощи голодающим

5 фондів, 37 од. зб., 1920–1923 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.

Створені згідно з постановами ВУЦВК у 1921 р. для допомоги населенню в місцевостях, які 

постраждали від неврожаю. Займалися виявленням голодуючих, збором пожертв, розподі-

лом зерна та продуктів. Ліквідовані відповідно до постанови ВУЦВК у вересні 1922 р.

Постанови, обіжчики, інструкції ВУЦВК, Центрального комітету допомо-

ги голодуючим при ВУЦВК, про видачу продовольчої позики, надання допомоги 

голодуючому населенню Поволжжя, відповідальність за порушення при наданні 

допомоги голодуючим. Звернення комісії допомоги голодуючим губвиконкому 

до українського народу про надання допомоги. Протоколи засідань губернської, 

повітової та волосних комітетів допомоги голодуючим. Книги обліку, відомості про 

прибутки та витрати, акти конфіскації продуктів у неплатників податків, одержан-

ня зерна. Списки та відомості про кількість голодуючих та осіб, що одержали до-

помогу, померлих від голоду в Чумаківській волості. Голодні паспорти учасників 

постійної допомоги голодуючим (1922–1923). Заяви, розписки, виправдовувальні 

документи.
Міський:

Катеринославський, ф. Р-3351, 18 од. зб., 1922–1923 рр.

Повітовий:

Катеринославський, ф. Р-2706, 2 од. зб., 1921–1922 рр.

Волосні:

Вишетарасівський, ф. Р-2914, 5 од. зб., 1921–1922 рр.

Томаківський, ф. Р-2915, 8 од. зб., 1920–1923 рр.

Чумаківський, ф. Р-2916, 4 од. зб., 1921–1923 рр.
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7. ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ДРУКОВАНІ ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Катеринославське відділення видавництва Центральної воєнної газети 

«Червона Зірка» 

Екатеринославское отделение издательства Центральной военной газеты 

«Красная Звезда»

Ф. Р-3827, 4 од. зб., 1925–1926 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Діяльність видавництва простежується протягом 1925–1926 рр.

Протоколи засідань виставкової комісії. Посвідчення, довідки співробітників.

Криворізьке відділення державного видавництва України Катеринослав-

ської округи

Криворожское отделение государственного издательства Украины Екате-

ринославской округи

Ф. Р-3621, 1 од. зб., 1926 р. Опис. Рос. мова.

Діяльність установи простежується протягом 1926 р.

Відомості обліку грошових витрат відділення.

Дніпропетровське відділення акціонерного товариства «Школа і книга»

Днепропетровское отделение акционерного общества «Школа и книга»

Ф. Р-3853, 8 од. зб., 1926–1927 рр. Опис. Рос. мова.

Діяльність установи простежується протягом 1926–1927 рр.

Накази по відділенню. Касові документи. Звіти про торгові витрати.

Управління у справах видавництв, поліграфії та книжкової торгівлі вико-

навчого комітету Дніпропетровської обласної ради депутатів трудящих

Управление по делам издательств, полиграфии и книжной торговли испол-

нительного комитета Днепропетровского областного совета депутатов тру-

дящихся

Ф. Р-4815, 432 од. зб., 1964–1974 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Створено відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР у лютому 1964 р. у складі промислово-

го облвиконкому. Згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР у вересні 1972 р. перетворе-

не в Управління у справах видавництв, поліграфії та книжкової торгівлі облвиконкому. Здій-

снювало керівництво видавництвом місцевої преси, поліграфією та книжковою торгівлею в 

області.

Накази з основної діяльності. Протоколи засідань ради обласного управ-

ління друку. Плани, звіти щодо впровадження нової техніки, раціоналізації і ви-

нахідництва, річні звіти з основної діяльності міських і районних редакцій. Зведені 

статистичні звіти. Техпромфінплани. Документи про роботу з кадрами. Листи наго-

роджень передовиків виробництва орденами і медалями СРСР (1966).

Дніпропетровське обласне управління з охорони державних таємниць друку 

Днепропетровское областное управление по охране государственных тайн 

в печати

Ф. Р-4559, 266 од. зб., 1945–1989 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Відновило діяльність у 1945 р. як обласне управління у справах літератури та видавництв 
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(облліт). З 1954 р. – управління з охорони воєнних і державних таємниць друку облвиконко-

му, з 24 вересня 1966 р. – управління з охорони державних таємниць друку облвиконкому. 

Здійснювало заходи з охорони державних таємниць у засобах масової інформації.

Накази та розпорядження начальника управління з основної діяльності. Пла-

ни роботи управління, доповідні записки та інформації про виконання постанов 

ЦК КПРС і Компартії України. Перспективні плани роботи управління. Інформації, 

довідки, звіти в Главліт УРСР про роботу управління. Штатні розклади зі змінами 

та доповненнями. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Фінансові 

документи.

Редакції міських та районних газет

Редакции городских и районных газет

12 фондів, 572 од. зб., 1943–1977 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Діяльність установ простежується протягом 1943–1977 рр.

Накази з основної діяльності редакцій газет «Дзержинець», «Прапор Лені-

на», «Червона зірка», «Степова зоря», «Приорільська правда». Тематичні плани, 

звіти про роботу редакцій. Листи робочих та сільських кореспондентів і фотокарт-

ки. Штатні розклади. Відомості на видачу зарплатні. Кошториси адміністративно-

господарських витрат. Статистичні звіти про чисельність персоналу редакції газети 

«Червона Зоря», склад спеціалістів з вищою та середньою освітою редакції газети 

«Приорільська правда». Газети «Павлоградська правда» (1946, 1958, 1959–1961), 

«Світло Жовтня» (1962), «Приорільська правда» Царичанського району.
Міські:

«Дзержинець» (м. Дніпродзержинськ), ф. Р-5988, 60 од. зб., 1943–1970 рр.

«Молодий ленінець» (м. Дніпропетровськ), ф. Р-4513, 16 од. зб., 1956–1962 рр.

«Червоний гірник» (м. Кривий Ріг), ф. Р-5393, 53 од. зб., 1944–1966 рр.

«Світло життя» (м. Павлоград), ф. Р-4843, 61 од. зб., 1943–1966 рр.

Районні:

«Приорільська правда» (Котовський район), ф. Р-2827, 14 од. зб., 1944–1945 рр.

«Червона зірка» (Межівський район), ф. Р-6310, 29 од. зб., 1943–1945, 1948–1950, 1952–

1959, 1962,1965–1973 рр.

«Червона Зоря» (Петриківський район), ф. Р-5235, 52 од. зб., 1944–1953 рр.

«Степова зоря» (Петропавлівський район), ф. Р-6289, 57 од. зб., 1949–1977 рр.

«Ударний фронт» (П’ятихатський район), ф. Р-6380, 45 од. зб., 1953–1969 рр.

«Ленінські заповіти» (Синельниківський район), ф. Р-4693, 50 од. зб., 1944–1970 рр.

«Приорільська правда» (Царичанський район), ф. Р-5368, 110 од. зб., 1945, 1946, 1950, 1958–

1972 рр.

«Прапор Леніна» (Широківський район), ф. Р-5979, 25 од. зб., 1965–1970 рр. 

Видавництво «Зоря», м. Дніпропетровськ

Издательство «Заря», г. Днепропетровск

Ф. Р-4814, 135 од. зб., 1944–1963 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Існувало з 1944 р., підпорядковувалося управлінню у справах поліграфії і видавництва облви-

конкому, з 1949 р. – Управлінню у справах поліграфічної промисловості, видавництв і книжко-

вої торгівлі облвиконкому, з березня 1953 р. – Управлінню культури облвиконкому. Видавало 

окрім газет іншу друковану продукцію.

Накази з основної діяльності управління, редакції журналу «Блокнот агіта-

тора». Річні звіти з основної діяльності, обласної і районної типографій. Фінансові 

та виробничі плани обласної, міських і районних типографій. Звіти про чисельність 

і склад спеціалістів поліграфічних підприємств області. Штатні розклади персона-

лу редакцій газет «Зоря» і «Дніпровська правда» (1944–1946). Кошториси витрат. 
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Дніпропетровське обласне книжкове видавництво «Промінь»

Днепропетровское областное книжное издательство «Луч»

Ф. Р-4614, 1913 од. зб., 1951–1984 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Створене в 1955 р. як книжкова редакція при Дніпропетровському обласному газетно-жур-

нальному видавництві. З 1959 р. – обласне книжкове видавництво облвиконкому.

З 1964 р. – видавництво «Промінь».

У завдання видавництва входило видання книжок і брошур в установах промисловості та сіль-

ського господарства, культурно-просвітницьких закладах, краєзнавчої, туристичної і худож-

ньої літератури місцевих авторів.

Накази з основної діяльності видавництва (1967–1972). Статут видавниц-

тва (1964, 1970). Протоколи засідань редакційної ради. Тематичні і промислово-

фінансові плани (1955–1972), перспективний план (1962–1965), звіти про випуск 

та розповсюдження готової продукції, виконання плану з праці і випуску печатної 

продукції (1954–1972). Авторські рукописи з редакторськими правками по редак-

ціям: суспільно-політичної літератури; передового досвіду роботи в промисловості 

і сільському господарстві; виробничо-технічної, краєзнавчої, художньої літерату-

ри. Рецензії і редакційні висновки на художні твори. Листування з авторами з пи-

тань видавництва. Путівник по місцях комсомольської слави Дніпропетровщини. 

Альбоми: «Види Дніпропетровська», «Дніпропетровський державний історичний 

музей». Штатні розклади.

Дніпропетровське відділення державного статистичного видавництва 

«Держстатвидат» 

Днепропетровское отделение государственного статистического издатель-

ства «Госстатиздат»

Ф. Р-3798, 73 од. зб., 1943–1954 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Створено на підставі наказу Управління бланковидавництва ЦСУ Держплану СРСР у листопаді 

1943 р. Виготовляло та постачало бланки обліково-звітної документації.

Ліквідоване на підставі наказу Держстатвидавництва ЦСУ СРСР у жовтні 1954 р. 

Накази, розпорядження дирекції. Листування про роботу Дніпропетров-

ського відділення. Промфінплани, бухгалтерські річні звіти. Штатні розклади. 

Розрахункові відомості з зарплатні. Особові справи робітників.

РАДІОМОВЛЕННЯ 

Редакція радіомовлення «Останні новини», с. Сурсько-Литовське Дніпро-

петровського району і області

Редакция радиовещания «Последние новости», с. Сурско-Литовское Дне-

пропетровского района и области

Ф. Р-2883, 65 од. зб., 1940–1941 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Діяльність установи простежується протягом 1940–1941 рр.

Накази Всесоюзного і Дніпропетровського обласного комітетів радіофікації 

і радіомовлення про роботу вузлових редакцій, своєчасне надання звітності. На-

кази з особового складу. Тексти радіопередач. Листування з Дніпропетровським 

обласним радіокомітетом щодо покращення роботи вузлових редакцій, порядок 

оформлення документації на проведення грошових операцій.
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ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Дніпропетровський обласний комітет радіомовлення і телебачення

Днепропетровский областной комитет радиовещания и телевидения

Ф. Р-4418, 1177 од. зб., 1943–1973 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Створений у 1943 р. як обласний радіокомітет. З 1944–1946 рр. знаходився у віданні Україн-

ського республіканського комітету радіофікації та радіомовлення при РНК УРСР, з 1947 р. – при 

Раді Міністрів УРСР, з 1951 р. – комітет радіофікації при виконкомі обласної Ради депу-

татів трудящих, з 1953 р. – відділ радіоінформації при обласному управлінні культури, 

з 1955 р. – обласна редакція радіоінформації при обласному відділі культури, 

з 1957 р. – обласний комітет радіоінформації при виконкомі обласної Ради депутатів трудящих, 

з 1958 р. – Комітет з радіомовлення і телебачення при виконкомі обласної Ради депутатів тру-

дящих, з 1971 р. – комітет радіомовлення і телебачення виконкому обласної Ради депутатів 

трудящих. Відало питаннями радіомовлення і телебачення на території області.

Накази по комітету. Плани роботи, тексти радіопередач, програми радіо і 

телепередач, звіти про роботу комітету і районних редакцій радіомовлення. Довід-

ки, доповідні записки, огляди про діяльність комітету, пропаганду революційних і 

трудових традицій, тематику передач. Тексти теле- і радіопередач суспільно-полі-

тичних, промислових, сільськогосподарських, літературно-драматичних, музич-

них редакцій, передач останніх новин, для молоді, для дітей і юнацтва, учбового 

телебачення. Тексти про життя та діяльність П. Дибєнко, Героїв Радянського Союзу, 

які приймали участь у боях за визволення Дніпропетровської області від нацист-

ських окупантів; пуск Дніпропетровського шинного заводу (1962), 150-річчя з дня 

народження Т. Шевченка, 50-річчя створення СРСР, історію Дніпропетровської об-

ласної партійної організації, творчість письменників Ф. Залати, П. Загребельного, 

С. Чорнобривця, доповіді і виступи голови радіокомітету та директора телестудії. 

Рецензії та радіопередачі районних редакцій радіомовлення. Дикторські тексти 

до кінофільмів, створених на телестудії. Фінансові плани, річні бухгалтерські звіти, 

штатні розклади.

Дніпропетровська студія телебачення

Днепропетровская студия телевидения

Ф. Р-4651, 780 од. зб., 1958–1971 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створена згідно наказу Комітета радіомовлення і телебачення при Раді Міністрів УРСР від 

7 квітня 1958 р. Займалася підготовкою та проведенням телевізійних передач.

Накази обласного комітету радіомовлення і телебачення, накази студії. По-

ложення про Дніпропетровську студію телебачення (1958). Плани роботи, звіти 

про телепередачі студії. Нариси, лекції, бесіди, сценарії телепередач. Дикторські 

тексти до кінофільмів, створених на телестудії. Фінансовий план, плани з праці. 

Штатні розклади, кошториси адміністративно-господарських витрат. Відомості 

про склад спеціалістів з вищою та середньою спеціальною освітою. Документи про 

роботу з кадрами. 
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8. ПРАЦЯ. ОРГНАБІР ТА ПЕРЕСЕЛЕННЯ

Відділи праці виконавчих комітетів рад робітничих, селянських та черво-

ноармійських депутатів

Отделы труда исполнительных комитетов советов рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов

6 фондів, 199 од. зб., 1919, 1921, 1924–1930, 1932–1934 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. 
мови.

Відділ праці Катеринославської губернської Ради створений згідно з декретом Тимчасового 

робітничо-селянського уряду України та постановою Наркомату праці України від 26 грудня 

1918 р. Припинив діяльність у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному поділі – 

ліквідацією губерній відповідно до постанови ВУЦВК та РНК УРСР від 3 червня 1925 р.

Відділ праці Дніпропетровської обласної Ради створений у 1932 р. у складі виконкому облас-

ної Ради при утворенні Дніпропетровської області. Скасований у зв’язку з ліквідацією Нарко-

мату праці УРСР у вересні 1933 р. та переданням функцій органам профспілок.

Відділ праці Дніпропетровської окружної Ради створений у 1923 р. як структурний підроз-

діл Катеринославського, з 20 липня 1926 р. – Дніпропетровського виконавчого комітету ок-

ружної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів. Мав назву інспектура 

праці, потім – відділ праці. Припинив діяльність у зв’язку з постановою ВУЦВК та РНК УРСР від 

2 вересня 1930 р. «Про ліквідацію округів».

Займалися питаннями, пов’язаними із застосуванням робочої сили в промисловості, транс-

порті, сільському господарстві, торгівлі та інших галузях, контролем за дотриманням трудо-

вого законодавства, боротьбою з безробіттям, розподілом робочої сили, обліком резервів 

праці і спеціалістів у різних галузях народного господарства, охороною праці, регулюванням 

заробітної платні, наглядом за технікою безпеки.

Декрети, постанови, розпорядження, директиви, інструкції, обіжники РНГ, 

СРСР, ВРНГ, НК праці СРСР та УРСР, Центрального управління соціального страху-

вання, Катеринославського губернського відділу праці, Дніпропетровського окр-

виконкому, Нікопольського міськвиконкому та відділу праці про націоналізацію 

рудної та марганцевої промисловості, складання мобпланів, облік та бронювання 

робочої сили, призов до армії тилоополченців, облік командного складу, працевлаш-

тування демобілізованих, організацію відділів праці при виконкомах, порядок при-

ймання та звільнення працівників, утворення біржі праці, обов’язкове соціальне 

страхування трудящих, допомогу жертвам контрреволюції, права та обов’язки 

фабрично-заводських комітетів, охорону праці, перехід на восьмигодинний робо-

чий день, встановлення персональних окладів, зберігання та ведення таємного ді-

ловодства, чистку пенсіонерів. Витяги з протоколів засідань політбюро ЦК ВКП(б), 

фракції Катеринославського та Дніпропетровського окрвиконкомів про боротьбу 

з безробіттям, влаштування на роботу відповідальних співробітників, проведення 

українізації, допомогу неврожайним селам, проведення хлібозаготівельної кам-

панії, робітниче постачання та зниження цін, реалізацію селянського займу, жит-

лове будівництво. Накази з особового складу. П’ятирічний план науково-дослідних 

праць лабораторії інституту праці. Звіти про наявність та рух робочої сили на заво-

дах військової промисловості, в кустарній та ремісничий промисловості, вільну ро-

бочу силу різних кваліфікацій, техніку безпеки, травматизм, статистичні відомості 

про оздоровлення праці на військових підприємствах. Листування з НК праці УРСР, 

Дніпропетровським обласним відділом ДПУ, райвиконкомами, міськими Радами, 

заводами Дніпропетровської області з особового складу, про іноземних праців-

ників в СРСР, побутові умови мобробітників, штати спецчастин, облік командно-

го складу, оплату праці спецпрацівників, укомплектування інженерно-технічним 

персоналом заводів оборонного значення, науково-дослідницьку роботу, аварії 

та нещасні випадки на заводах, організацію праці, соцстрахування. Документи 

обстеження діяльності заводів ім. Петровського та ім. Дзержинського. Списки та 

статистичні відомості про склад апарату відділу праці, інспекторів районних вико-

навчих комітетів та міськрад, робітників та службовців державних установ і при-
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ватних підприємств, командного складу, учасників громадянської війни, червоно-

армійців та червоних партизанів.
Губернський:

Катеринославський, ф. Р-5036, 3 од. зб.,1921, 1924 рр.

Обласний:

Дніпропетровський, ф. Р-1864, 36 од. зб., 1932–1934 рр.

Окружні: 

Дніпропетровський, ф. Р-122, 87 од. зб., 1925–1930 рр.

Павлоградський, ф. Р-3359, 2 од. зб., 1926 р.

Повітовий:

Верхньодніпровський, ф. Р-4052, 5 од. зб., 1919 р. 

Міський:

Нікопольський, ф. Р-4068, 66 од. зб., 1919 р.

Відділ переселення виконавчого комітету Дніпропетровської обласної 

Ради депутатів трудящих

Отдел переселения исполнительного комитета Днепропетровского област-

ного Совета депутатов трудящихся

Ф. Р-4476, 26 од. зб., 1945–1954 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Створений у 1945 р. відповідно до постанови Ради Народних Комісарів УРСР. У 1955 р. був 

об’єднаний з відділом організованого набору робітників.

Рішення, постанови обласного комітету КП України та облвиконкому про 

розселення та влаштування переселенців з Західних областей України та Польщі 

(1946–1951). Плани, звіти, інформації, довідки, листування про приймання, розсе-

лення переселенців, їх господарське та трудове влаштування.

Відділ організованого набору робітників Дніпропетровського обласного 

управління трудових резервів

Отдел организованного набора работников Днепропетровского областно-

го управления трудовых резервов

Ф. Р-4477, 27 од. зб., 1948–1954 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Обласна контора організованого набору робітників створена згідно з постановою Ради 

Міністрів СРСР у листопаді 1947 р. З липня 1953 р. реорганізована у відділ оргнабору. Під-

порядковувалася Головному управлінню трудових резервів СРСР. У 1955 р. відділ оргнабору 

був об’єднаний з відділом переселення. Займались організованим набором робочої сили на 

промислові та будівельні підприємства області.

Рішення Дніпропетровського облвиконкому. Звіти про виконання постанов 

РМ СРСР про упорядкування організованого набору робітників, виконання планів 

оргнабору. Річні та квартальні звіти, акти про фінансово-господарську діяльність, 

чисельність працівників відділу. Штатні розклади та кошториси.

Дніпропетровська міжобласна контора організованого набору робітників 

Всесоюзної контори «Союзтрансоргнабір» Міністерства шляхів сполучен-

ня СРСР

Днепропетровская межобластная контора организованного набора работ-

ников Всесоюзной конторы «Союзтрансоргнабор» Министерства путей со-

общения СССР

Ф. Р-3796, 141 од. зб. 1929, 1947–1954 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Створена згідно з наказом Міністерства шляхів сполучення СРСР у лютому 1948 р. 

Займалась організованим набором робітників та відправкою їх до місця роботи на підпри-

ємства залізничного транспорту. Ліквідована згідно наказу Міністерства шляхів сполучення 

СРСР у 1954 р.

Накази, розпорядження, обіжники Міністерства шляхів сполучення СРСР, 
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Всесоюзної контори «Союзтрансоргнабір». Накази, розпорядження з основної 

діяльності та особового складу, положення про Дніпропетровську міжобласну 

контору «Союзтрансоргнабір». Оперативні плани організованого набору робітни-

ків, звіти, відомості, листування про відправлення робітників, взаєморозрахунки 

з фінансових та господарських питань. Особові рахунки, особові справи, трудові 

книжки робітників та службовців.

Відділ праці виконавчого комітету Дніпропетровської обласної Ради на-

родних депутатів

Отдел труда исполнительного комитета Днепропетровского областного Со-

вета депутатов трудящихся

Ф. Р-4478, 360 од. зб., 1955–1961 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Створений як відділ організованого набору робітників та переселення згідно з наказом Дні-

пропетровського облвиконкому від 18 серпня 1955 р. при об’єднанні обласних відділів орг-

набору та переселення. Підпорядковувався головному управлінню оргнабору робітників та 

переселення при Раді Міністрів УРСР. 

З травня 1967 р. реорганізований у відділ використання трудових ресурсів, а з лютого 1977 р. 

у відділ праці.

Займався організованим набором робітників для роботи у промисловості, будівництві, транс-

порті, сільському господарстві, а також переселенням громадян та прийняттям переселенців 

з інших областей.

Накази Держкомітету Ради Міністрів УРСР, Головного управління організо-

ваного набору щодо діяльності відділу. Накази з основної діяльності та особово-

го складу. Протоколи обласних виробничих нарад уповноважених та інспекторів. 

Плани оргнабору та переселення робітників, звіти про роботу відділу, використан-

ня трудових ресурсів. Річні статистичні звіти про переселення та оргнабір. Рішен-

ня, положення, постанови, інформації, відомості, довідки про виконання планів 

міжреспубліканського переселення родин робітників та службовців, будівництво 

будинків для переселенців, освоєння кредитів, працевлаштування молоді та ви-

пускників шкіл, використання праці жінок та пенсіонерів, перепідготовку робочої 

сили, сполучення професій та спеціальностей. Штатні розклади, кошториси ад-

міністративно-управлінських видатків, звіти про фінансово-господарську діяль-

ність. Документи про роботу профспілкового комітету.
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9. СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Інспектури та відділи соціального забезпечення виконавчих комітетів рад 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

Инспектуры и отделы социального обеспечения исполнительных комитетов 

советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

5 фондів, 7253 од. зб., 1919–1937 рр. Описи. Рос., укр. мови 

Катеринославська губернська інспектура соціального забезпечення діяла з 1919 р. Підпо-

рядковувалася Наркомату соцзабезпечення УСРР. Припинила діяльність у зв’язку зі змінами 

в адміністративно-територіальному поділі – ліквідацією губерній, відповідно до постанови 

ВУЦВК та РНК УСРР у червні 1925 р.

Дніпропетровська окружна інспектура створена як структурний підрозділ Катеринослав-

ського, з 20 липня 1926 р.-Дніпропетровського виконкому згідно з постановою Центральної 

адміністративно-територіальної комісії в лютому 1923 р. Припинила діяльність у 1930 р. 

Повітові відділи соцзабезпечення створені згідно з Декретом Тимчасового робітничо-селян-

ського уряду України від 14 січня 1919 р. Припинили діяльність у зв’язку з ліквідацією повітів 

відповідно до постанови ВУЦВК від 9 травня 1923 р.

Займалися призначенням та розподілом допомог і пенсій, організацією та керівництвом 

комітетами взаємодопомоги і мережею інвалідної кооперації, державним забезпеченням 

інвалідів війни, червоноармійців та їхніх родин, турботою про будинки для інвалідів, літніх 

людей та сиріт.

Розпорядження, директиви, циркуляри, інструкції Наркомату соціального 

забезпечення УСРР про мобілізаційну роботу, таємне листування, плани евакуа-

ції, допуск осіб до ведення таємного діловодства, роботу інвалідів в умовах війни, 

забезпечення інвалідів протезами, порядок складання кошторисів. Заяви, посвід-

чення, списки, акти про огляд стану здоров’я червоноармійців, інвалідів, сиріт, 

вдів, працівників рудників з метою одержання пенсій та допоміг. Особові справи 

пенсіонерів (1924–1937).
Губернська:

Катеринославська інспектура, ф. Р-1908, 675 од. зб., 1924–1930 рр.

Окружна:

Дніпропетровська інспектура, ф. Р-585, 1785 од. зб., 1923–1936 рр.

Міська:

Дніпропетровська інспектура, ф. Р-2727, 4765 од. зб., 1924–1937 рр.

Повітові відділи:

Криворізький, ф. Р-5044, 26 од. зб., 1920–1922 рр.

Павлоградський, ф. Р-4056, 2 од. зб., 1919 рр.

Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Дніпропетровської 

обласної Ради депутатів трудящих

Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Днепропетров-

ского областного Совета депутатов трудящихся

Ф. Р-5282, 518 од. зб., 1944–1967 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Організований в 1932 р., у зв’язку з утворенням Дніпропетровської області. Поновив свою 

діяльність у 1943 р. У 1946 р. до відділу соцзабезпечення приєднаний відділ державного за-

безпечення і побутового улаштування інвалідів війни, родин загиблих військовослужбовців. 

З 1956 р. відділу передані функції допомоги багатодітним та самотнім матерям. Основними 

функціями обласного відділу соціального забезпечення стали: забезпечення та видача вста-

новлених законодавством пенсій, пільг та допомог громадянам; здійснення практичної допо-

моги міським, районним відділам соцдопомоги, обласним, міжрайонним ЛТЕК, будинкам для 

людей похилого віку та інвалідів, багатодітним та самотнім матерям; працевлаштування та 

професійне забезпечення інвалідів та членів родин, що втратили годувальника.

У 1963 р. відділ передав свої функції двом облсоцзабезам – промисловому та сільському. Від-

повідно до Указу Президії Верховної Ради УРСР від 1 грудня 1964 р., промисловий та сільський 

облсоцзабези були об’єднані в єдиний обласний відділ соціального забезпечення.

Накази з основної діяльності. Протоколи обласних та виробничих нарад пра-

цівників міських та районних відділів соцзабезпечення. П’ятирічний план розвитку 
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мережі будинків інвалідів (1956–1960), виробничо-фінансові плани роботи відді-

лу. Довідки, інформації, доповідні записки про працевлаштування інвалідів Другої 

Світової війни, поширення пільг їм та членам родин загиблих військовослужбов-

ців. Документи про передові методи роботи у Верхівцевському будинку інвалідів 

та Петропавлівському районному відділі соцзабезпечення. Звіти, зведені статис-

тичні звіти про роботу, фінансово-господарську діяльність та чисельність праців-

ників обласного, міських та районних відділів соцзабезпечення, ЛТЕК, будинків ін-

валідів та дитячих будинків, про чисельність пенсіонерів та їх працевлаштування, 

виплату державної допомоги багатодітним та самотнім матерям. Матеріали про 

представлення до нагород Почесними грамотами працівників органів соцзабез-

печення. Штатні розклади установ соцзабезпечення області, кошториси витрат на 

утримання будинків для людей похилого віку та інвалідів.

Управління з питань розвитку та реформування соціальної та гуманітарної сфе-

ри Дніпропетровської обласної державної адміністраії, м. Дніпропетровськ

Управление по вопросам развития и реформирования социальной и гума-

нитарной сфер Днепропетровской областной государственной админист-

рации, г. Днепропетровск

Ф. Р-6560, 14 од. зб., 2000–2007 рр. Описи. Укр. мова.

Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації від 12.06.2000 р. «Про упорядкуван-

ня структури обласної державної адміністрації» було створено Управління з питань розвитку 

та реформування соціальної та гуманітарної сфери. В 2007 році було прийнято рішення про 

ліквідацію управління. 

Положення про управління, відділи та сектори управління. Накази начальни-

ка управління з основної діяльності та з особового складу. Річні плани асигнувань 

та лімітні довідки до них. Кошториси доходів та витрат. Штатні розклади. Відомості 

нарахування заробітної платні.

Відділ у справах національностей та міграції Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації, м. Дніпропетровськ

Отдел по делам национальностей и миграции Днепропетровской областной 

государственной администрации, г. Днепропетровск

Ф. Р-6563, 22 од. зб., 1995–2005 рр. Опис. Укр. мова.

Діяльність організації простежується протягом 1995-2005 рр.

Інформація, довідки з питань основної діяльності відділу та управління. Річ-

ні фінансові звіти. Штатні розклади.

Міські, районні відділи соціального забезпечення

Городские, районные отделы социального обеспечения 

27 фондів, 2199 од. зб., 1935–1941, 1943–1976 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Знаходились у структурі виконавчих комітетів районних Рад депутатів трудящих, підпорядко-

вувалися Дніпропетровському обласному відділу соціального забезпечення. Поновили свою 

діяльність після визволення міст і районів від нацистських загарбників у 1943–1944 рр.

До основних функцій відділів відносилися: забезпечення правильного і своєчасного призна-

чення та виплат пенсій і допомоги, надання матеріальної допомоги родинам загиблих в роки 

Вітчизняної війни та інвалідам війни і праці, подання до нагород багатодітних матерів, кон-

троль за роботою ЛТЕК, працевлаштування інвалідів війни, дитинства і праці.

Накази завідуючих відділів з основної діяльності та особового складу. Поста-

нови та протоколи засідань громадської ради при районних відділах соцзабезпе-

чення. Квартальні плани роботи відділів. Річні звіти, баланси, довідки про виплату 

пенсій та допомоги. Статистичні звіти відділів соцзабезпечення про чисельність 
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пенсіонерів, облік інвалідів війни, їх працевлаштування і матеріально-побутове 

обслуговування, пенсіонерів праці, пенсіонерів – членів колгоспів, інвентаризацію 

пенсійних справ та особових рахунків пенсіонерів, соцстрахування. Акти, інфор-

мації, пояснювальні записки, пропозиції, довідки про перевірку роботи районних 

відділів соцзабезпечення та ЛТЕК вищими радянськими органами. Листування з 

обласним виконкомом та відділом соціального забезпечення з питань нарахуван-

ня та виплат пенсій, поліпшення пенсійного обслуговування трудящих та роботи 

громадської ради. Документи (списки, довідки, свідоцтва ) про нагородження 

багатодітних матерів орденами та медалями. Штатні розклади, кошториси ад-

міністративно-управлінських витрат відділів.
Міські:

Марганецький, ф. Р-5961, 61 од. зб., 1945–1948 рр. 

Нікопольський, ф. Р-5943, 100 од. зб., 1946–1972 рр.

Новомосковський, ф. Р-4601, 156 од. зб., 1943–1973 рр.

Орджонікідзевський, ф. Р-6132, 49 од. зб., 1965–1973 рр.

Павлоградський, ф. Р-5442, 52 од. зб., 1963–1968 рр.

Синельниківський, ф. Р-6176, 7 од. зб., 1963–1964 рр.

м. Дніпропетровськ:

Ленінський, ф. Р-5319, 57 од. зб., 1952–1968 рр.

м. Кривий Ріг:

Дзержинський, ф. Р-6363, 66 од. зб., 1961–1976 рр.

Жовтневий район, ф. Р-6362, 53 од. зб., 1952–1976 рр.

Центрально-міський, ф. Р-6144, 67 од. зб., 1944–1972 рр.

Районні:

Васильківський, ф. Р-6215, 101 од. зб., 1944–1973 рр.

Котовський, ф. Р-3210, 4 од. зб., 1943–1965 рр.

Криворізький, ф. Р-2816, 46 од. зб., 1941, 1965–1969 рр.

Криничанський, ф. Р-4665, 110 од. зб., 1943–1974 рр.

Межівський, ф. Р-6311, 86 од. зб., 1946–1962, 1965–1976 рр.

Нікопольський, ф. Р-5952, 33 од. зб., 1965–1968 рр.

Новомосковський, ф. Р-5735, 91 од. зб., 1963–1976 рр.

Павлоградський, ф. Р-6149, 84 од. зб., 1963–1968 рр.

Перещепинський, ф. Р-4423, 42 од. зб., 1941, 1943–1962 рр.

Петропавлівський, ф. Р-2818, 121 од. зб., 1941, 1945–1969 рр.

Покровський, ф. Р-3435, 249 од. зб., 1935–1941, 1943–1975 рр.

П’ятихатський, ф. Р-6088, 188 од. зб., 1943–1976 рр.

Синельниківський, ф. Р-4684, 186 од. зб., 1944–1976 рр.

Софіївський, ф. Р-5753, 59 од. зб., 1945–1968 рр.

Царичанський, ф. Р-5849, 82 од. зб., 1944–1969 рр.

Широківський, ф. Р-5972, 21 од. зб., 1965–1970 рр.

Щорський, ф. Р-4666, 28 од. зб., 1950–1962 рр.

Комітети допомоги хворим, пораненим червоноармійцям та інвалідам 

війни виконавчих комітетів рад робітничих, селянських та червоноармій-

ських депутатів

Комитеты помощи больным, раненым красноармейцам и инвалидам вой-

ны исполнительных комитетов советов рабочих, крестьянских и красноар-

мейских депутатов

2 фонди, 2 од. зб., 1921, 1924–1926 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створені згідно з постановою ВУЦВК «Про комітети допомоги хворим та пораненим черво-

ноармійцям та інвалідам війни» від 26 травня 1920 р. з метою залучення до виробництва і 

надання трудової допомоги інвалідам війни шляхом організації інвалідних майстерень, 

сільськогосподарських колоній, артілей та сприяння інвалідній кооперації.

Постанови Всеукраїнського Центрального виконавчого комітету та Ради На-

родних комісарів УРСР. Положення про кустарно-виробниче управління Всеросій-

ського комітету допомоги хворим та пораненим червоноармійцям. Книга телеграм 

начальникам евакопунктів, шпиталів, профспілковим організаціям щодо засідань, 

які мають відбутися.
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Губернський:

Катеринославський, ф. Р-3742, 1 од. зб., 1921 р. 

Окружний:

Катеринославський, ф. Р-3333, 1 од. зб., 1924–1926 рр.

Комітети і товариства взаємодопомоги

Комитеты и общества взаимопомощи

11 фондів, 265 од. зб., 1922–1935 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови.

Створені згідно з постановою ВУЦВК та РНК України у 1921 р. Відносилися до системи Народ-

ного Комісаріату соціального забезпечення. Свої функції здійснювали шляхом усілякої трудо-

вої та матеріальної допомоги інвалідам війни та праці, родинам червоноармійців.

Постанови ВУЦВК та РНК УРСР про відведення землі сільським комітетам 

взаємодопомоги, звільнення інвалідів від промислового податку, дозвіл для інва-

лідів на вільну торгівлю. Постанови, обіжники, інструкції Катеринославського гу-

бернського виконавчого комітету робітничих, селянських та червоноармійських 

депутатів Запорізького окружного та районних комітетів взаємодопомоги про про-

ведення сівби та передвиборчої кампанії, боротьбу з дитячою безпритульністю, 

надання пільг родинам військовослужбовців, самооподаткування. Доповідні за-

писки, плани, звіти, зведення про роботу районних та сільських комітетів взаємодо-

помоги. Протоколи пленумів, засідань президії та членів комітетів. Списки, заяви, 

особові справи, відомості заробітної платні членів комітетів взаємодопомоги.
Міський комітет:

Дніпропетровський, ф. Р-2932, 38 од. зб., 1930–1935 рр.

Районні комітети:

Покровський, ф. Р-2784, 118 од. зб., 1922–1928 рр.

Томаківський, ф. Р-2913, 73 од. зб., 1923–1930 рр.

Волосні комітети:

Миколо-Польський, ф. Р-2780, 6 од. зб., 1922–1933 рр. 

Томаківський, ф. Р-2912, 1 од. зб., 1922 р.

Сільські комітети та товариства:

Надіє-Слов’янське, ф. Р-2936, 3 од. зб., 1925–1926 рр.

Олександрівське, ф. Р-2933, 1 од. зб., 1925–1927 рр.

Петрівський, ф. Р-2829, 8 од. зб., 1924–1927 рр.

Романківське, ф. Р-2923, 1 од. зб., 1926–1929 рр.

Сурсько-Покровське, ф. Р-3434, 11 од. зб., 1922–1932 рр.

Широчанське, ф. Р-3728, 5 од. зб., 1925–1929 рр.
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10. ПЛАНУВАННЯ

Обласна планова комісія виконавчого комітету Дніпропетровської облас-

ної Ради депутатів трудящих

Областная плановая комиссия исполнительного комитета Днепропетров-

ского областного Совета депутатов трудящихся

Ф. Р-4464, 3279 од. зб., 1944–1989 рр., Описи. Каталог. Рос., укр. мови.

Створена в 1932 р. як планова комісія виконкому Дніпропетровської обласної ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів. Підпорядковувалася Держплану УРСР. Розробляла 

проекти перспективних і річних планів розвитку народного господарства і соціально-культур-

ного будівництва Дніпропетровської області, контролювала їх виконання, здійснювала мето-

дичне керівництво і контроль за діяльністю міських і районних планових комісій.

Накази з основної діяльності та особового складу. Протоколи засідань об-

ласної планової комісії, нарад з головами міських і районних планових відділів. 

П’ятирічні, семирічний (1959–1965) перспективні, річні плани відбудови і розвит-

ку промисловості області, плани економічного і соціально-культурного розвитку, 

роботи підприємств місцевої промисловості і промислової кооперації, транспор-

ту, громадського харчування, житлово-комунального та шляхового господарства, 

капітального будівництва, сільського господарства, товарообігу, відділів народної 

освіти, культури і охорони здоров’я; звіти, підсумки про їх виконання по містах та 

районах області. Проекти планів розширення виробництва, впровадження нової 

техніки та автоматизації на підприємствах області. Документи міських і район-

них органів планування про комплексну забудову нових житлових масивів (1968). 

Плани і звіти про розвиток зелених зон міст і сел області. Документи про будів-

ництво Каховської ГЕС (1953–1954). Техніко-економічна характеристика міст об-

ласті (1966). Списки промислових підприємств м. Нікополя (1947). Плани розвитку 

сільського господарства, закупівлі сільгосппродуктів, основні показники вироб-

ничо-фінансових планів господарств, звіти про їх виконання, доповідні записки, 

відомості про розширення посівних площ, зберігання та ефективне використання 

зрошуваних земель. Довідки, інформації, аналізи, таблиці капітального, житлово-

побутового будівництва і побутове обслуговування на території області; економіч-

ні підстави прейскурантів оптових і роздрібних цін на промислові, продовольчі то-

вари, комунальні послуги. Листування з Радою Міністрів УРСР, Держпланом УРСР, 

міськими та районними відділами планування щодо планування народного госпо-

дарства області. Штатні розклади. Кошториси, звіти про фінансово-господарську 

діяльність. Протоколи загальних зборів місцевих комітетів профспілок.

Планові комісії виконавчих комітетів районних і міських рад депутатів 

трудящих

Плановые комиссии исполнительных комитетов районных и городских со-

ветов депутатов трудящихся

21 фонд, 2304 од. зб., 1930–1941, 1943–1976 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Районні планові комісії створені відповідно до постанови ВУЦВК і РНК УСРР у травні 1931 р. 

Діяльність міських планових комісій простежується з 1944 р. Займалися розробкою перспек-

тивних і поточних планів розвитку народного господарства, соціально-культурного будівниц-

тва на території області і здійснювали контроль за їх виконанням.

Рішення районних та міських виконкомів щодо роботи планових комісій. 

Протоколи засідань планових комісій. Проекти. Плани розвитку народного гос-

подарства районів та міст, капітального будівництва, річні плани відбудови і роз-

витку промисловості в районах; випуску валової продукції підприємствами, това-

рообігу, громадського харчування, побутового обслуговування, звіти, відомості, 

довідки про їх виконання. Плани благоустрою, озелененню населених пунктів 



140

області. Довідки, інформації про стан міських господарств. Історичні відомості, 

економіко-географічні характеристики населених пунктів області. Документи про 

еле ктрифікацію сільських об’єктів, газифікацію м. Верхівцеве, смт. Кринички, з 

обліку і розподілу житлового фонду міст області. Списки громадян м. Павлограда 

(1947).
Районні:

Апостолівська, ф. Р-4007, 26 од. зб., 1944–1945, 1963–1972 рр.

Васильківська, ф. Р-5119, 24 од. зб., 1948–1954, 1956–1965 рр.

Дніпропетровська, ф. Р-4776, 21 од. зб., 1965–1967 рр.

Криничанська, ф. Р-4663, 275 од. зб., 1944–1974 рр.

Межевська, ф. Р-5122, 135 од. зб., 1949–1950, 1956, 1958–1961, 1965–1975 рр.

Нікопольська, ф. Р-5436, 5 од. зб., 1944, 1946, 1952, 1966, 1968 рр.

Новомосковська, ф. Р-4617, 164 од. зб., 1944–1965, 1967–1973 рр.

Павлоградська, ф. Р-4741, 50 од. зб., 1962–1971 рр.

Перещепинська, ф. Р-4720, 51 од. зб., 1949–1962 рр.

Петриківська, ф. Р-4456, 66 од. зб., 1943–1955 рр.

Петропавлівська, ф. Р-5701, 24 од. зб., 1963–1968 рр.

Синельниківська, ф. Р-3337, 215 од. зб., 1937–1938, 1940–1941, 1945–1976 рр.

Царичанська, ф. Р-4685, 161 од. зб., 1946–1972 рр.

Широківська, ф. Р-4454, 65 од. зб., 1952–1959, 1965–1970 рр.

Щорська, ф. Р-4664, 122 од. зб., 1943–1962 рр.

Міські:

Дніпродзержинська, ф. Р-5776, 198 од. зб., 1945–1973 рр.

Дніпропетровська, ф. Р-2807, 179 од. зб., 1930–1939, 1945–1966 рр.

Криворізька, ф. Р-6205, 125 од. зб., 1946–1955, 1958–1975 рр.

Марганецька, ф. Р-5779, 70 од. зб., 1944–1946, 1950–1956, 1958–1959 рр.

Новомосковська, ф. Р-4602, 183 од. зб., 1943–1970 рр.

Павлоградська, ф. Р-4591, 145 од. зб., 1940–1941, 1944–1967 рр.
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11. ФІНАНСИ

Фінансові відділи виконавчих комітетів окружних та повітових рад робіт-

ничих, селянських та червоноармійських депутатів

Финансовые отделы исполнительных комитетов окружных и уездных сове-

тов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

3 фонди, 43 од. зб., 1919, 1923–1930 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Діяльність Нікопольського повітового відділу простежується протягом 1919 р. Окружні відді-

ли діяли з 1923 р. до 1930 р., ліквідовані у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіаль-

ному устрої. Підпорядковувалися фінансовому відділу губвиконкому. Складали повітовий, 

окружний бюджет, контролювали дотримання фінансової дисципліни.

Декрет РНК УСРР про допомогу жертвам контрреволюції. Директиви, по-

станови, інструкції, положення Наркомату фінансів УСРР Катеринославського 

губернського фінвідділу. Зведена відомість про виконання прибуткових кошто-

рисів Павлоградського округу. Накази з основної діяльності повітового фінвідділу. 

Протоколи засідань колегії фінансового відділу виконкому, тарифного комітету 

(ф. Р-5008). Листування з питань кредитування установ, націоналізацію банків Ні-

копольського повітового фінвідділу.
Дніпропетровський, ф. Р-3250, 7 од. зб., 1923–1930 рр.

Нікопольський, ф. Р-5008, 35 од. зб., 1919 р.

Павлоградський, ф. Р-349, 1 од. зб., 1924–1925 рр.

Покровське районне податкове бюро Запорізької округи Катеринослав-

ської губернії

Покровское районное налоговое бюро Запорожского округа Екатери-

нославской губернии

Ф. Р-2882, 90 од. зб., 1921–1923 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Діяльність бюро простежується протягом 1921–1923 рр. Підпорядковувалося продовольчим 

комітетам повітових виконкомів. Здійснювало облік об`єктів оподаткування, займалося зби-

ранням продовольчих податків.

Декрети, постанови, циркуляри, інструкції РНК УСРР, ВУЦВК, повітового ви-

конавчого комітету. Доповіді, звіти волосних податкових інспектур. Відомості про 

надходження продовольчого податку на зсипні пункти. Листування з волосними 

виконкомами щодо проведення продподаткової кампанії. Списки жителів району, 

які отримали насіннєву позику для посіву.

Фінансове управління Дніпропетровської обласної державної адміністра-

ції, м. Дніпропетровськ

Финансовое управление Днепропетровской областной государственной 

администрации, г. Днепропетровск

Ф. Р-3973, 5974 од. зб., 1941, 1943–2001 рр. Описи. Рос. укр. мови.

Створене в 1932 р. як відділ облвиконкому. З березня 1985 р. – фінансове управління облви-

конкому, з квітня 1995 р. – фінансове управління облдержадміністрації; з 1999 р. – Головне 

фінансове управління. Підпорядковувалося Міністерству фінансів УРСР, з 1991 р. – Міністер-

ству фінансів України. Складає обласний бюджет, забезпечує його виконання, контролює ро-

боту районних та міських фінансових відділів.

Розпорядження, рішення облвиконкому зі складання і виконання бюджетів. 

Накази з основної діяльності. Протоколи засідань колегії, нарад завідуючих міських 

і районних фінансових відділів. Проекти бюджетів на утримання органів держав-

ного управління (1987–1990). Проекти, розрахунки, бюджети районних, міських, 

обласних установ, організацій підприємств. Звіти про виконання місцевих бюд-
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жетів. Зведені фінансові плани підприємств місцевого, сільського господарства, 

установ торгівлі, охорони здоров̀ я, соціального забезпечення, освіти і культури. 

Плани, статистичні звіти про відрахування і надходження державних і місцевих 

податків, облік платників податків. Документи з державної реєстрації підприємств 

і установ області. Звіти фінансових органів про роботу по штатах підприємств, 

організацій, установ. Документи групи з наукової організації праці, комісії впро-

вадження і розповсюдження раціоналізаторських пропозицій, методичної ради з 

бухгалтерського обліку і звітності. Листування з міськими і районними фінвідділа-

ми щодо реєстрації підприємств, організацій і установ області. Штатні розклади 

обласного фінуправління. Кошториси видатків установ і підприємств. Довідки, ін-

формації про роботу з кадрами. Протоколи засідань профкому, загальних профс-

пілкових і звітно-виборчих зборів.

Управління фінансових ринків Дніпропетровської обласної державної ад-

міністрації, м. Дніпропетровськ

Управление финансовых рынков Днепропетровской областной государс-

твенной администрации, г. Днепропетровск

Ф. Р-6554, 11 од. зб., 2004–2006 рр. Опис. Укр. мова.

В березні 2004 р. було ліквідоване управління внутрішнього фінансового контролю, аудиту 

та моніторингу та утворене управління фінансових ринків облдержадміністрації. Основними 

завданнями управління були: створення інформаційного продукту з моніторингу: фінансових 

ринків, обласних програм, соціальних фондів, централізованих видатків для прийняття якіс-

них управлінських рішень. Ліквідоване у зв’язку з реорганізацією та ліквідацією структурних 

підрозділів облдержадміністрації в травні 2006 р. 

Накази начальника управління з основної діяльності. Фінансові звіти. Кош-

ториси витрат, плани асигнувань. 

Фінансові відділи виконавчих комітетів районних і міських рад народних 

депутатів

Финансовые отделы исполнительных комитетов районных и городских со-

ветов народных депутатов

45 фондів, 12760 од. зб., 1931, 1935–1941, 1943–1981 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створювалися при виконкомах рад, були місцевими органами Наркомату, з 1946 р. – Міністерства 

фінансів УРСР. Поновили діяльність у 1943–1944 рр. Складали міські і районні бюджети, керували 

діяльністю бюджетних і господарських установ та організацій з використання коштів, надходжен-

ня податків, контролювали дотримання штатних розкладів і фінансової дисципліни.

Директивні вказівки, інструкції Наркомату фінансів УРСР (1935–1941). 

Рішення обласного і районних виконкомів. Накази завідувачів з основної діяль-

ності. Протоколи виробничих нарад. Плани роботи міських і районних фінвідділів. 

Бюджети і проекти бюджетів міст, районів, зведення міських, селищних, сільсь-

ких бюджетів. Звіти, доповідні записки, аналізи виконання бюджетів міст, сел. 

Плани, звіти про відрахування і надходження державних і місцевих податків, фі-

нансово-господарську діяльність установ, організацій, підприємств, облік платни-

ків податків. Документи державної реєстрації підприємств, організацій, установ 

(1947–1954), перевірок і ревізій дотримання штатної дисципліни, штатні розклади, 

кошториси підприємств і організацій. Довідки, інформації, відомості про заходи 

з підйому економічно слабких колгоспів Новомосковського району (1965–1966). 

Статути сільгоспартілей (1948–1950). Особові справи багатодітних матерів (1936–

1941). Річні баланси, звіти з виконання кошторисів витрат, фонду заробітної платні 

працівників фінвідділів. Статистичні звіти з кадрів.
Районні:

Апостолівський, ф. Р-3981, 162 од. зб., 1944–1974 рр.

Васильківський, ф. Р-4375, 313 од. зб., 1943–1969 рр.
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Верхньодніпровський, ф. Р-2806, 431 од. зб., 1935, 1943–1962, 1965–1980 рр.

Котовський, ф. Р-3031, 26 од. зб., 1943–1945 рр.

Криворізький, ф. Р-5095, 329 од. зб., 1944–1959, 1965–1972 рр.

Криничанський, ф. Р-4244, 316 од. зб., 1944–1975 рр.

Лихівський, ф. Р-5813, 14 од. зб., 1947–1957 рр.

Магдалинівський, ф. Р-4702, 149 од. зб., 1946–1981 рр.

Марганецький, ф. Р-5960, 192 од. зб., 1944–1968 рр.

Межевський, ф. Р-3087, 150 од. зб., 1936–1941, 1944–1975 рр.

Нікопольський, ф. Р-4173, 505 од. зб., 1941, 1944–1971 рр.

Новомосковський, ф. Р-4737, 250 од. зб., 1944–1975 рр.

Новопокровський, ф. Р-6383, 44 од. зб., 1945–1963 рр.

Павлоградський, ф. Р-3133, 138 од. зб., 1936–1941 рр.

Перещепинський, ф. Р-2805, 159 од. зб., 1941, 1944–1962 рр.

Петриківський, ф. Р-5100, 71 од. зб., 1944–1962 рр.

Петропавлівський, ф. Р-2720, 433 од. зб., 1936–1941, 1944–1973 рр.

Покровський, ф. Р-4326, 384 од. зб., 1944–1975 рр.

Приміський, ф. Р-4224, 12 од. зб., 1944–1955 рр.

П’ятихатський, ф. Р-4336, 194 од. зб., 1944–1976 рр.

Синельниківський, ф. Р-3339, 751 од. зб., 1936–1941,1943–1976 рр.

Солонянський, ф. Р-6446, 74 од. зб., 1943–1965 рр.

Софіївський, ф. Р-4329, 155 од. зб., 1944–1970 рр.

Сталінський, ф. Р-5092, 3 од. зб., 1944–1946 рр.

Томаківський, ф. Р-2804, 326 од. зб., 1944–1962, 1965–1970 рр.

Царичанський, ф. Р-1955, 182 од. зб., 1943–1971 рр.

Широківський, ф. Р-5065, 130 од. зб., 1944–1972 рр.

Щорський, ф. Р-4662, 121 од. зб., 1944–1963 рр.

Юр’ївський, ф. Р-5129, 9 од. зб., 1956–1958 рр.

Міські:

Верхньодніпровський, ф. Р-4820, 25 од. зб., 1963–1964 рр.

Дніпродзержинський, ф. Р-5093, 366 од. зб., 1944–1973 рр.

Дніпропетровський, ф. Р-2803, 445 од. зб., 1931, 1941, 1943–1971 рр.

Жовтоводський, ф. Р-6151, 101 од. зб., 1957–1971 рр.

Криворізький, ф. Р-4865, 962 од. зб., 1944–1973 рр.

Нікопольський, ф. Р-5066, 368 од. зб., 1944–1977 рр.

Новомосковський, ф. Р-5064, 433 од. зб., 1943–1974 рр.

Орджонікідзевський, ф. Р-4877, 113 од. зб., 1965–1973 рр.

Павлоградський, ф. Р-5328, 707 од. зб., 1943–1973 рр.

Районні в м. Дніпропетровськ:

Амур-Нижньодніпровський, ф. Р-6459, 202 од. зб., 1944–1977 рр.

Жовтневий, ф. Р-6454, 152 од. зб., 1946–1976 рр.

в м. Кривий Ріг:

Дзержинський, ф. Р-4891, 1096 од. зб., 1944–1976 рр.

Жовтневий, ф. Р-5358, 620 од. зб., 1944–1975 рр.

Інгулецький, ф. Р-5234, 176 од. зб., 1963–1976 рр.

Терновський, ф. Р-6195, 169 од. зб., 1969–1976 рр.

Центрально-Міський, ф. Р-4890, 802 од. зб., 1944–1976 рр.

Дніпропетровське відділення Агентства з питань банкрутства

Днепропетровское отделение Агентства по вопросам банкротства

Ф. Р-6518, 6 од. зб., 1998–2000 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Створене в жовтні 1998 р. відповідно до Указу Президента України від 8 липня 1998 р. 

№ 753/98. Займалося впровадженням механізму банкрутства підприємств та організацій, за-

безпеченням представництва Агентства в місцевих органах виконавчої влади та арбітражних 

судах.

Наказ голови Агентства про створення Дніпропетровського відділення (1998). 

Накази начальника відділення з основної діяльності. Положення про роботу відді-

лення. Плани. Довідки про роботу відділення. Відомості з нарахування зарплатні, 

особові рахунки працівників відділення.
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12. КРЕДИТНА СИСТЕМА

Катеринославське відділення Державного земельного банку

Екатеринославское отделение Государственного земельного банка

Ф. Р-3606, 1 од. зб., 1918 р. Опис. Рос. мова.

Діяльність установи простежується протягом 1918 р.

Документи щодо купівлі Катеринославським відділенням Державного зе-

мельного банку маєтку Байдак-Голговських площею 4, 655 десятин біля с. Златоус-

тівка Михайлівської волості, Херсонського повіту, Херсонської губернії.

Нікопольське відділення Всеукраїнського кооперативного банку «Укрбанк»

Никопольское отделение Всеукраинского кооперативного банка «Укрбанк»

Ф. Р-2815, 25 од. зб., 1922–1926 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Діяльність установи простежується протягом 1922–1926 рр. Здійснювало фінансування коо-

перативних організацій.

Циркуляри Народного комісаріату внутрішньої торгівлі, головного коопе-

ративного комітету при РНК УСРР, Всеукраїнського кооперативного банку. Витяги 

з протоколів засідань президії Нікопольського райвиконкому. Накази з основної 

діяльності та особового складу відділення. Протоколи нарад дирекції, засідань об-

ліково-кредитної комісії. Фінансово-кредитні плани. Звіти про діяльність відділен-

ня. Листування з Всеукраїнським банком, Запорізькою філією «Укрбанку», райви-

конкомом, кооперативними організаціями. Списки службовців філій «Укрбанку». 

Анкети, списки співробітників відділення.

Дніпропетровське обласне управління Національного банку України

Днепропетровское областное управление Национального банка Украины

Ф. Р-4532, 2671 од. зб., 1943–1992 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створене в 1932 р. як обласна контора Державного банку СРСР. З січня 1988 р. – обласне 

управління Держбанку СРСР. З 1991 р. – обласне управління Держбанку України. Здійснювало 

грошово-розрахункові операції, керувало установами Держбанку в межах області.

Протоколи засідань Ради Українського республіканського Державного 

банку (1989–1990). Рішення облвиконкому про касові і кредитні плани обласної 

контори. Протоколи засідань Ради банків (1988). Накази з основної діяльності. 

Протоколи засідань комісії з розгляду раціоналізаторських пропозицій, кредит-

них і виробничих нарад. Проекти планів довгострокового і короткострокового 

кредитування. Звіти обласної контори та підвідомчих відділень про кредитуван-

ня, фінансування і контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємств 

і організацій області. Звіти, показники інкасаційного апарату. Баланси грошових 

прибутків і витрат населення області. Доповідні записки підвідомчих відділень 

про стан грошового обігу, причини міграції грошей по області. Акти ревізій фінан-

сової діяльності підвідомчих відділень. Листування з правлінням Держбанку про 

проведення грошової реформи (1947). Штатні розклади обласного управління і 

підвідомчих відділень. Кошториси. Бухгалтерські звіти міських, районних відді-

лень Держбанку СРСР. Документи профспілкового комітету.

Дніпропетровська обласна контора «Торгбанку»

Днепропетровская областная контора «Торгбанка»

Ф. Р-3813, 29 од. зб., 1939–1941, 1944–1945 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Діяльність установи простежується протягом 1939–1941, 1944–1945 рр. Підпорядковувалася 

Всесоюзному банку фінансування капітального будівництва, торгівлі і кооперації. Здійсню-



145

вала фінансування капітального будівництва, торгівлі і кооперації шляхом безповоротних 

вкладів і довгострокових позик.

Накази, циркуляри, інструкції Народного комісаріату фінансів СРСР, прав-

ління Торгбанку СРСР. Накази з основної діяльності. Листування з правлінням 

«Торгбанку» СРСР з питань капітального будівництва. Кошториси адміністративно-

господарчих витрат.

Дніпропетровське обласне управління державних трудових ощадних кас і 

державного кредиту

Днепропетровское областное управление государственных трудовых сбе-

регательных касс и государственного кредита

Ф. Р-5360, 792 од. зб., 1937, 1940–1970 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Діяльність організації простежується протягом 1937, 1940–1970 рр. Підпорядковувалося На-

родному комісаріату фінансів СРСР, з 1946 р. – Міністерству фінансів СРСР, з 1963 р. – Дер-

жавному банку СРСР. Залучало вільні кошти населення і розташовувало державні внутрішні 

позики, здійснювало розрахунково-касове обслуговування населення, підприємств і уста-

нов; керувало роботою центральних ощадних кас.

Накази з основної діяльності. Протоколи нарад завідуючих і інспекторів цен-

тральних ощадних кас. Плани залучення коштів населення по вкладам і державним 

позикам та звіти про їх виконання. Звіти про фінансово-господарську діяльність 

ощадних кас. Документи щодо евакуації ощадних кас області (1941–1942). Еконо-

мічні відомості про райони області, що були надані обласному управлінню для про-

ведення Другої Державної Військової позики (1943–1944). Документи щодо підго-

товки і розміщення грошово-речової лотереї (1959). Виписки залишків з особових 

рахунків центральних ощадних кас (1944–1959). Списки державних ощадних кас 

області (1953). Листування з Управлінням державних трудових ощадних кас і дер-

жавного кредиту УРСР. Статистичні звіти центральних ощадних кас про кількість 

працівників і витрачання фонду заробітної платні. Штатні розклади. Кошториси.

Дніпропетровське обласне управління промислово-будівельного банку СРСР

Днепропетровское областное управление промышленно-строительного 

банка СССР

Ф. Р-4781, 818 од. зб., 1943–1988 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Розпочало діяльність у 1932 р. як обласна контора Промислового банку СРСР. Реорганізована 

згідно з Указом Президії Верховної Ради СРСР у квітні 1959 р. в обласну контору Будівель-

ного банку СРСР. Відповідно до наказу промислово-будівельного банку від 5 жовтня 1987 р. 

№ 119 перетворене на обласне управління промислово-будівельного банку СРСР. Займалося 

фінансуванням і кредитуванням капітальних вкладень в промисловість, транспорт та контро-

лем за їх використанням.

Накази з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад. Плани фінансу-

вання. Звіти про виконання плану капітальних вкладень промисловими підпри-

ємствами. Зведені звіти про контрольно-економічну, контрольно-ревізійну робо-

ту обласної контори і підвідомчих організацій. Інформації, відомості про об’єкти 

будівництва, розширення, реконструкції, що відбуваються через довгострокові 

кредити. Штатні розклади. Звіти про роботу з кадрами. Документи профкому.

Дніпропетровський обласний комунальний банк «Цекомбанк»

Днепропетровский областной коммунальный банк «Цекомбанк»

Ф. Р-4143, 101 од. зб., 1929, 1933, 1935–1941, 1943–1959 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Діяльність установи простежується протягом 1929, 1933, 1935–1941, 1943–1959 рр. Підпо-

рядковувався Українській конторі Всесоюзного Центрального комунального банку СРСР. 

Здійснював фінансування комунального, житлового, культурно-побутового будівництва і дов-
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гострокове кредитування капітального ремонту підприємств. Ліквідований згідно з Указом 

Президії Верховної Ради СРСР у квітні 1959 р.

Накази, циркуляри, інструкції Міністерства фінансів СРСР, Центральних ко-

мунальних банків СРСР і УРСР, обласного і міського виконкомів. Накази з основ-

ної діяльності і особового складу обласного банку. Кредитно-фінансові плани об-

ласного банку та звіти з їх виконання. Листування з Центральними комунальними 

банками СРСР, УРСР з питань обліку, підготовки кадрів. Штатні розклади. Кошто-

риси адміністративно-управлінських витрат. Документи про ліквідацію обласного 

комунального банку. Особові рахунки робочих і службовців банку (1941, 1945–

1947 рр.).

Відділ цін виконкому Дніпропетровської обласної ради депутатів трудящих

Отдел цен исполкома Днепропетровского областного совета депутатов 

трудящихся

Ф. Р-5379, 582 од. зб., 1970–1987 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створений на підставі наказу Державного Комітету цін Ради Міністрів УРСР № 53 від 22 травня 

1970 р. № 53 і рішення облвиконкому від 26 травня 1970 р. № 321. Підпорядковувався обл-

виконкому і Державному комітету цін Ради Міністрів УРСР. Відповідав за організацію і стан 

роботи по цінам в області, а також за обґрунтованість цін і тарифів.

Постанови Держкомцін УРСР. Накази з основної діяльності. Положення про 

відділ (1972). Довідки, інформації про результати перевірки виконання постанов 

Ради Міністрів СРСР та УРСР, бюро обкому КП України, облвиконкому. Довідки про 

стан дотримання правильності застосування цін. Документи перевірок стану внут-

рішньовідомчого контролю за дотриманням державної дисципліни цін. Плани та 

звіти про роботу. Листування з Державним комітетом УРСР з приводу цін. Еконо-

мічна обґрунтованість додаткових прейскурантів роздрібних і оптових цін. Збір-

ник додаткових прейскурантів цін на різні товари і послуги. Статистичні звіти про 

чисельність робітників апарату управління. Протоколи звітно-виборчих зборів.

Управління розвитку платних послуг Дніпропетровської обласної держав-

ної адміністраії, м. Дніпропетровськ

Управление развития платных услуг Днепропетровской областной госу-

дарственной администрации, г. Днепропетровск

Ф. Р-6558, 36 од. зб., 1995–2005 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації від 12.06.2000 р. «Про упорядкування 

структури обласної державної адміністрації» було ліквідоване управління платних послуг, побу-

тового обслуговування населення та нових форм господарювання облдержадміністрації та на 

його базі створено Управління побутового обслуговування населення. У 2003 р. перейменовано 

в Управління розвитку платних послуг. У червні 2005 р. було прийнято рішення про ліквідацію та 

приєднання управління до Управління з питань підприємництва та регуляторної політики.

Положення про управління. Накази начальника управління з основної діяль-

ності та з особового складу. Річні плани асигнувань та лімітні довідки до них. Кошто-

риси доходів та витрат. Штатні розклади. Відомості нарахування заробітної плати.

Управління з питань підприємництва та регуляторної політики Дніпропет-

ровської обласної державної адміністрації, м. Дніпропетровськ

Управление по вопросам предпринимательства и регуляторной политики 

Днепропетровской областной государственной администрации, г. Днепро-

петровск

Ф. Р-6559, 31 од. зб., 2001–2008 рр. Описи. Укр. мова.

Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації від 12.06.2000 р. «Про упорядкування 
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структури обласної державної адміністрації» було створено Управління з питань підприєм-

ництва та регуляторної політики. Стратегічним завданням управління була реалізація єдиної 

державної політики у сфері підтримки та розвитку підприємництва у Дніпропетровській об-

ласті, зокрема регуляторної політики, ліцензування певних видів господарської діяльності. У 

листопаді 2007 року було прийнято рішення про ліквідацію управління. 

Положення про управління, відділи та сектори управління. Накази началь-

ника управління з основної діяльності та особового складу. Річні плани асигнувань 

та лімітні довідки до них. Кошториси доходів та витрат. Штатні розклади. Відомості 

нарахування заробітної платні.
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13. СТРАХУВАННЯ

Органи державного страхування

Органы государственного страхования

5 фондів, 1141 од. зб., 1920–1931, 1943–1986 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.

Діяльність організацій простежується протягом 1920–1931, 1943–1986 рр. Здійснювали про-

ведення державного страхування майна і особистого життя громадян та виплату страхових 

коштів, керували роботою райстрахінспекцій.

Рішення райвиконкомів щодо діяльності міських і сільських інспекцій дер-

жавного страхування. Накази з основної діяльності. Протоколи обласних вироб-

ничих нарад-семінарів. Річні плани та звіти управління (ф. Р-5423) і підвідомчих 

йому міських і районних інспекцій про операції державного страхування, облік 

об’єктів з обов’язкового окладного страхування і обчислення страхових платежів 

в колгоспах, радгоспах, господарствах громадян; страхування життя. Звіти з ос-

новної діяльності міських та районних інспекцій. Відомості, інформації, листуван-

ня, списки з питань оцінки будівель, що належать громадянам. Страхові картки 

по районам (ф. Р-2817). Особові справи працівників залізничного транспорту, що 

були застраховані (ф. Р-2798). Штатні розклади, кошториси обласного управління і 

підвідомчих йому міських і районних інспекцій. Доповіді, довідки, статистичні звіти 

про роботу з кадрами. Протоколи, доповіді про роботу профспілкового комітету.
Апостолівська районна інспекція державного страхування, ф. Р-3987, 21 од. зб., 1944–1945 рр.

Дніпропетровська окружна інспектура страхування майна, ф. Р-2817, 1 од. зб., 1925–

1927 рр.

Дніпропетровський дорожній комітет з соціального страхування працівників залізничного 

транспорту «Держстрахком», ф. Р-2777, 166 од. зб., 1922–1927, 1931 рр.

Долгінцевський дільничий страховий комітет з соціального страхування працівників заліз-

ничного транспорту Катеринославської залізниці «Дільстрахком», ф. Р-2798, 175 од. зб., 

1920–1931 рр.

Управління державного страхування у Дніпропетровській області, ф. Р-5423, 778 од. зб., 

1943–1986 рр.

Органи кооперативного страхування

Органы кооперативного страхования

4 фонди, 861 од. зб., 1928–1934, 1944–1960 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Діяльність установ простежується протягом 1928–1934, 1944–1960 рр. Займалися питання-

ми кооперативного страхування.

Циркуляри правління Укрпромстрахради, Всеукраїнської кооперативної 

спілки. Накази з особового складу. Протоколи пленумів, засідань президії, органі-

заційного бюро облінстрахкаси, засідань правління каси, загальних зборів. Звіти 

і інформації про роботу страхових рад. Акти обстеження артілей. Скарги грома-

дян. Трудові книжки робочих і службовців облпромстрахради. Листування з фі-

нансових, організаційних питань, питань техніки безпеки і охорони праці. Особові 

справи звільнених робочих і службовців облпромстрахради. Штатні розклади, 

кошториси. Картотека особових рахунків робочих і службовців облінстрахкаси. 

Відомості нарахування заробітної платні членам міжрайонної каси страхування.
Дніпропетровська обласна рада (облпромстрахрада), ф. Р-4368, 599 од. зб., 1944–1960 рр.

Дніпропетровська міжрайонна каса страхування і взаємодопомоги інвалідів (інстрахкаса), 

ф. Р-3086, 23 од. зб., 1928–1931 рр.

Каса взаємного страхування промислової кооперації (промстрахкаса), ф. Р-2877, 164 од. зб., 

1926–1934 рр.

Правління Дніпропетровської обласної каси взаємного страхування інвалідам (облінстрахка-

са), ф. Р-4369, 75 од. зб., 1944–1952 рр.
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14. СТАТИСТИКА

Нікопольське повітове статистичне бюро

Никопольское уездное статистическое бюро

Ф. Р-2881, 10 од. зб., 1921–1923 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Створено згідно з постановою РНК УСРР у березні 1919 р. Проводило статистичний облік в 

різних галузях народного господарства і культури на території повітів. Ліквідоване в 1923 р.

Постанови, циркуляри, інструкції ВЦВК, РНК, губернського статистичного 

бюро. Витяги з протоколів засідань Української економічної ради. Протоколи засі-

дань президії Катеринославської губернської і Нікопольської повітової економіч-

них нарад. Звіти про діяльність бюро, стан посівів. Відомості про зміни в землеко-

ристуванні. Анкети та списки службовців бюро і установ Нікопольського повіту.

Дніпропетровське окружне статистичне бюро

Днепропетровское окружное статистическое бюро

Ф. Р-2880, 15 од. зб., 1924–1932 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Створене в 1923 р. у зв’язку з організацією округу на правах самостійного відділу окружного 

виконкому. Займалося збором статистичних даних щодо населення, сільського господарства, 

промисловості, транспорту, фінансів, торгівлі, народної освіти, охорони здоров’я і страхуван-

ня. Припинило діяльність у 1930 р. у зв’язку з ліквідацією округу.

Статистичні відомості щодо реєстрації народжуваності, смертності, шлюбів 

та розлучень, дані про рух населення по м. Дніпропетровську та окрузі. Списки 

жителів с. Підгороднє (1931).

Дніпропетровське обласне управління статистики Міністерства статистики 

України

Днепропетровское областное управление статистики Министерства ста-

тистики Украины

Ф. Р-2493, 30748 од. зб., 1932–1941, 1943–1996 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.

Створене в 1932 р. як обласне управління народногосподарського обліку Дніпропетровської 

області. В 1941 р. реорганізоване в обласне статистичне управління. З 1943 р. управління ста-

тистики Уповноваженого Держплану СРСР у Дніпропетровській області. З серпня 1948 р. пере-

творене на статистичне управління Дніпропетровської області. В 1961 р. при статистичному 

управлінні створена машинолічильна станція (з 1970 р. – обчислювальний центр). З жовтня 

1987 р. – Дніпропетровське обласне управління статистики Державного комітету статистики 

УРСР. Займалося розробкою статистичних матеріалів щодо розвитку народного господарства 

області, керувало райстатуправліннями. З 1992 р. – Дніпропетровське обласне управління 

статистики Міністерства статистики України

Накази та інструкції ЦСУ УРСР, СРСР, що стосуються діяльності установи. На-

кази і розпорядження з основної діяльності і особового складу по обласному ста-

тистичному управлінню, машинолічильній станції, обчислювальному центру Плани 

проведення сільськогосподарських робіт. Виробничо-фінансові плани та звіти про 

роботу обласного статистичного управління та обчислювального центру. Зведені зві-

ти і аналітичні записки щодо роботи промислових підприємств по галузям; стан сіль-

ського господарства, заключні звіти щодо розмірів та обліку посівних площ, сортових 

посівів, підсумки перепису худоби, перепису плодово-ягідних насаджень; розробки 

бюджетів родин робочих, службовців та колгоспників; житлово-комунальне госпо-

дарство; роботу і облік автомобільного і залізничного транспорту; виконання плану з 

праці організаціями області; організацію торгівлі та виконання плану з товарообігу; 

реалізацію сільськогосподарської продукції та реєстрацію базарних цін; результати 

переписів обладнання; залишки, витрати матеріалів, палива, електроенергії на під-

приємствах області; наявність та рух загальних фондів; виконання планів капіталь-
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ного ремонту загальних фондів з промисловості; витрати на виробництво та собівар-

тість товарної продукції; виробництво валової і реалізованої продукції; технічний 

рівень та якість виробничої продукції; роботу електростанцій. Статистичні звіти про 

технічний рівень та якість промислової продукції, нову техніку, наукову організацію 

праці; наявність сільськогосподарських машин, валовий збір, урожайність сільсь-

когосподарських культур, облік земель з осушувальною і зрошувальною мережею; 

стан тваринництва; кількість худоби в державних, кооперативних господарствах та 

у колгоспників; електрифікацію радгоспів і колгоспів області; наявність предметів 

культурно-побутового призначення; житлові умови, побутове обслуговування родин 

робочих та колгоспників; чисельність, склад, природній і механічний рух населення; 

закладів культури, медичних дошкільних закладів, шкіл, вищих і середніх навчальних 

закладів, наукових установ, постраждалих від нещасних випадків на виробництві; 

наявність та рух основних фондів підприємств союзного підпорядкування; товаро-

обіг продуктів сільського господарства; баланс грошових прибутків і витрат населен-

ня області; виконання народногосподарських планів області; наявність, рух основ-

них коштів і амортизаційного фонду; результати впровадження енергозберігаючих 

технологій; про наявність і рух основних коштів. Відомості про перепис промисло-

вості, промислового обладнання, залишків матеріальних ресурсів, облік енергетики; 

валову продукцію, про кількість робочих і фонди заробітної платні на підприємствах 

промисловості; перепис сировини та полу фабрикатів для легкої промисловості за 

1963 р. Підсумки обліку і перепису житлового фонду області. Зведені паливно-енер-

гетичні баланси підприємств області. Таблиці фінансових показників зведених бух-

галтерських звітів, бухгалтерські звіти підприємств місцевого і союзного підпоряд-

кування. Розрахунки фондів споживання продуктів рослинництва та тваринництва 

населенням області. Звіти про адміністративно-територіальні поділи міст і районів 

області. Організаційний план, звіт з проведення перепису населення 1939 р. Доку-

менти Всесоюзного перепису населення (1959). Промислові паспорти міст Дніпропет-

ровської області. Списки промислових і підсобних підприємств. Контрольні списки 

організацій, що торгують, та об’єктів торгівельного перепису. Списки будівельних 

підрядних організацій. Списки сільських та міських рад з кількістю населених пунктів 

та населення. Доповідна записка про перевірку обліку списків сільського населення 

міст і списків домоволодінь в районах області. Статистичні бюлетні. Кошториси. Штат-

ні розклади обласного статистичного управління та районних міських інспектур. Пла-

ни підвищення кваліфікації працівників. Звіти про склад, рух та навчання працівни-

ків статистичних органів області, обчислювального центру.

Районні інспектури та інформаційно-обчислювальні станції державної 

статистики

Районные инспектуры и информационно-вычислительные станции госу-

дарственной статистики

23 фонди , 7773 од. зб., 1935–1941, 1943–1983 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створені в 1932 р. як інспектури народногосподарського обліку. В 1941 р. перейменовані в 

райінспектури ЦСУ. З 1960 р. – райінспектури державної статистики. Підпорядковувалися об-

ласному статистичному управлінню. Займалися збором статистичних даних щодо населення, 

сільського господарства, промисловості, фінансів, народної освіти, охорони здоров’я, стра-

хування на території району. Ліквідовані: Лихівська – в 1958 р., Новопокровська, Переще-

пинська, Щорська – в 1962р. – у зв’язку з ліквідацією районів.

Накази, директивні вказівки обласного статистичного управління щодо 

порядку ведення статистичного обліку. Директивні документи, рішення райко-

мів КПУ, райвиконкомів. Накази з основної діяльності та особового складу. Про-

токоли виробничих нарад співробітників райінспектур. Плани і звіти про роботу. 

Аналітичні записки і доповіді по всім галузям народного господарства, охорони 

здоров̀ я, освіти і культури. Відомості щодо реєстрації актів громадянського стану, 
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проведення переписів населення, підприємств промисловості, установ охорони 

здоров’я, шкіл, плодово-ягідних насаджень, худоби. Списки населених пунктів, 

промислових підприємств, колгоспів районів. Листування з обласним статистич-

ним управлінням. Штатні розклади адміністративно-управлінського персоналу 

інспектур. Кошториси. Списки співробітників інспектур.
Апостолівська, ф. Р-3985, 472 од. зб., 1944–1972 рр.

Верхньодніпровська, ф. Р-5807, 643 од. зб., 1949–1963, 1965–1982 рр.

Дніпропетровська, ф. Р-4775, 42 од. зб., 1965–1967 рр.

Криворізька, ф. Р-6312, 373 од. зб., 1965–1981 рр.

Криничанська, ф. Р-5457, 198 од. зб., 1944–1973 рр.

Лихівська, ф. Р-6066, 56 од. зб., 1946–1952 рр.

Магдалинівська, ф. Р-6004, 97 од. зб., 1965–1970 рр.

Межівська, ф. Р-5414, 271 од. зб., 1945–1963, 1965–1980 рр.

Нікопольська, ф. Р-5437, 316 од. зб., 1944–1977 рр.

Новомосковська, ф. Р-4616, 472 од. зб., 1945–1975 рр.

Новопокровська, ф. Р-6384, 132 од. зб., 1945–1962 рр.

Павлоградська, ф. Р-4738, 488 од. зб., 1944–1976 рр.

Перещепинська, ф. Р-4622, 41 од. зб., 1952–1962 рр.

Петропавлівська, ф. Р-2873, 639 од. зб., 1935–1941, 1943–1973 рр.

Покровська, ф. Р-3440, 351 од. зб., 1937–1941, 1944–1979 рр.

П’ятихатська, ф. Р-3441, 809 од. зб., 1944–1983 рр.

Синельниківська, ф. Р-4688, 763 од. зб., 1944–1979 рр.

Солонянська, ф. Р-6434, 460 од. зб., 1944–1975 рр.

Софіївська, ф. Р-6451, 146 од. зб., 1944–1975 рр.

Томаківська, ф. Р-6296, 299 од. зб., 1944–1962, 1965–1973 рр.

Царичанська, ф. Р-4701, 465 од. зб., 1943–1972 рр.

Широківська, ф. Р-5267, 132 од. зб., 1965–1973 рр.

Щорська, ф. Р-4959, 108 од. зб., 1943–1950, 1957, 1959–1962 рр.

Міські інспектури державної статистики

Городские инспектуры государственной статистики

9 фондів, 2545 од. зб., 1943–1978 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Діяльність простежується протягом 1943–1978 рр. У 1978 р. були організовані інформаційно-

обчислювальні центри державної статистики на базі інспектур. Підпорядковувалися обласному 

статистичному управлінню. Займалися збором статистичних даних щодо населення, сільського 

господарства, промисловості, фінансів, торгівлі, народної освіти, охорони здоров’я в межах міст.

Накази і розпорядження ЦСУ УРСР, обласного статистичного управління. Рі-

шення міськвиконкомів депутатів трудящих щодо роботи міських інспектур. На-

кази з особового складу. Протоколи виробничих нарад. Плани і звіти про роботу. 

Аналітичні записки і доповіді по всім галузям народного господарства. Статистичні 

звіти промислових підприємств з праці, випуску продукції. Зведені звіти промисло-

вих і будівельних організацій з прибутків, собівартості товарної продукції, праці і 

фонду заробітної платні. Статистичні відомості про капітальне будівництво, облік 

транспорту; перепис худоби, плодово-ягідних насаджень; природній і механічний 

рух населення, кількість зареєстрованих актів громадянського стану. Кошториси і 

штатні розклади. Списки підприємств і установ міст області.
Дніпродзержинська, ф. Р-5991, 472 од. зб., 1943–1975 рр.

Дніпропетровська, ф. Р-5449, 345 од. зб., 1944–1977 рр.

Жовтоводська, ф. Р-5279, 111 од. зб., 1958–1971 рр.

Криворізька, ф. Р-4884, 479 од. зб., 1944–1976 рр.

Марганецька, ф. Р-5780, 214 од. зб., 1944–1970 рр.

Нікопольська, ф. Р-5685, 564 од. зб., 1944–1978 рр.

Новомосковська, ф. Р-4755, 219 од. зб., 1944–1945, 1957, 1963–1973 рр.

Орджонікідзевська, ф. Р-4871, 40 од. зб., 1965–1969 рр.

Павлоградська, ф. Р-4728, 101 од. зб., 1963–1974 рр.
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15. БУДІВНИЦТВО

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВОМ

Органи управління будівництвом

Органы управления строительством

7 фондів, 1607 од. зб., 1924–1926, 1931–1941, 1944–1974 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.

Діяльність установ простежується протягом 1924–1974 рр. Підпорядковувалися Міністерству 

будівництва УРСР. Здійснювали керівництво капітальним будівництвом житла, об’єктів про-

мислового, соціального, культурного, побутового призначення.

Постанови, накази, циркуляри ВРНГ, ВУЦВК, РНК УСРР, Наркомату праці УСРР, 

Катеринославського губвиконкому, об’єднання «Укрдержбуд», профспілки будівель-

них робочих. Накази та розпорядження Міністерства будівництва УРСР, Головпри-

дніпровськбуду. Накази з основної діяльності і особового складу. Протоколи нарад 

уповноважених відділень, технічних нарад з представниками заводів, засідань 

науково-технічної ради при обласному відділі комунального господарства. Прото-

коли засідань комісії у справах архітектури при Раді Міністрів УРСР про забудову 

проспекту ім. К. Маркса та житлових кварталів в м. Дніпропетровську (1948–1949; 

ф. Р-4479). Плани будівництва протималярійних гідротехнічних споруд в Дніпропет-

ровському і Дніпродзержинському промислових районах (1948; ф. Р-4479). Річні 

плани виробництва валової продукції та по праці. Плани і звіти з впровадження нової 

техніки і механізації робіт; раціоналізації і винахідництва. Документи про хід будів-

ництва об’єктів. Акти введення в експлуатацію об’єктів капітального будівництва. 

Програми-завдання з реконструкції окремих будівель, моста через р. Дніпро. Ос-

новні положення проекту Генерального плану забудови м. Дніпропетровська (1965), 

спорудження обеліску Вічної Слави в м. Дніпропетровську (1958–1959; ф. Р-4479). 

Звіти про роботу, економіку будівництва; якість будівельних робіт і забезпечення 

будівельними матеріалами; виконання виробничих програм, довідка про якість за-

будови міст області (1951, ф. Р-4479). Аналізи господарської діяльності трестів і буд-

управлінь. Документи щодо пам’яток архітектури на території області (1945–1947; 

ф. Р-4479). Листування про хід будівельних робіт, матеріально-технічне постачання, 

впровадження нової техніки і механізації будівельних робіт, охорону праці і стан 

техніки безпеки. Фінансові плани. Штатні розклади. Відомості нарахування заробіт-

ної платні. Документи з особового складу. Протоколи засідань профкому. 
Архітектурно-технічне бюро і бюро експертів при Дніпропетровській міській раді депутатів 

трудящих,Ф. Р-2796, 11 од. зб., 1938–1941 рр.

Будівельне управління Дніпропетровського міськвиконкому, ф. Р-3010, 11 од. зб., 1935–1938 рр.

Відділ у справах будівництва і архітектури Дніпропетровської обласної (промислової) Ради 

депутатів трудящих, ф. Р-4479, 271 од. зб., 1944–1974 рр.

Головне територіальне управління з будівництва в Придніпровському економічному районі 

«Головпридніпровськбуд», м. Дніпропетровськ, ф. Р-4539, 908 од. зб., 1963–1967 рр.

Дніпропетровська міська інспектура Державного контролю за будівництвом «Держбудконт-

роль», ф. Р-2874, 46 од. зб., 1931–1935 рр.

Уповноважений Всеукраїнської державної будівельної контори «Укрдержбуд» по Павлоград-

ському округу, м. Павлоград, ф. Р-3671, 17 од. зб., 1924–1926 рр.

Управління будівництва Раднаргоспу Дніпропетровського економічного адміністративного 

району, ф. Р-4493, 343 од. зб., 1957–1962 рр.

Управління капітального будівництва виконавчих комітетів обласної та 

міських рад

Управления капитального строительства исполнительных комитетов област-

ного и городских советов

4 фонди, 591 од. зб., 1959–1975 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови. 



153

Створені в 1959 р. Діяльність установ простежується протягом 1959–1975 рр. До функцій вхо-

дило керівництво та технічний нагляд за будівництвом, приймання в експлуатацію закінчених 

будівництвом об’єктів.

Постанови Ради Міністрів УРСР про затвердження генерального плану розвитку 

і благоустрою м. Дніпродзержинська (1971). Накази начальників управлінь з основної 

діяльності та особового складу. Протоколи технічних і виробничих нарад у головного 

інженера. Плани роботи, капітального будівництва, об’єктів комунального призна-

чення і особистої виробничої бази щодо підготовки лівобережної частини м. Дніпро-

дзержинська під забудову житловими масивами (1973). Інформації про хід будів-

ництва житлових, соціально-культурних об’єктів і комунальних споруд в м. Дніпро-

дзержинську (1963). Акти державної комісії про прийом в експлуатацію закінчених 

будівництвом об’єктів. Звіти про виконання планів капітального будівництва, з праці. 

Листування з Держбудом УРСР, Міністерством монтажних і будівельних робіт УРСР, 

міськвиконкомом, інститутами, Харківським «Укрміськбудпроектом», Одеським «Ук-

ргіпрокомунбудом» і Дніпропетровським «Дніпрогромадянбудом» з питань проекту-

вання капітального будівництва. Штатні розклади. Кошториси адміністративно-гос-

подарських витрат. Звіти про фінансово-господарську діяльність. Статистичні звіти 

про чисельність і склад спеціалістів з вищою та середньою спеціальною освітою.
Управління капітального будівництва виконавчого комітету Дніпропетровської обласної ради 

депутатів трудящих, ф. Р-5926, 39 од. зб., 1963–1970 рр.

Управління капітального будівництва виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради 

депутатів трудящих, ф. Р-6057, 129 од. зб., 1959–1974 рр.

Управління капітального будівництва виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради 

депутатів трудящих, ф. Р-5547, 266 од. зб., 1959–1974 рр. 

Відділ капітального будівництва виконавчого комітету Нікопольської міської ради депутатів 

трудящих, ф. Р-6320, 157 од. зб., 1959–1975 рр.

Відділи по будівництву в колгоспах виконкомів районних рад депутатів 

трудящих

Отделы по строительству в колхозах исполкомов районных советов депута-

тов трудящихся

10 фондів, 245 од. зб., 1945–1959 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Відновили свою діяльність у 1944 р. До 1953 р. функціонували як відділи сільського і кол-

госпного будівництва, з 1953 – як районні відділи з будівництва в колгоспах. До функцій 

відділів входив технічний контроль за будівництвом у колгоспах. Ліквідовані у 1958 р.

Постанови Ради Міністрів УРСР. Рішення районних рад депутатів трудящих 

щодо діяльності відділів. Накази та розпорядження відділів з основної діяльності 

та особового складу. Плани капітального будівництва. Звіти про хід і закінчення 

будівництва об’єктів. Дозволи на будівництво об’єктів в районах. Акти прийому 

в експлуатацію промислових об’єктів, виробничо-господарських приміщень, ад-

міністративних і культурно-побутових будівель. Штатні розклади. Кошториси ад-

міністративно-управлінських витрат. Річні звіти про виконання бюджету.
Апостолівський, ф. Р-4022, 26 од. зб., 1945 р. 

Верхньодніпровський відділ сільського і колгоспного будівництва, ф. Р-6073, 8 од. зб., 1950–1953 рр. 

Верхньодніпровський відділ по будівництву в колгоспах, ф. Р-6074, 9 од. зб., 1954–1958 рр.

Криворізький, ф. Р-4349, 33 од. зб., 1946–1959 рр.

Лихівський відділ сільського і колгоспного будівництва, ф. Р-6075, 19 од. зб., 1946–1953 рр.

Лихівський відділ будівництва в колгоспах, ф. Р-6076, 6 од. зб., 1955–1958 рр.

Петриківський відділ сільського і колгоспного будівництва, ф. Р-5917, 34 од. зб., 1945–1953 рр.

Петриківський відділ з будівництва в колгоспах, ф. Р-5925, 17 од. зб., 1954–1958 рр.

Покровський, ф. Р-5136, 54 од. зб., 1945–1958 рр.

Синельниківський, ф. Р-5406, 39 од. зб., 1945–1958 рр.
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Управління головного архітектора

Управления главного архитектора

6 фондів, 730 од. зб., 1943–1976 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Створені або відновили свою діяльність після Другої Світової війни, в березні 1945 р.

Здійснювали керівництво плануванням і забудовою міст, несли відповідальність за якісний 

рівень архітектури, розробку та здійснення генеральних планів міст, економічне розміщення 

першочергового будівництва, планування і забудову нових та реконструкцію існуючих житло-

вих і промислових районів.

Рішення Дніпропетровського облвиконкому, Синельниківського райвикон-

кому щодо діяльності управлінь. Накази та розпорядження з основної діяльності 

(ф. Р-5429, 5985). Протоколи засідань містобудівної ради, нарад при головному 

архітекторів. Протоколи загального зібрання архітекторів міст про підготовку до 

святкування 300-річчя возз’єднання України з Росією (1954, ф. Р-5727). Плани 

і звіти про роботу управлінь. Виконання плану житлового і цивільного будівниц-

тва. Документи закритого конкурсу на розробку проекту планування і забудови 

центра м. Дніпропетровська. Книга відгуків і пропозицій за підсумками конкурсу. 

Резолюції X-XI пленумів Союзу архітекторів України і XV пленуму Союзу архітек-

торів СРСР щодо планування та забудови м. Дніпропетровська. Довідки про роботу 

інспекції державного архітектурно-будівного контролю. Журнали реєстрації від-

воду земельних ділянок для індивідуального будівництва житлових будинків в Цен-

трально-Міському, Дзержинському, Жовтневому районах м. Кривого Рогу. Довідки, 

відомості, інформація, листування про стан відновлювальних робіт і розміщення 

будівництва на проспекті ім. Карла Маркса; спорудження монументу Т. Шевченка 

на Комсомольському острові; покращення якості будівництва; вибір дільниць для 

будівництва нових житлових масивів, мосту через р. Дніпро; реконструкцію і бла-

гоустрій вулиць, доріг, площ м. Дніпропетровська. Проект комбікормового заводу 

(ф. Р-6282). Акти прийому в експлуатацію закінчених об’єктів. Штатні розклади. 

Кошториси витрат. Звіти про фінансово-господарську діяльність. Статистичні звіти 

про чисельність спеціалістів з вищою та середньою спеціальною освітою.
Міські:

Дніпродзержинське, ф. Р-5985, 226 од. зб., 1944–1970 рр.

Дніпропетровське, ф. Р-5727, 141 од. зб., 1943–1970 рр.

Криворізьке, ф. Р-6364, 141 од. зб., 1951–1975 рр.

Нікопольське, ф. Р-5429, 148 од. зб., 1945–1969рр.

Синельниківське, ф. Р-6369, 28 од. зб., 1962–1976 рр.

Районні:

Архітектурна група Покровського райвиконкому, ф. Р-6282, 32 од. зб., 1966–1973 рр.

Синельниківське, ф. Р-6353, 14 од. зб., 1972–1975 рр.

Військово-будівельні організації

Военно-строительные организации

4 фонди, 54 од. зб., 1919–1921, 1952–1955 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Діяльність установ простежується протягом 1919–1921, 1952–1955 рр.

Накази військово-будівельного бюро Південно-Західного фронту, 94-ої вій-

ськово-трудової будівельної дружини, польового штабу військ Української трудо-

вої армії Донецького басейну з виробничих питань, особового складу; управління 

Донецького житлового будівництва. Накази по військовим частинам №№ 11131 і 

3002, вільнонайманому складу. Документи щодо обліку офіцерського, сержант-

ського і рядового складу військових частин. Доповідні записки і листування щодо 

відрядження робочої сили на будівельні об’єкти Південно-Західного фронту, До-

нецького житлово-санітарного будівництва. Звіти про роботу будівельних загонів. 

Іменні списки і посвідчення співробітників управління. 
94-а військово-трудова будівельна дружина при Катеринославській губернській військово-

інженерній дистанції, ф. Р-3758, 4 од. зб., 1920–1921 рр.
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Уповноважений управління по організації військово-будівельних робіт 16-го району Південно-За-

хідного фронту, м. Павлоград Катеринославської губернії, ф. Р-3792, 27 од. зб., 1919–1921 рр.

Військова частина № 11131 окремого будівельного району № 462, ф. Р-3863, 8 од. зб., 1954–

1955 рр.

Військова частина № 3002 Управління військово-дорожніх будівельних частин № 3000, 

ф. Р-3862, 15 од. зб., 1952–1954 рр.

БУДІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Будівельний комбінат «Дніпрометалургбуд», м. Дніпропетровськ

Строительный комбинат «Днепрометаллургстрой», г. Днепропетровск

Ф. Р-6358, 1323 од. зб., 1967–1990 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створений у 1967 р. Підпорядковувався Міністерству будівництва підприємств важкої індус-

трії УРСР. Керував будівельними організаціями і підприємствами з будівництва промислових 

підприємств, соціально-культурних і побутових об’єктів, а також житла в м. Дніпропетровську 

і Дніпропетровській області.

Постанови Ради Міністрів СРСР, УРСР, постанови колегії, накази Міністерств 

важкого будування СРСР та УРСР, з основної діяльності і особового складу. Протоко-

ли виробничих нарад, нарад з головними інженерами і начальниками відділів підві-

домчих трестів. Плани і звіти про підрядну, промислову діяльність, науково-дослідну 

роботу та експериментальне будівництво. Звіти про капітальні вкладення, надход-

ження та впровадження винаходів і раціоналізаторських пропозицій. Документи 

про роботу нормативно-дослідної станції комбінату, соцзмагання. Штатні розклади. 

Кошториси адміністративно-господарської діяльності. Документи про нагороджен-

ня робітників відзнаками «Відмінник соціалістичного змагання УРСР». Довідки, зві-

ти, акти розслідування нещасних випадків травматизму в трестах. Статистичні звіти 

про чисельність і рух спеціалістів з вищою та середньою спеціальною освітою.

Дніпропетровський ордена Трудового Червоного Прапору трест «Дні-

провськпромбуд» 

Днепропетровский ордена Трудового Красного Знамени трест «Днепров-

скпромстрой»

Ф. Р-4529, 1714 од. зб., 1943–1975 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створений у 1943 р. під назвою будівельно-монтажна частина «Дніпровськпромбуд», в 

квітні 1944 р. перейменований в трест «Дніпровськпромбуд» Наркомату будівництва СРСР, 

у 1946 р. переданий Головчорметбуду Придніпров’я Міністерства будівництва важкої ін-

дустрії СРСР. У 1948 р. нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора. З березня 

1953 р. – у віданні Головпридніпровбуду Міністерства будівництва СРСР, з квітня 1954 р. – Голов-

придніпровбуду Міністерства будівництва підприємств металургійної та хімічної промисло-

вості СРСР, з 1957–1962 рр. – управління будівництва Дніпропетровського раднаргоспу, з 1963–

1966 рр. – Головного територіального управління будівництва «Головпридніпровбуду» Мініс-

терства будівництва УРСР, з січня 1967 р. – комбінату «Дніпрометалургбуд» Міністерства 

будівництва підприємств важкої індустрії УРСР.

Розпорядження Дніпропетровського раднаргоспу щодо діяльності тресту 

(1961–1963). Накази та розпорядження, статут (1943, 1944). Протоколи засідань 

техради (1957–1969), затвердження проектів споруд і будинків (1950), проектних 

завдань (1946–1948), засідань комісії про відвід земельних ділянок (1947–1949). 

Плани, звіти, довідки, інформації про хід будівельно-монтажних робіт, науково-тех-

нічну пропаганду і обмін досвідом, впровадження передового досвіду, капітальне 

будівництво, підготовку і рух кадрів, надходження і впровадження винаходів і ра-

ціоналізаторських пропозицій, підвищення виробництва і покращення організації 

праці. Акти прийому в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Статистич-

ні звіти про заходи з охорони праці, впровадження у виробництво нової техніки і 

передової технології, витрати палива, тепла, електроенергії. Листування з Мініс-
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терством будівництва підприємств важкої індустрії УРСР і комбінатом «Дніпроме-

талургбуд». Штатні розклади. Кошториси адміністративно-господарських витрат 

тресту і підвідомчих підприємств. Документи про проведення соцзмагань.

Дніпропетровський будівельний трест «Дніпроважбуд»

Днепропетровский строительный трест «Днепротяжстрой» 

Ф. Р-4531, 1401 од. зб., 1950–1985 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створений у 1950 р. на базі виділених зі складу тресту «Дніпровськпромбуд» будуправлінь: 

«Мартенбуд», «Прокатбуд», «Житлобуд», «Жестєбуд». З 1950 р. знаходився у віданні Голов-

чорметбуду Придніпров’я Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії СРСР, з 

1953 р. – Головпромбуду СРСР, з 1954–1956 рр. – Головпридніпровбуду Міністерства будівниц-

тва металургійної та хімічної промисловості СРСР, з серпня 1956 р. по травень 1957 рр. – Го-

ловпридніпровбуду Міністерства будівництва металургійної та хімічної промисловості УРСР. В 

червні 1957 р. переданий управлінню будівництва Дніпропетровського раднаргоспу, в 1963–

1966 рр. – Головпридніпровбуду Міністерства будівництва УРСР, в 1967 р. – комбінату «Дніпро-

металургбуд» Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії УРСР.

Накази та розпорядження з основної діяльності (з 1956). Проекти п’ятирічних 
планів виробництва, плани підрядних робіт, техпромфінплани, підготовки та 
підвищення кваліфікації робочих кадрів. Звіти про впровадження у виробництво 
нової техніки і передової технології, винаходів і раціоналізаторських пропозицій, 
виконання плану виробництва, з праці і капітальних вкладень. Аналіз росту про-
дуктивності праці і заробітної платні, акти державних комісій про прийом в експлу-
атацію закінчених будівництвом об’єктів. Документи про впровадження наукової 
організації праці; організацію соціалістичного змагання в тресті і підвідомчих під-
приємствах. Колективні договори. Штатні розклади. Кошториси адміністративно-

господарських витрат. Фінансові звіти. 

Дніпропетровський трест механізації будівництва «Дніпробудмеханізація»

Днепропетровский трест механизации строительства «Днепростроймеха-

низация»

Ф. Р-5537, 302 од. зб., 1966–1979 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створений у січні 1966 р. Підпорядковувався управлінню «Головпридніпровбуд», з 1967 р. – 

комбінат «Дніпрометалургбуд» Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії УРСР.

Накази Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії УРСР відносно 

діяльності тресту. Накази та розпорядження з основної діяльності. Будівельно-фінан-

сові плани управління механізації будівництва, проекти плану розвитку тресту. Плани 

промислового виробництва і будівельно-монтажних робіт, зниження собівартості буді-

вельно-монтажних робіт, плани і ліміти з праці. Звіти тресту і управлінь про механізацію 

будівництва і використання будівельних машин, роботу економічної лабораторії. Штат-

ні розклади. Кошториси адміністративно-господарських витрат. Річні звіти про фінан-

сово-господарську діяльність тресту. Довідки, відомості про наявність, облік і розподіл 

кадрів. Звіти про підготовку та підвищення кваліфікації робочих, ІТР і службовців. 

Дніпродзержинський будівельно-монтажний трест «Дзержинськбуд» ком-

бінату «Дніпрометалургбуд»

Днепропетровский строительно-монтажный трест «Дзержинскстрой» ком-

бината «Днепрометаллургстрой»

Ф. Р-5378, 1338 од. зб., 1946–1972 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створений у 1946 р. У 1946–1953 рр. знаходився у віданні Міністерства будівництва підпри-

ємств важкої індустрії СРСР; в 1954–1956 рр. – Міністерства будівництва підприємств ме-

талургійної та хімічної промисловості СРСР, в 1957–1962 рр. – Дніпропетровського раднар-

госпу, 1963 р. – Міністерства будівництва УРСР, з 1967 р. – комбінату «Дніпрометалургбуд» 

Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії УРСР.
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Накази та розпорядження з основної діяльності (1946–1972). Статут трес-

ту. Протоколи оперативних нарад, XIX виробничо-технічної конференції, засідань 

балансових комісій, нарад головних інженерів будівельних управлінь, конферен-

ції раціоналізаторів і винахідників. Плани роботи тресту, будівельно-монтажних 

робіт. Зведені плани підрядних будівельно-монтажних робіт і капітального будів-

ництва, роботи бригад монтажників будівельного управління «Житлобуд» і бри-

гад, які виконують післямонтажні роботи з будівництва крупнопанельних будинків 

у м. Дніпродзержинську. Звіти про собівартість будівельних робіт, виконання пла-

ну введення в дію і ремонт технологічного устаткування, механізації і автомати-

зації виробничих процесів, надходження і впровадження винаходів і раціоналі-

заторських пропозицій, виробничо-технічні звіти. Інформації, довідки, інструкції 

про роботу економічної лабораторії, виконання плану будівельно-монтажних 

робіт, впровадження у виробництво передового досвіду, організації бригадного 

госпрозрахунку в підвідомчих будівельних управліннях, про результати обстежен-

ня стану організації праці на підприємствах. Документи про соцзмагання. Штатні 

розклади. Кошториси адміністративно-господарських витрат. 

Будівельно-монтажний трест «Головпридніпровськбуд», м. Вільногірськ 

Верхньодніпровського району 

Строительно-монтажный трест «Главприднепровскстрой», г. Вольногорск 

Верхнеднепровского района

Ф. Р-4744, 758 од. зб., 1959–1980 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створений у 1959 р. Підпорядковувався Дніпропетровському раднаргоспу; з 1963 р. – Мініс-

терству будівництва УРСР; з 1967 р. – комбінату «Дніпрометалургбуд» Міністерства будівниц-

тва підприємств важкої індустрії УРСР. Займається будівництвом житлових будинків і про-

мислових підприємств, а також виготовленням конструкцій і виробів заводам «Буддеталь».

Накази та розпорядження тресту з основної діяльності. Протоколи вироб-

ничих нарад. Плани зниження собівартості будівельно-монтажних робіт підвідом-

чих тресту будуправлінь. Плани з праці. Фінансові плани. Статистичні звіти про 

виконання плану введення в дію потужностей і програми підрядних робіт, плану 

капітальних вкладень. Звіти про впровадження раціоналізаторських пропозицій, 

нової техніки, обмін передовим досвідом на будівництві. Плани фінансування ка-

пітальних вкладень. Листування з раднаргоспом з питань будівництва. Штатні роз-

клади. Кошториси адміністративно-управлінських витрат.

Річні учбові плани по тресту з підготовки та перепідготовки кадрів. Звіти про 

роботу з кадрами. 

Будівельно-монтажний трест «Дніпрохімбуд», м. Дніпродзержинськ

Строительно-монтажный трест «Днепрохимстрой», г. Днепродзержинск

Ф. Р-5337, 713 од. зб., 1953–1975 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створений у 1953 р. У липні 1957 р. переданий Управлінню будівництва Дніпропетровської 

Ради народного господарства УРСР. У 1963 р. увійшов до складу будівельних організацій 

Голов придніпровбуду Міністерства будівництва УРСР. З березня 1967 р. знаходився у складі 

комбінату «Дніпроважбуд». В 1975 р. увійшов до складу комбінату «Дніпрометалургбуд» 

Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії УРСР.

Накази та розпорядження з основної діяльності. Протоколи технічної ради. 

Плани з праці, будівельно-монтажних робіт і зниження собівартості будівельно-

монтажних робіт зі змінами та уточненнями. Звіти про виконання плану з праці, 

капітального будівництва, введення потужностей і об’єктів підвідомчих управлінь, 

надходження і впровадження винаходів і раціоналізаторських пропозицій, вико-

нання норм і витрат палива, теплоенергії і електроенергії. Інформації про роботу 

економічної лабораторії. Штатні розклади. Кошториси адміністративно-госпо-
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дарських витрат. Річні звіти про фінансово-господарську діяльність. Плани підго-

товки та підвищення кваліфікації робочих підвідомчих управлінь. Звіти про роботу 

з кадрами. 

Нікопольський будівельно-монтажний трест «Нікопольбуд»

Никопольский строительно-монтажный трест «Никопольстрой»

Ф. Р-5212, 935 од. зб., 1945–1976 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створений у липні 1945 р. З 1945 р. підпорядковувався Головчорметбуду Придніпров’я Мініс-

терства будівництва підприємств важкої індустрії СРСР; з 1954 р. – Головпридніпровбуду Мініс-

терства будівництва металургійної і хімічної промисловості СРСР; з 1958 р. – управлінню будів-

ництва Ради народного господарства Дніпропетровського економічного адміністративного 

району УРСР; з 1964 р. – Головпридніпровбуду Міністерства будівництва УРСР; з 1967 р. – ком-

бінату «Дніпрометалургбуд» Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії УРСР.

Накази та розпорядження з основної діяльності. Протоколи оперативних і 

виробничих нарад; засідань техніко-економічної ради і ради науково-технічного 

товариства. Плани роботи тресту, науково-технічного товариства. Акти про при-

йом в експлуатацію будівель і споруд. Інформації, довідки про хід будівництва 

промислових, житлових, культурно-побутових об’єктів. Звіти про надходження і 

впровадження раціоналізаторських пропозицій. Листування з вищестоящими ор-

ганізаціями з питань будівництва та реконструкції об’єктів. Штатні розклади. Кош-

ториси адміністративно-господарських витрат. Колективні договори. Річні звіти 

про фінансово-господарську діяльність, роботу з кадрами, склад і чисельність 

спеціалістів, нещасні випадки на виробництві. 

Будівельно-монтажний трест «Нікопольметалургбуд», м. Нікополь 

Строительно-монтажный трест «Никопольметаллургстрой», г. Никополь

Ф. Р-5425, 63 од. зб., 1967–1969 рр. Опис. Рос. мова.

Організований 15 лютого 1967 р. на підставі розпорядження Ради Міністрів УРСР від 16 січ-

ня 1967 р. № 34-р, наказу Міністерства будівництва УРСР від 21 січня 1967 р. № 37 і наказу 

по Головному територіальному управлінню будівництва «Головпридніпровбуд» від 6 лютого 

1967 р. № 56. Підпорядковувався комбінату «Кривбасбуд», з 1968 р. – комбінату «Дніпроме-

талургбуд» Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії УРСР. У 1970 р. об’єднаний 

з будівельно-монтажним трестом «Нікопольбуд».

Накази та розпорядження з основної діяльності. Протоколи технічних нарад. 

Плани будівельно-монтажних робіт з праці тресту і підвідомчих підприємств. Фінан-

сові плани і звіти. Звіти про надходження і впровадження винаходів і раціоналіза-

торських пропозицій, виконання норм і витрат палива, теплоенергії і елек троенергії. 

Інформації і довідки про хід будівництва. Штатні розклади. Кошториси адміністратив-

но-господарських витрат. Звіти про нещасні випадки на виробництві.

Дніпропетровський будівельний комбінат «Дніпроважбуд»

Днепропетровский строительный комбинат «Днепротяжстрой»

Ф. Р-6246, 693 од. зб., 1967–1972 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створений у 1967 р. як Дніпропетровський будівельно-монтажний комбінат «Дніпроважбуд» 

Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії УРСР. З 1969 р. – Дніпропетровський 

будівельний комбінат «Дніпроважбуд».

Накази, постанови, рішення, розпорядження Міністерства будівництва під-

приємств важкої індустрії УРСР; бюро Дніпропетровського обкому Компартії Ук-

раїни і облвиконкому. Накази та розпорядження з основної діяльності. Протоколи 

технічних нарад. Плани з виробництва, обсягу підрядних будівельно-монтажних 

робіт, собівартості виробної продукції, фінансування капітального будівництва. 

Техніко-економічні аналізи виконання завдань із зниження собівартості будівель-
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но-монтажних робіт, транспортних витрат на доставку будівельних матеріалів в 

підвідомчих трестах. Науково-технічні, статистичні звіти. Листування з Мінваж-

будом УРСР. Штатні розклади. Кошториси адміністративно-господарських витрат. 

Документи про соцзмагання. Плани, звіти, доповідні записки, довідки про пра-

цевлаштування випускників загальноосвітніх шкіл і проведення виховної роботи 

серед підлітків і молоді.

Ордена Жовтневої революції будівельно-монтажний трест № 17 комбінату 

«Дніпроважбуд», м. Дніпропетровськ

Ордена Октябрьской революции строительно-монтажный трест № 17 ком-

бината «Днепротяжстрой», г. Днепропетровск

Ф. Р-4428, 1530 од. зб., 1945–1986 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Створений у 1945 р., з 1946 р. перейменований в будівельно-монтажний трест «Південав-

тобуд» Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії СРСР, з 1947 р. переданий 

у відання Головмашбуду при Раді Міністрів СРСР. З 1949 р. перейменований в будівель-

но-монтажний трест № 17 Міністерства будівництва підприємств машинобудування СРСР. 

У 1953 р. переданий Міністерству будівництва СРСР, в 1956 р. – Міністерству будівництва УРСР, 

в 1957 р. – Дніпропетровському раднаргоспу, в 1963 р. – Міністерству будівництва УРСР.

З 1979 р. мав назву Ордена Жовтневої революції будівельно-монтажний трест № 17 комбінату 

«Дніпроважбуд» Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії УРСР. 

Накази та розпорядження тресту з основної діяльності. Протоколи технічних 

нарад, засідань балансової комісії. Плани організаційно-технічних заходів. Звіти про 

роботу тресту, впровадження у виробництво нової техніки і передової технології, тех-

ніку безпеки і охорону праці, введення в дію нових потужностей і капіталовкладень, 

механізацію будівництва і використання будівельних машин, роботу з кадрами. Листу-

вання з Міністерством будівництва підприємств важкої індустрії УРСР і комбінатом 

«Дніпроважбуд». Штатні розклади. Кошториси витрат. Звіти і довідки про наявність і 

рух кадрів. Постанови профспілкових конференцій. Документи про соцзмагання.

Дніпропетровський трест «Дніпроважбудмеханізація» комбінату «Дніпро-

важбуд»

Днепропетровский трест «Днепротяжстроймеханизация» комбината «Днеп-

ротяжстрой»

Ф. Р-5503, 745 од. зб., 1967–1986 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Створений у 1967 р. на підставі наказу Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії УРСР 

від 26 вересня 1967 р. № 217 і наказу комбінату «Дніпроважбуд» від 16 жовтня 1967 р. № 125. 

Наказ Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії УРСР про струк-

туру тресту. Накази та розпорядження з основної діяльності. Протоколи виробничих 

нарад. Плани з праці на будівництві, зниження собівартості будівельно-монтажних 

робіт, розвитку і впровадження нової техніки, роботи економічної лабораторії. Пла-

ни і звіти про техніку безпеки. Звіти про виконання норм виробітку в будівництві, 

про впровадження наукової організації праці. Статистичні звіти про виконання норм 

і витрат палива, теплоенергії і електроенергії, механізацію будівництва і будівельних 

машин. Документи про надходження та впровадження раціоналізаторських пропо-

зицій. Фінансові плани. Штатні розклади. Кошториси адміністративно-господарських 

витрат. Плани і звіти про роботу з кадрами, про нещасні випадки на виробництві.

Виробниче об’єднання «Дніпроважбудіндустрія», м. Дніпропетровськ

Производственное объединение «Днепротяжстройиндустрия», г. Днепро-

петровск

Ф. Р-6482, 357 од. зб., 1973–1982 рр. Описи. Рос., укр. мови.
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Почало роботу в 1973 р., підпорядковувалося комбінату «Дніпроважбуд» Міністерства будів-

ництва підприємств важкої індустрії УРСР.

Наказ Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії УРСР про ство-

рення об’єднання. Статут об’єднання (1973). Накази та розпорядження з основної 

діяльності. Протоколи засідань технічної ради. Виробничі плани, плани з праці, 

плани і звіти про надходження та впровадження раціоналізаторських пропозицій, 

норми часу та розцінки на виготовлення продукції. Звіти про якість випущеної про-

дукції, з основної діяльності. Статистичні звіти про виконання плану з виробництва, 

собівартості товарної продукції; наявність автомобілів, гаражів, тракторів. Техні-

ко-економічні показники роботи. Листування з Міністерством будівництва підпри-

ємств важкої індустрії і комбінатом «Дніпроважбуд». Фінансові плани. Штатні роз-

клади робітників дитячих дошкільних закладів об’єднання. Звіти про підготовку 

та підвищення кваліфікації робочих. Виробничі характеристики на передовиків 

виробництва, які були представлені до нагород (1979).

Дніпропетровський будівельно-монтажний трест «Дніпроміськбуд» комбі-

нату «Дніпроважбуд»

Днепропетровский строительно-монтажный трест «Днепрогорстрой» ком-

бината «Днепротяжстрой»

Ф. Р-6224, 237 од. зб., 1966–1973 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Створений у січні 1966 р. під назвою трест «Укрспецшахтобуд» на базі будівельних управлінь 

будівельно-монтажних трестів № 17 і тресту «Дніпроважбуд». У 1966 р. перейменований в 

будівельно-монтажний трест «Дніпроміськбуд» Головного територіального управління будів-

ництва «Головпридніпровбуд» Міністерства будівництва УРСР. У 1967 р. переданий комбінату 

«Дніпроважбуд» Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії УРСР.

Розпорядження Ради Міністрів УРСР, накази Міністерства будівництва УРСР, 

«Головпридніпровбуду» про утворення тресту (1966). Накази та розпорядження з 

основної діяльності. Протоколи засідань технічної ради. Плани та основні показни-

ки виконання плану, зниження собівартості будівельно-монтажних робіт. Плани з 

праці і звіти про їх виконання. Звіти з основної діяльності. Документи про впровад-

ження нової техніки, надходження та впровадження раціоналізаторських пропо-

зицій. Штатні розклади. Кошториси адміністративно-господарських витрат. Довід-

ки і звіти про роботу з кадрами. 

Будівельно-монтажний трест «Дніпрожитлобуд», м. Дніпропетровськ 

Строительно-монтажный трест «Днепрожилстрой», г. Днепропетровск

Ф. Р-4780, 367 од. зб., 1961–1972 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Створений у 1961 р. Підпорядковувався Управлінню будівництва Дніпропетровського рад-

наргоспу, з 1963 р. – Головному територіальному управлінню будівництва «Головпридніпров-

буду» Міністерства будівництва УРСР. З 1967 р. – комбінату «Дніпроважбуд» Міністерства під-

приємств важкої індустрії УРСР». 

Накази та розпорядження з основної діяльності. Протоколи виробничих на-

рад. Плани зниження собівартості будівельно-монтажних робіт підвідомчих будуп-

равлінь. Плани з праці, фінансування капітальних вкладень. Звіти про виробничу 

і фінансово-господарську діяльність. Аналізи основних економічних показників. 

Статистичні звіти про механізацію виробництва і використання будівельних ма-

шин, чисельність і склад спеціалістів з вищою та середньою спеціальною освітою. 

Штатні розклади. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Плани і звіти 

про підготовку і підвищення кваліфікації робочих і службовців. 
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Комбінат «Кривбасбуд», м. Кривий Ріг

Комбинат «Кривбасстрой», г. Кривой Рог

Ф. Р-4671, 2071 од. зб., 1957–1974 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.

Організований на підставі постанови Ради Міністрів УРСР від 5 червня 1957 р. № 547. З липня 

1957 р. – підпорядковувався Раді народного господарства Дніпропетровського економічного 

адміністративного району, з 1962 р. – Головному територіальному управлінню будівництва 

«Головпридніпровбуд» Міністерства будівництва УРСР, з березня 1967 р. – Міністерству будів-

ництва підприємств важкої індустрії УРСР.

Накази та розпорядження з основної діяльності. Протоколи нарад при го-

ловному інженері і начальнику комбінату, представнику управління «Головпри-

дніпровбуд» з питань будівництва найважливіших промислових об’єктів Кривбасу, 

засідань технічної ради. Плани організаційно-технічних заходів щодо покращення 

якості будівельно-монтажних робіт, підготовки переводу будівельних організацій 

на нові умови планування та економічного стимулювання; впровадження передо-

вого досвіду роботи, впровадження нової техніки, передової технології, механіза-

ції і автоматизації виробничих процесів, нової вимірювальної техніки і засобів ав-

томатичного контролю; надходження і впровадження винаходів і рацпропозицій. 

Плани, звіти про хід будівельно-монтажних робіт, субпідрядних робіт, вантажопе-

ревезень, з праці, зниження собівартості товарної продукції, введення в дію вироб-

ничих потужностей, випуску продукції. Перспективні плани будівельно-монтажних 

робіт. Плани заходів щодо забезпечення введення в дію Інгулецького гірничо-зба-

гачувального комбінату, шахти «Зоря», кисневого блоку № 2 на Криворізькому ме-

талургійному заводі, другої черги Північного гірничо-збагачувального комбінату. 

Документи загальноміської конференції будівельників. Звіти про роботу з кадра-

ми. Звіти делегації спеціалістів, які були відряджені до Франції для ознайомлення 

з проектуванням, будівництвом і експлуатацією підприємств металургійної про-

мисловості. Довідки, інформація про роботу комбінату. Штатні розклади.

Будівельно-монтажний трест «Криворіжбуд», м. Кривий Ріг 

Строительно-монтажный трест «Криворожстрой», г. Кривой Рог

Ф. Р-4859, 605 од. зб., 1944–1970 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Відновив свою роботу в 1944 р. під назвою спеціальний будівельний трест «Спецбуд-

трест № 2» Головного Управління капітального будівництва Наркомату чорної металургії. 

В 1946 р. перейменований у державний союзний будівельно-монтажний трест «Криворіжбуд» 

Головчорметбуд Придніпров’я Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії СРСР. 

З 1953 р. підпорядковувався Головпромбуду Придніпров’я Міністерства будівництва СРСР; з 

1954 р. – Головпридніпровбуду Міністерства будівництва підприємств металургійної та хіміч-

ної промисловості УРСР; з 1957 р. – комбінату «Кривбасбуд» Міністерства будівництва під-

приємств важкої індустрії УРСР.

Накази та розпорядження з основної діяльності. Зведені плани будівельно-

монтажних робіт. Плани з праці, розвитку і впровадження нової техніки, передового 

досвіду на будівництві. Документи про надходження раціоналізаторських пропози-

цій і винаходів. Статистичні звіти про виконання виробничих планів, впровадження 

наукової організації праці, проведення конкурсів. Основні показники виконання ви-

робничих планів тресту, будуправлінь і господарств тресту. Фінансові плани та звіти. 

Аналізи фінансово-економічної діяльності. Штатні розклади. Кошториси адміністра-

тивно-управлінських витрат. Довідки та інформації будівельних управлінь про наяв-

ність та рух робочих кадрів, чисельність, якісний та кількісний склад кадрів. 

Будівельно-монтажний трест «Кривбасрудбуд», м. Кривий Ріг 

Строительно-монтажный трест «Кривбасрудстрой», г. Кривой Рог

Ф. Р-5663, 508 од. зб., 1951–1976 рр. Описи. Рос. мова.
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Створений у 1951 р. Підпорядковувався Головчорметбуду Придніпров’я Міністерства будівниц-

тва підприємств важкої індустрії СРСР; з 1953 р. – Головпромбуду Придніпров’я Міністер ства 

будівництва СРСР; з 1954 р. – Головпридніпровбуду Міністерства будівництва підприємств ме-

талургійної та хімічної промисловості СРСР; з липня 1957 р. – комбінату «Кривбасбуд» Дніпро-

петровського раднаргоспу, з 1962 р. – Міністерству будівництва УРСР, з 1967 р. – Міністерству 

будівництва важкої індустрії УРСР.

Накази та розпорядження з основної діяльності. Протоколи засідань пре-

зидіуму. Плани і ліміти з праці, підрядних будівельно-монтажних робіт. Акти прий-

няття в експлуатацію завершених будівель і споруд. Документи про надходження 

і впровадження винаходів і раціоналізаторських пропозицій. Статистичні звіти 

про виконання плану введення в дію потужностей і програми підрядних робіт; ви-

конання плану впровадження наукової організації праці, впровадження досвіду 

роботи передовиків і новаторів виробництва. Штатні розклади. Кошториси ад-

міністративно-господарських витрат. Звіти про роботу з кадрами. Документи про 

нагородження. Протоколи профспілкових конференцій. 

Будівельно-монтажний трест «Криворіжжитлобуд» комбінату «Кривбас-

буд», м. Кривий Ріг 

Строительно-монтажный трест «Криворожжилстрой» комбината «Кривбас-

строй», г. Кривой Рог

Ф. Р-4874, 813 од. зб., 1958–1975 рр. Опис. Рос. мова.

Створений на підставі розпорядження Раднаргоспу Дніпропетровського економічного ад-

міністративного району в березні 1958 р. як спеціалізована будівельно-монтажна організа-

ція. Здійснював будівництво житла та об’єктів соціального і культурно-побутового призна-

чення в м. Кривому Розі. Підпорядковувався комбінату «Кривбасбуд» Дніпропетровського 

раднаргоспу, з 1962 р. – Міністерства будівництва УРСР, з 1967 р. – Міністерства будівництва 

важкої індустрії УРСР.

Накази та розпорядження з основної діяльності. Протоколи засідань тех-

нічної ради. Плани та звіти будівельно-монтажних робіт, з праці, впровадження 

передового досвіду в будівництві, розвитку і впровадження нової техніки, науко-

вої організації праці. Фінансові плани. Звіти про витрати трестом палива, тепла 

та електроенергії. Документи про надходження та впровадження раціоналіза-

торських пропозицій та винахідництва. Статистичні звіти про виконання виробни-

чих планів, механізацію будівництва і будівельних машин. Штатні розклади. Колек-

тивні договори. Звіти про роботу з кадрами. 

Будівельно-монтажний трест «Криворіжіндустбуд», м. Кривий Ріг 

Строительно-монтажный трест «Криворожиндустстрой», г. Кривой Рог

Ф. Р-4870, 1168 од. зб., 1958–1975 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створений згідно розпорядження Ради Народного Господарства Дніпропетровського еконо-

мічного адміністративного району від 3 березня 1958 р. № 1000-р. на підставі наказу комбі-

нату «Кривбасбуд» від 10 березня 1958 р. № 20. Підпорядковувався комбінату «Кривбасбуд», 

з 1962 р. – Міністерства будівництва УРСР, з 1967 р. – Міністерства будівництва підприємств 

важкої індустрії УРСР. Основним завданням було будівництво промислових підприємств.

Накази та розпорядження з основної діяльності. Протоколи засідань техніч-

ної ради. Плани і звіти технічних комісій про роботу з перевірки якості будівельно-

монтажних робіт, техніку безпеки і охорону праці. Плани організаційно-технічних 

заходів і звіти про хід їх виконання, наукової організації праці. Звіти про витрати 

палива, тепла та електроенергії. Документи про надходження та впровадження 

раціоналізаторських пропозицій та винахідництва. Річні звіти будівельних управ-

лінь і господарств. Статистичні звіти про виконання планів. Листування про зміни в 

структурі і скороченні апарату управління. Штатні розклади. Колективні договори. 

Документи про роботу з кадрами. 
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Будівельно-монтажний ордена Леніна трест «Криворіжагробуд», м. Кри-

вий Ріг 

Строительно-монтажный ордена Ленина трест «Криворожагрострой», 

г. Кривой Рог

Ф. Р-5356, 638 од. зб., 1957–1980 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створений у 1957 р. Підпорядковувався комбінату «Кривбасбуд» Дніпропетровського рад-

наргоспу, з 1962 р. – Міністерства будівництва УРСР, з 1967 р. – Міністерства будівництва 

важкої індустрії УРСР.

Накази та розпорядження з основної діяльності. Протоколи виробничих на-

рад. Плани і звіти з праці, будівельно-монтажних робіт, розвитку і впровадження 

нової техніки, техніки безпеки, виконання норм виробітку в будівництві, впровад-

ження наукової організації праці. Фінансові плани. Документи про надходження 

та впровадження раціоналізаторських пропозицій. Статистичні звіти про виконан-

ня норм і витрат палива, теплоенергії і електроенергії, механізацію будівництва і 

будівельних машин. Штатні розклади. Кошториси адміністративно-управлінських 

витрат. Плани і звіти про роботу з кадрами. 

Спеціалізований будівельно-монтажний трест «Криворіждорводбуд», 

м. Кривий Ріг 

Специализированный строительно-монтажный трест «Криворождорвод-

строй», г. Кривой Рог

Ф. Р-5357, 408 од. зб., 1958–1976 рр. Опис. Рос. мова.

Створений на підставі розпорядження Раднаргоспу Дніпропетровського економічного ад-

міністративного району від 1 жовтня 1958 р. № 734-р. Підпорядковувався комбінату «Крив-

басбуд», з 1962 р. – Міністерству будівництва УРСР, з 1967 р. – Міністерству будівництва під-

приємств важкої індустрії УРСР.

Накази та розпорядження з основної діяльності. Протоколи засідань тех-

нічної ради. Плани будівельно-монтажних робіт, організаційно-технічних заходів. 

Статистичні звіти про витрати палива та електроенергії, нещасні випадки на ви-

робництві, чисельність і склад спеціалістів з вищою та середньою спеціальною 

освітою, наявність і рух робочих, роботу з кадрами. Штатні розклади. Кошториси 

адміністративно-господарських витрат. Виробничо-фінансові звіти. Протоколи за-

сідань профкому.

Трест «Кривбасзалізобетон», м. Кривий Ріг 

Трест «Кривбасжелезобетон», г. Кривой Рог

Ф. Р-4878, 388 од. зб., 1957–1970 рр. Опис. Рос. мова.

Створений в 1957 р. під назвою «Криворіжбуддеталь». Підпорядковувався комбінату «Кривбас-

буд» Раднаргоспу Дніпропетровського економічного адміністративного району. З 1962 р. – Го-

ловному територіальному управлінню «Головпридніпровбуд» Міністерства будівництва УРСР. 

У травні 1964 р. перейменований в «Криворіжзалізобетон» Управління будіндустрії «Голов-

придніпровбуду». З березня 1967 р. перейшов до комбінату «Кривбасбуд» з підпорядкуванням 

Міністерству будівництва підприємств важкої індустрії УРСР. У 1971 р. реорганізований.

Основним завданням було виготовлення виробів збірного залізобетону, дерево- та металооб-

робки для об’єктів громадського та промислового будівництва.

Накази та розпорядження з основної діяльності. Промислово-фінансові пла-

ни підприємств. Плани і ліміти з праці, фонду заробітної платні. Техніко-економічні 

показники і звіти про роботу підприємств. Фінансові плани. Статистичні звіти про 

виконання плану з праці, собівартості, капітального будівництва, надходженню 

і впровадженню раціоналізаторських пропозицій, чисельність робочих за про-

фесіями. Річні фінансові звіти, про роботу з кадрами. 
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Трест «Криворіжпівнічрудбуд», м. Кривий Ріг 

Трест «Криворожсеверрудстрой», г. Кривой Рог

Ф. Р-4875, 532 од. зб., 1958–1975 рр. Опис. Рос., укр. мови. 

Організований у 1958 р. Підпорядковувався комбінату «Кривбасбуд» Міністерства будівниц-

тва УРСР, з 1967 р. – Міністерству будівництва підприємств важкої індустрії УРСР. Здійснював 

будівництво об’єктів промислового і культурно-побутового призначення в районі Північного 

гірничо-збагачувального комбінату.

Накази та розпорядження з основної діяльності. Протоколи засідань тех-

нічної ради. Плани організаційно-технічних заходів щодо покращення організації 

праці. Плани та звіти будівельно-монтажних робіт, собівартості, випуску продук-

ції, з праці. Плани введення в дію виробничих потужностей. Статистичні звіти про 

виконання планів підрядних будівельно-монтажних робіт. Виробничо-фінансові 

звіти. Штатні розклади. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Звіти 

про роботу з кадрами. 

Трест «Криворіжбудмеханізація», м. Нікополь

Трест «Криворожстроймеханизация», г. Никополь

Ф. Р-5664, 241 од. зб., 1964–1970 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Організований в жовтні 1964 р. Підпорядковувався комбінату «Кривбасбуд» Міністерства 

важкої індустрії УРСР, з 1967 р. – Міністерству будівництва підприємств важкої індустрії УРСР.

Накази та розпорядження з основної діяльності. Плани і ліміти з праці, 

підрядних будівельно-монтажних робіт. Документи про зниження собівартості 

будівельно-монтажних робіт, надходження і впровадження винаходів і раціо-

налізаторських пропозицій. Статистичні звіти про механізацію будівництва і вико-

ристання будівельних машин, роботу вантажного автотранспорту. Штатні розкла-

ди. Кошториси витрат. Звіти про роботу з кадрами. 

Спеціалізований виробничий комбінат «Кривбасшахтопроходка», м. Кри-

вий Ріг 

Специализированный производственный комбинат «Кривбасшахтопроход-

ка», г. Кривой Рог

Ф. Р-5390, 818 од. зб., 1957–1980 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Створений у 1957 р. У 1972 р. на базі шахтопрохідних управлінь і організацій тресту створений 

спеціалізований виробничий комбінат з будівництва шахт Кривбасу «Кривбасшахтопроход-

ка».

Підпорядковувався Дніпропетровському раднаргоспу, з 1963 р. – Придніпровському раднар-

госпу, з 1966 р. – Міністерству чорної металургії УРСР.

Комбінат – підрядна будівельна організація, що виконує роботи з проходки, заглиблення гір-

ничих виробіток, підготовки нових горизонтів на діючих копальнях.

Накази та розпорядження з основної діяльності. Протоколи засідань техніч-

них рад. Плани соціального розвитку комбінату, введення в дію виробничих потуж-

ностей, з праці і заробітної платні, зниження собівартості будівельно-монтажних 

робіт, розвитку і впровадження нової техніки, передової технології, механізації 

і автоматизації виробничих процесів. Документи про виконання науково-дослід-

них, конструкторських і технологічних робіт. Довідки про виконання програми 

гірничокапітальних робіт. Комплексні плани санітарно-оздоровчих заходів, звіти 

про стан техніки безпеки, охорони праці. Виробничо-фінансові документи. Штат-

ні розклади. Статистичні звіти про чисельність та склад спеціалістів, підготовку і 

підвищення кваліфікації робітників і службовців. Документи про роботу з кадра-

ми. Колективні договори. Протоколи засідань профкому.
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Павлоградський трест шахтного будівництва «Павлоградшахтобуд»

Павлоградский трест шахтного строительства «Павлоградшахтострой»

Ф. Р-4844, 292 од. зб., 1958–1964 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створений згідно постанови Ради Міністрів УРСР від 8 жовтня 1958 р. № 1425 і розпоряд-

ження Ради народного господарства Сталінського економічного адміністративного райо-

ну від 31 жовтня 1958 р. № 186-р. Підпорядковувався Дніпропетровському раднаргоспу; 

з 1963 р. – Головному територіальному управлінню будівництва «Головпридніпровбуд» Мініс-

терства будівництва УРСР. У 1964 р. трест реорганізований в комбінат «Дніпрошахтобуд».

Накази та розпорядження з основної діяльності. Протоколи службових, ви-

робничо-технічних нарад. Плани капітальних робіт, з праці. Фінансові плани. Звіти 

з основної діяльності. Статистичні звіти про виконання плану капітального будів-

ництва. Листування з Держпланом УРСР. Штатні розклади. Кошториси адміністра-

тивно-управлінських витрат. 

Павлоградський комбінат «Дніпрошахтобуд» 

Павлоградский комбинат «Днепрошахтострой»

Ф. Р-4954, 487 од. зб., 1965–1975 рр. Опис. Рос., укр. мови. 

Створений у 1964 р. на підставі постанови ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР від 10 липня 1962 р. 

№ 794 «Про заходи щодо подальшого розвитку вугільної промисловості Донецького басейну» 

і наказу міністра будівництва УРСР від 18 вересня 1964 р. № 287. Підпорядковувався «Голов-

придніпровбуду» Міністерства будівництва УРСР; з 1967 р. – Міністерству будівництва підпри-

ємств важкої індустрії УРСР; з 1975 р. – Республіканському об’єднанню «Укршахтобуд» Мініс-

терства вугільної промисловості УРСР.

Накази Міністерств вугільної промисловості, будівництва УРСР, «Головпри-

дніпровбуду», накази та розпорядження з основної діяльності. Протоколи служ-

бових нарад. Плани капітального будівництва, підрядно-будівельних монтажних 

робіт, з праці. Звіти про виробництво продукції. Документи про підвищення про-

дуктивності праці. Листування з вищестоящими організаціями з питань плануван-

ня, будівництва і введення в експлуатацію шахт. Бухгалтерські звіти будівельних 

управлінь. Штатні розклади. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. 

Плани і звіти про роботу з кадрами, підготовки та перепідготовки кадрів, рух кад-

рів, їх розподіл і використання. Номенклатура посад комбінату. 

Павлоградський шахтно-будівельний трест «Павлоградшахтобуд» комбі-

нату «Дніпрошахтобуд»

Павлоградский шахтостроительный трест «Павлоградшахтострой» комби-

ната «Днепрошахтострой»

Ф. Р-4848, 121 од. зб., 1966–1969 рр. Опис. Рос. мова.

Заснований на базі тресту «Павлоградшахтобудмонтаж» у травні 1966 р. Підпорядковував-

ся комбінату «Дніпрошахтобуд» Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії УРСР. 

Ліквідований у 1970 р.

Накази та розпорядження з основної діяльності. Протоколи засідань вироб-

ничо-технічних нарад. Плани заходів щодо скорочення строків будівництва шахт. 

Річні плани, звіти про підвищення продуктивності праці, зниження собівартості 

будівельно-монтажних робіт, з праці, підрядних робіт, випуску промислової про-

дукції, розвиток і впровадження нової техніки, раціоналізаторських пропозицій. 

Штатні розклади. Річні звіти про роботу з кадрами.
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Павлоградський трест будівництва шахтних поверхонь і житлово-соцкульт-

побутових об’єктів «Павлоградвугіллябуд»

Павлоградский трест строительства шахтных поверхностей и жилищно-

соцкультбытовых объектов «Павлоградугольстрой»

Ф. Р-4847, 273 од. зб., 1963–1971 рр. Опис. Рос. мова.

Організований у 1963 р. Підпорядковувався комбінату «Дніпрошахтобуд» Міністерства будів-

ництва підприємств важкої індустрії УРСР. Ліквідований у 1972 р. 

Накази та розпорядження з основної діяльності. Протоколи засідань вироб-

ничо-технічних нарад. Річні плани промислового виробництва, з праці, раціоналі-

зації і винахідництва. Фінансові плани. Річні звіти про розвиток і впровадження но-

вої техніки. Штатні розклади. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. 

Плани підготовки кадрів, учбові програми. Річні звіти про роботу з кадрами.

Павлоградський трест промислово-житлового будівництва «Павлоград-

промжитлобуд»

Павлоградский трест промышленно-жилищного строительства «Павлоград-

промжилищстрой»

Ф. Р-5496, 107 од. зб., 1966–1970 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Створений у 1966 р. Підпорядковувався комбінату «Дніпрошахтбуд» Міністерства вугільної 

промисловості УРСР.

Накази з основної діяльності. Плани з праці, підрядних будівельно-монтаж-

них робіт, зниження собівартості робіт тресту та підвідомчих організацій. Фінан-

сові плани. Звіти про виконання планів введення в дію потужностей, підрядні ро-

боти, зниження собівартості будівельно-монтажних робіт, виробництво продукції 

промисловими організаціями, що знаходяться на балансі тресту. Акти державного 

приймання в експлуатацію будівель та споруд. Документи про наукову організацію 

праці, соцзмагання. Звіти про нещасні випадки на виробництві. Звіти про роботу з 

кадрами, чисельність та склад спеціалістів тресту та підвідомчих підприємств.

Дніпропетровський трест «Дніпроекскавація» 

Днепропетровский трест «Днепроэкскавация»

Ф. Р-6244, 410 од. зб., 1964–1971 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створений у 1964 р. на базі п’яти спеціалізованих управлінь: Дніпропетровського, Запорізь-

кого, Криворізького, Мировського і Нікопольського. Виконував земляні і буропідривні роботи 

механізованим засобом для будівельно-монтажних трестів «Головпридніпровбуду». З 1967 р. 

підпорядковувався комбінату «Укрважспецбуд» Міністерства будівництва підприємств важкої 

індустрії УРСР.

Накази про організацію тресту (1964), з основної діяльності і особового 

складу. Протоколи виробничих нарад. Плани і звіти про виконання будівельно-

монтажних робіт, техпром- і будпромфінплани, з основної діяльності. Звіти про 

механізацію будівництва і використання будівельних машин, впровадження нової 

техніки. Фінансові плани і звіти. Документи про надходження та впровадження ви-

находів і раціоналізаторських пропозицій. Аналізи собівартості будівельно-мон-

тажних робіт, використання землерийних машин. Інформації, фотоальбоми про 

роботу спецуправлінь. Показники роботи комплексних бригад. Статистичні звіти 

про виконання плану собівартості товарної продукції Марганцевського ремонтно-

механічного заводу. Штатні розклади. Кошториси адміністративно-господарських 

витрат. Звіти про чисельність ІТР, робочих і службовців тресту і спецуправлінь. Ві-

домості нарахування заробітної платні.
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Дніпропетровський союзний трест з виробництва місцевих будівельних 

матеріалів і будівельних деталей «Дніпрозалізобетон»

Днепропетровский союзный трест по производству местных строительных 

материалов и строительных деталей «Днепрожелезобетон»

Ф. Р-4613, 1427 од. зб., 1949–1974 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створений у 1949 р. як Дніпропетровський державний союзний трест виробничих підпри-

ємств. Підпорядковувався Міністерству будівництва підприємств важкої індустрії СРСР. Гос-

подарську діяльність почав з січня 1950 р. 

У 1952 р. перейменований у Дніпропетровський союзний трест будівельних матеріалів і буді-

вельних деталей «Дніпробуддеталь» Головного Управління виробничих підприємств Мініс-

терства будівництва СРСР. З 1954 р. підпорядковувався Міністерству будівництва підприємств 

металургійної і хімічної промисловості СРСР, з 1957 р. – раднаргоспу Дніпропетровського 

економічного адміністративного району, з 1963 р. – Управлінню будівельної індустрії і збір-

ного залізобетону Головпридніпровбуду Міністерства будівництва УРСР. У 1964 р. трест пе-

рейменований в «Дніпрозалізобетон». У 1967 р. переходить до відання Головважбудіндустрії 

Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії УРСР. 

Накази Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії СРСР, постано-
ви та розпорядження Дніпропетровського раднаргоспу, накази та розпорядження з 
основної діяльності та особового складу. Статут. Протоколи технічних нарад. Вироб-
ничо-технічні плани, капітального будівництва, промфінплани тресту і підвідомчих 
комбінатів, управлінь. Акти приймання в експлуатацію об’єктів будівництва. Доку-
менти про виконання організаційно-технічних заходів. Плани і звіти з праці. Річні 
звіти з основної діяльності тресту і підвідомчих підприємств. Статистичні звіти про 
виконання плану капітального будівництва. Колективні договори. Листування. Штатні 
розклади. Кошториси адміністративно-господарських витрат. Річні звіти про роботу з 
кадрами, наявність молодих спеціалістів, стан трудової дисципліни. Списки робочих 
і службовців тресту і підприємств. Акти про нещасні випадки на підприємствах. Відо-

мості нарахування заробітної платні. Протоколи засідань профкому. 

Трест «Укрголовметалургмонтаж», м. Дніпропетровськ

Трест «Укрглавметаллургмонтаж», г. Днепропетровск

Ф. Р-4697, 1177 од. зб., 1943–1977 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови

Створений у березні 1940 р. як трест санітарно-технічного будівництва «Південсантехбуд». 

У 1941–1943 рр. був евакуйований в східні райони країни. В червні 1943 р. трест був разева-

куйований в Харків і підпорядковувався Міністерству будівництва СРСР. У 1946 р. переймено-

ваний в «Південсантехмонтаж». У 1960 р. переведений з м. Харкова до м. Дніпропетровськ.

Накази та розпорядження. Протоколи оперативних і технічних нарад. Плани 

виробництва, капітального будівництва, підрядних робіт, впровадження у вироб-

ництво нової техніки і передової технології , наукової організації праці. Річні звіти 

з основної діяльності; про введення в дію виробничих потужностей, механізацію 

завантажувальних робіт, надходження і впровадження винаходів та раціоналіза-

торських пропозицій, охорону праці і техніку безпеки. Фінансові плани, будівель-

но-фінансові, промислово-фінансові плани. Річні звіти про підготовку кадрів. Про-

токоли засідань профкому. Інформації про роботу шкіл передових методів праці. 

Акти збитків, заподіяних тресту нацистськими окупантами (1941–1943).

Дніпропетровський електромонтажний трест «Дніпроелектромонтаж» 

Днепропетровский электромонтажный трест «Днепроэлектромонтаж»

Ф. Р-4782, 818 од. зб., 1960–1977 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Почав діяльність у 1960 р. Підпорядковувався Головному управлінню електромонтажних робіт 

«Укрголовелектромонтаж» Міністерства будівництва УРСР. З 1963 р. – Міністерства монтаж-

них і спеціальних будівельних робіт УРСР.

Накази та розпорядження з основної діяльності. Статут. Плани прибутку, 
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собівартості будівельно-монтажних робіт, з праці, фінансові плани. Звіти тресту 
і підвідомчих спецуправлінь про виробничу і фінансово-господарську діяльність. 
Статистичні звіти про виконання норм і витрат палива, теплоенергії. Штатні роз-
клади. Плани і звіти про підготовку і підвищення кваліфікації робочих і службов-
ців. Статистичні звіти про чисельність і склад спеціалістів з вищою та середньою 

спеціальною освітою. Фотоальбоми про виробничо-технічну діяльність.

Дніпропетровський ордена Леніна трест «Дніпростальконструкція»

Днепропетровский ордена Ленина трест «Днепростальконструкция»

Ф. Р-5327, 950 од. зб., 1955–1977 рр. Описи. Рос. мова.

Створений у 1955 р. на підставі розпорядження Ради Міністрів СРСР від 19 березня 1955 р. 

№ 2093-р. З 1955 р. підпорядковувався Управлінню «Головстальконструкція» Міністерства 

будівництва підприємств металургійної і хімічної промисловості СРСР; з 1958 р. – Управлінню 

«Укрголовстальконструкція» Міністерства будівництва УРСР; з 1965 р. – Міністерству монтаж-

них і спеціальних будівельних робіт УРСР. У 1971 р. трест нагороджений орденом Леніна. 

Накази з основної діяльності. Протоколи засідань технічної ради. Плани 
капітальних вкладень, організаційно-технічних заходів, з праці, зниження собі-
вартості будівельно-монтажних робіт. Звіти з основної діяльності, про науково-
технічну роботу. Статистичні звіти про механізацію будівельних робіт; виконання 
плану капітального будівництва, введення в дію потужностей і програми підряд-
них робіт; витрату палива, тепла і електроенергії; виконання плану виробництва, 
роботу вантажного і автомобільного транспорту і собівартості вантажних автопе-
ревезень. Інформації та показники щодо проведення огляду-конкурсу з наукової 
організації праці. Документи про надходження і впровадження у виробництво ви-
нахідницьких і раціоналізаторських пропозицій. Фінансові плани. Штатні розкла-
ди. Кошториси адміністративно-господарських витрат. Документи про нагород-

ження робітників тресту і підвідомчих організацій. 

Трест «Криворіжстальконструкція», м. Кривий Ріг 

Трест «Криворожстальконструкция», г. Кривой Рог

Ф. Р-5868, 363 од. зб., 1961–1970 рр. Опис. Рос. мова.

Створений у 1961 р. У 1961–1962 рр. підпорядковувався Міністерству будівництва УРСР; 

1963–1970 рр. – Міністерству монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР.

Накази та розпорядження з основної діяльності. Плани і ліміти з праці, 
підрядних будівельно-монтажних робіт. Документи про зниження собівартості 
будівельно-монтажних робіт; надходження і впровадження винаходів і раціо-
налізаторських пропозицій. Статистичні звіти про механізацію будівництва і ви-
користання будівельних машин; роботу вантажного автотранспорту. Штатні роз-
клади. Кошториси витрат на виробництво будівельно-монтажних робіт. Звіти про 
роботу з кадрами. Статистичні звіти про підготовку та підвищення кваліфікації 
робочих, ІТР і службовців; чисельність і склад спеціалістів з вищою та середньою 

спеціальною освітою; прийом на роботу молоді.

Корпорація по здійсненню монтажних і спеціальних будівельних робіт 

«Укрмонтажспецбуд». Орендне підприємство «Укргідроспецфундамент-

буд», м. Дніпропетровськ

Корпорация по осуществлению монтажных и специальных строительных 

работ «Укрмонтажспецстрой». Арендное предприятие «Укргидроспецфун-

даментстрой», г. Днепропетровск

Ф. Р-4649, 1660 од. зб., 1956–1991 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.

У грудні 1956 р. з м. Харкова до м. Дніпропетровська переведений трест з виробництва гірни-
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чопідривних і земляних робіт шляхом екскавації «Укрекскавація», який знаходився у віданні 

Управління з монтажу технологічного устаткування Міністерства будівництва металургійної 

і хімічної промисловості УРСР, з 1958 р. – Міністерства будівництва УРСР, з 1960 р. – «Укрго-

ловспецбуду». В 1963–1965 рр. підпорядковувався Міністерству монтажних і спеціальних 

будівельних робіт УРСР. У 1965 р. перейменований в «Укргідроспецфундаментбуд».

Накази та розпорядження з основної діяльності. Стенограми і протоколи на-

рад співробітників тресту (1961, 1962). Протоколи засідань технічної ради (1961–

1966), нарад з техніки безпеки (1967). Плани, звіти, довідки про впровадження у 

виробництво нової техніки і передової технології, хід капітального будівництва, 

з праці, собівартість продукції, підрядні роботи; довідки щодо науково-дослідних 

робіт, механізацію будівництва та використання машин, організаційно-технічних 

заходів щодо росту продуктивності праці. Статистичні звіти тресту про виконання 

норм використання палива, електроенергії і теплоенергії. Штатні розклади. Доку-

менти про проведення соцзмагань і нагородження урядовими нагородами. Звіти, 

довідки про роботу з кадрами. 

Спеціалізований трест «Укрмонтажхімзахист», м. Дніпропетровськ

Специализированный трест «Укрмонтажхимзащита», г. Днепропетровск 

Ф. Р-4618, 924 од. зб., 1960–1975 рр. Опис. Каталог. Рос. мова.

Створений у 1960 р. Знаходився у віданні Головного управління «Головметалургмонтаж» 

Міністерства будівництва УРСР. У 1963 р. переданий Головному управлінню «Укрголовхімтеп-

ломонтаж» Міністерства монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР.

Накази та розпорядження. Статут. Протоколи економічних конференцій, ви-

пробування зразків хімзахисних покриттів. Плани роботи тресту, зниження собівар-

тості підрядних робіт, впровадження у виробництво нової техніки і передової техно-

логії, з праці, роботи лабораторії захисних покриттів, науково-дослідницьких робіт, 

надходження і впровадження у виробництво винаходів і раціоналізаторських про-

позицій. Стенографічні звіти про роботу семінару-наради «Захист від корозії полі-

мерних матеріалів», роботу технічної ради. Інформації про роботу служби стандарти-

зації, техніко-економічні показники діяльності тресту, паспорт санітарно-технічного 

стану тресту (1975). Фінансові плани. Звіти про підготовку кадрів. 

Спеціалізований трест з монтажу коксохімічних заводів і виробництву 

вогнетривких робіт на підприємствах металургійної та коксохімічної про-

мисловості «Коксохімтепломонтаж», м. Дніпропетровськ

Специализированный трест по монтажу коксохимических заводов и произ-

водству огнеупорных работ на предприятиях металлургической и коксохи-

мической промышленности «Коксохимтепломонтаж», г. Днепропетровск

Ф. Р-6250, 1096 од. зб., 1957–1977 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створений згідно наказу Міністерства будівництва УРСР від 7 серпня 1957 р. № 35 для керів-

ництва виробничо-господарською діяльністю спеціалізованих управлінь з монтажу устатку-

вання на будівництві коксохімічних заводів і здійснення вогнетривких робіт на металургійних 

підприємствах УРСР. Підпорядковувався Управлінню з монтажу технологічного устаткування 

на підприємствах металургійної промисловості «Укрметалургмонтаж» Міністерства будів-

ництва УРСР, з 1963 р. – Міністерству монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР.

Накази та розпорядження з основної діяльності і особового складу. Про-

токоли засідань техніко-економічної ради. Плани капітального будівництва, під-

рядних будівельно-монтажних робіт, зниження собівартості випускної продукції, 

з праці в будівництві. Статистичні звіти про виконання норм виробітку і стану нор-

мування праці в будівництві, роботу бригад, які були переведені на нову форму 

бригадного госпрозрахунку, виробництво і механізацію зварювальних та напла-

вочних робіт. Плани і звіти з основної діяльності, фінансово-господарської діяль-
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ності тресту і підвідомчих організацій. Документи про надходження та впровад-

ження винаходів і раціоналізаторських пропозицій, наукової організації праці. 

Листування з Головним управлінням «Укрголовтеплохіммонтаж» про роботу трес-

ту. Штатні розклади. Кошториси адміністративно-господарських витрат. Звіти про 

роботу з кадрами. Статистичні звіти про чисельність робітників апарату управ-

ління, склад спеціалістів з вищою та середньою спеціальною освітою. Протоколи 

засідань профкому.

Дніпропетровський спеціалізований трест «Дніпрометалургмонтаж» 

Днепропетровский специализированный трест «Днепрометаллургмонтаж»

Ф. Р-6412, 450 од. зб., 1962–1991 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створений згідно постанови Ради Міністрів УРСР від 28 квітня 1962 р. № 572. Підпорядкову-

вався Головному управлінню з монтажу технологічного устаткування на підприємствах мета-

лургійної промисловості «Укрголовметалургмонтаж» Міністерства монтажних і спеціальних 

будівельних робіт УРСР.

Накази та розпорядження з основної діяльності. Протоколи засідань техніч-

ної ради. Плани будівельно-монтажних робіт, витрат палива, тепло- і електроенер-

гії. Звіти з основної діяльності. Документи про впровадження нової техніки. Штатні 

розклади. Кошториси адміністративно-господарських витрат. Звіти про роботу з 

кадрами. Документи про нагородження робітників тресту орденами і медалями. 

Протоколи засідань профкому.

Дніпропетровський трест «Дніпроспецбуд» 

Днепропетровский трест «Днепроспецстрой»

Ф. Р-6245, 227 од. зб., 1960–1973 рр. Опис. Рос. мова.

Створений на підставі наказу Міністерства будівництва УРСР від 3 травня 1960 р. № 168 на базі 

спеціалізованих управлінь «Донбасканалбуд», які були перебазовані з Донбасу. З 1960 р. під-

порядковувався Головному управлінню «Укрголовспецбуд» Міністерства будівництва УРСР, 

з 1963 р. – Міністерству монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР. У завдання тресту вхо-

дило будівництво гідротехнічних споруд, комунальне будівництво, укріплення правого та лівого 

берегів р. Дніпра, підготовка територій для житлових масивів, зрошення земель колгоспів.

Накази та розпорядження з основної діяльності. Плани капітального будів-

ництва, зниження собівартості в будівництві, з праці. Техпром- і будпромфінплани, 

програми підрядних робіт тресту і підвідомчих організацій, фінансові плани. Зві-

ти про капітальні вкладення, з основної діяльності. Документи про надходження 

та впровадження винаходів і раціоналізаторських пропозицій. Штатні розклади. 

Кошториси адміністративно-господарських втрат. Звіти про роботу з кадрами.

Придніпровський трест транспортного будівництва «Дніпротрансбуд», 

м. Дніпропетровськ

Приднепровский трест транспортного строительства «Днепротрансстрой», 

г. Днепропетровск

Ф. Р-4929, 591 од. зб., 1943–1974 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Згідно постанови Державного комітету оборони СРСР від 22 листопада 1943 р. № 4633/с Будів-

ництво № 20 було реорганізоване в Управління будівельно-відновлювальних робіт Сталінської 

залізниці (УБВР) з підпорядкуванням Центральному управлінню залізничного будівництва. З 

1946 р. підпорядковувалося Головному управлінню залізничного будівництва Міністерства 

шляхів сполучення СРСР. З 1954 р. – Головному управлінню залізничного будівництва Півночі 

та Заходу Міністерства транспортного будівництва СРСР. У 1955 р. перейменоване в будівель-

но-монтажний трест Сталінської залізниці «Дніпротрансбуд».

У 1957 р. перейшов до Головного управління залізничного будівництва Поволжжя і Півдня 

Міністерства транспортного будівництва СРСР. У 1963 р. перейменований в Придніпровський 

трест транспортного будівництва «Дніпротрансбуд», підвідомство не змінив.



171

Накази та розпорядження з основної діяльності. Плани будівельно-монтаж-

них робіт, капітальних вкладень. Плани з праці. Звіти про виробничо-господарську 

діяльність. Акти введення в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Штатні 

розклади. Кошториси адміністративно-господарських витрат. Плани і звіти про під-

готовку і підвищення кваліфікації кадрів. Статистичні звіти про склад спеціалістів 

з вищою та середньою спеціальною освітою.

Управління будівництва лінії передачі 161 кіловату і знижувальних підстанцій, 

Західне коло Дніпровського будівництва «Дніпробуд», м. Дніпропетровськ

Управление строительства линии передачи 161 киловатта и понижающих 

подстанций, Западное кольцо Днепровского строительства «Днепрострой», 

г. Днепропетровск

Ф. Р-2996, 102 од. зб., 1931–1935 рр. Опис. Рос. мова.

Діяльність організації простежується протягом 1931–1935 рр.

Накази, розпорядження, інструкції Головного управління енергетичного 

господарства СРСР, Наркомважпрому СРСР, Державного об’єднання Дніпровсько-

го будівництва і Управління будівництва Західного кільця. Постанови Дніпропет-

ровського міському КП(б)У і колегії робітничо-селянської інспекції про підготовку 

до прийому струму від Дніпробуду. Протоколи виробничих нарад представників 

Дніпробуду, Дніпроенерго і Міської мережі про випробування трансформаторів. 

Плани капітальних робіт. Акти пожежних обстежень і технічних оглядів підстанцій, 

про аварії. Програма пускових випробувань підстанцій «А» і «П» і рапорти началь-

нику району (1932). Виробничі кошториси і пояснювальні записки на будівниц-

тво житлових будинків м. Дніпропетровська (1934). Листування з Ленінградським 

бюро «Дніпробуду» з виробничих питань, про постачання устаткування. 

Будівельне управління Придніпровської державної районної електростан-

ції, м. Придніпровськ

Строительное управление Приднепровской государственной районной 

электростанции, г. Приднепровск

Ф. Р-4496, 77 од. зб., 1951–1962 рр. Опис. Рос. мова.

Створене у 1951 р. з метою будівництва електростанції і житла для енергетиків. Підпоряд-

ковувалося тресту «Південенергобуд», а сам трест у зв’язку з реорганізацією промисловості 

переходив з одного відомства в інші. З 1951 р. – Міністерству будівництва електростан-

цій СРСР; з 1954 р. – Міністерству електростанцій і електротехнічної промисловості СРСР; 

з 1955 р. – Міністерству будівництва електростанцій СРСР; з 1957 р. – Міністерству будівниц-

тва УРСР; з 1962 р. – Державному виробничому комітету енергетики та електрифікації СРСР; 

з 1966 р. – Міністерству енергетики та електрифікації СРСР. 

Накази з основної діяльності і особового складу. Плани з праці. Річні обсяги 

робіт. Штатні розклади. Кошториси адміністративно-господарських витрат. Відо-

мості нарахування заробітної платні. Звіти про роботу з кадрами.

Ордена Леніна спеціалізоване будівельно-монтажне управління «Дніпро-

буд», м. Дніпродзержинськ

Ордена Ленина специализированное строительно-монтажное управление 

«Днепрострой», г. Днепродзержинск

Ф. Р-5855, 226 од. зб., 1956–1962 рр. Опис. Рос. мова.

Створене в лютому 1944 р. Основним завданням управління було спорудження Канівської, Ка-

ховської, Дніпродзержинської гідроелектростанцій, відновлення Запорізької ГЕС, будівництво 

зварювального корпусу Запорізького трансформаторного заводу, цивільне та промислове 

будівництво. З 1956 р. знаходилось у віданні Головного управління будівництва і монтажу гідро-
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електростанцій Міністерства будівництва електростанцій СРСР. У вересні 1962 р. Міністерство 

будівництва електростанцій СРСР реорганізоване в Міністерство енергетики і еле ктрифікації 

СРСР, і Управління перейшло до його відання. У зв’язку із завершенням будівництва Дніпрод-

зержинської ГЕС у 1962 р. Управління переведено в м. Канів.

Накази та розпорядження з основної діяльності управління «Дніпробуд», 

управління Дніпродзержинської ГЕС, управлінь – Апостолівського, Мар’янського, 

Радушанського. Накази та розпорядження допоміжних управлінь: механізації, кон-

тори залізничного, водного і автотранспорту. Протоколи технічних нарад. Плани і 

звіти капітальних вкладень, з праці, основної діяльності, про виконання плану ка-

пітальних вкладень. Штатні розклади. Кошториси адміністративно-господарських 

витрат. Звіти про підготовку та підвищення кваліфікації ІТР і робочих, кількісний та 

якісний склад кадрів. Колективні договори. Протоколи профспілкових зборів.

Будівельно-монтажний трест «Дніпроводбуд», м. Дніпропетровськ

Строительно-монтажный трест «Днепроводстрой», г. Днепропетровск

Ф. Р-5609, 616 од. зб., 1962–1975 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Організований на підставі постанови Ради Міністрів УРСР від 3 грудня 1961 р. № 1460. Підпо-

рядковувався Держземводгоспу УРСР. Здійснював будівництво зрошувальних систем, заток, 

меліоративне покращення земель, буріння артскважин, житлове будівництво на території 

трьох областей – Дніпропетровської, Кіровоградської і Черкаської.

Накази та розпорядження з основної діяльності. Протоколи зібрань партій-

но-господарського активу. Плани підрядних робіт тресту і підвідомчих організацій, 

по праці. Звіти з основної діяльності. Аналізи техніко-економічних показників ро-

боти тресту. Документи про капітальне будівництво, собівартість будівельно-мон-

тажних робіт. Листування з Держбанком і підвідомчими організаціями з питань 

фінансування і кредитування. Штатні розклади. Кошториси адміністративно-гос-

подарських витрат. Фінансові плани і звіти. Колективні договори будівельно-мон-

тажних управлінь. Звіти про роботу з кадрами. Статистичні звіти про чисельність 

робітників апарату управління, підготовку і підвищення кваліфікації кадрів тресту 

і підвідомчих організацій. Протоколи засідань профкому.

Дніпропетровське обласне міжколгоспне об’єднання з будівництва «Обл-

міжколгоспбуд»

Днепропетровское областное межколхозное объединение по строитель-

ству «Облмежколхозстрой»

Ф. Р-4650, 2110 од. зб., 1959–1984 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Створене в 1959 р. Підпорядковувалося Головному управлінню капітального будівництва 

Міністерства сільського господарства УРСР. З 1960 р. називалася Дніпропетровська обласна 

рада міжколгоспних будівельних організацій «Облміжколгоспбуд». До складу «Облміжкол-

госпбуду» входило 22 міжколгоспних будівельних організації, які об’єднували 331 колгосп-

пайщиків. З 1966 р. підпорядковувалося Головному управлінню керівництва міжколгоспни-

ми будівельними організаціями «Головміжколгоспбуд» Міністерства сільського будівництва 

УРСР. З 1968 р. – Дніпропетровське обласне міжколгоспне об’єднання з будівництва «Облміж-

колгоспбуд» Українського міжколгоспного об’єднання будівництва УРСР.

Накази та розпорядження з основної діяльності. Статут. Перспективні пла-

ни розвитку об’єднання, з праці, фінансові плани. Довідки про виконання плану 

будівельно-монтажних робіт. Річні звіти з основної діяльності і капітальних вкла-

день. Акти приймання в експлуатацію об’єктів будівництва. Листування з підвідом-

чими районними міжколгоспними будівельними організаціями і підприємствами. 

Штатні розклади. Кошториси адміністративно-господарських витрат. Колективні 

договори. Статистичні звіти про чисельність і склад робітників апарату управління. 

Протоколи засідань профкому. 
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Міжколгоспні будівельно-монтажні, дорожні управління Дніпропетровського 

обласного міжколгоспного об’єднання по будівництву «Облміжколгоспбуд»

Межколхозные строительно-монтажные, дорожные управления Днепро-

петровского областного межколхозного объединения по строительству 

«Облмежколхозстрой»

10 фондів, 849 од. зб., 1956–1980 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Створені в 1956–1958 рр. згідно рішень виконкомів районних рад депутатів трудящих. До 

функ цій управлінь входило будівництво сільськогосподарських і соціально-культурних 

об’єктів. Підпорядковувалися Дніпропетровській обласній раді міжколгоспних будівельних 

організацій, з 1968 р. – Дніпропетровському обласному міжколгоспному об’єднанню з будів-

ництва «Облміжколгоспбуд».

Накази з основної діяльності. Протоколи засідань уповноважених колгоспів 

району. Будівельно-фінансові і виробничо-фінансові плани. Річні звіти про робо-

ту управління. Акти приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. 

Листування з Дніпропетровською обласною радою міжколгоспних будівельних ор-

ганізацій і колгоспами щодо будівництва об’єктів. Статистичні звіти та інформації 

про виконання плану підрядних і будівельно-монтажних робіт, капітальних вкла-

день і виконання плану з праці. Штатні розклади. Річні бухгалтерські звіти. Кошто-

риси на будівництво об’єктів. Відомості нарахування заробітної платні.
Апостолівське, ф. Р-6029, 44 од. зб., 1959–1970 рр.

Верхньодніпровське, ф. Р-5309, 58 од. зб., 1959–1971 рр.

Криничанське ,Ф. Р-6279, 54 од. зб., 1967–1974 рр.

Нікопольське, ф. Р-5915, 99 од. зб., 1957–1971 рр.

Новомосковське,Ф. Р-4724, 51 од. зб., 1958–1970 рр.

Павлоградське шляхо-будівельне управління, ф. Р-6148, 51 од. зб., 1967–1972 рр.

Павлоградське будівельно-монтажне управління, ф. Р-6164, 118 од. зб., 1959–1972 рр.

Покровське, ф. Р-6158, 111 од. зб., 1956–1961, 1963–1980 рр.

Синельниківське, ф. Р-6172, 105 од. зб., 1964–1975 рр. 

Царичанське, ф. Р-4930, 158 од. зб., 1956–1972 рр.

Кооперативно-державне будівельно-монтажне підприємство «Дніпросіль-

буд» корпорації «Украгропромбуд», м. Дніпропетровськ

Кооперативно-государственное строительно-монтажное предприятие 

«Днепросельстрой» корпорации «Украгропромстрой», г. Днепропетровск

Ф. Р-2789, 1988 од. зб., 1928–1940, 1944–1998 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Відновило діяльність у 1944 р. Декілька разів змінювало назву і підвідомчість: з 1944 р. – Дніп-

ропетровський обласний будівельно-монтажний трест № 314 Наркомату (з 1946 р. Міністерс-

тва) житлового і громадянського будівництва УРСР; з вересня 1947 р. – Дніпропетровський 

обласний будівельний трест Міністерства житлового і громадянського будівництва УРСР, з 

січня 1955 р. – Міністерства міського та сільського будівництва УРСР, з червня 1957 р. – Дніп-

ропетровської облради; з липня 1963 р. – Дніпропетровський трест сільського будівництва 

«Дніпросільбуд» «Головпридніпровбуду», з 1966 р. – «Головсхідсільбуду» Міністерства будів-

ництва УРСР. З 1971 р. – ордена Леніна трест «Дніпросільбуд», з 1978 р. – ордена Леніна вироб-

ниче будівельно-монтажне об’єднання «Дніпросільбуд». У грудні 1980 р. на базі об’єднання був 

створений трест «Придніпровсільбуд». У 1986 р. відбулася реорганізація – на базі об’єднання 

«Дніпросільбуд», об’єднання «Облміжколгоспбуд», тресту «Придніпровсільбуд» створений 

трест «Дніпросільбуд». У липні 1992 р. перейменований у кооперативно-державне будівельно-

монтажне підприємство «Дніпросільбуд» з підпорядкуванням корпорації «Украгропромбуд». 

У 1998 р. підприємство ліквідоване.

Накази та розпорядження з основної діяльності та особового складу. Про-

токоли засідань технічної ради. Плани підрядних будівельно-монтажних робіт 

тресту і підвідомчих організацій. Акти приймання об’єктів в експлуатацію. Звіти 

про виконання підрядних робіт, впровадження нової техніки, раціоналізаторських 

пропозицій, виконання зварювальних робіт. Фінансові плани. Акти ревізії тресту і 

підвідомчих організацій. Штатні розклади. Документи про роботу профкому. 
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Будівельно-монтажний трест «Криворіжсільбуд», м. Кривий Ріг 

Строительно-монтажный трест «Криворожсельстрой», г. Кривой Рог

Ф. Р-6314, 235 од. зб., 1966–1974 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Створений у 1966 р. на підставі постанови Ради Міністрів УРСР від 18 січня 1966 р. № 79. Під-

порядковувався Міністерству сільського будівництва УРСР.

Накази та розпорядження з основної діяльності. Протоколи технічних нарад. 

Плани будівельно-монтажних робіт, з праці. Основні техніко-економічні показни-

ки. Документи про впровадження наукової організації праці, механізацію трудо-

містких і важких робіт, раціоналізаторські пропозиції. Штатні розклади. Коштори-

си адміністративно-управлінських витрат. Фінансові плани і звіти. Плани роботи 

з кадрами. Статистичні звіти про рух робочих і службовців, склад спеціалістів з 

вищою та середньою спеціальною освітою, підвищення кваліфікації робочих.

Спеціалізований будівельно-монтажний трест «Дніпроспецсільгоспмон-

таж», м. Дніпропетровськ

Специализированный строительно-монтажный трест «Днепроспецсельхоз-

монтаж», г. Днепропетровск

Ф. Р-6203, 320 од. зб., 1969–1980 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створений у грудні 1969 р. Підпорядковувався Дніпропетровському обласному виробни-

чому об’єднанню «Облсільгосптехніка» Українського об’єднання «Укрсільгосптехніка», 

з 1978 р. – Державному комітету УРСР з виробничо-технічного забезпечення сільського гос-

подарства «Держкомсільгосптехніка»; з 1985 р. – Дніпропетровському обласному агропро-

мисловому комітету.

Накази Українського об’єднання «Укрсільгосптехніка», Дніпропетровського 

об’єднання «Облсільгосптехніка», рішення облвиконкому. Плани підрядних буді-

вельно-монтажних робіт, з праці. Річні статистичні звіти про виконання плану ме-

ханізації і електрифікації сільського виробництва. Документи про впровадження 

і розвиток бригадної форми організації і стимулювання праці; нової техніки в ро-

боті; надходження раціоналізаторських і винахідницьких пропозицій, участь ко-

лективу тресту у ВДНГ СРСР (1976). Штатні розклади. Аналізи виконання основних 

показників будівельно-фінансового плану. Звіти про роботу з кадрами. Звіти про 

підготовку та підвищення кваліфікації робочих, ІТР і службовців, прийом на робо-

ту молоді. Протоколи засідань профкому.

Придніпровський технологічний трест по організації і технічній допомозі 

будівництва «Придніпроворгтехбуд», м. Дніпропетровськ

Приднепровский технологический трест по организации и технической по-

мощи строительства «Приднепроворгтехстрой», г. Днепропетровск

Ф. Р-6183, 230 од. зб., 1964–1982 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Створений у січні 1964 р. Знаходився у складі Головного територіального управління будів-

ництва «Головпридніпровбуд» Міністерства будівництва УРСР, з червня 1967 р. – Головного 

технічного управління Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії УРСР.

Накази та розпорядження з основної діяльності. Документи про організа-

цію тресту «Придніпроворгтехбуд» на базі існуючих проектно-конструкторських і 

проектно-технологічних організацій (1964). Протоколи технічних нарад, засідань 

техніко-економічної ради тресту. Тематичні плани роботи тресту. Статистичні зві-

ти про виконання плану з праці на будівництві. Листування з «Головпридніпров-

будом», технологічним управлінням Міністерства будівництва УРСР, трестами про 

впровадження передових методів будівництва, науково-дослідницьку роботу. 

Штатні розклади. Кошториси адміністративно-господарських витрат. Річні звіти 

про роботу з кадрами.
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Будівельні організації авіаційної, машинобудівної, хімічної, харчової та ін-

ших галузей промисловості, гідротехнічного, дорожнього будівництва

Строительные организации авиационной, машиностроительной, химичес-

кой, пищевой и других отраслей промышленности, гидротехнического, до-

рожного строительства

32 фонда, 2981 од. зб., 1918–1922, 1925–1941, 1943–2003 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Підпорядковувалися Наркомату авіаційної промисловості СРСР, Міністерствам машинобуду-

вання і приладобудування СРСР, важкого машинобудування СРСР, вугільної промисловості, 

чорної металургії УРСР. 

Постанови Раднаркому СРСР, УСРР, ЦК ВКП(б), НКВС, НКВП СРСР, Раднар-

госпу СРСР, УРСР, наркомів праці СРСР і УСРР (ф. Р-1882). Постанови ВРНГ СРСР 

(ф. Р-1882, 1522). Положення про будівельні дільниці. Накази Народного Комі-

саріату оборони, авіаційної промисловості СРСР (ф. Р-4258), важкої промисловості 

(ф. Р-3309); Головного управління промисловості рослинних масел і жирів сто-

совно тресту Масложирбуд, будівельного управління Масложирбуд (ф. Р-3458); 

Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії УРСР щодо діяльності ком-

бінату (ф. Р-3925), Міністерства вугільної промисловості Західних районів СРСР, 

будівельної контори Всесоюзного об’єднання «Союззахідшахтопроект» щодо 

діяльності дільниці (ф. Р-3488), Центральної ради Осоавіахіму СРСР і РРФСР, Всесо-

юзного об’єднання коксохімічної промисловості «Союзкокс», таємної частини Дер-

жавного інституту проектування і будівництва хімічних підприємств «Коксохім» 

(ф. Р-2217), Головного управління хлібопекарної промисловості Наркомату хар-

чової промисловості, які відносяться до діяльності контори «Донбудхліб» (ф. Р-

3011), Дніпропетровської будівельно-монтажної дільниці. Накази і розпоряджен-

ня з основної діяльності та особового складу підприємств. Протоколи виробничих 

нарад, засідань балансової, інвентаризаційної комісій. Промислово-фінансові, 

виробничі плани будівельних контор. Плани капітального будівництва. Річні зві-

ти з основної діяльності управлінь. Відомості про стан геологічних і промислових 

запасів, місцезнаходження корисних копалин (ф. Р-3002). Угоди з заводами та 

будівельними дільницями на виконання будівельних робіт. Проекти на будівниц-

тво шосейної дороги Катеринослав-Кічкас (ф. Р-3610, 1918). Схематичні проек-

ти, плани переустрою станцій Дніпропетровськ і Нижньодніпровськ-Вузел Кате-

рининської залізниці. Звіти про статистику і перспективи розвитку залізничного 

транспорту залізничних вузлів Сталінської залізниці (ф. Р-3007). Звіти про роботу 

підвідомчих підприємств. Креслення будівництва об’єктів (ф. Р-4257). Документи 

про раціоналізаторські пропозиції і винаходи. Листування з управліннями, конто-

рами, трестами, підприємствами з питань постачання, будівництва і реконструкції 

об’єктів. Штатні розклади. Кошториси адміністративно-господарських витрат. Бух-

галтерські звіти. Списки, особові рахунки робочих і службовців.
Державний союзний будівельно-монтажний трест № 13, м. Дніпропетровськ, ф. Р-4258, 42 од. 

зб., 1940–1941 рр.

1-а будівельна контора Державного союзного будівельно-монтажного тресту № 13, м. Дніпро-

петровськ, ф. Р-4256, 10 од. зб., 1940–1941 рр.

2-а будівельна контора Державного союзного будівельно-монтажного тресту № 13, м. Дніпро-

петровськ, ф. Р-4257, 15 од. зб., 1940–1941 рр.

Дніпропетровське будівельно-монтажне управління тресту «Укрмашприладбуд», ф. Р-3870, 

46 од. зб., 1948–1951 рр.

Дніпропетровське монтажне управління Державного Всесоюзного тресту монтажу механічно-

го устаткування прокатних цехів заводів чорної металургії «Союзпрокатмонтаж», ф. Р-3596, 

34 од. зб., 1948–1952 рр.

Дніпропетровський обласний трест будівельних матеріалів «Дніпробудматеріали», ф. Р-3002, 

349 од. зб., 1928–1939 рр.

Дніпропетровська контора Державного тресту будівельної промисловості «Дніпропромбуд», 

ф. Р-1882, 215 од. зб., 1929–1937 рр.
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Нижньодніпровська районна контора монтажно-будівельного тресту «Лібкнехтбудмонтаж», 

ф. Р-1522, 126 од. зб., 1931–1936 рр.

Дніпропетровське будівельне управління Всесоюзного будівельно-монтажного тресту з будів-

ництва і монтажу коксохімічних заводів «Коксохіммонтаж», ф. Р-2217, 61 од. зб., 1930–1934 рр. 

Дніпродзержинське монтажне управління тресту «Союзхіммонтаж», ф. Р-2952, 61 од. зб., 

1935–1940 рр. 

1-е Дніпропетровське монтажне управління тресту «Південсантехмонтаж», ф. Р-4189, 4 од. 

зб., 1943–1946 рр.

Комбінат виробничих підприємств тресту «Дніпробуддеталь» Головного управління «Придні-

провськбуд» Міністерства будівництва підприємств металургійної та хімічної промисловості 

УРСР, м. Дніпродзержинськ, ф. Р-3925, 13 од. зб., 1943–1946 рр.

Дніпропетровська дільниця будівельної контори «Союзшахтопроект», ф. Р-3488, 9 од. зб., 

1948–1949 рр.

Дніпропетровська будівельно-монтажна дільниця Донецької контори будівництва і монтажу 

хлібозаводів «Донбудхліб», м. Нижньодніпровськ, ф. Р-3011, 32 од. зб., 1936–1940 рр.

Дніпропетровське будівельне управління Союзного тресту будівництва і монтажу підприємств 

«Масложирбуд» і парфумерної промисловості, ф. Р-3458, 157 од. зб., 1944–1949 рр.

Дніпропетровська контора 10-ої будівельної дільниці Українського Державного будівельного 

тресту місцевої промисловості, ф. Р-3012, 319 од. зб., 1932–1939 рр.

Управління начальника робіт № 3 Українського Державного будівельного тресту «Укрбудміст-

пром», м. Дніпропетровськ, ф. Р-3541, 73 од. зб., 1933–1938 рр.

Дніпропетровська контора «Південспецбуд» Південного тресту гідротехнічних споруд, склад-

них основ, промислового, дорожнього будівництва, водопостачання і каналізації,

Ф. Р-3309, 84 од. зб., 1937–1939 рр.

Дніпропетровське управління гідротехнічного будівництва ,Ф. Р-3009, 47 од. зб., 1932–1936 рр.

Дніпропетровське будівельне управління тресту «Гідроспецбуд», ф. Р-3959, 9 од. зб., 1945–

1946 рр.

Управління з спорудження шосейного шляху Катеринослав-Кічкас, м. Катеринослав, Ф. Р-3610, 

9 од. зб.,1918–1922 рр.

Контора окружного здійснювача робіт Державного Акціонерного товариства «Стандартбуд» 

з робіт Південнорудного тресту, ст. Марганець Катерининської залізниці Донецької губернії, 

ф. Р-3627, 10 од. зб., 1922, 1925–1926 рр.

Трест архітектурно-планувального комунального, гідротехнічного проектування і спеціаль-

них винаходів «Дніпропроект», м. Дніпропетровськ, ф. Р-3007, 8 од. зб., 1927–1938, 1940 рр.

Дніпропетровська контора «Трансбуд» Державного Всесоюзного тресту транспортних при-

ладів, споруд і під’їзних шляхів «Союзтрансбуд», ф. Р-2794, 138 од. зб., 1930–1938 рр. 

Дніпропетровська міська житлово-кооперативна будівельна контора обласного житлово-коо-

перативного будівництва «Облжитлокоопбуд», ф. Р-3107, 15 од. зб., 1931–1934 рр.

Нижньодніпровське будівельне управління державного союзного будівельного тресту № 19, 

ф. Р-1934, 3 од. зб., 1936–1938 рр. 

Будівельно-монтажне Управління № 12 будівельно-монтажної частини «Союзтеплобуд», 

м. Дніпропетровськ, ф. Р-4453, 2 од. зб., 1945 р.

Акціонерне товариство закритого типу «Інвестбуд», м. Дніпропетровськ, ф. Р-6521, 254 од. 

зб., 1946–1991 рр.

Закрите акціонерне товариство «Ремонтно-будівельне управління № 5», м. Дніпропетровськ, 

ф. Р-6528, 119 од. зб., 1965–2003 рр.

Трест «Реконструкція і розвиток» виконкому Ленінської районної Ради народних депутатів, 

м. Дніпропетровськ, ф. Р-6506, 36 од. зб., 1988–1995 рр.

Об’єднання «Трест Гідромонтажспецбуд», м. Дніпропетровськ, ф. Р-6509, 3 од. зб., 1997–1999 рр.

Механізована колонна № 78 відкритого акціонерного товариства «Південелектромережбуд», 

м. Дніпропетровськ, ф. Р-6520, 323 од. зб., 1948–2001 рр.

Дніпропетровська пересувна механізована колона № 89 Дніпропетровської обласної Ради, 

ф. Р-6529, 355 од. зб., 1957–2002 рр.

Організації комунального, медико-санітарного будівництва

Организации коммунального, медико-санитарного строительства

8 фондів, 557 од. зб., 1928–1939 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Знаходилися у віданні відділу комунального господарства Дніпропетровської міської ради. 

До компетенції трестів входило проведення комунального будівництва з промислового, 

транспортного, монтажного, гідро- і санітарно-технічного спорудження міста. 

Накази, постанови, протоколи РНК СРСР, планової комісії Народного Комі-

саріату комунального господарства УСРР, облвиконкому і міської ради про житло-

ве будівництво. Постанови міської ради і листування з організаціями щодо елек-
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трифікації районів Дніпропетровської області (1932). Накази з основної діяльності 

та особового складу. Протоколи засідань науково-технічної ради, інвентаризацій-

ної комісії, загальних зборів робочих і службовців. Договори з організаціями на 

проведення проектних і будівельних робіт. Акти про нещасні випадки на вироб-

ництві. Листування з міськкомунгоспом з питань будівництва трамвайно-ремонт-

ного заводу, з управлінням медико-санітарного будівництва з питань будівництва 

та фінансування. Виробничо-фінансові плани. Кошториси, розрахунки, угоди, по-

яснювальні записки на виконання ремонтних і будівельних робіт. Креслення за-

кінчених будівництвом об’єктів, хірургічного корпусу Нижньодніпровської лікарні 

(ф. Р-3461). Документи з особового складу.
Дніпропетровська будівельна контора тресту «Укрмедсанбуд», ф. Р-3461, 48 од. зб., 1933–

1939 рр.

Дніпропетровське будівельне бюро міського відділу охорони здоров’я, ф. Р-3150, 39 од. зб., 

1933–1936 рр.

Дніпропетровський шляхо-будівельний трест Народного Комісаріату комунального госпо-

дарства УССР, ф. Р-3008, 9 од. зб., 1935–1937 рр. 

Дніпропетровський міський ремонтно-будівельний трест, ф. Р-2750, 56 од. зб., 1934–

1936 рр.

Дніпропетровський міський трест гідроканалізаційного будівництва «Гідроканалбуд», 

ф. Р-3314, 14 од. зб., 1935–1938 рр.

Дніпропетровський міський трест трамвайного і електро-механічного будівництва «Траме-

нергобуд», ф. Р-2898, 195 од. зб., 1934–1937 рр.

Дніпропетровський трест комунального будівництва « Міськкомунбуд», ф. Р-3005, 189 од. зб., 

1931–1937 рр.

Трест комунального будівництва на паях «Пайбуд», м. Дніпропетровськ, ф. Р-3006, 7 од. зб., 

1928–1930 рр.
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16. КООПЕРАЦІЯ 

ПРОМИСЛОВА

Дніпропетровська обласна рада промислової кооперації (Облпромрада)

Днепропетровский областной совет промышленной кооперации (Облпромсовет)

Ф. Р-4376, 2112 од. зб., 1943–1960 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Відновила діяльність у 1943 р. Підпорядковувалась Українській раді промислової кооперації. 

Здійснювала керівництво виробничо-господарською діяльністю промислово-кооперативних ар-

тілей та спеціалізованих промислових спілок. У 1960 р. ліквідована. Підприємства, підвідомчі обл-

промраді, були передані Дніпропетровському раднаргоспу і обласним галузевим управлінням. 

Постанови Укрпромради та рішення облвиконкому. Накази і постанови орг-

бюро, правління та голови правління облпромради. Стенограми та доповіді нарад 

працівників промкооперації. Плани Укрпромради, облпромради, техпромфінплани 

артілей. Річні плани, проекти будівництва та ремонту об’єктів системи кооперації. 

Зведені річні звіти і статистичні звіти облпромради та ї ї підприємств з виробництва 

та праці. Пояснювальні записки, довідки, листування про збільшення виробництва, 

спеціалізацію артілей системи промкооперації, підвищення якості товарів широко-

го вжитку, раціоналізацію. Штатні розклади та кошториси витрат. Документи про 

роботу відділу кадрів, профспілок, соцзмагання. Особові справи співробітників. 

Рішення, постанови, ліквідаційні баланси про ліквідацію та реорганізацію артілей. 

Акти, відомості, довідки про стан артілей та збитки, спричинені в роки нацист-

ської окупації підприємствам промкооперації (1943). Акти передачі артілей облмі-

ськпрому, харчопрому, управлінню побутового обслуговування (1960).

Старший інспектор Головного управління у справах промислової та спо-

живчої кооперації при Раді Міністрів СРСР по Дніпропетровській області, 

м. Дніпропетровськ

Старший инспектор Главного управления по делам промышленной и потре-

бительской кооперации при Совете Министров СССР по Днепропетровской 

области, г. Днепропетровск

Ф. Р-3455, 545 од. зб., 1947–1950 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Апарат старшого інспектора створений 1 березня 1947 р. у зв’язку з постановами Ради 

Міністрів СРСР від 9 листопада 1946 р. № 2445 та 31 січня 1947 р. № 194.

Здійснював державний контроль за діяльністю організацій промислової, споживчої коопера-

ції та кооперації інвалідів. Ліквідований у 1950 р. згідно з постановою Ради Міністрів СРСР. 

Накази та директиви начальника Головного управління у справах промисло-

вої та споживчої кооперації, старшого інспектора Дніпропетровської області про 

підсумки перевірок та ревізій. Плани робіт та окремі завдання начальника Головно-

го управління. Звіти, доповідні записки та інформації старшого інспектора області 

про хід виконання планів підприємствами промислової та споживчої кооперації. 

Листування з Головним управлінням і старшим інспектором Української РСР. Доку-

менти перевірок обласних промислових спілок, облпромкомбінату, райспоживспі-

лок, артілей промислової кооперації та кооперації інвалідів, крамниць, товариств.

Обласні спілки промислової кооперації, м. Дніпропетровськ

Областные союзы промышленной кооперации, г. Днепропетровск

10 фондів, 1838 од. зб. 1937–1938, 1943–1957 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Спілка артілей будівельно-промислової кооперації «Облбудпромспілка» організована в груд-

ні 1943 р. на базі артілей з виробництва будівельних матеріалів та гончарного посуду. В люто-

му 1956 р. ліквідована, ї ї функції перейшли до облпромради.
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Спілка артілей культурно-галантерейної та хімічної промисловості «Облкультгалхімпромспіл-

ка» створена в листопаді 1945 р. Припинила діяльність у 1953 р. Функції передані облхар-

чохімпромспілці.

Спілка артілей деревообробки, виробництва та ремонту меблів «Облліспромспілка», органі-

зована у січні 1944 р. Ліквідована згідно з постановою облпромради у березні 1956 р.

Спілка артілей металовиробів та металообробки «Облметалопромспілка» організована 

у грудні 1943 р. Ліквідована згідно з постановою облпромради в 1957 р.

Спілка артілей різних промислів «Облрізнопромспілка» організована у грудні 1943 р. Ліквідо-

вана у вересні 1953 р.

Спілка промислово-кооперативних артілей виробництва харчових товарів «Облхарчопром-

спілка» створена в листопаді 1945 р. У вересні 1953 р. ліквідована з передачею функцій обл-

харчохімпромспілці.

Спілка артілей виробництва харчових, хімічних, культгалантерейних товарів та побутового 

обслуговування «Облхарчохімпромспілка» створена у вересні 1953 р. на базі облхарчопром-

спілки та облкультгалхімпромспілки. Ліквідована у березні 1956 р.

Спілка артілей швейно-трикотажних виробів «Облшвейтрикотажпромспілка» розпочала 

діяльність з березня 1944 р. згідно з постановою Укрпромспілки. 6 січня 1955 р. відповідно до 

постанови Укрпромради була об’єднана з облшкірпромспілкою.

Спілка артілей швейно-шкіряних виробів «Облшвейшкірпромспілка» організована в січні 

1955 р. на базі об’єднання облшвейтрикотажпромспілки та облшкірпромспілки. Ліквідована 

згідно з постановою облпромради в березні 1956 р.

Спілка артілей взуттєво-шкіряних виробів «Облшкірпромспілка» створена в грудні 1943 р. 

У 1955 р. була об’єднана з облшвейтрикотажпромспілкою.

Спілки промислової кооперації підпорядковувалися Дніпропетровській обласній раді про-

мислової кооперації, керували діяльністю артілей та об’єднували артілі по виробничим і те-

риторіальним ознакам.

Постанови Укрпромради, облпромради. Статут спілок, картки державної 

реєстрації. Накази та розпорядження з основної діяльності та особового складу. 

Протоколи, постанови президій та засідань правління спілок. Резолюції, прото-

коли, доповіді пленумів, партійно-господарського активу. Річні, квартальні плани 

з виробництва та праці спілок і артілей. Зведені річні звіти, звіти про виконання 

планів виробництва, реалізації продукції. Паспорти артілей. Стенограма з’їзду 

уповноважених та звітна доповідь про діяльність системи облкультгалхімпромспіл-

ки за 1946–1948 рр. (ф. Р-3875). Акти перевірок підприємств побутового обслуго-

вування. Штатні розклади, річні кошториси видатків. Списки артілей, що входили 

до спілок. Документи відділу кадрів. Атестаційні аркуші та протоколи атестаційної 

комісії. Документи про соцзмагання, подання до нагород, культурно-масову ро-

боту. Відомості нарахування заробітної платні. Списки співробітників апарату та 

артілей. Акти збитків, спричинених нацистськими окупантами (1943).
«Облбудпромспілка», ф. Р-3867, 190 од. зб., 1944–1955 рр. 

«Облкультгалхімпромспілка», ф. Р-3875, 106 од. зб., 1945–1953 рр.

«Облліспромспілка», ф. Р-3868, 211 од. зб., 1943–1955 рр. 

«Облметалопромспілка», ф. Р-4058, 353 од. зб., 1944–1957 рр.

«Облрізнопромспілка», ф. Р-4378, 183 од. зб., 1944–1953 рр.

«Облхарчопромспілка», ф. Р-3877, 126 од. зб., 1937–1938, 1943–1953 рр.

«Облхарчохімпромспілка», ф. Р-4379, 131 од. зб., 1948–1956 рр. 

«Облшвейтрикотажпромспілка», ф. Р-3865, 252 од. зб., 1943–1954 рр.

«Облшвейшкірпромспілка», ф. Р-4380, 58 од. зб., 1944–1956 рр. 

«Облшкірпромспілка», ф. Р-3866, 228 од. зб., 1946–1954 рр.

Промислово-кооперативні артілі та товариства 

Промышленно-кооперативные артели и общества

45 фондів, 2167 од зб., 1921, 1925–1941, 1943–1946 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Діяльність промислово-кооперативних артілей та товариств розпочалася згідно з декретами 

РНК УСРР від 6 квітня 1920 р., 6 червня 1921 р., 31 жовтня 1921 р., 19 квітня 1922 р.

Діяльністю артілей керували спілки промислової кооперації.

Артілі виробляли головним чином товари широкого попиту.

Постанови, директиви, інструкції ВРНГ СРСР та УСРР, ВУЦВК, РНК УСРР, Все-

союзного бюро кас взаємодопомоги і страхування промислової кооперації, об-
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ласної ради та спілок промкооперації про забезпечення сировиною підприємств 

промкооперації, порядок вступу до системи інвалідної кооперації, виконання ви-

робничих планів, державне нормування заробітної платні, охорону праці. Накази 

та розпорядження з виробничих, адміністративно-господарських питань та осо-

бового складу. Протоколи засідань правління, ревізійної комісії, комісії з охорони 

праці, культурно-масової комісії, загальних зборів артілей. Статут артілі «Особис-

та праця» (1924). Техпромфінплани. Річні звіти та баланси. Статистичні звіти про 

стан робочої сили. Акти, договори, листування з підприємствами про придбання 

сировини та реалізацію продукції. Фінансові документи. Штатні розклади. Особові 

рахунки. Відомості заробітної платні робітників та службовців. Облікові картки 

постачальників, покупців, установ. Списки, анкети, заяви членів артілей, книги 

обліку особового складу.
м. Дніпропетровськ:

«Арматура», ф. Р-2991, 4 од. зб., 1928–1930 рр.

«Більшовик», ф. Р-1690, 7 од. зб., 1932–1933 рр. 

«Будівельник», ф. Р-1062, 14 од. зб., 1934–1935 рр.

«Булочник», ф. Р-2844, 2 од. зб., 1926–1929 рр.

«Будтара», ф. Р-2981, 2 од. зб., 1929–1935 рр.

«Водопровід», ф. Р-2997, 9 од. зб., 1925–1932 рр.

«22-га річниця Жовтня», ф. Р-4195, 5 од. зб., 1943–1946 рр.

«Деревокістьтокар», ф. Р-2222, 3 од. зб., 1930 р. 

«Дніпровзуття», ф. Р-2978, 33 од. зб., 1928–1933 рр. 

«Дніпрокондитер», ф. Р-2965, 42 од. зб., 1926–1932 рр.

«Єднання», ф. Р-3723, 2 од. зб. 1929–1930 рр.

«Єднання-сила», ф. Р-2704, 1 од. зб., 1928–1929 рр.

«За новий побут», ф. Р-3184, 8 од. зб., 1933–1934 рр.

«Індустрія», ф. Р-2963, 73 од. зб., 1930–1939 рр.

«Коопшвейпром», ф. Р-3353, 28 од. зб., 1930–1934 рр.

«Кущробітник», ф. Р-2729, 1 од. зб., 1926–1928 рр. 

«Легколит», ф. Р-2959, 92 од. зб., 1929–1936 рр.

«Металокомбінат», ф. Р-2955, 60 од. зб., 1933–1936 рр.

«Міськпостачання», ф. Р-2983, 3 од. зб., 1927–1930 рр.

«Політкаторжанин», ф. Р-2960, 71 од. зб., 1929–1934 рр.

«Промкооптранс», ф. Р-2961, 358 од. зб., 1928–1939 рр.

«Промкооптранс», ф. Р-1832, 108 од. зб., 1925–1935 рр. 

«Прогрес», ф. Р-2984, 1 од. зб., 1926–1928 рр.

«Проммеблі», ф. Р-2956, 2 од. зб., 1938р. 

«Самодіяльність», ф. Р-2977, 13 од. зб., 1927–1932 рр. 

«Своя праця», ф. Р-2980, 1 од. зб., 1936 р. 

«Соцперебудова» Ф. Р-2979, 23 од. зб., 1933–1937 рр.

«Схід», ф. Р-2967, 18 од. зб., 1931–1937 рр.

«Техногал», ф. Р-2968, 6 од. зб., 1930–1931 рр.

«Точний час», ф. Р-2974, 7 од. зб., 1931–1934 рр.

«Ударник», ф. Р-2958, 11 од. зб., 1931–1933 рр.

«Червоний вагар», ф. Р-2990, 113 од. зб., 1930–1937 рр.

«Червоний виробник», ф. Р-2988, 1 од. зб., 1929 р.

«Червоний лагідник», ф. Р-2985, 30 од. зб., 1930–1933 рр.

«Червоний ломовик», ф. Р-3187, 3 од. зб., 1930 р.

«Червоний металіст», ф. Р-2970, 694 од. зб., 1926–1933, 1944–1946 рр.

«Червоний пресувальник», ф. Р-4323, 1 од. зб., 1930 р. 

«Червоний фаб’ярник», 1Ф. Р-3456, 3 од. зб., 1932–1936 рр.

«Червоний чув’ячник», ф. Р-3454, 55 од. зб., 1935–1939 рр.

«Швейпромкомбінат», ф. Р-2976, 85 од. зб., 1929–1934 рр. 

«Штамп», ф. Р-1965, 18 од. зб., 1926–1932 рр. 

«Штамп-рекорд», ф. Р-2969, 72 од. зб., 1928–1934 рр.

«Ширспожив», ф. Р-2971, 8 од. зб., 1930–1933 рр.

«Шкіркущпром», ф. Р-3355, 5 од. зб., 1933–1934 рр.

«Юмартес», ф. Р-2962, 27 од. зб., 1927–1933 рр.

Районні: 

«Безробітних ковбасників», с. Томаківка Запорізького округу, ф. Р-3960, 4 од. зб., 1929–

1930 рр. 

Борошномельне товариство, с. Василівка Карнаухівсько-Хуторянської волості, ф. Р-3632, 

2 од. зб., 1921 р.
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«Лозгосп», с. Кут Апостолівського району, ф. Р-3990, 5 од. зб., 1944–1945 рр. 

«Нове відродження», с. Миронівка Криничанського району, ф. Р-3192, 12 од. зб., 1928–1934 рр.

«Особиста праця», с. Покровське Покровського району, ф. Р-3431, 1 од. зб., 1924–1929 рр. 

«Ревшлях», с. Апостолове Апостолівського району, ф. Р-3908, 4 од. зб. 1945–1946 рр. 

«Ударник», с. Грушівка Апостолівського району, Ф. Р-3988, 7 од. зб., 1944–1945 рр. 

«Цегловиробник», с. Мар’янське Апостолівського району, ф. Р-3991, 2 од. зб., 1944–1945 рр.

«Черепиця», с. Пушкарівка Верхньодніпровського району, ф. Р-3195, 1 од. зб., 1929 р.

«Шлях до комунізму», с. Кут Апостолівського району, ф. Р-3989, 6 од. зб., 1944–1945 рр. 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА

Сільськогосподарські та виробничо-кооперативні товариства

Сельскохозяйственные и производственно-кооперативные общества

4 фонди, 69 од. зб., 1920–1924, 1930–1934 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Діяльність установ простежується протягом 1920–1934 р.

Декрети, постанови ВУЦВК і РНК СРСР (копії) про роботу сільськогоспо-

дарських товариств. Циркуляр Укрінбанку про порядок кредитування сільгосп-

союзів, правила Наркомату про меліоративні товариства. Накази з особового 

складу. Протоколи засідань правлінь, загальних зборів членів товариств. Витяги 

з протоколів засідань Запорізької економічної ради, угоди на оренду землі. До-

кументи про облік продуктів та інвентаря товариств, закупку посівного матеріа-

лу і овочів. Листування з Запорізьким союзом кредитних позико-ощадних това-

риств, Покровським волвиконкомом, волземвідділом і КНС, з райсільгоспсоюзом 

і конторою «Джойнт» з фінансово-господарських питань. Листування і відомості 

про діяльність Вільногірського (1917–1921), Морозівського (1921), Пушкарівсь-

кого (1921) сільськогосподарських товариств. Фінансові звіти за 1921 р. Списки 

членів товариств і їх правлінь. Списки громадян Августовської, Вишетарасівської, 

Томаківської, Чумаківської волостей, с. Покровки. Мандат, посвідчення співробіт-

ників райпродкому.
Товариства:

Верхньодніпровське центральне повітове сільськогосподарське, ф. Р-3739, 3 од. зб., 1921–

1923 рр.

Дніпропетровське міжселищне виробничо-кооперативне, ф. Р-2934, 29 од. зб., 1930–1934 рр.

Покровсько-Олександрівське сільськогосподарське кредитно-кооперативне, ф. Р-3711, 

36 од. зб., 1920–1924 рр.

Червонопільське виробничо-кооперативне № 1, ф. Р-3449, 1 од. зб., 1932 р. 

Окружний і районний союзи

Окружной и районный союзы

2 фонда, 5 од. зб., 1928–1929, 1931–1932 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Діяльність установ простежується протягом 1928–1932 рр.

Відомості про стан мобілізаційної роботи окружного союзу. Листування з кол-

госпами про здачу зерна, виконання фінансового плану, з окружними відділами тор-

гівлі і праці про виконання мобілізаційного плану, постачання населення в мобіліза-

ційний період. Списки робочих і службовців для надання відстрочок від мобілізації 

за призовом. Відомості на видачу заробітної платні робочим і службовцям.
Дніпропетровський окружний союз кредитно-сільськогосподарських кооперативних товариств 

Всеукраїнського союзу сільськогосподарської кооперації, ф. Р-1103, 4 од. зб., 1928–1929 рр.

Кам’янський районний колгоспний союз «Райколгоспспілка», с. Кам’янське Дніпропетров-

ської області, ф. Р-3196, 1 од. зб., 1931–1932 рр. 
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ЖИТЛОВА

Спілки житлово-орендних і будівельних кооперативів

Союзы жилищно-арендных и строительных кооперативов

3 фонди, 235 од. зб., 1925–1937 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Дніпропетровська окружна спілка створена в 1925р., міська – в 1926 р., обласна – в 1932 р. 

замість ліквідованої окружної спілки. В 1936 р. житлспілки були ліквідовані на підставі поста-

нови ЦВК та РНК УСРР від 16 липня 1935 р.

Керували діяльністю житлово-експлуатаційних контор та управлінь будинками, ремонтно-

будівельних управлінь; займалися обліком комунального сектору .

Постанови РНК СРСР (ф. Р-1773). Накази, циркуляри, інструкції Наркомату 

фінансів СРСР про фінансування житлово-комунальних робіт. Постанови, директиви 

Всеукраїнської спілки житлової кооперації про ремонт цегляних заводів, підготовку 

підприємств до зими. Накази з основної діяльності та особового складу (ф. Р-2868). 

Рішення, витяги з протоколів засідань обкому КП(б)У, президії Дніпропетровського 

міського виконкому, обласної профспілкової ради. Протоколи засідань обласної жит-

лової спілки, витяги з протоколів засідань правління міськжитлспілки, голів та завіду-

ючих, загальних зборів мешканців житлових кооперативів, членів ревізійної комісії 

(1926), загальних зборів співробітників. Перспективний план житлового будівництва 

Дніпропетровського округу (1928). Плани, кошториси капітального ремонту, житлово-

кооперативного будівництва та звіти про їх виконання, роботи підприємств будівель-

них матеріалів Облжитлспілки (1936). Відомості Мокрянського гранітного кар’єру, 

Жовто-Кам’янського вапняного заводу про виконання виробничо-фінансового плану 

(ф. Р-1773). Робочі креслення з будівництва (ф. Р-2868). Листування з наркоматом 

народногосподарського обліку, облжитлспілкою, Дніпропетровським міським викон-

комом про хід житлового будівництва. Штатні розклади спілки. Кошториси адміністра-

тивно-господарських витрат районних житлових спілок. Анкети, списки співробітни-

ків міської спілки (1932), голів і секретарів житлових кооперативів (1927).
Дніпропетровська окружна спілка, ф. Р-1183, 13 од. зб., 1925–1930 рр.

Дніпропетровська обласна спілка, ф. Р-1773, 13 од. зб., 1934–1936 рр.

Дніпропетровська міська спілка житлово-орендних і будівельних кооперативів, ф. Р-2868, 

209 од. зб., 1926–1937 рр.

Житлово-будівельні кооперативи

Жилищно-строительные кооперативы

5 фондів, 72 од. зб., 1923–1937 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Діяльність організацій простежується протягом 1923–1936 рр. Підпорядковувалися Дніпро-

петровському міському житлово-орендному будівельному союзу «Міськжитлосоюз».

Постанови РНК УСРР, Наркомату комунального господарства і Всеукраїн-

ського Союзу житлової кооперації про укріплення фінансової дисципліни в системі 

житлової кооперації, порядок обміну житлової площі. Положення про роботу уп-

равдомів. Циркуляри і розпорядження Дніпропетровського Окржитлосоюзу. Нака-

зи з особового складу. Протоколи засідань членів правлінь і загальних зборів пай-

щиків кооперативів. Протоколи засідань ревізійної комісії. Акти прийому і здачі в 

експлуатацію житлових будинків. Листування з Наркоматом важкої промисловості 

СРСР про фінансування житлового будівництва, будівельними організаціями. Фі-

нансові звіти. Відомості на видачу заробітної платні робочим і службовцям. Спис-

ки пайщиків кооперативів.
Дніпропетровська міська житлово-кооперативна будівельна контора обласного житлово-коо-

перативного будівництва «Облжитлокоопбуд», ф. Р-3107, 15 од. зб., 1931–1934 рр.

ЖБК кравців Дніпропетровського обласного житлового союзу, ф. Р-3000, 9 од. зб., 1927–1933 рр.

ЖБК «Металіст», м. Дніпропетровськ, ф. Р-3710, 22 од. зб., 1923–1936 рр.

ЖБК «Червоний будівельник», м. Дніпропетровськ Ф. Р-2879, 25 од. зб., 1924–1937 рр.

Товариство «Червоний будівельник», м. Дніпропетровськ, ф. Р-3822, 1 од. зб., 1926–1928 рр.
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СПОЖИВЧА 

Дніпропетровська спілка робітничих кооперативів (Робкоопспілка)

Днепропетровский союз рабочих кооперативов (Рабкоопсоюз)

Ф. Р-4402, 15 од. зб., 1932–1934 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Діяльність установи простежується протягом 1932–1934 рр.

Копії постанов правління Всеукраїнської кооперативної спілки. Протоко-

ли засідань Республіканської центральної комісії про порядок ведення трудових 

списків та перевірки апарату споживчої кооперації. Протоколи нарад відпові-

дальних працівників кооперативів, засідань організаційного бюро та робочих 

фракцій робітничих кооперативів, ліквідаційної комісії спілки робітничих коопе-

ративів. Розпорядження з особового складу та адміністративно-господарських 

питань. 

Спілки споживчих товариств

Союзы потребительских обществ

21 фонд, 5010 од. зб., 1931, 1933–1936, 1941, 1943–1975 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створені на підставі декрету РНК РСФСР про єдині робітничо–селянські товариства спожива-

чів у 1919 р. Підпорядковувалися Дніпропетровській облспоживспілці. Організовували сіль-

ські споживчі товариства і керували їх роботою. 

Накази (копії) Наркомату внутрішньої торгівлі СРСР. Постанови президії 

Центроспілки СРСР, правління Всеукраїнської кооперативної спілки. Протоколи 

засідань президії обласного, міського виконкомів, правління райспоживспілок. 

Директивні вказівки Всеукраїнської кооперативної спілки. Статут районної спілки 

споживчих товариств (1946). Плани та звіти про роботу правлінь. Штатні розклади. 

Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Документи про соцзмагання. 

Акти документальних ревізій. Документи з особового складу.
Обласна споживча спілка, ф. Р-2866, 1836 од. зб., 1941, 1943–1973 рр. 

Міська споживча спілка, ф. Р-2939, 339 од. зб., 1933–1936 рр. 

Районні:

Апостолівська, ф. Р.-4013, 140 од. зб., 1946–1971 рр. 

Васильківська, ф. Р.-6216, 147 од. зб., 1943–1973 рр. 

Дніпропетровська, ф. Р-4774, 68 од. зб., 1965–1968 рр. 

Криничанська, ф. Р-4668, 259 од. зб., 1946–1973 рр. 

Лихівська, ф. Р-6071, 10 од. зб., 1948–1951 рр. 

Межівська, ф. Р-5796, 176 од. зб., 1953–1975 рр. 

Нікопольська, ф. Р-5697, 217 од. зб., 1944–1968 рр. 

Новомосковська, ф. Р-4723, 263 од. зб., 1945–1975 рр. 

Павлоградська, ф. Р-5459, 271 од. зб., 1943–1974 рр. 

Петриківська, ф. Р-4957, 57 од. зб., 1943–1954 рр. 

Покровська, ф. Р-5139, 169 од. зб., 1943–1975 рр. 

П’ятихатська, ф. Р-4425, 1 од. зб., 1931 р. 

П’ятихатська, ф. Р-6241, 294 од. зб., 1946–1973 рр. 

Синельниківська, ф. Р-4806, 106 од. зб., 1950–1973 рр. 

Солонянська, ф. Р-6346, 120 од. зб., 1950–1973 рр. 

Томаківська, ф. Р-6258, 144 од. зб., 1944–1974 рр. 

Царичанська, ф. Р-4992, 174 од. зб., 1959–1972 рр. 

Широківська, ф. Р-5488, 91 од. зб., 1965–1971 рр. 

Щорська, ф. Р-4669, 128 од. зб., 1943–1963 рр. 

Споживчі товариства

Потребительские союзы

11 фондів, 130 од. зб., 1924–1938 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Діяльність установ простежується протягом 1924–1938 рр. Здійснювали постачання товара-

ми сільського населення країни.
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Постанови Наркомату постачання СРСР про зниження цін на промислові то-

вари, президії Центросоюзу, обласного комітету союзу кооперації, відділу внут-

рішньої торгівлі, облвиконкому. Протоколи засідань і постанови правління район-

них споживчих товариств; зборів уповноважених пайовиків. Плани та звіти про 

роботу. Документи з особового складу.
Сільські:

Дмитрівське Дніпропетровського району, ф. Р-2925, 20 од. зб., 1934–1938 рр. 

Йосипівське Дніпропетровського району, ф. Р-2926, 18 од. зб., 1931–1934 рр. 

Краснопільське Дніпропетровського району, ф. Р-2921, 2 од. зб., 1931 р. 

Лобойківське Петриківського району, ф. Р-4405, 1 од. зб., 1933 рр. 

Ломівське Дніпропетровського району, ф. Р-2927, 52 од. зб., 1932–1938 рр. 

Надіє-Слов’янське Солонянського району, ф. Р-4424, 1 од. зб., 1927–1928 рр. 

Ново-Миколаївське Дніпропетровського району, ф. Р-2928, 12 од. зб., 1932–1934 рр. 

Підгороднянське Дніпропетровського району, ф. Р-2924, 7 од. зб., 1931–1933 рр. 

Покровське Запорізького округу, ф. Р-3460, 5 од. зб., 1924–1928 рр. 

Сурсько-Литовське Дніпропетровського району, ф. Р-2020, 3 од. зб., 1933–1935 рр. 

Дніпропетровське транспортне споживче товариство робітників водного транспорту, 

Ф.Р 3444, 9 од. зб., 1931–1933 рр. 

Катеринославське губернське військово-споживче товариство Всеук-

раїнського кооперативного об’єднання

Екатеринославское губернское военно-потребительское общество Всеук-

раинского кооперативного объединения

Ф. Р-3771, 117 од. зб., 1921–1924, 1929 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Організоване на підставі наказу Революційно-військової Ради України від 10 червня 1922 р. 

№ 1401 згідно положення про військову кооперацію. Повинно було покращувати життєві умо-

ви військовослужбовців. Ліквідоване у 1924 р.

Постанова Ради народних комісарів УСРР про губернські кооперативні комі-

тети. Статут. Резолюція Першого Всеукраїнського військово-кооперативного з’їзду. 

Протоколи з’їздів, конференцій, зборів, нарад військової кооперації Катеринослав-

щини. Накази Реввійськради з питань дислокації та постачання. Циркулярні листи, 

розпорядження Всеукраїнського кооперативного Союзу, управління військової коо-

перації, ЦВК СРСР, «Укоопспілки». Протоколи засідань колегії Управління військової 

кооперації УСРР, Катеринославського губернського комітету, комісії з боротьби з на-

слідками голоду, загальних зборів особового складу військових частин з питань реор-

ганізації і кооперації, засідань управління товариства і ревізійної комісії. Листування 

з Катеринославським губсоюзом, правлінням військово-кооперативного об’єднання, 

різними військово-кооперативними закладами Центросоюзу, радгоспами, судовими 

органами, губфінвідділом, комунгоспом, товарною біржею. Списки командирів, чер-

воноармійців різних військових підрозділів. Баланси та пояснювальні записки. Голо-

вна книга. Особові рахунки службовців. Документи з ліквідації товариства. 

Загін № 2 Дніпропетровської міської охорони споживчої кооперації 

Отряд № 2 Днепропетровской городской охраны потребительской кооперации

Ф. Р.-4324, 1 од. зб., 1932 р. Опис. Рос., укр. мови.

Діяльність установи простежується протягом 1932 р. Здійснював охорону установ споживчої 

кооперації.

Списки, відомості нарахування заробітної платні робітникам охорони.
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КООПЕРАЦІЯ ІНВАЛІДІВ

12 фондів , 736 од. зб., 1926–1941, 1944–1953 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Діяльність артілей кооперації інвалідів простежується протягом 1926–1941, 1944–1947 рр.

Дніпропетровська обласна спілка кооперації інвалідів розпочала свою діяльність після рее-

вакуації з січня 1944 р. Підпорядковувалась Укрпромраді.

Функції спілки: об’єднання та керівництво артілями кооперації інвалідів, працевлаштування 

інвалідів Великої Вітчизняної війни та праці.

Ліквідована в 1953 р.

Накази, розпорядження, ВРНГ України, Наркомату постачання УСРР, Дер-

жавної інспекції УСРР, Всеукраїнської та обласної кооперативної спілки, облас-

ного відділу торгівлі, міського фінансового відділу. Витяг з постанови РНК УСРР 

та засідань президії міської ради про надання пільг кооперативним об’єднанням 

інвалідів. Накази з основної діяльності та особового складу. Протоколи засідань 

оргбюро, правління, контрольної комісії, виробничих нарад, загальних зборів 

працівників і службовців, членів каси взаємодопомоги. Доповіді на пленумах про 

підсумки господарської діяльності. Річні плани з виробництва, п’ятирічний план 

випуску промислової продукції (1951–1955). Зведені та річні звіти спілки та ар-

тілей. Огляди, акти, висновки ревізійної комісії. Документи про перевірку артілей 

з питань працевлаштування інвалідів. Штатні розклади. Документи про фінансову 

діяльність. Відомості нарахування заробітної платні. Списки працівників артілей. 
Обласна спілка кооперації інвалідів «Облкоопінспілка», ф. Р-4377, 133 од. зб., 1944–1953 рр. 

Каса взаємодопомоги Дніпропетровського кооперативно-виробничого комбінату інвалідів 

«Промсількомбінат», ф. Р-2876, 8 од. зб., 1935–1939 рр.

Артілі інвалідів: 

м. Дніпропетровськ:

«Більшовик», ф. Р-4207, 8 од. зб., 1944–1947 рр.

«Борошнохлібобарт», ф. Р-2989, 3 од. зб., 1928–1932 рр.

«Будмат», ф. Р-3463, 35 од. зб., 1928–1934 рр.

«Жовтень», ф. Р-3143, 8 од. зб., 1927–1930 рр.

«Комуніст», ф. Р-2954, 125 од. зб., 1933–1941 рр.

«Кондитер», ф. Р-2975, 1 од. зб., 1934 р.

«Маштехторг», ф. Р-3464, 309 од. зб., 1928–1936 рр.

«Промсількомбінат» Ф. Р-3163, 69 од. зб., 1929–1935 рр. 

«Червоний кравець», ф. Р-3432, 4 од. зб., 1926–1929, 1935 рр.

Районні:

«Селянин», с. Таромське Солонянського району, ф. Р-2964, 33 од. зб., 1931–1938 рр.

Лако-фарбове виробництво Дніпропетровського об’єднання глухонімих

Лако-красочное производство Днепропетровского объединения глухоне-

мых

Ф. Р-2995, 4 од. зб., 1930–1936 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Діяльність підприємства простежується протягом 1930–1936 рр.

Накази з особового складу. Річний звіт за 1936 р. Листування з Дніпропет-

ровською базою «Гумзбут». Особові рахунки робітників та службовців.
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17. ПРОМИСЛОВІСТЬ

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ НАРОДНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Павлоградська повітова рада народного господарства (повітраднаргосп)

Павлоградский уездный совет народного хозяйства (уездсовнархоз)

Ф. Р-40, 35 од. зб., 1917–1919 рр. Опис. Каталог. Укр., рос. мови.

Створена при виконавчому комітеті Павлоградської повітової ради робітничих, селянських 

і червоноармійських депутатів у березні 1918 р. Підпорядковувалася Катеринославському 

губраднаргоспу, з лютого 1919 р. – Укрраднаргоспу. Здійснювала керівництво і контроль за 

діяльністю підприємств народного господарства на території повіту. Ліквідована у 1923 р.

Постанови, положення, циркуляри, протоколи ВРНГ, губраднаргоспу, ко-

легій РНГ про губернські і повітові раднаргоспи, порядок проведення реквізицій 

на залізницях, про відпуск матеріалів і електроенергії. Проект положення про уп-

равління націоналізованими підприємствами, розроблений Всеросійською радою 

робітничого контролю. Протоколи про націоналізацію промислових підприємств, 

боротьбу з саботажем, про стан торгівлі, розподіл металу і палива, ремонт шкіл, 

лікарень, шляхів. Звіт про діяльність повітового раднаргоспу за період з лютого 

по травень 1919 р. Кошториси адміністративно-господарських витрат. Листуван-

ня про роботу шкіряних підприємств повіту, організацію кустарних майстерень, 

поновлення діяльності скляного і цегельного заводів, придбання сільгоспмашин 

і обладнання для картонажної фабрики, фінансові питання, штати раднаргоспу. 

Статут сільськогосподарського кооперативу с. Тернівки. Відомості про чисельність 

населення Рудаївської волості, про колишні поміщицькі маєтки. Мандати і посвід-

чення делегатів партійних з’їздів-співробітників повітраднаргоспу.

Нікопольська районна рада народного господарства (райраднаргосп)

Никопольский районный совет народного хозяйства (райсовнархоз)

Ф. Р-4544, 75 од. зб., 1919 р. Опис. Укр., рос. мови.

Почала діяти в 1919 р. Здійснювала керівництво і контроль за діяльністю підприємств народ-

ного господарства. 

Декрети РНК УСРР, постанови та інструкції РНГ України. Постанови, про-

токоли Катеринославської губернської ради народного господарства з питань 

з’єднання Криворізьких та Нікопольських рудників в одному територіальному 

районі. Накази, постанови Нікопольської районної ради народного господарства 

про реорганізацію деревообробних підприємств, облік складів і товарів, поря-

док обліку та розподілу палива, взуття, мила, жирів, олії, хімікатів, про правила 

торгівлі. Положення про тимчасові комітети управління фабриками та заводами, 

про районні ради народного господарства і квартальні комітети. Доповіді про зав-

дання, діяльність та перспективи райраднаргоспів, економічне положення і стан 

рудників. Протоколи загальних зборів уповноважених Держбанку та спілки коо-

перативів. Листування виконкому Нікопольської ради з його відділами, зі штабом 

Кримської армії під командуванням П. Дибенка, з революційним комітетом, вій-

ськовим комісаріатом, спілкою млинарів, організаціями м. Нікополя, про облік та 

мобілізацію різних спеціалістів, постачання військових частин, надання службо-

вих приміщень Червоній Армії, стан млинів, боротьбу з епідеміями, перебудову 

та перевлаштування колишніх приватних домоволодінь, мобілізацію коней. Цир-

кулярний лист райраднаргоспу про тарифні ставки різним категоріям трудящих, 

листування з особового складу, відомості про заробітну платню. Мандати праців-

ників раднаргоспу. Вимоги, клопотання, заяви про надання квартир, помешкань, 

майна. Списки підприємств м. Нікополя.
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Рада народного господарства Дніпропетровського економічного адміні-

стративного району (ДРНГ, раднаргосп)

Совет народного хозяйства Днепропетровского экономического админи-

стративного района (ДСНХ, совнархоз)

Ф. Р-4521, 4112 од. зб., 1954–1963 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови.

Створена відповідно до постанови РМ УРСР від 31 травня 1957 р. «Про утворення Рад народ-

ного господарства економічних, адміністративних районів Української РСР». Здійснювала 

керівництво і управління промисловістю та будівництвом на території Дніпропетровсько-

го економічного адміністративного району. Підлягала безпосередньо РМ УРСР, з жовтня 

1960 р. – Українській Раді народного господарства. Ліквідована в 1962 р. у зв’язку з укруп-

ненням раднаргоспів. У фонді зберігаються документи товарної бази управління робітничого 

постачання за 1954–1963 рр.

Постанови, розпорядження, протоколи засідань ДРНГ. Стенограми, доповід-

ні записки про роботу ДРНГ та ї ї галузевих управлінь. Директивні листи ДРНГ. 

Інформаційні повідомлення про діяльність ДРНГ. Пропозиції, зауваження, листу-

вання про подальше удосконалення організації управління промисловістю, будів-

ництвом. Документи про передачу ДРНГ підприємств, трестів, установ. Зведені 

по управліннях і ДРНГ плани випуску валової і товарної продукції з усіх галузей 

діяльності і звіти про виконання. Плани і звіти зі зниження собівартості продукції. 

Зведені по управліннях і ДРНГ плани з праці. Звіти про виконання планів з праці і 

заробітної платні, чисельності промислово-виробничого персоналу. Звіти, листу-

вання з виконання планів продуктивності праці, покращення умов праці і побуту 

жінок, про перехід на скорочений робочий день і нові умови оплати праці. Стеног-

рами науково-технічних конференцій. Звіти про роботу ради новаторів. Тематичні 

плани роботи техніко-економічної ради і ї ї секції. Плани з науково-дослідницьких 

робіт. Листування з науково-дослідними інститутами, заводами щодо вдоскона-

лення дослідницьких робіт. Протоколи технічних нарад. Документи про впровад-

ження у виробництво нової техніки і передової технології, освоєння нових профілів 

прокату і спеціалізації прокатних станів. Плани, звіти, довідки про впровадження 

у виробництво винаходів і раціоналізаторських пропозицій. Документи про стан 

техніки безпеки, нещасні випадки на виробництві, зниження виробничого травма-

тизму, заходи проти забруднення водоймищ і повітря. Звіти про кількість енерго-

обладнання і виробництва електроенергії на підприємствах ДРНГ. Зведені плани і 

звіти про виконання планів управлінь і ДРНГ з капітальних вкладень і капітального 

будівництва. Довідки, розрахунки руху будівництва промислових об’єктів. Проекти 

планів вантажоперевезення, звіти, доповідні записки про наявність і роботу авто-

транспорту і залізничного транспорту на підприємствах. Розпорядження, довідки, 

листування про культурне, технічне і наукове співробітництво з соціалістичними і 

капіталістичними країнами. Відомості, плани, звіти, листування про направлення 

радянських спеціалістів за кордон, поставки залізної руди на експорт, участь під-

приємств у міжнародних виставках і ярмарках. Звіти спеціалістів про відрядження 

за кордон. Фінансові плани ДРНГ, управлінь, підприємств. Баланси прибутків і ви-

датків ДРНГ. Звіти про основну діяльність ДРНГ і управлінь. Документи про роботу 

з кадрами, виробничо-технічне навчання кадрів, підвищення ділової кваліфікації 

ІТР, робітників і службовців, роботу шкіл майстрів на підприємствах, кількість уч-

нів технікумів, про навчально-виховну роботу серед студентів середніх учбових 

закладів. Список технікумів області (1957). Соціалістичні зобов’язання, звіти, 

довідки, показники, витяги з протоколів, відомості про підсумки соціалістичного 

змагання. Документи про присвоєння звання Героя Соціалістичної Праці, почес-

них звань, про нагородження орденами СРСР, почесними грамотами, нагрудними 

знаками.
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Рада народного господарства Придніпровського економічного адміністра-

тивного району (ПРНГ, раднаргосп)

Совет народного хозяйства Приднепровского экономического администра-

тивного района (ПСНХ, совнархоз)

Ф. Р-4530, 13834 од. зб., 1963–1966 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови.

Створена відповідно до постанови РМ УРСР від 15 січня 1963 р. Здійснювала керівництво і 

управління промисловістю на території Дніпропетровської, Запорізької та Кіровоградської 

областей.

Підпорядковувалася Українській Раді народного господарства. Припинила свою діяльність у 

зв’язку зі скасуванням раднаргоспів у 1966 р. і передачею підвідомчих підприємств та органі-

зацій відповідним міністерствам.

Постанови, розпорядження, накази, директивні листи, протоколи засідань 

ПРНГ та ї ї управлінь. Техпромфінплани. Плани з виробництва, собівартості продук-

ції, ліміти з праці ПРНГ, ї ї галузевих управлінь і підприємств. Перспективні плани 

розвитку народного господарства. Звіти, економічні аналізи виконання планів ви-

робництва. Документи про підвищення продуктивності праці, комплексну механі-

зацію і автоматизацію виробничих процесів, впровадження у виробництво нової 

техніки, передової технології, надходження і впровадження винаходів і раціо-

налізаторських пропозицій, про капітальне будівництво, капіталовкладення. Акти 

приймання до експлуатації закінчених будівництвом об’єктів. Плани науково-до-

слідницьких робіт. Розрахунки, довідки, листування про розробку технологічних 

процесів і проведення експериментальних робіт. Плани перевезення залізничним, 

річним, морським і повітряним транспортом. Фонди і ліміти на сировину. Звіти про 

використання наднормових матеріалів, сировини, палива, електроенергії. Відо-

мості про запаси вугілля. Довідки про обстеження підприємств машинобудівної 

та хімічної промисловості в Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 

областях. Фінансові плани і звіти. Кон’юнктурні огляди фінансово-господарської 

діяльності. Звіти з основної діяльності ПРНГ, управлінь, підприємств. Штатні роз-

клади, кошториси бюджету. Документи про роботу з кадрами. Колективні догово-

ри. Довідки, інформації, зведення про розвиток соціалістичного змагання та рух 

за комуністичну працю. Листування про організацію бригад комуністичної праці. 

Управління гірничодобувної промисловості Дніпропетровського раднар-

госпу

Управление горнодобывающей промышленности Днепропетровского сов-

нархоза

Ф. Р-4512, 2056 од. зб., 1957–1962 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови.

Створене відповідно до постанови РМ УРСР від 31 травня 1957 р. Ліквідоване у зв’язку з ук-

рупненням раднаргоспів згідно з постановою РМ УРСР від 31 грудня 1962 р. Підприємства і 

організації управління були передані новоствореному Придніпровському раднаргоспу.

Накази управління, доповідні записки про роботу підприємств гірничоруд-

ної промисловості. Плани управління і підприємств з виробництва валової і товар-

ної продукції, собівартості продукції. Звіти управління і підприємств про вироб-

ництво та основну діяльність. Протоколи технічних нарад з будівництва, засідань 

технічної ради. Плани капіталовкладень. Звіти, огляди, зведення про хід будівниц-

тва об’єктів гірничорудної промисловості. Доповідні записки, довідки і листування 

про проектування і будівництво об’єктів і шахт Західного Донбасу. Схема розвитку 

Криворізького залізорудного басейну (1959–1965). Кон’юнктурний огляд робо-

ти копалень Кривбасу (1957). Техніко-економічні показники використання кри-

ворізьких руд і залізистих порід. Короткий геолого-економічний огляд території 

економічного району (1957). Доповідь про мінеральну базу і сировину в районі 

(1959). Пояснювальні записки до карт обстеження запасів будівельних матеріалів 
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західного сектору великого Донбасу і суміжних територій. Плани і звіти про про-

ведення геологорозвідувальних робіт. Баланс запасів марганцевих і залізних руд 

району. План розподілу залізної руди між підприємствами. Доповідні записки, зві-

ти з технічного контролю за якістю руд, про заходи щодо збагачення залізної руди, 

збільшення виробничих потужностей підприємств, підвищення продуктивності 

праці. Документи про роботу залізничного транспорту, використання обладнання 

і механізмів на підприємствах гірничорудної промисловості. Норми витрат пали-

ва, тепла, електроенергії. Протоколи засідань комісії з розгляду винаходів і ра-

ціоналізаторських пропозицій. Довідки про поліпшення умов праці, стану техніки 

безпеки. Штатні розклади.

Управління металургійною і хімічною промисловістю Дніпропетровського 

раднаргоспу

Управление металлургической и химической промышленностью Днепро-

петровского совнархоза

Ф. Р-4516, 1830 од. зб., 1957–1962 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови.

Створене відповідно до постанови РМ УРСР від 31 травня 1957 р. Ліквідоване у зв’язку з укруп-

ненням раднаргоспів згідно з постановою РМ УРСР від 31 грудня 1962 р.

Накази з основної діяльності управління. Техпромфінплани. Плани з ви-

робництва, собівартості продукції, праці, випуску валової і товарної продукції, 

фінансові плани. Звіти про виконання планів, норм витрат сировини і матеріалів 

на одиницю продукції, про роботу мартенівських і доменних печей. Відомості, 

довідки, висновки, листування про виробничі потужності підприємств управлін-

ня, технологію виробництва продукції, збільшення виробництва сталі, прокату, 

труб, про поліпшення якості продукції, виконання замовлень на експорт. Техніч-

ні характеристики енергообладнання заводів. Паливні та енергетичні баланси. 

Ліміти, заявки на споживання і виробництво електроенергії. Звіти електростан-

цій про виконання планів виробництва, роботу енергоустановок, використання 

доменного і коксового газу, вторинних енергоресурсів, технічного обстеження 

коксохімічних підприємств. Плани, звіти про капітальне будівництво. Протоколи і 

листування про затвердження проектів будівництва, довідки, інформації про хід 

будівництва об’єктів хімічної промисловості. Акти приймання до експлуатації за-

кінчених будівництвом об’єктів. Кошториси витрат по управлінню на будівництво і 

реконструкцію Дніпродзержинського азотно-тукового заводу. Документи про пе-

реговори з представниками англійських фірм, що приймали участь у будівництві 

шинного заводу. Звіти про основну діяльність управління і підприємств. Штатні 

розклади. Акти передачі ДРНГ справ Міністерством чорної металургії (1957). Звіти 

про виконання науково-дослідних робіт заводами, науково-дослідними і проект-

ними інститутами, роботу нормативно-дослідницьких лабораторій. Інформації 

про впровадження у виробництво нової техніки і передової технології, про над-

ходження і упровадження винаходів і рацпропозицій, про стан техніки безпеки. 

Норми витрат матеріалів, палива, тепла, електроенергії. Прейскуранти оптових 

цін на продукцію.

Управління машинобудівельною промисловістю Дніпропетровського рад-

наргоспу

Управление машиностроительной промышленностью Днепропетровского 

совнархоза

Ф. Р-4497, 848 од. зб., 1957–1962 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови. 

Почало діяти 1 липня 1957 р. згідно з постановою РМ УРСР від 31 травня 1957 р. Здійсню-

вало керівництво підприємствами машинобудівельної промисловості Дніпропетровського 
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раднаргоспу. Ліквідоване у січні 1963 р. Підвідомчі підприємства передані в галузеві управ-

ління: загального, важкого, автотракторного та сільськогосподарського машинобудування, 

електро технічної та приладобудівної промисловості Придніпровського раднаргоспу.

Накази з основної діяльності та особового складу. Техпромфінплани, плани 

з виробництва, собівартості продукції та праці управління і його підприємств. Про-

екти перспективних планів. Звіти про основну діяльність, приріст виробничих по-

тужностей підприємств управління, виконання норм витрат сировини і матеріалів 

на одиницю продукції. Основні показники підприємств управління. Документи про 

ввод в експлуатацію нової техніки, випробування машин, виготовлення нових видів 

продукції, впровадження винаходів та раціоналізаторських пропозицій. Доповідні 

записки, листування з Держпланом СРСР, РМ УРСР, ЦК КПУ про роботу підприємств 

машинобудівної промисловості, технологію виготовлення продукції, з питань 

праці, заробітної платні, скорочення адміністративно-управлінського персоналу. 

Документи з реконструкції заводів та промислових підприємств, титульні списки 

на капітальне будівництво. Виробничо-технічні паспорти заводів. Зведені норми 

витрат матеріалів. Фінансові плани, штатні розклади, кошториси адміністративно-

управлінських витрат. Документи з питань охорони праці, техніки безпеки, звіти 

про травматизм. Документи про роботу відділу кадрів.

Друге управління Дніпропетровського раднаргоспу

Второе управление Днепропетровского совнархоза

Ф. Р-4550, 70 од. зб., 1957–1963 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Виділене з управління машинобудівної промисловості у 1957 р. У підпорядкуванні другого 

управління знаходилися спецзаводи. Скасоване 1 січня 1963 р., підприємства управління пе-

редані Придніпровському раднаргоспу.

Накази з основної діяльності. Річні звіти про основну діяльність, капітальні 

вкладення, капітальне будівництво, заключні баланси підпорядкованих управлін-

ню заводів.

Енергомеханічне управління Дніпропетровського раднаргоспу 

Энергомеханическое управление Днепропетровского совнархоза

Ф. Р-4557, 130 од. зб., 1958–1969 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Створене відповідно до постанови РМ УРСР від 31 травня 1957 р. Ліквідоване у зв’язку з укруп-

ненням раднаргоспів згідно з постановою РМ УРСР від 31 грудня 1962 р.

Розпорядження та накази з основної діяльності. Виробничі плани та баланси 

управління. Плани розподілу природного газу, виробництва електричної енергії, 

експлуатації водопровідних та гідротехнічних споруд. Звіти, пояснювальні запис-

ки з основної діяльності і капітальних вкладень управління та підвідомчих підпри-

ємств. Документи про перевірку роботи металургійних підприємств, модернізацію 

обладнання, впровадження передових методів електрозварювання та раціоналі-

заторських пропозицій, виконання науково-дослідних робіт. Документи про роз-

гляд проектів капітального будівництва заводів, цехів, стан та рекон струкцію 

енергетичного господарства, експлуатацію і будівництво очисних споруд, проек-

тування і будівництво теплоенергетичних об’єктів на підприємствах, будівництво 

каналу Дніпро-Кривий Ріг, водопостачання Кривбасу. Питомі норми витрат палива 

та теплоенергії. 
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Управління промисловістю будівельних матеріалів Дніпропетровського 

раднаргоспу

Управление промышленностью строительных материалов Днепропетров-

ского совнархоза

Ф. Р-4555, 294 од. зб., 1957–1962 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови.

Почало діяти 30 липня 1957 р. згідно з постановою РМ УРСР від 31 травня 1957 р. та затверд-

женою структурою Дніпропетровського раднаргоспу. Ліквідоване постановою РМ УРСР від 

31 грудня 1962 р. № 2.

Розпорядженням Придніпровського раднаргоспу від 9 лютого 1963 р. підприємства управ-

ління промисловістю будівельних матеріалів Дніпропетровського раднаргоспу були передані 

відповідному управлінню Придніпровського раднаргоспу.

Накази з основної діяльності та особового складу. Протоколи технічних на-

рад. Плани з виробництва, собівартості продукції, техпромфінплани підвідомчих 

підприємств. Річні звіти про основну діяльність, капітальні вкладення управління 

та підвідомчих підприємств. Документи про впровадження винаходів, нової тех-

ніки, механізації трудомістких процесів. Листування з Держпланом та Держбудом 

УРСР з питань звітності, нової техніки. Протоколи затвердження проектних зав-

дань. Ліміти фінансування, заключні баланси капітальних вкладень. Документи та 

звіти про техніку безпеки, нещасні випадки, пов’язані з виробництвом, кадрову 

роботу, соціалістичне змагання.

Управління легкою і харчовою промисловістю Дніпропетровського рад-

наргоспу

Управление лёгкой и пищевой промышленностью Днепропетровского сов-

нархоза

Ф. Р-4560, 853 од. зб., 1957–1962 рр. Опис. Каталог. Укр., рос. мови.

Почало діяти 18 червня 1957 р. відповідно до постанови РМ УРСР від 31 травня 1957 р. та за-

твердженої структури Дніпропетровського раднаргоспу. 

У підпорядкуванні управління знаходилося 110 підприємств 9 галузей промисловості: дере-

вообробної, паперової, швейної, трикотажної, взуттєвої, харчосмакової, м’ясопереробної, 

молочної, рибної. 

У зв’язку з укрупненням раднаргоспів було ліквідоване згідно з постановою РМ УРСР від 

31 грудня 1962 р.

Накази з основної діяльності та особового складу. Річні, квартальні плани з 

виробництва, собівартості товарної продукції, поставок готової продукції в торго-

вельну мережу. Плани та ліміти з праці, розрахунки валової і товарної продукції. 

Звіти, відомості про виконання основних показників виробництва, капітальне будів-

ництво. Звіти про науково-дослідні роботи з питань раціонального використання 

робочого часу, впровадження нових методів праці, про винаходи та раціоналіза-

торські пропозиції. Листування з Держпланом УРСР про участь підприємств легкої 

промисловості у виставках. Кошториси адміністративно-управлінських витрат під-

приємствами, дитячими закладами, школами ФЗО підвідомчих підприємств. Плани, 

звіти, доповідні записки, довідки про роботу з кадрами підприємств. Колективні 

договори підвідомчих підприємств. Документи про хід соціалістичного змагання.

Управління робітничим постачанням Дніпропетровського раднаргоспу

Управление рабочим снабжением Днепропетровского совнархоза

Ф. Р-4556, 318 од. зб., 1957–1962 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Створене відповідно до постанови РМ УРСР від 31 травня 1957 р. Управлінню підпорядковува-

лися відділи робітничого постачання, контори та бази.

У зв’язку з ліквідацією Дніпропетровського раднаргоспу передане Придніпровському раднаргоспу.

Директивні вказівки керівних організацій про заготівлю та переробку овочів. 
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Накази з основної діяльності та особового складу. Плани товарообігу, витрат обі-

гу, торговельних знижок, з праці, фінансування капітального будівництва, розши-

рення постачання сільгосппродуктів. Річні звіти відділів робітничого постачання, 

підприємств, підсобних господарств, радгоспів. Штатні розклади управління та від-

ділів робітничого постачання. Листування з підприємствами і організаціями з пи-

тань торгівлі. Звіти про чисельність і склад спеціалістів. Особові справи, відомості з 

заробітної платні співробітників управління та відділів робітничого постачання.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВІСТЮ

Міністерство чорної металургії (Мінчормет) УРСР, м. Дніпропетровськ

Министерство чёрной металлургии (Минчермет) УССР, г. Днепропетровск

Ф. Р-4243, 12477 од. зб., 1945–1987 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови.

Створено на підставі Указів Президії Верховної Ради СРСР від 8 лютого 1954 р. та Президії 

Верховної Ради УРСР від 12 лютого 1954 р.

Почало діяти 1 квітня 1954 р. Припинило свою діяльність згідно з Законом УРСР від 31 травня 

1957 р. «Про подальше удосконалення організації управління промисловістю і будівництвом в 

УРСР».

Відновило діяльність згідно з постановою Ради Міністрів СРСР від 12 листопада 1965 р. та 

Ради Міністрів УРСР від 18 листопада 1965 р. Підпорядковувалося Раді Міністрів УРСР та 

Міністерству чорної металургії СРСР.

Складалося з головних управлінь, управлінь та відділів. 

Головні управління мали самостійні баланси і були окремими фондоутворювачами.

Мінчормет УРСР об’єднував підприємства металургійної, трубної, коксохімічної, гірничоруд-

ної, вогнетривкої промисловості, промисловості з видобутку і збагаченню руд і нерудної си-

ровини для чорної металургії та вторинної переробки чорних металів. Йому були підпорядко-

вані проектні та науково-дослідні інститути, учбові заклади.

Відповідало за стан і подальший розвиток чорної металургії, науково-технічний прогрес та 

технічний рівень виробництва, якість продукції, найбільш повне задоволення потреб народ-

ного господарства у всіх видах продукції чорної металургії.

Ліквідовано на підставі Указу Президії Верховної Ради СРСР від 7 вересня 1987 р. та постано-

ви ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 17 вересня 1987 р.

Документи за 1945–1953 рр., що виходять за межі існування Мінчормету УРСР, були надіслані 

Мінчорметом СРСР до відому і керівництва.

Постанови Ради Міністрів СРСР та УРСР, ЦК КПУ, Держплану, комітету народ-

ного контролю УРСР. Накази Мінчормету УРСР з основної діяльності та особово-

го складу. Інформації про виконання постанов Ради Міністрів СРСР та УРСР. Пер-

спективні і зведені плани виробництва основних видів продукції, брухту чорних 

та легованих металів, собівартості продукції та статистичні звіти про їх виконан-

ня. Аналізи виконання плану з прибутку. Зведені плани впровадження досягнень 

науки і техніки, проведення науково-дослідних робіт. Звіти, довідки, інформації 

про діяльність науково-дослідних установ та інститутів, про науково-дослідну 

діяльність на підприємствах, документи про надходження винаходів і раціоналі-

заторських пропозицій. Листування з Радою Міністрів УРСР, Мінчорметом СРСР, 

Держпланом УРСР про виконання планів науково-дослідних робіт. Зведені фінан-

сові плани, плани фінансування капітальних вкладень і капітального будівництва 

об’єктів, протоколи розгляду і затвердження проектів та кошторисів капітального 

будівництва. Зведені статистичні звіти про охорону праці та техніку безпеки, охо-

рону водного басейну і повітря. Документи про соціалістичне змагання, подання 

кандидатур передовиків виробництва до нагородження. Зведені звіти про склад 

керівних кадрів і ІТР, чисельність працівників, що мають учений ступінь, учене 

звання. Особові справи робітників і службовців, відомості нарахування заробіт-

ної платні.
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Головні управління Міністерства чорної металургії УРСР (об’єднаний фонд), 

м. Дніпропетровськ

Главные управления Министерства чёрной металлургии УССР (объединён-

ный фонд), г. Днепропетровск

Ф. Р-6441, 4320 од. зб., 1938–1941, 1944–1957 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови.

15 березня 1954 р. Рада Міністрів УРСР затвердила структуру Міністерства чорної металургії 

УРСР, до якої, крім управлінь і відділів, входили головні управління:

Головне управління металургійними заводами (Укргумз). 

Головне управління трубними заводами (Укрголовтрубосталь).

Головне управління коксохімічною промисловістю (Укрголовкокс).

Головне управління гірничорудною промисловістю (Укрголовруда).

Головне управління вогнетривкою промисловістю (Укрголоввогнетрив).

Головне управління капітальним будівництвом.

Головне управління матеріально-технічним постачанням.

Головне управління робітничим постачанням.

Основними функціями і завданнями головних управлінь було керівництво роботою трестів, 

рудоуправлінь, металургійних, трубних, коксохімічних заводів, капітальним будівництвом 

підриємств чорної металургії, роботою організацій з заготівлі металобрухту.

На підставі Закону Верховної Ради УРСР від 31 травня 1957 р. Міністерство чорної металургії 

УРСР та його головні управління були ліквідовані.

Для управління промисловістю і будівництвом в економічних адміністративних районах УРСР 

були створені ради народного господарства.

Документи ліквідованих фондів головних управлінь Мінчормету УРСР у 1964 р. були надіслані 

Дніпропетровським облдержархівом до Центрального Державного Архіву Жовтневої Револю-

ції УРСР, де фонди пройшли науково-технічну обробку і були об’єднані в один фонд. У 1988 р. 

відповідно до наказу Головархіву УРСР від 30 вересня 1987 року ЦДАЖР передав об’єднаний 

фонд «Головні управління Міністерства чорної металургії УРСР» на зберігання в держархів 

Дніпропетровської області.

Документи за 1938–1953 рр., що виходять за межі існування головних управлінь Мінчормету 

УРСР, були надіслані головними Управліннями Мінчормету СРСР до відома і керівництва. 

Накази та розпорядження Мінчормету СРСР та Мінчормету УРСР. Протоколи 

технічних нарад Головного управління металургійної промисловості СРСР, Головно-

го управління металургійних заводів УРСР. Промфінплани, плани з виробництва, 

введення в дію нових потужностей, собівартості продукції, витрат сировини, пали-

ва і виробничих матеріалів, механізації підприємств. Звіти про основну діяльність 

та капіталовкладення підприємств Укргумзу. Документи з собівартості продукції 

заводів Укргумзу. Рішення Укргумзу про підсумки виробничої і господарської діяль-

ності металургійних заводів. Документи про удосконалення виробничих процесів, 

впровадження нової техніки на заводах, збільшення виробничих потужностей і ка-

пітальне будівництво, раціоналізаторську та винахідницьку роботу, затверд ження 

технічних умов на продукцію заводів. Листування з заводами, проектними органі-

заціями з якості продукції на металургійних заводах, проектування нових мета-

лургійних підприємств та агрегатів, освоєння нових профілів прокату. Акти прий-

няття та введення до експлуатації нових потужностей та об’єктів. Особові картки 

та списки керівних кадрів, документи про нагородження працівників, відомості з 

заробітної платні. Списки спеціалістів за освітою.

Державне виробниче об’єднання металургійних підприємств Півдня «Пів-

денметалургпром» та Державний комітет металургійної промисловості 

України (об’єднаний фонд), м. Дніпропетровськ

Государственное производственное объединение металлургических пред-

приятий Юга «Южметаллургпром» и Государственный комитет металлурги-

ческой промышленности Украины (объединённый фонд), г. Днепропетровск

Ф. Р-6499, 413 од. зб., 1987–1992 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Утворене згідно наказу Міністерства чорної металургії СРСР від 17 вересня 1987 р. № 895. Підпо-

рядковувалося вищезгаданому Міністерству, з листопада 1989 р. – Міністерству металургії СРСР.
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До складу «Південметалургпрому» відносилися комбінати, виробничі об’єднання, підприєм-

ства, організації, учбові заклади.

Завдання об’єднання полягало в організації виконання державних планів з виробництва і 

постачання чорних металів та іншої продукції, задоволенні потреб народного господарства 

металопродукцією високої якості, проведенні ремонтів механічного і енергетичного облад-

нання, здійсненні науково-дослідних робіт в галузі чорної металургії, підготовці спеціалістів, 

виробництві товарів народного вжитку.

Ліквідоване згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 1991 р. № 12, на 

його базі заснований Державний комітет металургійної промисловості України.

Відповідно до Указу Президента України від 25 лютого 1992 року «Про зміни в системі цент-

ральних органів державної виконавчої влади України» Державний комітет металургійної про-

мисловості України ліквідований. На його базі 1 травня 1992 р. утворене Міністерство про-

мисловості України. 

Накази та директивні вказівки генерального директора об’єднання та го-

лови комітету з основної діяльності та особового складу. Статут об’єднання. По-

ложення про комітет. Документи (стенограми, рішення, постанови) до протоколів 

засідань ради директорів. Інформація про хід реалізації на підприємствах програ-

ми надзвичайних заходів щодо стабілізації економіки України (1991). Постанови 

об’єднання і президії Українського республіканського комітету профспілок робіт-

ників металургійної промисловості. Листування з Радою Міністрів УРСР, ЦК Ком-

партії України, облвиконкомом про розвиток виробництва, рішення соціальних 

завдань. Плани з виробництва промислової продукції, фінансування централізо-

ваних державних капіталовкладень, виробництва товарів народного вжитку, ка-

пітального будівництва. Інформація про виконання планів виробництва продукції 

металургійними підприємствами. Зведені звіти з основної діяльності та капіталь-

ного будівництва комбінатів, виробничих об’єднань, трестів, управлінь заводів, 

підприємств, організацій, науково-дослідних інститутів. Аналізи впровадження 

закінчених науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на підприєм-

ствах об’єднання. Документи (показники, переліки, звіти, пояснювальні записки) 

про роботу з раціоналізації та винахідництва. Зведені звіти про виробничий трав-

матизм, виконання комплексного плану поліпшення умов праці і санітарно-оздо-

ровчих заходів. Документи з охорони довкілля та повітря.

Міністерство промисловості України, м. Дніпропетровськ

Министерство промышленности Украины, г. Днепропетровск

Ф. Р-6515, 32 од. зб., 1970–1996 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Створено на базі ліквідованого Державного комітету металургійної промисловості України 

відповідно до Указу Президента України від 25 лютого 1992 р. Згідно з Указом Президента 

України від 19 серпня 1994 р. № 451/94 було переведено до м. Києва. 

На зберігання надійшли документи з особового складу Міністерства та центральної дослід-

ницької лабораторії з нормування, стандартизації та освоєння проектних потужностей Мініс-

терства промисловості України за 1970–1996 рр.

Відомості нарахування заробітної платні працівникам Міністерства (1992–

1995). Накази з особового складу, відомості нарахування заробітної платні цент-

ральної дослідницької лабораторії з нормування, стандартизації та освоєння про-

ектних потужностей (1970–1996). 

Виробниче об’єднання коксохімічної промисловості «Укркокс» Міністер-

ства чорної металургії УРСР, м. Дніпропетровськ

Производственное объединение коксохимической промышленности 

«Укркокс» Министерства чёрной металлургии УССР, г. Днепропетровск

Ф. Р-6427, 681 од. зб., 1975–1980 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Створене відповідно до наказу Міністерства чорної металургії УРСР від 12 червня 1975 р. 

№ 430.
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Завдання об’єднання полягало у виробництві коксу і хімічної продукції коксування з метою 

задовільнення потреб народного господарства. Ліквідоване згідно з наказом Міністерства 

чорної металургії УРСР від 3 грудня 1980 р.

Наказ Міністерства чорної металургії УРСР про утворення виробничого 

об’єднання «Укркокс». Накази генерального директора з основної діяльності. Про-

токоли виробничих нарад. Зведені виробничі плани, плани з праці, фонду заробіт-

ної платні об’єднання та підвідомчих підприємств, плани з організаційно-технічних 

заходів, впровадження нової техніки, передової технології, механізації та автома-

тизації виробничих процесів, виконання науково-дослідних і дослідно-конструк-

торських робіт. Зведені фінансові плани об’єднання. Технічні звіти, пояснювальні 

записки до них про виробничу діяльність підвідомчих підприємств. Зведені звіти, 

статистичні звіти підвідомчих підприємств про впровадження нової техніки, пере-

дової технології, механізації та автоматизації виробничих процесів, виконання на-

уково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, про витрати та заходи з впро-

вадженнч нової техніки, технічний рівень і якість продукції, введення державних 

стандартів. Звіти, пояснювальні записки до них про роботу енергетичних служб, 

охорону водного та повітряного басейнів коксохімічних заводів і комбінатів. Зве-

дені статистичні звіти про освоєння коштів на заходи з охорони та поліпшення умов 

праці. Документи (фонди, зведені плани, протоколи, довідки) про відвантаження 

шихти на експорт, підготовку і збагачення коксованого вугілля. Зведені плани та 

звіти про капітальне будівництво. Звіти з основної діяльності управління та штатні 

розклади апарату об’єднання і підвідомчих підприємств. Документи про соцзма-

гання, положення про преміювання. Документи про роботу з кадрами об’єднання 

та підвідомчих підприємств.

Республіканські промислові об’єднання Міністерства чорної металургії 

УРСР, м. Дніпропетровськ

Республиканские промышленные объединения Министерства чёрной ме-

таллургии УССР, г. Днепропетровск

3 фонди, 1203 од. зб., 1980–1986 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Створені відповідно до наказу Міністерства чорної металургії УРСР від 3 грудня 1980 р. № 641. 

Завдання об’єднань полягало у розвитку та вдосконаленні виробництва сталі, чавуну, прока-

ту, труб, агломерату, металевих виробів. Ліквідовані наказом Міністерства чорної металургії 

УРСР від 29 грудня 1986 р.

Постанова Ради Міністрів УРСР від 25 листопада 1980 р. та наказ Мінчормету 

УРСР від 3 грудня 1980 р. про утворення республіканських промислових об’єднань. 

Положення про республіканські промислові об’єднання. Протоколи виробничих на-

рад та засідань ради директорів. Накази начальників об’єднань з основної діяльності. 

Зведені виробничі плани та виробничі плани з собівартості продукції, праці і фонду 

заробітної платні, впровадження передової технології на промислових об’єднаннях 

і підвідомчих підприємствах. Перспективні плани розвитку та капітального будів-

ництва. Комплексні плани поліпшення умов охорони праці і санітарно-оздоровчих 

заходів. Зведені звіти та звіти про виробництво, основну діяльність, виконання 

планів з нової техніки, роботу енергетичного господарства, витрати на охорону пра-

ці, нещасні випадки на виробництві, чисельність працівників апарату управління 

та підвідомчих підприємств. Звітні калькуляції собівартості продукції підприємств. 

Документи (аналізи, переліки, звіти, пояснювальні записки) з виконання науково-

дослідних, проектних, конструкторських, технологічних робіт, виконання завдань з 

економії палива, теплоенергії, електроенергії. Штатні розклади апарату об’єднань 

і підприємств. Соціалістичні зобов’язання колективів підприємств. Документи щодо 

вивчення передового досвіду роботи металургійних, трубних підприємств, нагород-

ження колективів та передовиків виробництва. Документи про роботу з кадрами.
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«Укрметалургпром», ф. Р-6479, 689 од. зб., 1980–1986 рр.

«Укртрубосталь», ф. Р-6438, 262 од. зб., 1980–1986 рр.

«Укрметиз», ф. Р-6423, 252 од. зб., 1980–1986 рр.

Міністерство будівництва підприємств металургійної і хімічної промисло-

вості УРСР (Мінметалургхімбуд) та його головні управління (об’єднаний 

фонд), м. Дніпропетровськ

Министерство строительства предприятий металлургической и химической 

промышленности УССР (Минметаллургхимстрой) и его главные управления 

(объединённый фонд), г. Днепропетровск

Ф. Р-6439, 515 од. зб., 1941–1957 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Створено на підставі Указу Президії Верховної Ради УРСР 6 серпня 1956 р. Завдання і функції 

полягали в керівництві будівництвом та реконструкцією підприємств металургійної і хімічної 

промисловості в Україні.

Ліквідоване відповідно до Закону Верховної Ради УРСР від 31 травня 1957 р. Для управління 

промисловістю і будівництвом в економічних адміністративних районах УРСР були створені 

ради народного господарства.

Документи ліквідованого фонду Мінметалургхімбуду УРСР у 1964 р. були надіслані Дніпропет-

ровським облдержархівом до Центрального Державного архіву Жовтневої Революції УРСР, де 

фонд пройшов науково-технічне упорядкування, а також був об’єднаний з фондами підпри-

ємств, які підпорядковувалися Мінметалургхімбуду УРСР та знаходилися на обліку в ЦДАЖР 

УРСР.

У 1988 р., згідно з наказом Головархіву від 30 вересня 1987 р., був переданий до держархіву 

Дніпропетровської області об’єднаний фонд «Міністерство будівництва підприємств металур-

гійної і хімічної промисловості УРСР і його головні управління», в складі якого зберігаються 

документи головного управління будівництва підприємств в районах Придніпров’я «Голов-

придніпровбуд» за 1941–1957 рр.

Указ Президії Верховної Ради УРСР про створення союзно-республіканського 

Міністерства будівництва підприємств металургійної і хімічної промисловості УРСР від 

6 серпня 1956 р. Накази Мінметалургхімбуду СРСР та УРСР. Плани голов них управлінь 

та трестів підрядних і субпідрядних будівельно-монтажних робіт. Плани з виробни-

чої діяльності, праці, зниження собівартості будівельно-монтажних робіт бюджетних 

і госпрозрахункових організацій. Звіти, довідки, відомості підприємств та закладів 

Мінметалургхімбуду про виробничу та основну діяльність, стан випуску валової про-

дукції, виконання плану будівельно-монтажних робіт. Документи з виконання норм 

виробітку, використання фонду зарплатні, роботу науково-дослідницьких станцій на 

підприємствах. Фінансові плани та звіти. Документи про фінансування підприємств і 

організацій Мінметалургхімбуду. Листування з Мінметалургхімбудом СРСР, Міністерс-

твом фінансів УРСР, Держбанком, Пром банком про надання кредитів та виділення 

коштів на будівництво промислових об’єктів і підприємств Мінметалургхімбуду, на 

придбання обладнання для будівництва каналу Північний Донець-Донбас, про вико-

нання планів житлового будівництва, будівництва нових цехів, скорочення штатів, 

стан розробки схеми районного планування Придніпров’я (1956). Плани і звіти про 

набір учнів в будівельні технікуми, розподіл молодих спеціалістів по підприємствам.

Відділ місцевої промисловості виконавчого комітету Дніпропетровської 

окружної ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів

Отдел местной промышленности исполнительного комитета Днепропетров-

ского окружного совета рабочих, крестьянских и красноармейских депу-

татов

Ф. Р-903, 14 од. зб., 1926–1930 рр. Опис. Каталог. Рос., укр. мови.

Діяльність установи простежується протягом 1926–1930 рр.

Накази, обіжники, розпорядження ВРНГ СРСР, УРСР про виконання мобіліза-

ційних завдань, призов на військово-виробничу службу. Витяги з протоколів засі-
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дань окружного комітету КП(б)У та окружного виконавчого комітету. Листування з 

ВРНГ УРСР, окружним військовим комісаріатом, організаціями та підприємствами 

з мобілізаційних питань, про відновлення заводів, охорону підприємств.

Управління місцевою промисловістю і підприємства-наступники (об’єд-

наний фонд)

Управление местной промышленностью и предприятия-преемники (объ-

единённый фонд)

Ф. Р-4400, 1954 од. зб., 1943–1990 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови.

Створено у 1935 р. Відновило свою діяльність у 1943 р. Підпорядковувалося Наркомату 

(з 1946 р. – Міністерству) місцевої промисловості УРСР, у 1953 р. реорганізоване в управлін-

ня місцевої і паливної промисловості виконкому Дніпропетровської обласної ради. У 1957 р. 

перейменоване в управління місцевої промисловості виконкому Дніпропетровської обласної 

ради. В період діяльності Придніпровського раднаргоспу 1963–1965 рр. управління припиня-

ло свою роботу. Згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 11 серпня 1988 р. управління міс-

цевої промисловості ліквідоване, а на його базі створене виробниче об’єднання «Жовтень».

Розпорядження і накази виконкому обласної ради. Рішення виконкомів об-

ласної, міської і Червоногвардійської районної ради депутатів трудящих про робо-

ту підприємств місцевої промисловості з виробництва товарів широкого вжитку і 

поліпшення їх якості. Протоколи технічних нарад інженерно-технічних робітників, 

засідань художньої ради. Виробничі плани і звіти про їх виконання. Плани і звіти з 

праці. П’ятирічні плани відбудови і розвитку місцевої промисловості. Звіт про ви-

конання п’ятирічного плану за 1946–1950 рр. Основні показники господарської 

діяльності підприємств. Доповіді про діяльність підприємств місцевої промисло-

вості, листування про якість товарів. Інформації, листування про виконання плану 

продуктивності праці, доповідні записки про випуск товарів широкого вжитку, то-

варів культурно-побутового призначення і господарського вжитку, освоєння но-

вих видів виробів. Звіти про роботу підприємств з переведення на нові умови пла-

нування і економічного стимулювання, п’ятиденний робочій тиждень (1966–1967). 

Баланси, розрахунки виробничих потужностей підприємств. Виробничо-технічні 

паспорти заводів. Технічні умови виробництва продукції на підприємствах управ-

ління. Акти перевірок виконання плану з удосконалення апарату управління на 

підприємствах галузі. Звіти, довідки, інформації про участь в республікан ському 

огляді використання резервів економії і збереження матеріальних ресурсів, 

підвищення економічної ефективності виробництва та покращення умов праці 

на підприємствах управління. Плани, звіти, акти, довідки про впровадження у ви-

робництво нової техніки і передової технології, механізації та автоматизації ви-

робничих процесів, освоєння нових видів продукції та поліпшення ї ї якості, стан 

раціоналізаторської роботи на підприємствах. Відомості про підсумки конкурсів 

на кращу рацпропозицію, винахід, технічне удосконалення. Звіти, інформації, ві-

домості про витрати палива, тепла, електроенергії, стан техніки безпеки і охоро-

ни праці на підприємствах, участь у конкурсах і оглядах культури виробництва, 

промислової естетики і санітарії. Фінансові плани, плани капітальних вкладень 

в будівництво, ліміти фінансування. Вступні (1943) і ліквідаційні (1948) баланси. 

Звіти управління і підприємств з основної діяльності. Акти збитків, заподіяних під-

приємствам місцевої промисловості в роки нацистської окупації (1943). Довідки, 

листування про ліквідацію та заснування нових установ, підприємств, підвідомчих 

управлінню. Звіти про роботу з кадрами.
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Придніпровське міжобласне енергетичне управління міськими електро-

станціями та електромережами «Придніпровськміськенерго»

Приднепровское межобластное энергетическое управление городскими 

электростанциями и электросетями «Приднепровскгорэнерго»

Ф. Р-4526, 1004 од. зб., 1945–1968 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови.

Створене в 1945 р. Дніпропетровське районне управління «Головенерго», з 1955 р. – Дні-

пропетровське управління електромереж «Головенерго» Міністерства комунального госпо-

дарства УРСР, з 1957 р. – обласне енергетичне управління «Обленерго» виконавчого комітету 

Дніпропетровської обласної ради депутатів трудящих, з 1963 р. – Придніпровське міжобласне 

енергетичне управління міських електростанцій і електромереж Міністерства енергетики та 

електрифікації УРСР. Обслуговувало Дніпропетровську, Запорізьку і Кіровоградську області.

Накази і розпорядження. Положення про районне енергоуправління. Прото-

коли виробничо-технічних нарад. Плани і звіти з виробництва електроенергії, екс-

плуатації електростанцій, впровадження у виробництво нової техніки і передової 

технології. Довідки, інформації про електрифікацію населених пунктів Дніпропет-

ровської області, обсяг робіт на міських електромережах. Розрахунки собівартості 

електроенергії і звіти про їх виконання. Звіти про надходження і впровадження 

винаходів і раціоналізаторських пропозицій, господарсько-технічну діяльність, 

стан охорони праці і техніки безпеки. Плани капітальних вкладень і капбудівниц-

тва, звіти про їх виконання. Акти приймання до експлуатації закінчених будівниц-

твом об’єктів. Огляди діяльності підвідомчих підприємств. Штатні розклади. Звіти з 

основної діяльності. Довідки про роботу з кадрами, рух спеціалістів з вищою і се-

редньою спеціальною освітою. Учбові плани і програми підвищення кваліфікації 

кадрів. Інформації про соціалістичне змагання, участь працівників електростанцій 

в республіканському змаганні за економне і раціональне використання електрое-

нергії.

Начальник Дніпропетровського гірничого округу, м. Дніпропетровськ

Начальник Днепропетровского горного округа, г. Днепропетровск

Ф. Р-3631, 2 од. зб., 1930–1931 рр. Опис. Рос. мова.

Діяльність установи простежується протягом 1930–1931 рр.

Графік капітальних та підготовчих робіт. Креслення планів і розрізів шахт 

Криворізького залізорудного басейну.

Криворізька Державна гірничо-технічна інспекція

Криворожская Государственная горно-техническая инспекция

Ф. Р-5666, 43 од. зб., 1941, 1944–1955 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Діяльність установи простежується протягом 1941, 1944–1955 рр. Підпорядковувалася Нар-

комату (з 1946 р. – Міністерству) чорної металургії СРСР, з 1948 р. – Міністерству металургій-

ної промисловості СРСР, з 1950 р. – Міністерству чорної металургії СРСР, з 1953 року – Мініс-

терству металургійної промисловості СРСР, з 1954 р. – Міністерству чорної металургії СРСР. 

Здійснювала контроль за безпечним веденням гірничих і вибухових робіт на шахтах, кар’єрах 

та геологорозвідувальних партіях Криворізького басейну. У зв’язку з Постановою РМ СРСР від 

13 квітня 1955 р., увійшла до Управління Криворізького округу Комітету Державного гірничо-

технічного нагляду УРСР.

Протоколи засідань з питань розробки та ведення гірничих робіт. Плани ро-

боти, графіки дослідження об’єктів. Звіти про роботу інспекції. Геологічні розрі-

зи, плани, пояснювальні записки, висновки про забудову на території рудоуп-

равлінь. Проект гірничого відводу родовища бурого вугілля поруч р. Саксагань 

П’ятихатського району. Фінансові звіти. Документи про розслідування аварій, по-

жеж, нещасних випадків.
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Управління Придніпровського округу Державного комітету з нагляду за 

безпечним веденням робіт в промисловості та гірничого нагляду при РМ 

УРСР, м. Кривий Ріг 

Управление Приднепровского округа Государственного комитета по надзо-

ру за безопасным ведением работ в промышленности и горного надзора 

при СМ УССР, г. Кривой Рог

Ф. Р-4498, 411 од. зб., 1948–1981 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Створено відповідно до постанови РМ СРСР від 1 березня 1948 р. № 532 Підпорядковувалось 

Управлінню Державного гірничого нагляду при РМ СРСР, з 1951 р. – Державному комітету з 

нагляду за безпечним веденням робіт в промисловості та гірничого нагляду при РМ СРСР, з 

1953 р. – Головному управлінню гірничого нагляду Міністерства геології та охорони надр СРСР, 

з 1954 р. – Державному комітету з нагляду за безпечним веденням робіт в промисловості та 

гірничого нагляду при РМ СРСР, з 1958 р. – при РМ УРСР. У 1983 р. перейменоване в Управління 

Придніпровського округу.

Накази начальника управління та протоколи виробничих нарад і засідань 

територіальної комісії. Плани роботи управління. Звіти про роботу управління та 

підвідомчих підприємств. Проекти, відомості про гірничі відводи, гірничо-геоло-

гічні умови, про рух запасів та добування руди шахтоуправліннями. Баланси за-

пасів корисних копалин. Таблиці, норми, пояснювальні записки щодо витрат руди 

на підприємствах. Документи гірничо-геологічних обґрунтувань забудови площ 

залягання корисних копалин, проекту забудови міста Новомосковська (1966), се-

лища Тернівки Павлоградського району (1969). Довідки про реєстрацію складів 

вибухових матеріалів. Документи та відомості інспекцій про роботу, аварії та 

виробничий травматизм. Висновки перевірки заходів щодо охорони споруд від 

шкідливого впливу виробок на шахтах Кривбасу. Фінансові звіти. Звіти про робо-

ту з кадрами.

Державні союзні трести залізних та марганцевих рудників Західної части-

ни СРСР, м. Кривий Ріг

Государственные союзные тресты железных и марганцевых рудников За-

падной части СССР, г. Кривой Рог

2 фонда, 156 од. зб., 1931–1941 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.

Діяльність трестів простежується протягом 1931–1941 рр.

Підпорядковувалися ВРНГ України, з 1932 р. – Наркомату важкої промисловості СРСР, з 

1939 р. – Наркомату чорної металургії СРСР.

Накази та розпорядження. Річні звіти тресту, рудоуправлінь, шахт. Зведені 

та заключні баланси. 
«Жовтеньруда», ф. Р-4502, 67 од. зб., 1939–1941 рр.

«Руда», ф. Р-4504, 89 од. зб., 1931–1939 рр.

Криворізький Південно-рудний трест (ПРТ)

Криворожский Южно-рудный трест (ЮРТ)

Ф. Р-4503, 12 од. зб., 1924–1931 рр. Опис. Каталог. Укр., рос. мови.

Діяв з 1924 по 1931 рік. Підпорядковувався ВРНГ України.

Промислові та фінансові плани. Звітні відомості про продуктивність під-

приємств тресту (1924–1925). Контрольні цифри та пояснювальні записки стану 

промисловості (1927–1928). Звітні калькуляції видобутку залізної руди (1930) по 

рудоуправлінню ім. К. Лібкнехта.
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Криворізький Державний союзний трест «Ленінруда», Криворізького залі-

зорудного басейну

Криворожский Государственный союзный трест «Ленинруда», Криворож-

ского железорудного бассейна

Ф. Р-4505, 60 од. зб., 1938–1940 рр. Опис. Рос. мова.

Діяльність установи простежується протягом 1938–1940 рр. Підпорядковувався Головному 

управлінню рудної промисловості Наркомату чорної металургії СРСР.

Плани, кошториси, титульні списки на капітальне будівництво. Технічні, річні 

звіти, місячні баланси з основної діяльності, капітального будівництва тресту та 

підвідомчих шахтоуправлінь.

Криворізький гірничорудний трест «Кривбасруда»

Криворожский горнорудный трест «Кривбасруда»

Ф. Р-6207, 678 од. зб., 1944–1950 рр. Опис. Каталог. Рос., укр. мова.

Створений після визволення міста від окупації в лютому 1944 р. для відбудови підприємств 

гірничорудної промисловості Кривбасу.

Підпорядковувався Наркомату гірничодобувної промисловості УРСР, з 1946 р. – Міністерству 

чорної металургії СРСР, з 1949 р. – Міністерству металургійної промисловості СРСР. У 1951 р. 

трест «Кривбасруда» був розділений на два трести – «Дзержинськруда» та «Ленінруда».

Документи про відбудову та відновлення підприємств Криворізького гірни-

чорудного басейну, перевірку стану підземного господарства (1944), акти підпри-

ємств про збитки, заподіяні під час окупації. Зведені виробничі плани та виробничі 

плани рудоуправлінь, плани собівартості товарної продукції підприємств тресту. 

Зведені звіти та звіти про роботу тресту, виконання планів капітальних вкладень 

рудоуправлінь. Документи про проведення науково-дослідних робіт, надходження 

та впровадження винаходів та раціоналізаторських пропозицій. Статистичні звіти 

підприємств про склад робітників та службовців за статтю, віком, професією, про 

чисельність та склад спеціалістів з вищою та середньою спеціальною освітою.

Криворізький трест «Дзержинськруда»

Криворожский трест «Дзержинскруда»

Ф. Р-4672, 2350 од. зб., 1951–1973 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.

Створений згідно з наказом Міністерства чорної металургії СРСР на базі підприємств, виділе-

них після розділу тресту «Кривбасруда» в березні 1951 р. 

Підпорядковувався Міністерству металургійної промисловості СРСР, з 1954 р. – Міністерс-

тву чорної металургії УРСР, з 1957 р. – Дніпропетровському раднаргоспу, з 1963 р. – Придні-

провському раднаргоспу, з 1966 р. – Міністерству чорної металургії УРСР.

У 1973 р. реорганізований у промислове об’єднання видобутку руд підземним способом 

«Кривбасруда».

Накази, розпорядження, протоколи виробничих нарад. Плани з виробниц-

тва, собівартості видобутку руди, статистичні звіти про їх виконання. Техніко-еконо-

мічні показники роботи рудоуправління. Плани відбудови підприємств Криворізь-

кого гірничорудного басейну (1944–1946). Звіти про впровадження у виробництво 

нової техніки і передової технології, механізацію трудомістких та вантажних робіт, 

надходження і впровадження у виробництво винаходів і раціоналізаторських про-

позицій, проведення науково-дослідних робіт, виконання норм виробітку, роботу 

гірничопрохідницьких швидкісних і комплексних бригад, навчання і поширення 

передового досвіду на підприємствах тресту, перехід на скорочений робочий день 

та нові умови оплати праці. Документи про заходи щодо техніки безпеки і ком-

плексного знепилювання, роботу транспорту. Норми витрат палива, тепла, елек-

троенергії і звіти про їх виконання. Штатні розклади. Плани і звіти про роботу з 

кадрами.
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Соціалістичні зобов’язання, інформації про підведення підсумків їх вико-

нання. Документи про нагородження передовиків виробництва.

Криворізький трест «Ленінруда»

Криворожский трест «Ленинруда»

Ф. Р-4895, 1895 од. зб., 1951–1973 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.

Створений згідно з наказом Міністерства чорної металургії СРСР на базі підприємств, виділе-

них після розділу тресту «Кривбасруда» в березні 1951 р.

Підпорядковувався Міністерству металургійної промисловості СРСР, з 1954 р. – Міністерству 

чорної металургії УРСР, з 1957 р. – Дніпропетровському раднаргоспу, з 1963 року – Придні-

провському раднаргоспу, з 1966 р. – Міністерству чорної металургії УРСР. 

У 1973 р. реорганізований у промислове об’єднання видобутку руд підземним способом 

«Кривбасруда».

Накази та розпорядження. Протоколи технічних нарад. Плани з виробниц-

тва, праці, заробітної платні і звіти про їх виконання по підприємствам тресту. Ста-

тистичні звіти рудоуправлінь про розвиток і впровадження у виробництво нової 

техніки і передової технології, винаходів і раціоналізаторських пропозицій, пе-

редових методів праці і розповсюдження досвіду роботи новаторів виробництва. 

Документи про заходи з охорони праці, про знепилювання шахт, звіти про нещасні 

випадки, травматизм. Статистичні звіти про виконання планів капітальних вкла-

день, плани зниження собівартості в будівництві. Документи про роботу з кадра-

ми. Соціалістичні зобов’язання, інформації про підведення підсумків виконання 

зобов’язань. Документи про нагородження передовиків виробництва.

Криворізьке виробниче об’єднання видобутку руд підземним способом 

«Кривбасруда»

Криворожское производственное объединение добычи руд подземным 

способом «Кривбасруда» 

Ф. Р-6426, 171 од. зб., 1973–1977 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Створене згідно з постановою РМ УРСР від 24 квітня 1973 р. з об’єднаних гірничорудних трестів 

«Дзержинськруда» і «Ленінруда». З серпня 1975 р. – виробниче об’єднання з видобутку руд 

підземним способом «Кривбасруда» Міністерства чорної металургії УРСР.

Накази і розпорядження. Протоколи засідань технічної ради. Виробничі пла-

ни, плани з праці, виробничо-технічні звіти, статистичні звіти про проведення гір-

ничих робіт, роботу дробильних фабрик, виконання планів механізації трудоміст-

ких і вантажних робіт. Документи про впровадження нової техніки, раціоналізацію 

та винахідництво. Плани заходів з охорони праці, звіти і акти про нещасні випадки. 

Штатні розклади. Документи про соціалістичне змагання, нагородження передо-

виків виробництва. Звіти про роботу з кадрами.

Марганецький трест «Нікопольмарганець»

Марганецкий трест «Никопольмарганец» 

Ф. Р-5576, 770 од. зб., 1944–1970 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови.

Створений в 1934 р. Підпорядковувався Наркомату (з 1946 р. – Міністерству) чорної металур-

гії СРСР, з 1954 р. – Міністерству чорної металургії УРСР, з 1958 р. – Дніпропетровському рад-

наргоспу, з 1963 р. – Придніпровському раднаргоспу, з 1966 р. – Міністерству чорної металур-

гії УРСР. У червні 1970 р., відповідно до наказу Міністра чорної металургії УРСР від 22 травня 

1970 р., реорганізований у виробничий гірничо-збагачувальний комбінат. Рудоуправління тресту 

були ліквідовані, а їх структурні підрозділи увійшли до складу комбінату на правах цехів.

Накази, розпорядження, протоколи технічних нарад. Техпромфінплани. 

Плани виробництва і звіти про їх виконання. Плани оргтехзаходів щодо підвищен-

ня продуктивності праці, аналізи зростання продуктивності праці. Документи про 
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впровадження у виробництво нової техніки і передової технології, механізації і 

автоматизації виробничих процесів, проведення науково-дослідних робіт. Прото-

коли розгляду і затвердження проектних завдань. Акти введення до експлуатації 

закінчених будівництвом об’єктів. Фінансові плани і звіти з основної діяльності. 

Ліміти, звіти з праці, фонду заробітної платні, капітальних вкладень. Штатні роз-

клади і кошториси бюджету та спеціальних вкладень. Аналізи і статистичні звіти 

про витрати палива і електроенергії. Довідки про навчання і поширення передо-

вого досвіду. Звіт про проведення громадського огляду організації виробництва. 

Документи про підготовку і підвищення кваліфікації кадрів. Документи про хід та 

підведення підсумків соціалістичного змагання.

Марганецький трест «Марганецьрудбуд»

Марганецкий трест «Марганецрудстрой»

Ф. Р-6122, 419 од. зб., 1960–1972 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Почав діяти з 1960 р. Підпорядковувався управлінню будівництва Дніпропетровського рад-

наргоспу, з 1962 р. – комбінату «Кривбасрудпром» Дніпропетровського раднаргоспу, з 1963 

р. – Придніпровського раднаргоспу, з 1967 р. – комбінату «Дніпрометалургбуд» Міністерства 

будівництва важкої індустрії УРСР.

Накази, постанови, розпорядження вищих органів. Накази та розпоряджен-

ня тресту з виробничих питань. Промфінплани, плани будівельно-монтажних робіт, 

плани з праці, зниження собівартості. Будівельні, фінансові плани підлеглих підпри-

ємств. Звіти про надходження та впровадження винаходів та рацпропозицій, ви-

робничий травматизм. Річні бухгалтерські звіти. Титульні списки. Штатні розклади. 

Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Колективні договори, докумен-

ти про соцзмагання, списки передовиків виробництва. Документи відділу кадрів.

Дніпропетровський союзний трест «Укрвугілляпроект»

Днепропетровский союзный трест «Укругольпроект» 

Ф. Р-6226, 24 од. зб., 1945–1950 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Створений відповідно до наказу Міністра вугільної промисловості СРСР від 20 листопада 

1945 р. на базі проектної контори «Доншахтопроект». Був підпорядкований Всесоюзному 

об’єднанню «Союззахідшахтопроект», з 1948 р. – Всесоюзному об’єднанню «Союзшахтопро-

ект» Міністерства вугільної промисловості СРСР. Згідно наказу Міністерства вугільної про-

мисловості СРСР від 27 січня 1951 р. № 84 був ліквідований, а на його базі утворений про-

ектний інститут «Дніпродіпрошахт». Функція тресту – відбудова підприємств Донбасу після 

Великої Вітчизняної війни.

Статут тресту. Звіти, технічна звітно-доповідна записка про виробничо-тех-

нічну діяльність тресту, капітальне будівництво, роботу з кадрами. Штатні розкла-

ди, кошториси адміністративно-господарських витрат. Ліквідаційний баланс.

Павлоградське виробниче об’єднання видобутку вугілля «Павлоградвугілля»

Павлоградское производственное объединение добычи угля «Павлограду-

голь»

Ф. Р-6212, 393 од. зб., 1965–1975 рр. Опис. Каталог. Укр., рос. мови.

Створено згідно розпорядження РМ УРСР від 5 листопада 1964 р. та розпорядження Придні-

провського раднаргоспу від 29 січня 1965 р. № 208. Розпочало діяльність у січні 1965 р.

Підпорядковувалося управлінню вугільної промисловості Придніпровського раднаргоспу, з 

20 грудня 1965 р. – Міністерству вугільної промисловості УРСР. Згідно з наказом Міністерства 

вугільної промисловості УРСР від 30 грудня 1974 р. перейменовано в Павлоградське вироб-

ниче об’єднання видобутку вугілля «Павлоградвугілля» Міністерства вугільної промисловості 

УРСР.  Здійснювало керівництво діючими вугільними шахтами, організаціями, підприємства-

ми, забезпечувало виконання планів видобутку та реалізації вугілля. Керувало капітальним 

будівництвом та введенням в дію виробничих потужностей на правах генерального замовни-

ка будівництва об’єктів вугільної промисловості Західного Донбасу.
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Накази, постанови, директиви Міністерств вугільної промисловості СРСР 

та УРСР, Придніпровського раднаргоспу. Накази і розпорядження тресту та 

об’єднання з основної діяльності. Протоколи засідань технічних нарад. Плани з 

виробничої діяльності, фінансування та кредитування. Річні звіти про виробниц-

тво, працю, собівартість, фінансування. Звіти підвідомчих підприємств та органі-

зацій з основної діяльності, капітальні вкладення, виконання норм виробітку. 

Баланси використання виробничих потужностей. Статистичні звіти про виконан-

ня плану впровадження нової техніки, надходження і використання винаходів та 

раціоналізаторських пропозицій. Документи про стан техніки безпеки, виконання 

комплекс ного плану покращення умов охорони праці, санітарно-оздоровчі заходи 

проти професійної шкідливості та професійних хвороб. Акти і звіти про виробни-

чий травматизм і нещасні випадки. Документи щодо визначення категорій шахт по 

пилу та газу метану. Річні паливно-енергетичні баланси. Листування з Міністерс-

твами вугільної промисловості СРСР та УРСР, проектними і дослідними інститутами 

з питань збагачення і якості вугілля, охорони довкілля біля річок Самари та Тер-

нівки, будівництва м. Тернівки. Штатні розклади апарату управління та підвідом-

чих підприємств і організацій. Документи про роботу відділу кадрів, про підсумки 

соцзмагання.

Дніпропетровське виробничо-територіальне госпрозрахункове об’єднання 

нерудних будівельних матеріалів «Дніпронерудпром» Української держав-

ної корпорації «Укрбудматеріали

Днепропетровское производственно-территориальное хозрасчетное 

объединение нерудных материалов «Днепронерудпром» Украинской госу-

дарственной корпорации «Укрстройматериалы»

Ф. Р-5649, 2131 од. зб., 1961–1996 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Створено згідно з постановою РМ УРСР від 28 лютого 1961 р. № 267. Підпорядковувалося Дні-

пропетровському раднаргоспу, з 1963 р. – Міністерству будівництва УРСР, з 1966 р. – Мініс-

терству промисловості будівельних матеріалів УРСР. Об’єднувало каменедробильні заводи, 

кар’єроуправління, кар’єри Дніпропетровської області, займалося розробкою та добуванням 

нерудних матеріалів (камінь, пісок, щебінь, граніт).

У червні 1974 р. реорганізовано у виробниче об’єднання «Дніпронерудпром» Міністерства 

промисловості будівельних матеріалів УРСР.

Накази та розпорядження, протоколи виробничих нарад, засідань дирек-

торів. Статут тресту «Дніпронерудматеріали». Плани, розрахунки, пояснювальні 

записки до гірничих робіт. Річні фінансові плани тресту і підприємств. Перспек-

тивні та п’ятирічні плани розвитку об’єднання. Звіти, статистичні звіти, акти, по-

яснювальні записки, довідки про виконання планів. Баланси запасів корисних 

копалин. Баланси виробничих потужностей підприємств. Відомості про поставки 

гранітної продукції на експорт. Документи про раціоналізацію та винахідництво, 

розвиток і впровадження нової техніки, навчання в системі економічної освіти та 

школах передового досвіду, про наявність лабораторій, конструкторських та ек-

спериментальних підрозділів. Документи про переведення об’єднання та підві-

домчих підприємств на нові умови оплачування праці робітників, ІТР і службовців. 

Штатні розклади, кошториси адміністративно-господарських витрат. Комплексні 

звіти, аналізи, інформації про поліпшення умов і охорону праці, техніку безпеки. 

Документи про капітальне будівництво, акти прийняття до експлуатації закінчених 

будівництвом об’єктів. Листування з головним управлінням, з підприємствами з 

питань планування обсягів виробництва і виконання планових показників, осна-

щення підприємств новою технікою. Документи про роботу з кадрами, підготовку 

та підвищення кваліфікації працівників, подання до урядових нагород. Документи 

про підсумки соцзмагання та виконання колективних договорів.
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Дніпропетровський міжобласний трест деревообробної промисловості 

«Дніпропетровськдеревопром»

Днепропетровский межобластной трест деревообрабатывающей промыш-

ленности «Днепропетровскдеревопром»

Ф. Р-5345, 573 од. зб., 1966–1970 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Створений згідно з постановою РМ УРСР від 14 грудня 1965 р. № 1194. 

Підпорядковувався Міністерству лісної, целюлозно-паперової і деревообробної промисло-

вості УРСР, з вересня 1968 р. – Міністерству лісної і деревообробної промисловості УРСР. Ос-

новна функція: керівництво виробництвом пиломатеріалів, меблів, фурнітури.

Накази та розпорядження. Протоколи засідань ради директорів. Статут трес-

ту. Техпромфінплани тресту і підвідомчих підприємств. Плани з виробництва, собі-

вартості промислової продукції. П’ятирічні плани. Завдання з виробництва товарів 

народного вжитку. Звіти, статистичні звіти про основну діяльність підвідомчих під-

приємств, виконання планів, модернізацію виробничого обладнання, освоєння 

нових видів промислової продукції, механізацію трудомістких та вантажних робіт. 

Баланси виробничих потужностей. Плани, статистичні звіти про капітальне будів-

ництво, виконання норм витрат палива, електроенергії. Аналізи, інформації, таб-

лиці, довідки про впровадження нової техніки, зріст продуктивності праці, витрати 

фонду заробітної платні, основні показники фінансово-господарської діяльності, 

випуск основних виробів. Документи, звіти тресту та його підприємств про нещас-

ні випадки, пов’язані з виробництвом, освоєння коштів на охорону праці і техніку 

безпеки, про поліпшення умов праці, підвищення культури виробництва, підсумки 

огляду-конкурсу «За культуру та естетику виробництва». Фінансові плани. Штатні 

розклади. Документи про кадрову роботу, соцзмагання.

Катеринославська районна контора Харківського відділення Центропапір-

тресту

Екатеринославская районная контора Харьковского отделения Центробу-

мажтреста

Ф. Р-3639, 38 од. зб., 1923 р. Опис. Укр., рос. мови.

Діяльність підприємства простежується протягом 1923 р.

Обіжники, інструкції Центропапіртресту. Листування з Харківським відді-

ленням Центропапіртресту, Катеринославським губернським відділенням держ-

контролю, Катеринославським відділеннями Держбанку, Промбанку та іншими 

установами про виконання замовлень, стан поточних рахунків контори, фінансові 

розрахунки. Головна книга. 

Дніпропетровське обласне управління промисловістю будівельних ма-

теріалів

Днепропетровское областное управление промышленностью строитель-

ных материалов

Ф. Р-4390, 604 од. зб., 1943–1961 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови.

Створене згідно з наказом Наркомату промисловості будівельних матеріалів УРСР 9 листо-

пада 1943 р. Підпорядковувалося виконкому Дніпропетровської обласної ради депутатів 

трудящих, здійснювало керівництво підприємствами промисловості будівельних матеріалів 

області. Ліквідоване на підставі постанови ЦК КП України та Ради Міністрів УРСР від 28 лютого 

1961 р. № 267.

Накази Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР. Рішення 

виконкому з питань виконання бюджету та заходів щодо збільшення виробництва 

місцевих будівельних матеріалів, затвердження кошторисів капітального будівниц-



205

тва. Накази. Протоколи технічних нарад з питань технології виробництва, якості 

будматеріалів. Техпромфінплани, ліміти та плани з виробництва і праці. Проекти 

розробок гранітних кар’єрів та плани розвитку гірничих робіт. Перспективні пла-

ни розвитку промисловості будівельних матеріалів. Звіти про роботу управління 

промбудматеріалів. Звіти підвідомчих підприємств про виробничу та фінансово-

господарську діяльність. Техніко-економічні показники роботи підвідомчих під-

приємств, розрахунки виробничих потужностей, документи про розвиток і впро-

вадження нової техніки. Титульні списки капітальних робіт. Кошторисно-фінансові 

розрахунки та кошториси будівництва підприємств, виробництва геологорозві-

дувальних робіт. Акти приймання закінчених капітальним будівництвом об’єктів. 

Дозвільне свідоцтво на експлуатацію та паспорти гірничих відводів. Картографіч-

ні матеріали та географічні резерви до звіту, геологія, гідрогеологія та гідрохімія 

Сергіївської затоки Сивашу. Зведення, доповідні записки, звіти про запаси чере-

пашнику. Технологічні процеси та лабораторні дослідження сировини. Звіти про 

нещасні випадки та заходи з техніки безпеки. Документи про соціалістичне зма-

гання та роботу відділу кадрів. Особові справи співробітників. Бухгалтерські звіти, 

розрахункові відомості робітників та службовців.

Дніпропетровське обласне виробниче об’єднання будівельних матеріалів 

«Дніпробудматеріали»

Днепропетровское областное производственное объединение строитель-

ных материалов «Днепростройматериалы»

Ф. Р-4903, 1398 од. зб., 1961–1990 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Засновано 19 квітня 1961 р. відповідно до постанови Дніпропетровського раднаргоспу № 119 

як трест будівельних матеріалів. Підпорядковувалося Головному управлінню промисловості 

будівельних матеріалів Дніпропетровського раднаргоспу, з 1963 р. – Придніпровського рад-

наргоспу, з 1966 р. – Головному управлінню промисловості стінових та в’яжучих матеріалів 

Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР.

Ліквідовано згідно з наказом Міністерства промбудматеріалів УРСР від 25 грудня 1975 р. 

№ 387, а на його базі почало функціонувати Дніпропетровське обласне виробниче об’єднання 

промисловості будівельних матеріалів «Дніпробудматеріали» Головного управління про-

мисловості стінових та в’яжучих матеріалів Міністерства промисловості будівельних ма-

теріалів УРСР, з 1980 р. – Республіканського промислового об’єднання стінових матеріалів 

«Укрстіноматеріали» Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР.

Накази та розпорядження генеральних директорів тресту і об’єднання з 

основної діяльності. Протоколи технічних нарад та засідань ради директорів. Тех-

промфінплани. Плани розвитку виробництва будівельних матеріалів, собівартості 

товарної продукції, з праці, організаційно-технічних заходів та підвищення якості 

продукції. Звіти про виконання планів підвідомчих підприємств, про виробничу і 

фінансово-господарську діяльність заводів. Документи (акти, розрахунки, поясню-

вальні записки, звіти) про впровадження нової техніки, освоєння нових видів про-

мислової продукції та їх економічну ефективність, надходження та використання 

винаходів і раціоналізаторських пропозицій. Звіти про науково-дослідні роботи. 

Розрахунки і баланси виробничих потужностей підвідомчих підприємств. Доку-

менти про будівництво, реконструкцію та розширення підвідомчих підприємств, 

виконання планів кооперованого постачання, наявність, рух та заміну обладнан-

ня, стан механізації підйомно-транспортних робіт, нещасні випадки, пов’язані з 

виробництвом, та заходи з охорони праці, про виконання норм і завдань щодо 

зниження витрат палива, теплоенергії та електроенергії. Штатні розклади, кошто-

риси адміністративно-господарських витрат. Документи про соцзмагання, роботу 

профспілкового комітету.
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Дніпропетровське виробниче об’єднання підприємств промисловості буді-

вельних матеріалів «Промбудматеріали»

Днепропетровское производственное объединение предприятий промыш-

ленности строительных материалов «Промстройматериалы»

Ф. Р-6511, 41 од. зб., 1977–1999 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Засновано згідно з наказом Дніпропетровського об’єднання «Облміжколгоспбуд» від 

01.04.1968 р. № 237.

Підпорядковувалося обласному міжколгоспному об’єднанню «Облміжколгоспбуд», з 1986 р. –

«Дніпрооблагропромбуду». У 1991 р. згідно з рішенням установчих зборів колективів підприємств, 

що входили до складу тресту, перетворено на виробниче об’єднання «Промбудматеріали».

Ліквідоване згідно рішення зборів засновників об’єднання від 23 грудня 1998 року.

Статут виробничого об’єднання. Накази керівника з особового складу. Відо-

мості нарахування заробітної платні працівникам і службовцям.

Дніпропетровський міський комунальний трест підприємств будівельних 

матеріалів «Будкерамік»

Днепропетровский городской коммунальный трест предприятий строи-

тельных материалов «Стройкерамик»

Ф. Р-2841, 453 од. зб., 1930–1939 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Створений відповідно до постанови Дніпропетровської міської ради робітничих, селянських 

та червоноармійських депутатів від 8 лютого 1935 р.

Підпорядковувався Дніпропетровському міському комунгоспу. Функцією тресту було вироб-

ництво будівельних матеріалів з місцевої сировини. Припинив своє функціонування напере-

додні окупації у 1941 р.

Накази з основної діяльності та особового складу. Протоколи засідань на-

уково-технічної ради Дніпропетровського міськкомунгоспу. Документи про ор-

ганізацію тресту «Будкерамік», статут тресту. Промфінплани, плани капітального 

будівництва, капітальних вкладень та звіти про виконання планів тресту і підвідом-

чих підприємств. Доповідні записки, листування з міським будівельним управлін-

ням, об’єднанням «Постачміськкомбуд» про стан та рух капітального будівництва 

об’єктів тресту. Штатні розклади, баланси витрат тресту і підвідомчих підприємств, 

кошториси адміністративно-управлінських витрат. Звітні картки обліку праці і за-

робітної платні підприємств тресту. Особові рахунки, особові справи працівників.

Дніпропетровський трест «Електросвітло» відділу комунального госпо-

дарства виконкому Дніпропетровської міської ради

Днепропетровский трест «Электросвет» отдела коммунального хозяйства 

исполкома Днепропетровского городского совета

Ф. Р-2957, 16 од. зб., 1926, 1934–1936 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Діяльність підприємства простежується протягом 1926, 1934–1936 рр.

Накази тресту. Протоколи засідань технічної ради. Річні та місячні плани 

капітальних робіт. Виробничі кошториси спорудження і ремонту повітряних та 

підземних мереж, підстанцій. Кошториси будівництва парових котлів (1926). Акти 

прийняття-здачі робіт. Листування з міською радою, відділом комунального госпо-

дарства, банком.
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Дніпропетровський окружний державний промисловий трест цегельної і 

силікатної промисловості та гірничих розробок «Буддеталь» 

Днепропетровский окружной государственный промышленный трест кир-

пичной и селикатной промышленности, а также горных разработок «Строй-

деталь»

Ф. Р-4364, 1 од. зб., 1929 р. Опис. Рос. мова.

Діяльність підприємства простежується протягом 1929 р.

Накази з особового складу.

Дніпропетровська друга районна контора Українського державного 

об’єднання будівельної промисловості «Укрбудоб’єднання»

Днепропетровская вторая районная контора Украинского государственно-

го объединения строительной промышленности «Укрстройобъединение».

Ф. Р-3001, 4 од. зб., 1930–1932 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Діяльність підприємства простежується протягом 1930–1932 рр. 

Постанови ВЦВК та РНК УРСР, інструкції, положення Наркомату праці УРСР 

про підготовку кадрів, оплату праці викладацького складу вищих учбових закладів. 

Накази з особового складу. Витяги з протоколів правління контори. Листування з 

Дніпропетровською міською радою.

Криворізька районна технічна контора Дніпропетровського обласного 

тресту «Будматеріал»

Криворожская районная техническая контора Днепропетровского област-

ного треста «Стройматериал»

Ф. Р-5003, 1 од. зб., 1930 р. Опис. Укр. мова.

Діяльність підприємства простежується протягом 1930 р.

Накази про реорганізацію Криворізької районної контори «Будматеріал» в 

Дніпропетровський міжрайонний трест «Будматеріал» та з особового складу.

Синельниківський районний державний трест комбінованої промисло-

вості «Промкомбінат»

Синельниковский районный государственный трест комбинированной про-

мышленности «Промкомбинат» 

Ф. Р-3341, 58 од. зб., 1934–1941 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Хронологічні дати діяльності тресту не встановлено. Підпорядковувався обласному управлінню 

промисловості будівельних матеріалів виконавчого комітету Дніпропетровської обласної ради.

Накази з основної діяльності та особового складу. Положення про права і діяль-

ність підприємств тресту. Виробничі плани, річні звіти підприємств тресту. Фінансові 

звіти, місячні баланси підприємств тресту. Штатні розклади, кошториси адміністра-

тивно-управлінських витрат. Списки стахановців та передовиків виробництва.

Управління уповноваженого по Катеринославській губернії Головного уп-

равління військовою промисловістю на Україні 

Управление уполномоченного по Екатеринославской губернии Главного уп-

равления военной промышленности на Украине

Ф. Р-3781, 1 од. зб., 1921–1922 рр. Опис. Каталог. Укр. мова.

Діяльність підприємства простежується протягом 1921–1922 рр. 
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Наказ Укрраднаргоспу від 2 квітня 1922 р. про затвердження положення про 

Українське відділення Головного управління військової промисловості. Листування 

та доповідь про діяльність підприємств щодо замовлень військового відомства.

Відділення Центрального управління військово-промисловими та сільсь-

когосподарськими підприємствами України і Криму «Цувійськовопром-

госп»

Отделение Центрального управления военно-промышленными и сельско-

хозяйственными предприятиями Украины и Крыма «Цувоенпромхоз»

3 фонди, 141 од. зб., 1921–1925 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Утворене 1 березня 1922 р. Ліквідоване згідно з постановою Української економічної наради та 

наказом Командуючого військами Українського військового округу від 31 березня 1926 р. №112.

Постанови, розпорядження, накази РНК УСРР, командуючого військами Ук-

раїни і Криму. Інструкції, телеграми, обіжники Цувійськовопромгоспу про вста-

новлення площ рільництва, організацію насінницьких господарств щодо обліку і 

експлуатації господарств, найму робочої сили, з адміністративно-господарських 

питань. Протоколи губернської наради завідуючих і бухгалтерів військових 

сільгоспів. Протоколи загальних зборів робітників і службовців Павлоградського 

повітового відділення. Виробничі плани, звіти та доповіді про роботу і фінансово-

господарську діяльність військових сільгоспів. Договори, доповіді, акти обстежен-

ня, відомості про стан фруктових садів, обсяг засіяних земельних площ, врожай-

ність сільгоспкультур, роботу агрономічного підвідділу, будівництво приміщень 

на території військових сільгоспів, улаштування поливних городів. Листування з 

військовими сільгоспами про передачу у тимчасове користування садів, городів, 

заготівлю та постачання овочів, фуражу і продуктів, посівну кампанію, витрати 

посівного матеріалу, якість зерна, ціни на продукти, з особового складу. Колек-

тивний договір, штатні розклади. Протоколи засідань атестаційної трійки про пе-

ревірку та чистку особового складу Катеринославської губернської військово-ін-

женерної дистанції.
Катеринославське губернське, ф. Р-3753, 83 од. зб., 1922–1925 рр.

Повітові:

Верхньодніпровське, ф. Р-3759, 8 од. зб., 1921–1924 рр.

Павлоградське, ф. Р-3754, 50 од. зб., 1921–1923 рр.

Дніпропетровське обласне управління промисловістю товарів широкого 

вжитку

Днепропетровское областное управление промышленностью товаров ши-

рокого употребления

Ф. Р-3805, 31 од. зб., 1944–1954 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Організоване у 1944 р. на підставі рішення Державної штатної комісії від 3 липня 1944 р. 

Підпорядковувалося виконавчому комітету Дніпропетровської обласної ради депутатів тру-

дящих. Функція облуправління – керівництво та контроль над підприємствами швейної, три-

котажної та взуттєвої промисловості. Ліквідовано 1 січня 1955 р.

Накази Наркомату та Міністерства легкої промисловості УРСР, постанови, 

рішення бюро Дніпропетровського обкому КП(б)У, виконкому Дніпропетровської 

облради про виробництво і поставки виробів військових замовлень, допуск до 

таємних матеріалів, про виконання збору чорних та кольорових металів. Звіти, 

відомості, листування про заходи МПВО, введення в дію обладнання особливих 

поставок, про основну діяльність, облік військовозобов’язаних.
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Дніпропетровський прядив’яний трест

Днепропетровский прядильный трест

Ф. Р-4551, 445 од. зб., 1943–1969 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Утворений згідно з постановою РНК УРСР від 22 травня 1944 р. № 431. У 1949 р. переймено-

ваний у Дніпропетровський державний міжобласний прядильний трест, з 1952 р. – Дніпро-

петровська обласна контора, з 1954 р. – Дніпропетровський обласний прядильний трест, з 

1960 р. – Дніпропетровський прядильний трест.

Підпорядковувався Наркомату (з 1946 р.) Міністерству текстильної промисловості УРСР, з 

1949 р. – Міністерству легкої промисловості УРСР, з 1952 р. – Міністерству заготівель СРСР, 

з 1954 р. – Міністерству промисловості товарів широкого вжитку СРСР, з 1955 р. – Міністер-

ству текстильної промисловості УРСР, з 1957 р. – Міністерству легкої промисловості УРСР, з 

1958 р. – Дніпропетровському облвиконкому, з 1960 р. – Дніпропетровському раднаргоспу, з 

1963 р. – Придніпровському раднаргоспу, з 1966 р. – Міністерству легкої промисловості УРСР.

Ліквідований згідно з наказом Міністерства легкої промисловості УРСР від 23 червня 1970 р.

Накази. Статут тресту. Техпромфінплани, виробничі плани, плани з праці і 

собівартості товарної продукції. П’ятирічні виробничі плани. Звіти тресту та підві-

домчих підприємств про виконання планів. Статистичні звіти про переробку пря-

дива по тресту. Звіти з основної діяльності. Плани та звіти про постачання прядива 

на експорт. Відомості про посіви конопель в Дніпропетровській області. Докумен-

ти про раціоналізацію та винахідництво тресту та підвідомчих підприємств. Штатні 

розклади, кошториси адміністративно-господарських витрат тресту та підвідом-

чих заводів. Листування, аналізи, акти, звіти про якість готової продукції, підсумки 

роботи прядильних заводів. Колективні договори, документи про роботу місцево-

го комітету профспілок.

Дніпропетровське відділення державного тресту виробництва та продажу 

швейних машин та запчастин до них

Днепропетровское отделение государственного треста по производству и 

продаже швейных машин и запчастей к ним

Ф. Р-233, 3 од. зб, 1926–1928 рр. Опис. Рос. мова.

Діяльність підприємства простежується протягом 1926–1928 рр.

Циркуляри та розпорядження тресту. Листування з трестом та обласною 

конторою «Держшвеймашина» з виробничих та фінансових питань.

Обласні органи управління харчовою промисловістю (об’єднаний фонд)

Областные органы управления пищевой промышленностью (объединён-

ный фонд)

Ф. Р-4101, 1057 од. зб., 1932, 1939–1963, 1965–1997 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови.

Засновані у 1932 р., у 1954 р. перейменовані в обласне управління промисловістю продоволь-

чих товарів. На період діяльності Придніпровського раднаргоспу 1963–1965 рр. припинило 

свою діяльність. З 1965 р. до 1985 р. мало назву «Управління харчовою промисловістю викон-

кому Дніпропетровської обласної ради», з 1986 р. згідно з наказом Держагропрому УРСР від 

29 грудня 1985 р. реорганізоване в управління харчовою промисловістю агропромислового 

комітету Дніпропетровської області. Ліквідоване у 1988 р. у зв’язку з утворенням Дніпропет-

ровського виробничого об’єднання підприємств продовольчих товарів агропромислового 

комітету Дніпропетровської області, яке було ліквідоване у липні 1990 р., а на його базі ут-

ворена асоціація підприємств продовольчих товарів «Дніпропетровськпродтовари» респуб-

ліканського комітету харчової і переробної промисловості, з 7 серпня 1991 р. – Української 

продовольчої спілки. Припинила свою діяльність 18 лютого 1997 р.

Керували виробництвом і збутом продукції харчової промисловості, здійснювали контроль 

за діяльністю харчових підприємств, постачанням сировини, матеріалів, палива, займались 

капітальним будівництвом. Фонди об’єднані у 1998 р.

Накази, постанови, рішення Міністерств харчової промисловості СРСР, 

УРСР, виконкому Дніпропетровської облради. Положення про управління харчової 



210

промисловості. Накази начальника управління з основної діяльності та особового 

складу. Протоколи нарад керівників органів управління, стенограми обласних на-

рад. Промфінплани, плани і звіти про собівартість продукції, аналізи собівартості 

продукції. Плани з праці, звіти про їх виконання. Доповідні записки про перехід на 

нову систему планування і економічного стимулювання (1967). Перспективні і річ-

ні плани з виробництва. Плани економічного та соціального розвитку. Документи 

про впровадження у виробництво нової техніки і передової технології, наукової 

організації праці, винаходів і раціоналізаторських пропозицій. Інформації про 

випуск нових видів продукції. Типові проекти та кошториси капітального будів-

ництва і ремонту споруд харчової промисловості (1939, 1941, 1943–1946). Акти 

прийому до експлуатації закінчених будівництвом об’єктів. Фінансові плани. Звіти 

з основної і фінансово-господарської діяльності органів управління і підприємств. 

Штатні розклади. Плани і звіти про підготовку кадрів. Документи про проведення 

атестації робітників і службовців (1947–1950). Звіти про рух спеціалістів з вищою 

і середньою спеціальною освітою. Інформації і довідки про підбір і розстановку 

кадрів. Документи про хід і підведення підсумків соціалістичного змагання. Спис-

ки робітників підприємств харчової промисловості, поданих до урядових нагород. 

Відомості нарахування заробітної платні.

Дніпропетровський обласний трест борошномельної, круп’яної та олійної 

промисловості «Облмлинтрест»

Днепропетровский областной трест мукомольной, крупяной и масленой 

промышленности «Облмлинтрест»

Ф. Р-3872, 719 од. зб., 1943–1955 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Утворений згідно з наказом Наркомату харчової промисловості УРСР від 1 вересня 1943 р.

Підпорядковувався Головному управлінню борошномельної промисловості «Укрголовборош-

но» Наркомату (з 1946 р. – Міністерству) харчової промисловості УРСР, з 1953 р. – Міністер-

ству промисловості продовольчих товарів УРСР.

Функції тресту – керівництво борошномельними підприємствами та контроль за їх діяльністю.

Ліквідований 25 квітня 1956 р. відповідно до постанови РМ УРСР від 12 березня 1956 р.

Накази та циркуляри Міністерства промисловості продовольчих товарів 

УРСР. Рішення облвиконкому про постачання хліба та витрати борошна (1947). На-

кази управляючого трестом. Річні плани з валової продукції та капітальних робіт, 

квартальні плани переробки державного зерна. Плани та звіти про введення вироб-

ничих потужностей, упровадження нової техніки, рух та обсяги змонтованого віт-

чизняного та імпортного обладнання. Фонди розподілу технологічного обладнання. 

Річні, місячні звіти про виробничо-господарську діяльність тресту та підвідомчих 

млинів. Паспорти млинів. Акти обстеження відгодівельних господарств. Звіти про 

підготовку та підвищення кваліфікації кадрів, працевлаштування інвалідів Великої 

Вітчизняної війни. Особові картки військовозобов’язаних, списки інвалідів Вели-

кої Вітчизняної війни та нагороджених урядовими нагородами. Атестаційні листи, 

характеристики співробітників. Картотека особових рахунків робітників і службов-

ців. Особові справи і трудові книжки звільнених працівників тресту.

Дніпропетровське міське управління кустарними пекарнями

Днепропетровское городское управление кустарными пекарнями 

Ф. Р-3313, 65 од. зб., 1933–1938 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Діяльність установи простежується протягом 1934–1938 рр.

Постанови президії ВЦВК СРСР, РНК СРСР, Наркомату торгівлі СРСР, обласно-

го відділу внутрішньої торгівлі. Виробничо-технічні кошториси капітального будів-

ництва. Списки робітників і службовців управління та підвідомчих підприємств, 

звільнених працівників. Відомості нарахування заробітної платні.
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Обласні органи управління хлібопекарною промисловістю (об’єднаний 

фонд), м. Дніпропетровськ

Областные органы управления хлебопекарной промышленностью (объе-

динённый фонд), г. Днепропетровск

Ф. Р-3709, 1684 од. зб., 1931–1940, 1943–1986 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови.

З початку утворення органи управління хлібопекарною промисловістю мали назви: з 

1931 р. – Дніпропетровський кооперативний хлібний комбінат Всеукраїнського тресту хлі-

бопекарної промисловості «Вукоопромхліб», з 1933 р. – Дніпропетровський обласний трест 

Всеукраїнського об’єднання «Союзпромхлібопечення» Центросоюзу СРСР та РРФСР, з 1934 р. – 

Всеукраїнської контори «Союзпромхлібопечення» «Вукоопромхлібу» при «Вукоопсоюзі», з 

1935 р. – Всесоюзного об’єднання хлібопекарної промисловості «Союзпромхлібопечення» 

Центросоюзу СРСР та РРФСР.

З 1936 р. – Дніпропетровський обласний трест хлібопекарної промисловості, з 1951 р. – Дні-

пропетровський державний обласний трест хлібопекарної промисловості, з 1955 р. – Дні-

пропетровський державний міжобласний трест хлібопекарної промисловості «Укрголов-

хліб», з 1957 р. – Дніпропетровський державний обласний трест хлібопекарної промисловості 

«Обл хлібтрест», з 1963 р. – Дніпропетровський обласний трест хлібопекарної промисловості 

«Облхлібтрест», з 1966 р. – Дніпропетровський трест хлібопекарної промисловості «Хліб-

трест». Підпорядковувався Наркомату харчової промисловості СРСР, з 1943 р. – Наркомату 

(з 1946 р. – Міністерству) харчової промисловості УРСР, з 1955 р. – Міністерству промисло-

вості продовольчих товарів УРСР, з 1957 р. – виконавчому комітету Дніпропетровської облас-

ної ради депутатів трудящих, з 1963 р. – Придніпровському раднаргоспу, з 1966 р. – Мініс-

терству харчової промисловості УРСР.

Відповідно до наказу Міністерства харчової промисловості УРСР від 27 лютого 1976 р. № 63 

на базі тресту було організоване Дніпропетровське виробниче об’єднання хлібопекарної про-

мисловості Міністерства харчової промисловості УРСР, з 1980 р. – Міністерства хлібопродук-

тів УРСР. 

Накази з основної діяльності та особового складу. Протоколи засідань ви-

робничих нарад та дегустаційної комісії. Техпромфінплани, плани та звіти тресту, 

комбінату, підвідомчих підприємств з виробництва, норм виробітку, собівартості 

продукції, упровадження нової техніки, наукової організації праці. Статистичні 

звіти про виконання планів випуску продукції. Заключний та інвентарний баланс 

хлібного відділу (1931). Документи про відновлення хлібопекарної промисло-

вості та підготовку області до переходу на безкарткове постачання хлібом (1945). 

Акти приймання-передачі при зміні керівництва тресту. Кон’юнктурні огляди про 

роботу об’єднання. Документи (плани, інформації, відомості, звіти, листування) 

про науково-технічну інформацію, пропаганду та обмін передовим досвідом, 

раціоналізацію та винахідництво. Фінансові плани. Звіти про основну діяльність 

(1932–1986), капітальне будівництво. Штатні розклади. Кошториси адміністра-

тивно-управлінських витрат підвідомчих хлібозаводів, хлібокомбінатів, хлібопе-

карень. Документи про наявність основних засобів механізації та автоматизації 

виробничих процесів, охорону праці і техніку безпеки, виконання норм витрат 

палива, тепло- та електроенергії. Документи (характеристики, інформації, показ-

ники, списки, рішення) про виконання умов Всесоюзного соціалістичного змаган-

ня, нагородження переможців змагання. Документи про роботу відділу кадрів та 

профспілкового комітету.

Органи управління молочною промисловістю

Органы управления молочной промышленностью

3 фонди, 2085 од. зб., 1943–1976 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови.

Дніпропетровський обласний трест маслоробної промисловості заснований на підставі поста-

нови РНК УРСР від 17 вересня 1943 р. № 276. Підпорядковувався Головному управлінню мас-

лоробної промисловості «Укрголовмаслопром» Наркомату (з 1946 р. – Міністерства) м’ясної 

та молочної промисловості УРСР, з 1953 р. – Міністерства промисловості м’ясних та молочних 

продуктів УРСР, з 1954 року – Головному управлінню маслоробної та сироробної промисло-

вості «Укрголовмаслосирпром» Міністерства промисловості продовольчих товарів УРСР, з 
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1955 р. – Міністерства промисловості м’ясних та молочних продуктів УРСР. Наказом Міністерс-

тва промисловості м’ясних та молочних продуктів УРСР від 16 березня 1956 р. № 105 трест 

перейменований у Дніпропетровський трест молочної промисловості Головного управління 

молочної промисловості «Укрголовмолоко» Міністерства промисловості м’ясних та молочних 

продуктів УРСР.

Дніпропетровський обласний виробничий молочний комбінат утворений на базі Дніпропет-

ровського міського молочного комбінату відповідно до постанови Придніпровського раднар-

госпу 12 червня 1963 р. № 133. Підпорядковувався Придніпровському раднаргоспу, з 10 січня 

1966 р. – Міністерству м’ясної і молочної промисловості УРСР.

Згідно з наказом Міністерства м’ясної і молочної промисловості УРСР від 8 липня 1967 р. на 

базі обласного виробничого молочного комбінату було засноване Дніпропетровське управ-

ління молочною промисловістю, під його керівництвом знаходились 22 підприємства області, 

які виробляли молочну продукцію.

Накази Міністерства м’ясної і молочної промисловості УРСР. Накази, роз-

порядження. Статути комбінату і управління. Протоколи засідань дегустаційної 

комісії щодо освоєння і випуску нових видів продукції. Техпромфінплани, плани 

і звіти з виробництва, собівартості та реалізації продукції тресту, комбінату, уп-

равління і підлеглих підприємств. Розрахунки виробничих потужностей. Довідки, 

інформації про виконання пропозицій ЦК КПУ щодо економії сировини, додатко-

вого випуску товарів народного вжитку, задовільнення попиту населення на якісну 

молочну продукцію. Технологічні інструкції і рецептура продукції. Проекти планів, 

акти вибору площ під будівництво та розміщення об’єктів маслоробної та сиророб-

ної промисловості (1946). Плани, статистичні звіти, титульні списки капітального 

будівництва. Штатні розклади, кошториси адміністративно-управлінських витрат. 

Звіти про фінансово-господарську діяльність. Норми часу, розцінки на виготов-

лення продукції молкомбінатів і маслозаводів. Документи про раціоналізацію і 

винахідництво, впровадження нової техніки і передової технології, механізацію 

та автоматизацію виробничих процесів. Плани та звіти про охорону праці, техні-

ку безпеки, промислову санітарію і естетику. інформації, довідки про підбір, роз-

становку кадрів, про нагородження працівників і передовиків виробництва, хід 

та підведення підсумків соціалістичного змагання. Положення, розроблені на під-

приємствах, про оплату праці та преміювання. Особові рахунки і особові справи 

робітників та службовців тресту.
Дніпропетровський трест молочної промисловості, ф. Р-5096, 611 од. зб., 1943–1963 рр.

Дніпропетровський обласний виробничий молочний комбінат, ф. Р-5333, 346 од. зб., 1963–

1967 рр. 

Дніпропетровське управління молочною промисловістю, ф. Р-5288, 1128 од. зб., 1967–

1976 рр. 

Органи управління м’ясною та птахопереробною промисловістю

Органы управления мясной и птицеперерабатывающей промышленностью

3 фонди, 1628 од. зб., 1943–1954, 1966–1981 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Дніпропетровський обласний трест «Укрголовптахопром» утворений згідно з постановою 

РНК УРСР від 17 вересня 1943 р. № 276 та наказом Наркомату м’ясної і молочної промисло-

вості УРСР від 4 жовтня 1943 р. № 69. Підпорядковувався Головному управлінню птахопере-

робною промисловістю Наркомату (з 1946 р. Міністерства) м’ясної і молочної промисловості 

УРСР. Займався заготівлею і переробкою яєць, птахів та кроликів. Скасований, відповідно до 

наказу Міністерства легкої і харчової промисловості УРСР від 29 квітня 1953 р., у зв’язку з 

об’єднанням міністерств.

Дніпропетровський трест м’ясної і птахопереробної промисловості організований відповідно 

до постанови РМ УРСР від 14 грудня 1965 р. № 1195. Розпочав свою діяльність з 15 січня 1966 

р. Підпорядковувався Міністерству м’ясної і молочної промисловості УРСР. Скасований згідно 

з постановою РМ УРСР від 26 червня 1970 р. № 334 та наказом Міністерства м’ясної і молочної 

промисловості УРСР від 3 липня 1970 р. № 224.

На базі скасованого Дніпропетровського тресту м’ясної і птахопереробної промисловості та 

Дніпропетровської контори «Заготскотвідгодівля» вищезгаданими наказами було заснова-

не Дніпропетровське об’єднання м’ясної промисловості. Відповідно до наказу Міністерства 

м’ясної і молочної промисловості УРСР від 13 серпня 1976 р. № 354 перейменоване у Дніпро-
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петровське виробниче об’єднання м’ясної промисловості. Підпорядковувалось Міністерству 

м’ясної і молочної промисловості УРСР.

Накази, розпорядження, вказівки Наркомату та Міністерств м’ясо-молоч-

ної промисловості СРСР і УРСР, Укрголовптахопрому. Завдання Мінм’ясомолпрому 

УРСР щодо збільшення ресурсів м’ясопродуктів, технічної та ендокринно-фермент-

ної сировини, виробництва нових видів м’ясних продуктів для дитячого харчуван-

ня. Рішення Дніпропетровського облвиконкому, райвиконкомів про організацію 

нових птахокомбінатів в районах області (1944). Накази з основної діяльності 

і особового складу. Протоколи засідань ради директорів і технічної ради. Тех-

промфінплани. Плани з виробництва, собівартості товарної продукції, праці, ор-

ганізаційно-технічних заходів, підвищення якості продукції. Звіти, пояснювальні 

записки до них про виробничу, фінансово-господарську діяльність, виробничі 

потужності підвідомчих підприємств. Статистичні звіти про заготівлю, переробку 

худоби та птиці, постачання шкіросировини і хутросировини. Огляди техніко-еко-

номічних показників та ефективності роботи підприємств м’ясної промисловості 

за роки п’ятирічок. Норми, розцінки та розрахунки виробництва кулінарних ви-

робів на підприємствах тресту. Рецептура і технологічні інструкції виготовлення 

м’ясо-молочних продуктів. Аналізи собівартості і розрахунки рентабельності то-

варної продукції. Документи (плани, розрахунки, інформації, акти, довідки, звіти) 

про впровадження комплексних методів удосконалення організації праці, наукову 

організацію праці, розповсюдження і впровадження передового досвіду, про над-

ходження винаходів та раціоналізаторських пропозицій. Документи з ветеринар-

но-санітарного нагляду, охорони праці, техніки безпеки, про стан травматизму, 

економію енергоресурсів. Плани капітального будівництва, акти приймання до 

експлуатації закінчених будівництвом об’єктів. Документи про участь об’єднання 

в республіканських оглядах-конкурсах якості ковбасних виробів і консервів, про 

участь у республіканському соціалістичному змаганні. Документи відділу кадрів, 

про подання до нагород працівників об’єднання, роботу місцевих комітетів проф-

спілок. Особові справи та особові рахунки робітників і службовців, відомості про 

виплату заробітної платні тресту «Укрголовптахопром».
Дніпропетровський обласний трест «Укрголовптахопром», ф. Р-3706, 755 од. зб., 1943–

1954 рр.

Дніпропетровський трест м’ясної та птахопереробної промисловості, ф. Р-5343, 307 од. зб., 

1966–1970 рр. 

Дніпропетровське виробниче об’єднання м’ясної промисловості, ф. Р-5344, 566 од. зб., 1966–

1981 рр. 

Управління тютюновою промисловістю

Управления табачной промышленностью

2 фонди, 17 од. зб., 1922–1925 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Діяльність установ простежується протягом 1922–1925 рр.

Накази ВРНГ СРСР про проведення грошової реформи (1924). Накази, обіж-

ники Української економічної Ради, правління «Укрмахортресту» про підготовку 

кадрів, відповідальність за торговельні угоди. Накази та листування про реаліза-

цію махорки, грошові переведення. Акцизи на тютюнові вироби. Головний журнал, 

баланс контори. Відомості нарахування заробітної платні. Посвідчення, довідки 

співробітників (ф. Р-3626). Головна книга (ф. Р-3860).
Катеринославське відділення махорочних фабрик України «Укрмахортрест», ф. Р-3626, 15 од. 

зб., 1922–1924 рр.

Катеринославське відділення Ленінградського державного тютюнового тресту, ф. Р-3860, 

2 од. зб., 1924–1925 рр.
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ПІДПРИЄМСТВА ПРОМИСЛОВОСТІ

ВАЖКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Придніпровська державна районна електростанція ім. 50-річчя Радян ської 

України (ДРЕС)

Приднепровская государственная районная электростанция им. 50-летия 

Советской Украины (ГРЄС)

Ф. Р-4518, 1733 од. зб., 1951–1992 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Споруджена відповідно до Постанови Ради Міністрів СРСР від 12 грудня 1950 р. 27 груд-

ня 1954 р. стала до дії перша турбіна, вийшла на повну потужність ДРЕС у 1966 р. Підпо-

рядковувалась Міністерству електростанцій СРСР, з 1957 р. – Запорізькому раднаргоспу, 

з 1963 р. – районному енергетичному управлінню «Дніпроенерго» Міністерства енергетики та 

електрифікації УРСР. У 1968 р. присвоєне ім’я 50-річчя Радянської України. Згідно з наказом 

Міністерства енергетики та електрифікації України від 22 липня 1992 р. № 85. «Про склад 

Міненерго України» увійшла до виробничо-енергетичного об’єднання «Дніпроенерго» на пра-

вах структурної одиниці. Виробляє електроенергію з наступним розподілом ї ї по підстанціях 

в системі «Дніпроенерго». 

Накази директора та головного інженера з основної діяльності. Протоко-

ли засідань ради наукової організації праці. Плани виробництва електроенергії 

і теплоенергії та звіти про виконання планів випуску продукції. Плани і звіти про 

організаційно-технічні заходи та працю. П’ятирічні плани розвитку електростанції. 

Звіти, довідки про використання води і контроль ї ї якості, про викиди шкідливих 

речовин, заходи відносно охорони довкілля, стан охорони праці, виробничий трав-

матизм. Документи про розвиток і впровадження нової техніки, науково-дослідних 

робіт, раціоналізації та винахідництва, про обмін досвідом. Фінансові плани, звіти, 

пояснювальні записки про основну діяльність. Плани та титульні списки капіталь-

ного будівництва. Штатні розклади. Кошториси витрат на виробництво продукції, 

загальностанціонних витрат та на утримання соціально-оздоровчих і культурних 

закладів. Документи про роботу з кадрами. Колективні договори. Документи про 

участь у ВДНГ СРСР, оглядах, конкурсах, про соціалістичне змагання, нагороджен-

ня працівників. Протоколи засідань профспілкового комітету.

Дніпродзержинська гідроелектростанція

Днепродзержинская гидроэлектростанция

Ф. Р-5773, 292 од. зб., 1956–1976 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Будівництво гідроелектростанції почалося у жовтні 1956 р. згідно з проектним завданням, 

затвердженим Колегією Міністерства електростанцій СРСР від 26 вересня 1956 р. Стала до дії 

15 грудня 1963 р. під назвою Дніпродзержинська гідроелектростанція, з 1967 р. – ім. 50-річчя 

Великої Жовтневої соціалістичної революції.

Підпорядковувалася Головному управлінню капітального будівництва Міністерства енергети-

ки та електрифікації СРСР, з 1965 р. – районному енергетичному управлінню «Дніпроенерго», 

з 1967 р. районному енергетичному об’єднанню «Дніпроенерго», з 1974 р. – виробничо-енер-

гетичному об’єднанню «Дніпроенерго» Міністерства енергетики та електрифікації УРСР.

Накази, постанови Міністерства електростанцій СРСР, Голови Державного 

виробничого комітету з енергетики та електрифікації щодо будівництва і діяль-

ності станції. Рішення управління дирекціями будівництва електростанцій і мереж 

щодо розгляду проектного завдання з відводу річки Оріль. Накази, розпорядження 

дирекції будівництва гідроелектростанції та директора діючої гідроелектростан-

ції. Протоколи технічних нарад. Акти приймання Державною комісією об’єктів 

будівництва, гідроагрегатів. Проект плану розвитку гідроелектростанції. Плани з 

виробництва та собівартості електроенергії, з праці, організаційно-технічних за-

ходів та звіти про виконання планів. Звіти про основну діяльність, капітальні вкла-
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дення, діяльність житлово-комунального відділу. Основні техніко-економічні по-

казники роботи станції. Документи про розвиток та упровадження нової техніки, 

раціоналізації, про охорону праці, промсанітарію. Документи (плани, розрахунки) 

про перехід до нових умов планування та економічного стимулювання. Штатні роз-

клади, кошториси адміністративно-господарських витрат. Колективні договори. 

Відомості про хід соціалістичного змагання. Документи про роботу відділу кадрів. 

Дніпродзержинська державна районна електростанція

Днепродзержинская государственная районная электростанция

Ф. Р-5772, 677 од. зб., 1932, 1944–1975 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Введена в дію у 1932 р. як Кам’янська державна районна електростанція ВРНГ СРСР.

З лютого 1936 р. – у зв’язку з перейменуванням м. Кам’янське на м. Дніпродзержинськ, – 

Дніпродзержинська державна районна електростанція Дніпровського районного енергетич-

ного управління «Дніпроенерго» «Головпівдененерго» Наркомату (з 1946 р. – Міністерства) 

електростанцій СРСР. З 1957 р. підпорядковувалася районному енергетичному управлінню 

«Дніпроенерго» Запорізького раднаргоспу, з 1963 р. – Міністерства енергетики та електрифі-

кації УРСР, з 1974 р. – виробничо-енергетичному об’єднанню «Дніпроенерго» Міністерства 

енергетики та електрифікації УРСР.

Накази, розпорядження директора та головного інженера. Протоколи за-

сідань виробничих нарад, технічних конференцій, ради громадського бюро еко-

номічного аналізу, виробничо-господарського активу. Плани з виробництва та 

собівартості електроенергії і теплоенергії, з праці. Звіти про основну діяльність, 

виконання планів. Технічні звіти, документи про експлуатацію електростанції, 

нову техніку, наукову організацію праці, раціоналізацію, про надходження, витра-

ти і залишки коштовних металів та виробів з них. Титульні списки відбудовчих робіт 

(1944), капітального будівництва. Документи про фінансову діяльність. Аналізи ро-

боти електростанції та техніко-економічні показники. Штатні розклади, коштори-

си адміністративно-господарських витрат. Документи про охорону праці і техніку 

безпеки. Колективні договори, матеріали про соціалістичне змагання, виробничі 

характеристики на передовиків виробництва, поданих до урядових нагород. Звіти 

про роботу з кадрами. Документи профспілкового комітету.

Криворізька районна електростанція ім. Ілліча

Криворожская районная электростанция им. Ильича

Ф. Р-3492, 808 од. зб., 1939, 1944–1970 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Будівництво електростанції велося з 1928 р. до 1930 р.

У 1944 р. під час окупації м. Кривого Рогу електростанція була зруйнована.

Відбудову та реконструкцію електростанції з 1944 р. по 1951 р. здійснювало Криворізьке буді-

вельне управління тресту «Донбасенергобуд».

Підпорядковувалася районному енергетичному управлінню «Дніпроенерго» Наркомату

(з 1946 р. – Міністерства) електростанцій СРСР, з 1957 р. – Запорізького раднаргоспу, 

з 1963 р. – Міністерства енергетики та електрифікації УРСР.

Накази, розпорядження директора і головного інженера електростанції. 

Протоколи виробничих нарад. Документи про розмір збитків, заподіяних елект-

ростанції під час нацистської окупації, плани заходів, довідки, обґрунтування, до-

повідні записки щодо ї ї відбудови. Генеральний акт приймання Криворізької РЕС до 

експлуатації (1959). Затверджені виробничі плани, плани та ліміти з праці і заробіт-

ної платні. Статистичні звіти про роботу і експлуатацію теплової електростанції, 

про виробництво і витрати електроенергії, виконання планів з капіталовкладень 

і праці. Техніко-економічні показники роботи підприємства. Паливно-енергетичні 

баланси. Документи про впровадження нової техніки, автоматизацію виробничих 

процесів, раціоналізацію та винахідництво. Плани заходів щодо техніки безпеки 

та охорони праці, звіти про травматизм, нещасні випадки. Штатні розклади. Кош-
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ториси адміністративно-господарських витрат. Колективні договори. Протоколи 

засідань комітету профспілок. Документи про соцзмагання, роботу відділу кадрів. 

Накази з виробничих питань та особового складу, книга обліку особового складу, 

відомості нарахування заробітної платні, особові картки робітників та службовців 

Криворізького будівельного управління тресту «Донбасенергобуд» (1944–1950). 

Павлоградська міська електростанція ім. Комінтерну

Павлоградская городская электростанция им. Коминтерна

Ф. Р-4589, 9 од. зб., 1925–1941 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Діяльність простежується протягом 1925–1941 рр.

Підпорядковувалася Павлоградському міському відділу комунального господарства.

Протоколи технічних нарад. Тимчасові норми виробітку та розцінки на прове-

дення основних видів капітального ремонту електричних мереж, електрообладнан-

ня і агрегатів електростанцій системи комунального господарства Дніпропетровської 

області (1940). Документи, технічні умови ремонту дизеля і динамо-машини, виготов-

лення та термічної обробки шатунних болтів. Листування про електричне освітлення 

в військових частинах м. Павлограда.

Васильківська електростанція

Васильковская электростанция

Ф. Р-2885, 5 од. зб., 1939–1941 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Діяльність установи простежується протягом 1939–1941 рр.

Підпорядковувалася виконавчому комітету Васильківської ради депутатів трудящих.

Кошторис (1940). Відомості заробітної платні, табелі та заяви співробітників.

Дніпропетровський район мереж «Дніпроенерго»

Днепропетровский район сетей «Днепроэнерго» 

Ф. Р-4059, 42 од. зб., 1940–1947 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Створена у 1932 р. Підпорядковувалася Головному управлінню «Головпівдененерго» Нар-

комату (з 1946 р. – Міністерства) електростанцій СРСР. Функція – передача та розподіл 

електроенергії.

Постанови, рішення місцевих органів державної влади, центральних органів 

профспілок. Накази, розпорядження по району. Акти інвентаризації та описання 

стану Дніпропетровського району мереж після визволення від окупантів (1943). 

Техпромфінплани, плани з праці, капіталовкладень, річні графіки робіт. Звіти про 

виконання планів відновлення, капбудівництва, експлуатації мереж. Протоко-

ли, акти випробування ізоляції та трансформаторів. Акти приймання закінчених 

будівництвом об’єктів. Документи про раціоналізацію. Відомості нарахування за-

робітної платні робітникам і службовцям.

Криворізьке підприємство міських електромереж

Криворожское предприятие городских электросетей

Ф. Р-4885, 324 од. зб., 1944–1970 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Створено на підставі постанови РМ УРСР та ЦК КП(б)У від 16 вересня 1944 р.

Підпорядковувалося відділу комунальних підприємств виконкому Криворізької ради депутатів 

трудящих, з 1948 р. – Дніпропетровському районному енергетичному управлінню «Головенер-

го», з 1959 р. – Дніпропетровському обласному енергетичному управлінню «Головенерго» 

Міністерства комунального господарства УРСР, з 1963 р. – Придніпровському міжобласному 

енергетичному управлінню міських електростанцій та електромереж, з 1968 р. – районному 

енергетичному управлінню «Дніпроенерго» Міністерства енергетики і електрифікації УРСР.

Функції підприємства – виробництво та розподіл елекроенергії населенню, промисловим, 

комунальним підприємствам і організаціям міста.
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Накази, розпорядження. Акт передачі Криворізької міської мережі в систе-

му «Головенерго». Протоколи технічних нарад з питань перегляду норм і розцінок. 

Плани організаційно-технічних заходів, плани з праці, заробітної платні. Затвер-

джені плани собівартості передачі та розподілу електроенергії. П’ятирічний план 

реконструкції і капітального будівництва підприємства. Звіти про роботу підпри-

ємства. Статистичні звіти про виробництво і реалізацію електроенергії, виконання 

планів капітальних вкладень. Штатні розклади, кошториси адміністративно-гос-

подарських витрат. Документи про заходи з охорони праці і техніки безпеки, про 

витрати палива, теплоенергії, надходження сировини і матеріалів. Документи про 

соціалістичне змагання, роботу відділу кадрів.

Криворізьке підприємство теплових мереж «Кривбастепломережі»

Криворожское предприятие тепловых сетей «Кривбастеплосети»

Ф. Р-4673, 226 од. зб., 1961–1970 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Організоване у січні 1961 р. згідно з постановою Дніпропетровського раднаргоспу від 18 жовт-

ня 1960 р. № 190.

Підпорядковувалось управлінню головного механіка та енергетика Дніпропетровського раднар-

госпу, з 1963 р. – Придніпровського раднаргоспу, з 1965 р. – Дніпропетровському районному 

енергетичному управлінню «Дніпроенерго» Міністерства енергетики та електрифікація УРСР.

Функції підприємства – виробляти, передавати та розподіляти теплову енергію споживачам.

Ліквідоване в 1971 р. відповідно до наказу Міністерства енергетики та електрифікації УРСР. 

Функції підприємства передані Криворізькій ТЕЦ ім. Ілліча.

Накази, розпорядження директора підприємства. Протоколи виробничих 

нарад та технічної ради. Виробничі плани, плани та ліміти з праці. Техніко-еконо-

мічні показники роботи підприємства. Статистичні звіти про роботу теплової елект-

ростанції, виконання виробничих планів, планів зниження собівартості передачі та 

розподілу теплоенергії, виконання планів з праці і фонду заробітної платні. Доку-

менти про виплату винагород від впровадження винаходів та раціоналізаторських 

пропозицій, розрахунки економічного ефекту. Баланси прибутків та витрат, звіти 

про виконання планів капітальних вкладень. Документи про роботу відділу кадрів.

Криворізьке районне управління «Донбасводтрест»

Криворожское районное управление «Донбасводтрест»

Ф. Р-4892, 117 од. зб., 1944–1961 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Розпочало діяльність у 1944 р. Підпорядковувалося Наркомату (з 1946 р. – Міністер-

ству) чорної металургії СРСР, з 1948 р. – Міністерству металургійної промисловості СРСР, 

з 1950 р. – Міністерству чорної металургії СРСР, з 1954 р. – Міністерству чорної металургії 

УРСР, з 1957 р. – Сталінському раднаргоспу, з 1958 р. – Дніпропетровському раднаргоспу.

Здійснювало експлуатацію гідротехнічних та водопровідних споруд, займалося постачанням 

питною і технічною водою промисловості та населення Криворізького залізорудного басейну.

Згідно розпорядження Дніпропетровського раднаргоспу від 11 квітня 1962 р. № 358-р управ-

ління реорганізоване у підприємство «Кривбаспромводопостачання».

Протоколи оперативних нарад. Техпромфінплани, плани з праці, фонду за-

робітної платні. Перспективні п’ятирічні плани розвитку підприємства. Виробни-

чо-фінансові звіти про основну діяльність та капітальне будівництво. Акти про від-

ведення земельних ділянок під водоймища і греблі. Статистичні звіти про нещасні 

випадки.

Криворізьке промислове підприємство «Кривбаспромводопостачання»

Криворожское промышленное предприятие «Кривбаспромводоснабжение»

Ф. Р-6199, 223 од. зб., 1962–1972 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Криворізьке районне управління «Донбасводтрест» та дирекція будівництва каналу Дніпро – Кри-

вий Ріг об’єдналися в єдине підприємство «Кривбаспромводопостачання» згідно з розпоряджен-
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ням Дніпропетровського раднаргоспу від 11 квітня 1962 р. № 358-р

Підпорядковувалося Дніпропетровському раднаргоспу, з 1963 року – Придніпровському 

раднаргоспу, з 1966 року – Міністерству чорної металургії УРСР, з 1970 року – виробничому 

об’єднанню «Укрчорметпромводопостачання» Міністерства чорної металургії УРСР.

Завдання підприємства – експлуатація гідротехнічних і водопровідних споруд для постачання 

питною і технічною водою споживачів.

Акт передавання підприємства. Техпромфінплани, плани і ліміти з праці, за-

робітної платні, фінансові плани та плани упровадження наукової організації пра-

ці. Статистичні звіти про виконання планів. Аналізи господарської діяльності.

Технічні звіти про стан джерел води для водосховищ, режим роботи насос-

них станцій і очисних споруд. Норми витрат електроенергії для подачі води на-

сосним станціям. Документи з охорони праці і техніки безпеки. Штатні розклади, 

кошториси адміністративно-управлінських витрат. Колективні договори, матеріа-

ли про соціалістичне змагання, роботу відділу кадрів.

Рудоуправління

Рудоуправления

17 фондів, 11188 од. зб., 1931–1940, 1944–1980 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови.

У 1919 р. були націоналізовані підприємства гірничодобувної промисловості, в тому чис-

лі існуючі раніше рудники Новоросійський (пізніше ім. М. Фрунзе) і Грушевський. У 1922–

1925 рр. увійшли в дію рудники ім. Ілліча, ім. Карла Лібкнехта, ім. Комінтерну. В 1932–1938 рр. 

розпочали діяти рудники «Інгулець», «Більшовик», ім. С. Кірова, ім. К. Ворошилова, пізніше 

ім. 40-річчя Жовтня, ім. Г. Орджонікідзе, ім. Рози Люксембург, ім. XX партз’їзду.

У 1944 р., після визволення території Криворізького і Нікополь-Марганецького басейну від 

нацистської окупації, почалася відбудова рудників. Керівництво рудниками здійснювали 

шахтоуправління, які у 1950 р. були перейменовані в рудоуправління. Підпорядковувалися 

Міністерству чорної металургії УРСР.

Здійснювали добування, збагачення і реалізацію марганцевих і залізних руд.

Накази і розпорядження. Протоколи засідань технічної ради, постійно дію-

чих виробничих нарад, ради НТТ, ради винахідників. Виробничі програми, плани 

з видобутку руди, собівартості продукції, аналізи собівартості продукції. Статис-

тичні звіти про їх виконання. Плани, ліміти з праці, фінансові плани та звіти про їх 

виконання. Штатні розклади. Документи про впровадження у виробництво нової 

техніки і передової технології, автоматизацію і механізацію виробничих процесів, 

надходження винаходів і раціоналізаторських пропозицій, поширення передових 

методів праці, про роботу шкіл передового досвіду, стаханівських шкіл. Відомості 

про комплексні бригади, що працюють за передовими методами. Документи про 

підведення підсумків Всесоюзного громадського огляду виконання планів нау-

ково-дослідних праць і впровадження досягнень науки і техніки у виробництво 

(ф. Р-5652), про відвідування Криворіжжя учасниками п’ятого міжнародного гірни-

чого конгресу (ф. Р-5134). Кон’юнктурні огляди про хід будівництва об’єктів. Відо-

мості про відбудову рудника ім. Орджонікідзе (ф. Р-4894). Документи про заходи 

з техніки безпеки, виконання норм економії палива, тепла, електроенергії. Звіти 

про роботу з кадрами, чисельність і склад спеціалістів з вищою і середньою спе-

ціальною освітою. Соціалістичні зобов’язання колективів рудоуправлінь. Договори 

про соцзмагання між бригадами, шахтами, рудоуправліннями, документи про під-

ведення підсумків змагання. Протоколи засідань рудничних комітетів, загальних 

зборів, профспілкових конференцій. Документи про нагородження працівників.
Рудоуправління об’єднання «Кривбасруда», м. Кривий Ріг:

ім. XX-го партз’їзду, ф. Р-5665, 545 од. зб., 1940, 1944–1977 рр. 

ім. Дзержинського, ф. Р-4857, 2014 од. зб., 1944–1980 рр. 

ім. Ілліча, ф. Р-4499, 862 од. зб., 1938, 1940, 1944–1975 рр. 

ім. Карла Лібкнехта, ф. Р-6367, 665 од. зб., 1944–1976 рр. 

ім. Кірова, ф. Р-5391, 994 од. зб., 1944–1975 рр. 

ім. Комінтерну, ф. Р-5652, 621 од. зб., 1939, 1944–1975 рр. 

ім. Леніна, ф. Р-4894, 715 од. зб., 1944–1979 рр. 



219

ім. Рози Люксембург, ф. Р-5866, 720 од. зб., 1931–1937, 1944–1977 рр. 

ім. Фрунзе, ф. Р-4500, 718 од. зб., 1939, 1944–1975 рр. 

Рудоуправління тресту «Нікопольмарганець»:

«Грушівське», ф. Р-5321, 640 од. зб., 1958–1970 рр. (Марганець)

ім. Максимова, ф. Р-5322, 416 од. зб., 1944–1967 рр. (Марганець)

ім. Орджонікідзе, ф. Р-4365, 287 од. зб., 1944–1967 рр. (Орджонікідзе)

ім. 40-річчя Жовтня, ф. Р-5320, 712 од. зб., 1944–1970 рр. (Марганець)

Рудоуправління тресту «Орджонікідземарганець», м. Орджонікідзе:

«Богданівське», ф. Р-5134, 308 од. зб., 1964–1969 рр. 

«Олександрівське», ф. Р-5326, 195 од. зб., 1964–1969 рр. 

Рудоуправління тресту «Ленінруда», м. Кривий Ріг:

«Більшовик», ф. Р-5957, 146 од. зб., 1944–1960 рр. 

Рудоуправління тресту «Дзержинськруда», м. Кривий Ріг:

«Інгулець», ф. Р-4501, 630 од. зб., 1939–1941, 1944–1970 рр. 

П’ятихатське рудоуправління вогнетривких глин, с. Нерудсталь П’ятихат-

ського району

Пятихатское рудоуправление огнеупорных глин, с. Нерудсталь Пятихатско-

го района

Ф. Р-6288, 228 од. зб., 1944–1964 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Відновило свою діяльність після визволення від окупації у жовтні 1943 р.

Підпорядковувалось Наркомату чорної металургії СРСР, з 1948 р. – Міністерству металургій-

ної промисловості УРСР, з 1950 р. – Міністерству чорної металургії УРСР, з 1953 р. – Мініс-

терству металургійної промисловості УРСР, з 1954 р. – Міністерству чорної металургії УРСР, з 

1957 р. – управлінню гірничодобувної промисловості Дніпропетровського раднаргоспу, з 

1959 р. – тресту «Ленінруда» управління гірничодобувної промисловості Дніпропетровського 

раднаргоспу, з 1963 р. – Придніпровського раднаргоспу, з 1964 р. – тресту «Ленінруда» управ-

ління гірничорудної промисловості та нерудних матеріалів Придніпровського раднаргоспу.

Ліквідоване у зв’язку з наказом тресту «Ленінруда» від 20 березня 1965 р. № 80.

Накази та розпорядження. Протоколи виробничих нарад та партійно-госпо-

дарського активу. Техпромфінплани рудоуправління, плани будівельно-монтаж-

них робіт. Річні виробничо-технічні звіти, квартальні звіти про виконання планів з 

механізації, охорони праці, техніки безпеки. Фінансові плани та звіти. Документи 

про проведення топографічних робіт (договори, листування, протоколи, проект-

но-кошторисна документація, висновки експертизи). Книги обліку добування глин. 

Штатні розклади та кошториси адміністративно-управлінських витрат. Документи 

з раціоналізації та винахідництва. Договори про соцзмагання.

Христофорівське шахтоуправління, смт. Христофорівка Криворізького 

району

Христофоровское шахтоуправление, пгт. Христофоровка Криворожского 

района 

Ф. Р-5241, 126 од. зб., 1945, 1948–1964 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Діяло з 17 березня 1945 р. Підпорядковувалося тресту «Кривбасруда» Наркомату (з 1946 р. – 

Міністерства) вугільної промисловості СРСР, з квітня 1947 р. – тресту «Українвугілля», з трав-

ня 1949 р. – комбінату «Головукраїнвуглебуд», з 1954 р. – комбінату «Укрбурвугілля» Мініс-

терства вугільної промисловості УРСР, з 1959 р. – вугільно-паливному комбінату Київського 

раднаргоспу, з 1962 р. – Олександрійському вугільно-гірничорудному комбінату управління 

вугільної промисловості Черкаського раднаргоспу.

Протоколи засідань технічної ради. Виробничі плани, аналізи техніко-еко-

номічних показників. Плани капітальних вкладень. Перспективний план розвитку 

шахтоуправління на 1959–1965 рр. Виробничо-фінансові звіти. Звіти про виконан-

ня планів, введення в дію виробничих потужностей. Статистичні звіти про якість 

вугілля, виконання норм виробітку, склад фонду заробітної платні, освоєння нової 

техніки, впровадження винаходів та рацпропозицій. Затверджені норми виробітку 

та розцінки за виконані роботи. Документи про потерпілих від нещасних випадків, 
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пов’язаних з виробництвом, про чисельність та склад спеціалістів з вищою і серед-

ньою освітою.

Гірничозбагачувальні комбінати

Горнообогатительные комбинаты

8 фондів, 4412 од. зб., 1952–1977 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови.

Гірничо-збагачувальні комбінати стали до дії: Інгулецький – 1965 р., Марганецький – 

1970 р., Новокриворізький – 1959 р., Орджонікідзевський – 1964 р., Південний – 1955 р., 

Північний – 1964 р., Центральний – у 1961 р., Чкалівський – 1965 р.

Підпорядковувалися Дніпропетровському раднаргоспу, з 1963 р. – Придніпровському рад-

наргоспу, з 1965 р. – Міністерству чорної металургії УРСР.

Комбінати здійснювали видобуток руди відкритим способом, подальшу ї ї переробку і збага-

чення, виробляли магнетитовий концентрат та агломерат. 

Накази і розпорядження директорів з основної діяльності. Протоколи ви-

робничо-технічних нарад та засідань технічної ради. Плани з виробництва і звіти 

з основної діяльності. Звіти про пусконалагоджувальні роботи, роботу агломера-

ційних та збагачувальних фабрик, електросталеплавильних печей, ковальсько-

пресових і ливарних цехів. Характеристики потужностей цехів. Статистичні звіти 

про виконання плану з праці, собівартості та випуску товарної продукції, планів 

механізації трудомістких і вантажних робіт, норм витрат палива, теплоенергії, 

електроенергії, нещасні випадки, пов’язані з виробництвом. Інформація і довідки 

про хід будівництва комбінатів. Плани на капітальне будівництво. Звіти про вико-

нання планів капітальних вкладень. Основні показники з житлового будівництва. 

Виробничо-фінансові звіти про прибутки і збитки, рух статутного фонду. Затверд-

жені штатні розклади. Листування з оргкомітетом з питань організаційної роботи 

VIII Міжнародного конгресу з питань збагачення корисних копалин (ф. Р-6052). До-

кументи про впровадження у виробництво нової техніки і передової технології, ви-

находів і раціоналізаторських пропозицій. Звіти про стан техніки безпеки. Довідки 

про виконання постанови ВЦРПС «Про стан і заходи покращення охорони праці, 

техніки безпеки і промислової санітарії». Документи про роботу відділів кадрів, 

профспілок. Постанови про нагородження передовиків виробництва. Звіти про 

соцзмагання.
Інгулецький, ф. Р-6366, 382 од. зб., 1961–1972 рр. (м. Кривий Ріг)

Марганецький, ф. Р-6139, 549 од. зб., 1970–1977 рр. (м. Марганець)

Новокриворізький ім. Ленінського комсомолу, ф. Р-6365, 474 од. зб., 1956–1970 рр. (м. Кри-

вий Ріг)

Орджонікідзевський, ф. Р-5324, 609 од. зб., 1964–1974 рр. (м. Орджонікідзе)

Південний, ф. Р-6052, 970 од. зб., 1952–1970 рр. (м. Кривий Ріг)

Північний, ф. Р-6425, 527 од. зб., 1960–1977 рр. (м. Кривий Ріг)

Центральний ім. 50-річчя Радянської України, ф. Р-6055, 682 од. зб., 1957–1969 рр. (м. Кри-

вий Ріг)

Чкалівський, ф. Р-5325, 219 од. зб., 1962–1969 рр. (смт. Чкалове Нікопольського району)

Верхньодніпровський гірничометалургійний комбінат

Верхнеднепровский горнометаллургический комбинат

Ф. Р-4818, 149 од. зб., 1956–1964 рр. Опис. Укр., рос. мови.

У 1956 р. утворене Верхньодніпровське розвідувально-експлуатаційне підприємство, у тому 

ж 1956 р. перейменоване у Верхньодніпровський гірничо збагачувальний комбінат Головного 

управління титанової та марганцевої промисловості «Головтитан» Міністерства кольорової 

металургії СРСР, з 1958 р. – Управління гірничодобувної промисловості Дніпропетровського 

раднаргоспу.

З 1963 р. – Верхньодніпровський гірничо-металургійний комбінат Управління гірничорудної 

промисловості та нерудних матеріалів Придніпровського раднаргоспу.

Накази та розпорядження. Плани випуску продукції, фонди та ліміти з пра-

ці. Кошториси витрат на виробництво. Основні показники виконання виробничих 



221

планів комбінату. Річні звіти з основної діяльності. Звіти про витрати енергоре-

сурсів і коштів на техніку безпеки. Листування з банком, науково-дослідними ін-

ститутами з питань фінансування будівництва, виробничої діяльності. Документи 

про соцзмагання.

Штаб воєнізованих гірничорятувальних частин та охорони, м. Дніпропет-

ровськ

Штаб военизированных горноспасательных частей и охраны, г. Днепропет-

ровск

Ф. Р-4563, 13 од. зб., 1958–1962 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Діяв з 1958 по 1962 рр. Підпорядковувався Дніпропетровському раднаргоспу. 

Постанови, розпорядження з питань охорони підприємств. Протоколи опе-

ративних нарад. Річні звіти штабу і загонів воєнізованих гірничо-рятувальних час-

тин. Висновки, пояснювальні записки балансової комісії. Звіти, акти, доповідні 

записки документальних ревізій. Штатні розклади.

Дніпропетровський металургійний завод ім. Г. Петровського

Днепропетровский металлургический завод им. Г. Петровского

Ф. Р-2146, 5127 од. зб., 1922–1941, 1943–1974 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови.

У березні 1918 р. був націоналізований існуючий до революції металургійний завод Брянсько-

го акціонерного товариства. В 1922 р. йому присвоєне ім’я Г. Петровського. Підпорядковував-

ся тресту «Південсталь» ВРНГ СРСР, з 1930 р. – об’єднанню «Сталь» ВРНГ СРСР, з 1932 р. – Нар-

комату важкої промисловості СРСР, з 1941 р. – Наркомату (з 1946 р. – Міністерству) чорної 

металургії СРСР, з 1954 р. – Міністерству чорної металургії УРСР, з 1957 р. переданий Дніпро-

петровському раднаргоспу, з 1963 р. – Придніпровському раднаргоспу. З 1966 р. знаходився 

у підпорядкуванні Міністерства чорної металургії УРСР. Продукція заводу – сталь, чавун.

Зведені відомості про збитки металургійної промисловості за період 

1914–1921 рр. Постанови, накази РНК СРСР, ВРНГ СРСР, тресту «Південсталь», 

об’єднання «Сталь» про виконання військових замовлень, допуск осіб до огляду 

військових об’єктів, воєнізовану охорону об’єктів, заборону видавання довідок 

колишнім господарям підприємств про майно, яке їм належало раніше (1923), з 

особового складу (1926). Накази, розпорядження, директивні листи дирекції за-

воду. Протоколи технічних та економічних нарад. Стенограми нарад сталепла-

вильників Дніпропетровської та Запорізької областей. Промфінплани, виробничі 

плани та звіти про їх виконання. Статистичні звіти. Плани та заходи з механізації 

і автоматизації виробничих процесів, модернізації обладнання, впровадження у 

виробництво нової техніки і передової технології. Опис методів роботи передови-

ків виробництва, звіти науково-дослідницьких праць. Листування з правліннями 

тресту «Південсталь», об’єднання «Сталь», управліннями металургійної та хімічної 

промисловості, міською радою, обласним відділом ДПУ, окружним військовим ко-

місаріатом, окрфінвідділом, управлінням пожежної охорони, заводами, науково-

дослідними інститутами. Комплекси заходів щодо відбудови заводу та дефектні 

відомості будівельно-монтажних робіт (1945–1946). Техніко-економічні показники 

роботи цехів та ділянок. Норми витрат палива, тепла та електроенергії. Докумен-

ти про стан техніки безпеки. Звіти про виконання планів капітальних вкладень, 

собівартості будівельних робіт. Фінансові плани, звіти про основну діяльність за-

водів. Штатні розклади. Документи про оплату праці та преміювання. Соціалістич-

ні зобов’язання, умови та підсумки соцзмагання, документи заводського комітету 

профспілок. Списки працівників заводів ім. Петровського, ім. Леніна, ім. Карла 

Лібкнехта, іноземних громадян, що працювали на підприємствах «Південсталь» 

(1922–1923), осіб демобілізованого командного складу, статистичні відомості про 

кількість робітників та службовців на заводах тресту «Південсталь» в м. Катери-
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нославі (1925), осіб, що підлягали звільненню у зв’язку з чисткою радянського 

апарату (1925), військовозобов’язаних, працівників заводу, представлених до дер-

жавних нагород.

Дніпровський ордена Леніна металургійний завод ім. Ф. Дзержинського, 

м. Дніпродзержинськ

Днепровский ордена Ленина металлургический завод им. Ф. Дзержинского, 

г. Днепродзержинск

Ф. Р-2160, 6526 од. зб., 1917–1941, 1943–1974 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.

У 1919 р. був націоналізований існуючий до революції металургійний завод Південно-Росій-

ського акціонерного товариства. У 1925 р. присвоєне ім’я Ф. Дзержинського. Підпорядкову-

вався тресту «Південсталь» ВРНГ СРСР, з 1932 р. – об’єднанню «Сталь», з 1937 р. – Головному 

управлінню металургійної промисловості Наркомату важкої промисловості СРСР, з 1939 р. –

Головному управлінню металургійної промисловості Півдня і Центру Наркомата (з 1946 р. –

Міністерства) чорної металургії СРСР, з 1948 р. – Міністерства металургійної промисловості 

СРСР, з 1950 р. – Міністерства чорної металургії СРСР, з 1953 р. – Головному управлінню ме-

талургійної промисловості Західних районів СРСР Міністерства металургійної промисловості 

СРСР, з 1954 р. – Головному управлінню металургійними заводами Міністерства чорної мета-

лургії УРСР, з 1957 р. – Дніпропетровському раднаргоспу, з 1963 р.- Придніпровському рад-

наргоспу, з 1966 р. – Головному управлінню металургійних заводів Міністерства чорної мета-

лургії УРСР. Основна продукція заводу-чавун, сталь, прокат.

Постанови, накази, обіжники ВРНГ СРСР, Наркомату праці СРСР, МЧМ СРСР, 

Всесоюзного об’єднання «Сталь», Дніпропетровського окружного відділу праці 

про приймання імпортного обладнання, проведення військового навчання, забез-

печення виконання держпланів, капітальне будівництво, проведення протипожеж-

них заходів. Протоколи та витяги з протоколів засідань Дніпропетровського окруж-

ного комітету КП(б)У, бюро Кам’янського районного партійного комітету КП(б)У. 

Накази та розпорядження. Протоколи засідань технічної ради і техніко-економічних 

конференцій. Документи про стан Дніпровського заводу у 1917–1918 рр. Плани з ви-

робництва і впровадження наукової організації праці, технічного розвитку заводу, 

техпромфінплани, плани з праці. Перспективні плани відбудови і розвитку заво-

ду. Статистичні звіти про виконання планів з виробництва, собівартості товарної 

продукції, виконання норм виробництва продукції, основні показники виконання 

планів. Листування з Наркоматом чорної металургії СРСР, МЧМ СРСР, об’єднанням 

«Сталь», правлінням «Південсталь», Головчорметом, Дніпропетровським окруж-

ним відділом ДПУ, науково-дослідними інститутами про заготівлю і перевезення 

вибухових матеріалів, бронювання військовозобов’язаних, наявність та рух держ-

резерву, відбудову заводу, з фінансових питань, про капітальне будівництво, обмін 

досвідом, якість продукції. Документи реєстрації раціоналізаторських пропозицій, 

розрахунки економічного ефекту, звіти про науково-дослідницьку працю, описи 

методів роботи передовиків і новаторів виробництва. Кошториси загальнозавод-

ських витрат на освоєння нової техніки і виробів. Журнали обліку кількісного та 

якісного стану плавок. Техніко-економічні показники, протоколи узгодження опто-

вих цін на продукцію. Звіти з основної діяльності заводу. Бухгалтерські документи. 

Штатні розклади. Документи про капітальне будівництво. Плани заходів з охоро-

ни праці, техніки безпеки, звіти про нещасні випадки та виробничий травматизм. 

Опис експонатів та документи про участь у ВДНГ СРСР, міжнародних виставках в 

ЧССР, СФРЮ, Австрії, Франції. Статистичні звіти про чисельність адміністративно-

управлінського персоналу, тарифні розряди, форми та системи оплати праці. Спис-

ки адміністративно-технічного персоналу, іноземних спеціалістів, осіб, що були 

у відрядженні за кордоном (1927–1932), списки та характеристики передовиків 

виробництва. Протоколи, довідки, характеристики на робітників та службовців, 

представлених до нагород, та документи про нагородження. Колективні договори, 

документи заводського комітету профспілок.
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Криворізький металургійний завод ім. В. Леніна (Криворіжсталь)

Криворожский металлургический завод им. В. Ленина (Криворожсталь)

Ф. Р-4646, 1301 од. зб., 1934–1941, 1944–1976 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови.

Заснований у 1931 р. Підпорядковувався Наркомату важкої промисловості СРСР, з 1939 р. – 

Наркомату (з 1946 р. – Міністерству) чорної металургії СРСР, з 1954 р. – Міністерству чорної 

металургії УРСР, з 1957 р. – Дніпропетровському раднаргоспу, з 1963 р. – Придніпровському 

раднаргоспу, з 1966 р. – Міністерству чорної металургії УРСР. У 1960 р. присвоєне ім’я В. Лені-

на. Продукція заводу – чавун, сталь, прокат.

Накази та розпорядження директора заводу. Техпромфінплани, плани з ви-

робництва, праці, будівництва, собівартості товарної продукції. Виробничо-фінан-

сові звіти, звіти з основної діяльності, про виконання планів коксохімвиробництва 

та використання доменного газу та пару. Статистичні звіти про роботу доменних 

печей, виплавку чавуну та сталі, здачу брухту та відходів чорних металів, витрат 

електроенергії. Акти державної комісії про приймання і введення у виробництво 

виробничих об’єктів. Документи про впровадження нової техніки, раціоналізацію 

і винахідництво. Штатні розклади, кошториси адміністративно-господарських вит-

рат. Плани заходів з охорони праці і техніки безпеки, звіти про нещасні випадки на 

виробництві. Звіти про обмін досвідом роботи з федерацією металістів Франції, 

металургами Колумбії, ПНР, ЧССР. Інформація та відомості про роботу з кадрами. 

Документи про соцзмагання та роботу заводського комітету профспілок.

Дніпропетровський металургійний завод ім. Комінтерну

Днепропетровский металлургический завод им. Коминтерна

Ф. Р-2161, 4069 од. зб., 1922–1937, 1940–1941, 1943–1973, 1981–1988 рр. Описи. Ка-
талог. Укр., рос. мови.

У січні 1918 р. націоналізований Катеринославський металургійний завод «Шодуар-В» това-

риства російських трубопрокатних заводів бельгійської компанії «Шодуар» мав назву Нижнь-

одніпровський покрівельно-лопаточний завод.

У 1922 р. присвоєне ім’я Комінтерну. Підпорядковувався тресту «Південсталь» ВРНГ СРСР, з 

1930 р. – Всесоюзному об’єднанню управління металургійною, залізорудною і марганцевою 

промисловістю «Сталь» ВРНГ СРСР, з 1932 р. – об’єднанню «Дніпросталь» Наркомату важкої 

промисловості СРСР. У 1956 р. завод перейменований в Дніпропетровський металургійний 

завод ім. Комінтерну, з 1952 р. підпорядковувався Міністерству металургійної промисловості 

СРСР, з 1954 р. – Міністерству чорної металургії УРСР, з 1957 р. – Дніпропетровському раднар-

госпу, з 1963р. – Придніпровському раднаргоспу, з 1965 р. – Міністерству чорної металургії 

УРСР.

Продукція заводу – жерсть біла, сталь листова, катанка, мілкосортове залізо.

Постанови, накази, циркуляри ЦК ВКП(б), ВРНГ СРСР, тресту «Південсталь» 

про укладання договорів з іноземними фірмами та купівлю у них патентів і ліцензій 

на винаходи (за підписом Ф. Дзержинського), бронювання запасів стибію, що ма-

ються в СРСР, організацію воєнізованої та пожежної охорони, мобілізацію товар-

них ресурсів для потреб села, виконання планів капітального будівництва, органі-

зацію протиповітряної оборони, порядок оплати праці. Накази та розпорядження 

дирекції заводу. Протоколи технічних нарад та засідань економічної ради. Техпро-

мфінплани, плани виробництва та собівартості продукції. Звіт про хід відбудови 

заводу (1945). Статистичні звіти про виконання планів виробництва, норми витрат 

сировини та матеріалів. Розрахунки та баланси виробничих потужностей заводу. 

Технічні умови, державні стандарти на продукцію чорної металургії. Аналізи собі-

вартості продукції. Документи про впровадження нової техніки, раціоналізацію 

та винахідництво, звіти про виконання науково-дослідницьких робіт. Листування 

з правлінням тресту «Південсталь», Катеринославським окрвиконкомом, завода-

ми про об’єднання заводів «Комунар» та «Комінтерн», стан трудової дисципліни, 

підвищення кваліфікації спеціалістів заводу. Документація про виконання норм 

та витрати палива, теплоенергії, електроенергії. Рішення та заходи з техніки 
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безпеки, акти, звіти про аварії та нещасні випадки на виробництві. Фінансово-

господарські документи. Опис експонатів та документи про участь у ВДНГ СРСР, 

міжнародних виставках в ЧССР, Франції. Списки військовозобов’язаних, курсан-

тів, осіб, що проходили підготовку молодшого комскладу (1932). Документи про 

роботу з кадрами. Протоколи засідань заводського комітету профспілок.

Дніпропетровський завод прокатних валків

Днепропетровский завод прокатных валов

Ф. Р-4796, 1445 од. зб., 1940–1941, 1944–1985 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Заснований в Катеринославській губернії в кінці минулого століття і входив до складу Латвій-

ського акціонерного товариства «Сіріус», з 1925 р. функціював у складі заводу «Комінтерн».

З 1939 р. почав працювати як самостійне підприємство – Дніпропетровський чавуноваль-

цьоробний завод. 

Підпорядковувався Наркомату (з 1946 р. – Міністерству) чорної металургії СРСР, 

з 1954 р. – Міністерству чорної металургії УРСР, з 1957 р. – Дніпропетровському раднаргоспу, 

з 1963 р. – Придніпровському раднаргоспу, з 1966 р. – Міністерству чорної металургії СРСР. 

Продукція заводу – чавунні прокатні валки.

Накази та розпорядження. Протоколи технічних нарад. Техпромфінплани, 

плани з виробництва, праці та фонду заробітної платні, собівартості брухту чор-

них і кольорових металів. Звіти про виконання планів та наявність потужностей 

спеціального виробництва. Статистичні звіти про роботу цехів, виконання норм 

витрат сировини і матеріалів на одиницю продукції, коопероване постачання, ви-

конання норм витрат палива, тепла та електроенергії. Норми витрат шихтових і 

допоміжних матеріалів для виробництва виробів, звіти і аналізи про їх виконан-

ня. Документи про розвиток, впровадження нової техніки, передової технології, 

винахідництво і раціоналізацію. Листування з Придніпровським раднаргоспом, 

Міністерством чорної металургії з питань технології, нової техніки, механізації, 

організації праці та заробітної плати. Довідки, звіти, пояснювальні записки про не-

щасні випадки, пов’язані з виробництвом, та освоєння коштів на заходи з охорони 

праці. Документи про капітальне будівництво. Звіти з основної діяльності заводу. 

Штатні розклади. Статистичні звіти про чисельність і склад спеціалістів, підвищен-

ня кваліфікації кадрів. Документи заводського комітету профспілок.

Чавуноливарний завод «Комунар», м. Нижньодніпровськ 

Чугунолитейный завод «Коммунар», г. Нижнеднепровск

Ф. Р-1145, 3 од. зб., 1922–1926 рр. Опис. Каталог. Рос., укр. мови.

Завод «Комунар» (колишній завод акціонерного товариства «Сіріус») Катеринославського 

об’єднання південно-металургійного тресту «Південсталь» працював з 1919 р. до 1926 р.

Накази ВРНГ СРСР. Відомості збитків, заподіяних заводу громадянською вій-

ною. Списки робітників і службовців.

Дніпропетровський державний Союзний завод вторинних чорних металів 

(Вторчормет)

Днепропетровский государственный Союзный завод вторичных черных ме-

таллов (Вторчермет)

Ф. Р-4340, 725 од. зб., 1939–1972 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Заснований згідно наказу Наркомату важкої промисловості СРСР від 15 травня 1938 р. Підпоряд-

ковувався Наркомату важкої промисловості СРСР, з 1939 р. – Наркомату (з 1946 р. – Міністер-

ству) чорної металургії СРСР, з 1948 р. – Міністерству металургійної промисловості СРСР, 

з 1951 р. – Міністерству чорної металургії СРСР, з 1954 р. – Міністерству чорної металургії 

УРСР, з 1957 р. – Українському Головному управлінню вторинних чорних металів «Укрголовв-

торчормет» УРСР, з 1963 р. – Придніпровському раднаргоспу, з 1966 р. – Міністерству чорної 

металургії УРСР.
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Функції заводу – переробка брухту чорних металів та приведення його в габаритний товар-

ний вигляд.

Накази, розпорядження. Протоколи засідань технічної ради та оператив-

них нарад. Акти обстеження стану заводу та обліку збитків, які були заподіяні під 

час окупації (1944). Проектне завдання та кошториси відбудови заводу. Рішення 

Дніпропетровської міськради про дозвіл будівництва споруд в Заводському селищі 

(1951). Техпромфінплани, плани з праці. Плани переробки брухту чорних та кольо-

рових металів. Річні звіти про виконання планів з праці в будівництві, собівартість 

будівельних і монтажних робіт, відвантаження металобрухту. Статистичні звіти 

про виконання виробничих планів. Штатні розклади, кошториси адміністратив-

но-господарських витрат. Кошториси на капітальне будівництво. Протоколи засі-

дань НТТ. Документи з питань розвитку раціоналізаторства. Колективні договори. 

Соцзобов’язання. Списки ударників, стахановців. Річні звіти про чисельність робіт-

ників і службовців та плани підготовки і підвищення кваліфікації кадрів. Докумен-

ти про роботу заводського комітету профспілок.

Нікопольський завод феросплавів

Никопольский завод ферросплавов

Ф. Р-5944, 501 од. зб., 1962–1975 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Будівництво заводу почалось у квітні 1962 р. згідно з постановою РМ СРСР від 8 травня 1958 р. 

З цього часу до листопаду 1965 р. завод знаходився в підпорядкуванні Управління чорної ме-

талургії Придніпровського раднаргоспу і значився як дирекція будівництва Нікопольського 

заводу феросплавів. З листопада 1965 р. підпорядковувався Міністерству чорної металургії 

СРСР. У березні 1966 р. увійшла в дію перша черга промислового комплексу та розпочалась 

основна діяльність Нікопольського заводу феросплавів.

Виробляє: силікатомарганець, феромарганець, марганцевий агломерат, вуглецевий феро-

марганець, електрофлюси.

Накази директора, розпорядження головного інженера заводу. Протоколи 

оперативних нарад. Техпромфінплани, плани з виробництва, капіталовкладень, 

праці, фінансові плани та звіти про виконання планів. П’ятирічні плани розвитку 

заводу. Акти державної комісії про прийняття в експлуатацію об’єктів будівництва. 

Документи (плани, розрахунки, звіти, статистичні звіти) про якість продукції, нову 

техніку, економічну ефективність виробництва, впровадження винаходів та ра-

ціоналізаторських пропозицій, науково-дослідну роботу. Листування з Головним 

управлінням промисловості якісних сталей, сплавів і феросплавів з питань вироб-

ництва флюсів. Ліміти електро- та газовикористання, звіти про виконання норм і 

витрат палива, тепло- і електроенергії. Документи про техніку безпеки, охорону 

праці. Плани, звіти про наявність, облік, рух та розподіл кадрів, підготовку і підви-

щення кваліфікації кадрів. Документи заводського комітету профспілки.

Дніпропетровський трубопрокатний завод ім. В. Леніна

Днепропетровский трубопрокатный завод им. В. Ленина 

Ф. Р-2143, 3239 од. зб., 1927–1941, 1943–1981 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови.

У січні 1918 р. був націоналізований Катеринославський трубопрокатний завод «Шодуар-А» 

товариства російських трубопрокатних заводів бельгійської компанії «Шодуар».

У 1924 р. заводу присвоєне ім’я В. Леніна. Підпорядковувався тресту «Південсталь» ВРНГ 

СРСР, з 1930 р. – об’єднанню «Сталь» ВРНГ, з 1933 р. – тресту «Трубосталь» Наркомату важкої 

промисловості СРСР, з 1940 р. – тресту «Головтрубосталь» Наркомату ( з 1946 р. – Міністер-

ства) чорної металургії СРСР (з 1954 р. – УРСР), з 1957 р. – Дніпропетровському раднаргоспу, 

з 1963 р. – Придніпровському раднаргоспу, з 1965 р. – Міністерству чорної металургії УРСР, 

з 1981 р. – об’єднанню «Укртрубосталь» Міністерства чорної металургії УРСР. Виробляє сталь, 

прокат, труби.

Постанови, накази, розпорядження, обіжники РНК СРСР, Наркоматів важкої 

промисловості, фінансів, праці та внутрішніх справ СРСР, Міністерства металур-
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гійної промисловості СРСР, Всесоюзного об’єднання «Дніпросталь», Дніпропетров-

ського обласного та міського комітетів КП(б)У, обласного відділу ДПУ, військових 

комісаріатів про закази на труби, облік та бронювання військовозобов’язаних, 

утворення груп іноземної інформації, сторожову охорону, організацію ППО заво-

ду, військову підготовку робітників та службовців, набір у технічні училища, під-

готовку молоді до призову. Накази та розпорядження дирекції заводу. Протоколи 

технічних та економічних нарад. Промфінплани, виробничі плани та звіти про їх 

виконання. П’ятирічні і перспективні плани та контрольні цифри розвитку заводів 

ім. Петровського та ім. Леніна. Статистичні звіти. Акти передавання устаткування 

заводом ім. Леніна Синарському трубопрокатному заводу у м. Кам’янськ-Ураль-

ський (1941). Плани та заходи з механізації та автоматизації виробничих процесів, 

модернізації обладнання, впровадження у виробництво нової техніки і передової 

технології. Техніко-економічні показники роботи цехів і ділянок. Звіти про надход-

ження і впровадження винаходів і раціоналізаторських пропозицій. Довідки про 

роботу заводських лабораторій, плани науково-дослідницьких праць та звіти про 

їх виконання. Норми витрат палива, тепла- та електроенергії. Документи про стан 

техніки безпеки. Звіти про виконання планів капітальних вкладень, собівартості 

будівельних робіт. Фінансові плани, звіти про основну діяльність заводу. Штатні 

розклади. Листування про комплектування заводу технічними кадрами, з особо-

вого складу, про відбудову заводу. Колективні договори та звіти про їх виконання, 

про роботу постійно діючих комісій завкомів. Соцзобов’язання, умови та підсумки 

соцзмагання. Документи про оплату праці та преміювання. Списки робітників та 

службовців, військовозобов’язаних працівників.

Нижньодніпровський державний трубопрокатний завод ім. К. Лібкнехта, 

м. Дніпропетровськ

Нижнеднепровский государственный трубопрокатный завод им. К. Либк-

нехта, г. Днепропетровск

Ф. Р-2145, 4520 од. зб., 1924–1940, 1943–1989 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови.

У 1918 р. був націоналізований цвяховий завод акціонерного товариства металургійних за-

водів Гантке. В 1922 р. йому присвоєне ім’я К. Лібкнехта. Підпорядковувався тресту «Півден-

сталь» ВРНГ СРСР, з 1932 р. – об’єднанню «Дніпросталь» Наркомату важкої промисловості 

СРСР. З 1935 р. – державний трубопрокатний метизний завод тресту «Трубосталь» Наркомату 

важкої промисловості СРСР, з 1939 р. – Наркомату ( з 1946 р. – Міністерства) чорної металургії 

СРСР, з 1954 р. – Міністерства чорної металургії УРСР, з 1957 р. – Дніпропетровського раднар-

госпу, з 1963 р. – Придніпровського раднаргоспу. З 1966 р. – Нижньодніпровський трубопро-

катний завод Міністерства чорної металургії УРСР (з 1988 р. – СРСР), з 1989 р. – Міністерства 

металургії СРСР. Продукція заводу – стальні безшовні гарячокатані та холоднокатані труби.

Накази, розпорядження. Протоколи засідань технічної ради та техніко-еко-

номічних конференцій. Перспективні плани розвитку заводу, плани з виробництва 

і впровадження наукової організації праці, технічного розвитку заводу, техпромфін-

плани, плани з праці. Звіти про основну діяльність заводу. Статистичні звіти про вико-

нання планів з праці, собівартості товарної продукції. Документи про впровадження 

винаходів, раціоналізаторських пропозицій, розрахунки економічного ефекту, звіти 

про ведення науково-дослідної роботи, опис методів роботи передовиків та новаторів 

виробництва. Кошториси загальнозаводських витрат на освоєння нової техніки та ви-

робів. Журнали обліку кількісного та якісного стану плавок. Техніко-економічні показ-

ники, протоколи узгодження оптових цін на продукцію. Плани заходів з охорони праці, 

техніки безпеки, звіти про нещасні випадки. Штатні розклади. Листування з управлін-

ням «Головтрубосталь» про розстановку кадрів та зменшення адміністративно-управ-

лінського апарату. Статистичні звіти про чисельність адміністративно-управлінського 

персоналу, робітників по професіях, тарифних розрядах, формах і системах оплати 

праці. Колективні договори, документи заводського комітету профспілок.
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Нікопольський Південнотрубний металургійний завод ім. 50-річчя Великої 

Жовтневої соціалістичної революції

Никопольский Южнотрубный металлургический завод им. 50-летия Вели-

кой Октябрьской социалистической революции

Ф. Р-4443, 2077 од. зб., 1944–1977 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови.

Заснований у 1931 р. Підпорядковувався Наркомату важкої промисловості СРСР, з 1939 р. – 

Наркомату (з 1946 р. – Міністерству) чорної металургії СРСР, з 1948 р. – Міністерству металур-

гійної промисловості СРСР, з 1950 р. – Міністерству чорної металургії СРСР, з 1953 р. – Мініс-

терству металургійної промисловості СРСР, з 1954 р. – Міністерству чорної металургії СРСР, 

1956 р. – Міністерству чорної металургії УРСР, з 1957 р. – Дніпропетровському раднаргоспу, 

з 1963 р. – Придніпровському раднаргоспу, з 1965 р. – Міністерству чорної металургії УРСР. У 

1967 р. присвоєне ім`я 50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції. Завод виготовляє 

труби методами прокатки, волочіння, пресування, зварки, лиття.

Накази, циркуляри наркоматів та міністерств. Накази дирекції заводу. Акт ін-

вентаризації зруйнованих основних фондів, звіт і висновки роботи балансової ко-

місії (1945). Промислово-фінансові плани, плани собівартості продукції, впровад-

ження організаційно-технічних заходів. Технічні звіти про роботу заводу, доповіді, 

огляди, інформації про виконання планів реалізації товарної продукції. Листуван-

ня з науково-дослідними інститутами, іншими заводами та організаціями про ви-

робництво труб. Фонди та ліміти заробітної платні, штатні розклади. Звіти балан-

сової комісії. Акти приймання до експлуатації закінчених будівництвом об’єктів. 

Затверджені норми та розцінки. Плани, акти, протоколи про впровадження нової 

техніки, раціоналізаторських пропозицій і винаходів. Звіти про науково-дослідні 

та передові методи роботи, документи про експонати заводу, які були направлені 

на ВДНГ СРСР. Документи про роботу з кадрами. Соцзобов’язання, підсумки про їх 

виконання та преміювання працівників заводу. Документи заводського комітету 

профспілок.

Новомосковський трубний завод

Новомосковский трубный завод

Ф. Р-4362, 1936 од. зб., 1943–1978 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови.

Заснований у 1932 р. як Новомосковський бляхокатальний завод. Перша продукція видана 

у 1935 р. Підпорядковувався Головному управлінню металургійних заводів Півдня і Центра 

Наркомату (з 1946 р. – Міністерства) чорної металургії СРСР, з 1948 р. – Міністерству мета-

лургійної промисловості СРСР, з 1950 р. – Міністерству чорної металургії СРСР, з 1953 р. –

Головному управлінню промисловості Західних районів СРСР Міністерства металургійної про-

мисловості СРСР, з 1954 р. – Міністерства чорної металургії УРСР.

З 1958 р. – Новомосковський металургійний завод Дніпропетровського раднаргоспу, 

з 1963 р. – Придніпровського раднаргоспу, з 1965 р. – Міністерства чорної металургії УРСР. 

З 1973 р. – Новомосковський трубний завод Міністерства чорної металургії УРСР.

Продукція заводу – електрозварені труби, тонколистовий прокат, сталевий емальований та 

оцинкований посуд.

Накази, розпорядження директора заводу. Протоколи технічних нарад, ви-

робничо-технічних конференцій щодо якості продукції. Акти передавання заводу 

при зміні керівництва та про збитки, нанесені заводу під час нацистської окупа-

ції. Техпромфінплани, плани виробництва, випуску і реалізації валової продукції, 

п’ятирічні плани відбудови та нового будівництва житла, культурно-побутових ус-

танов. Звіти про виконання виробничих планів, з основної діяльності. Статистичні 

звіти про виробництво прокату, використання верстатного обладнання. Докумен-

ти про технічні удосконалення у виробництві, впровадження раціоналізаторських 

пропозицій, опис методів роботи передовиків виробництва, технічні інструкції 

з виробництва товарів народного вжитку. Листування з Головним управлінням 

металургійної промисловості, Придніпровським раднаргоспом, проектними ор-

ганізаціями про підготовку кадрів, зміни у планах виробництва, проектування та 
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будівництво нових об’єктів. Акти державної комісії про приймання до експлуатації 

нових об’єктів, звіти про капітальне будівництво. Документи про охорону праці і 

техніку безпеки. Бухгалтерські документи. Штатні розклади. Колективні догово-

ри, норми виробітку, положення про оплату праці. Документи про кадрову роботу, 

технічне навчання та практику спеціалістів в НРБ. Соцзобов’язання і підсумки про 

їх виконання. Документи про роботу заводського комітету профспілок.

Дніпропетровський коксохімічний завод ім. М. Калініна

Днепропетровский коксохимический завод им. М. Калинина

Ф. Р-3516, 2097 од. зб., 1929–1931, 1938–1941, 1943–1988 рр. Описи. Каталог. Укр., 
рос. мови.

Заснований у 1927 р. У 1935 р. присвоєне ім’я М. Калініна. Підпорядковувався Наркомату 

(з 1946 р. – Міністерству) чорної металургії, з 1949 р. – Міністерству металургійної промисло-

вості СРСР, з 1954 р. – Міністерству чорної металургії УРСР, з 1957 р. – Дніпропетровському рад-

наргоспу, з 1963 р. – Придніпровському раднаргоспу, з 1966 р. – Міністерству чорної металур-

гії УРСР, з 1988 р. – Міністерству чорної металургії СРСР. Виробляє коксохімічну продукцію. 

Накази та розпорядження. Протоколи технічних нарад. Виробничий план ос-

таточного будівництва коксових печей, кошториси об’єктів заводу, титульні списки 

робочих креслень (1929). Техпромфінплани, виробничі плани, плани з праці, ста-

тистичні звіти про виконання планів, фінансові звіти. Баланси виробничих потуж-

ностей. Звіти про виконання норм витрат сировини, матеріалів, з основної діяль-

ності. Плани, розрахунки, звіти про організаційно-технічні заходи, впровадження 

винаходів, проведення оглядів-конкурсів з впровадження раціоналізаторських 

пропозицій, механізацію та автоматизацію виробничих процесів, підготовку та 

підвищення кваліфікації робітників, ІТР, службовців. Листування з МЧМ, Головкок-

сом, Діпрококсом, Промбудпроектом, заводом ім. Петровського щодо відбудови 

цехів заводу, коксових батарей (1944–1950), реконструкції заводу, з питань роз-

морожування вуглів, про зміни та уточнення планів, поліпшення діяльності заво-

ду. Документація про виробничий травматизм та заходи щодо техніки безпеки. 

Положення про оплату праці робітників, норми часу і розцінки на продукцію, що 

виробляє завод. Основні показники планів капбудівництва, штатні розклади, кош-

ториси адміністративно-господарських витрат. Колективні договори, матеріали 

про соцзмагання. Документи заводського комітету профспілок. Спогади ветеранів 

праці заводу про історію будівництва заводу, роботу заводу в передвоєнні роки, 

евакуацію та відбудову заводу.

Баглійський коксохімічний завод, м. Дніпродзержинськ

Баглейский коксохимический завод, г. Днепродзержинск

Ф. Р-5335, 1214 од. зб., 1948–1974 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Будівництво заводу почалось у 1936 р.; під час Другої Світової війни було припинено, поновле-

но з 1948 р. Вперше завод видав продукцію у 1952 р. Підпорядковувався Міністерству чорної 

металургії СРСР, з 1948 р. – Міністерству металургійної промисловості СРСР, з 1950 р. – Мініс-

терству чорної металургії СРСР, з 1953 р. – Міністерству металургійної промисловості СРСР, 

з 1954 р. – Міністерству чорної металургії УРСР, з 1957 р. – Дніпропетровському раднаргоспу, 

з 1963 р. – Придніпровському раднаргоспу, з 1965 р. – Міністерству чорної металургії УРСР. 

Основна продукція – виробництво коксу, хімічної продукції та ї ї асортименту.

Накази і розпорядження директора з основної діяльності та особового скла-

ду. Техпромфінплани, плани з виробництва, собівартості продукції, праці, фонду 

заробітної платні. Перспективні виробничі плани, плани фінансування. Річні звіти 

про основну діяльність та капітальне будівництво. Технічні звіти і пояснювальні за-

писки до них. Техніко-економічні показники заводу. Акти державного приймання 

будов та споруд заводу. Листування з проектними організаціями, Укрголовкоксом, 

Металургхімпромом, трестом «Дзержинськбуд» з питань проектування і будів-
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ництва заводу, про виробничу діяльність. Документи про організаційно-технічні 

заходи, поліпшення якості продукції, автоматизацію та механізацію виробничих 

процесів, впровадження нової техніки, виконання науково-дослідницьких, проект-

но-конструкторських робіт, надходження та впровадження винаходів і раціоналі-

заторських пропозицій. Плани та звіти про заходи щодо економії палива, тепла, 

електроенергії, виконання норм витрат енергоносіїв. Документи про освоєння 

коштів на заходи з охорони праці і потерпілих від нещасних випадків. Документи 

про виробничо-господарську діяльність. Відомості, списки, характеристики пра-

цівників для подання до нагород. Колективні договори, документи про соцзмаган-

ня. Учбові програми для підвищення кваліфікації робітничих кадрів. Документи 

про роботу профспілкового комітету.

Дніпродзержинський коксохімічний завод ім. Орджонікідзе

Днепродзержинский коксохимический завод им. Орджоникидзе

Ф. Р-4429, 894 од. зб., 1940, 1944–1972 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Введений в експлуатацію у 1931 р. Підпорядковувався Наркомату (з 1946 р. – Міністерству) 

чорної металургії СРСР, з 1954 р. – Міністерству чорної металургії УРСР, з 1957 р. – Дніпропет-

ровському раднаргоспу, з 1963 р. – Придніпровському раднаргоспу, з 1966 р. – Міністерству 

чорної металургії УРСР. Функції заводу – виробництво коксу та коксохімічної продукції.

Накази Наркомату чорної металургії СРСР про поновлення діяльності Дніпро-

дзержинського коксохімічного заводу (1943), Міністерства чорної металургії СРСР, 

нагородження робітників та службовців (1946). Накази та розпорядження керів-

ництва заводу. Протоколи виробничих та технічних нарад. Плани розвитку заво-

ду. Техпромфінплани, плани з виробництва, собівартості продукції, праці, фонду 

заробітної платні. Плани впровадження наукової організації праці. Звіти, довідки 

про роботу заводу, статистичні звіти про виконання планів з праці, норм виробітку. 

Протоколи нарад з питань розгляду раціоналізаторських пропозицій. документи 

про впровадження нової техніки, шкіл передових методів праці, науково-технічну 

інформацію та обмін досвідом. Штатні розклади, кошториси адміністративно-уп-

равлінських витрат. Плани, звіти, пояснювальні записки про капітальне будівниц-

тво, документи з охорони праці. Колективні договори. Соцзобов’язання, докумен-

ти про подання передовиків виробництва до нагород та участь заводу у виставках 

передового досвіду, всесоюзному соцзмаганні. Статистичні звіти, аналізи, довід-

ки про чисельність працівників, прийняття на роботу молоді, використання спе-

ціалістів. Протоколи засідань заводського комітету профспілок.

Криворізький коксохімічний завод ім. Д. Коротченка

Криворожский коксохимический завод им. Д. Коротченко

Ф. Р-4647, 408 од. зб., 1937–1939, 1967–1976 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Заснований у 1937 р. Підпорядковувався Наркомату важкої промисловості СРСР, з 1939 р. – 

Наркомату (з 1946 р. – Міністерству) чорної металургії СРСР, з 1954 р. – Міністерству чорної 

металургії УРСР. З 1957 р. до 1966 р. входив до складу Криворізького металургійного заводу 

ім. В. Леніна. У 1967 р. завод став самостійним підприємством. Підпорядковувався Міністерс-

тву чорної металургії УРСР. У 1970 р. заводу присвоєне ім’я Д. Коротченка.

Накази, розпорядження директора з основної діяльності. Техпромфінплани. 

Плани з виробництва та собівартості продукції заводу, праці, заробітної платні. 

Перспективні плани соціального розвитку підприємства. Звіти про роботу цехів, з 

основної діяльності. Статистичні звіти про виконання планів випуску продукції та 

норм витрат сировини і матеріалів на одиницю продукції, виконання планів з пра-

ці і фонду заробітної платні. Документи про розвиток і впровадження раціоналіза-

торських пропозицій, заходів щодо поліпшення умов праці і техніки безпеки, стан 

охорони праці, про виконання норм витрат палива, теплоенергії та електроенергії. 
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Виробничо-фінансові та статистичні звіти про капітальне будівництво і введення в 

дію виробничих потужностей, основних фондів. Колективні договори. Документи 

про роботу з кадрами і заводського комітету профспілок.

Відкрите акціонерне товариство «Дніпрококсохімремонт» Міністерства 

промисловості України, м. Дніпропетровськ

Открытое акционерное общество «Днепрококсохимремонт» Министерства 

промышленности Украины, г. Днепропетровск

Ф. Р-6534, 103 од. зб., 1976–2000, 2003 рр. Опис. Укр., рос. мови.

У 1977 р. Донецьке спеціалізоване управління № 2 підприємства «Укркоксохімремонт» пе-

рейменовано на Дніпропетровське спеціалізоване управління підприємства «Укркоксохімре-

монт», з 1983 р. треста «Дніпрококсохімремонт». Знаходилось у віданні Міністерства чорної 

металургії УРСР, з 1991 р. – Державного комітету України з металургійної промисловості. 

У 1994 р. управління стало відкритим акціонерним товариством «Дніпрококсохімремонт» 

Міністерства промисловості України. Постановою господарського суду Дніпропетровської об-

ласті від 21 березня 2002 р. товариство визнане банкрутом і 25 листопада 2003 р. ліквідоване.

Книга обліку наказів директора з особового складу. Особові рахунки, відо-

мості нарахування заробітної платні робітникам, службовцям, інженерно-техніч-

ному персоналу.

Дніпропетровський дротяно-цвяховий завод «Червоний Профінтерн»

Днепропетровский пруто-гвоздильный завод «Красный Профинтерн»

Ф. Р-2033, 821 од. зб., 1936, 1940–1941, 1944–1974 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Завод «Старр і К», створений в м. Катеринославі в 1915 р., у 1921 р. був націоналізований.

Згідно з постановою РНК СРСР від 9 лютого 1929 р. № 8 заводу присвоєно назву «Червоний 

Профінтерн». Підпорядковувався Управлінню місцевої промисловості, з 1938 р. – Головмети-

зу Наркомату (з 1946 р. – Міністерства) чорної металургії СРСР, з 1957 р. – Дніпропетровсько-

му раднаргоспу, з 1963 р. – Придніпровському раднаргоспу, з 1965 р. – Міністерству чорної 

металургії УРСР. Основна продукція - дріт, цвяхи, шурупи, електроди.

Накази, розпорядження. Протоколи засідань еконо міч ної ради. Техпромфін-

плани, плани з виробництва і собі вар  тості продукції. Перспективні плани розвитку 

заводу. Розрахунки та баланси виробничих потужностей заводу. Звіт про хід від-

будови заводу (1945). Статистичні звіти про виконання планів виробництва, норм 

витрат сировини і мате ріалів. Аналізи собівартості продукції. Документи про нову 

техніку, науково-технічну інформацію, обмін передовим досвідом, надходження і 

впровадження винаходів та раціона лізаторських пропозицій. Документи про ви-

конання норм та витрат палива, теплоенергії, електроенергії. Рішення з техніки 

безпеки, звіти про нещасні випадки на виробництві. Фінансово-господарські доку-

менти. Документи про роботу з кадрами та заводського комітету профспілок.

Нижньодніпровський завод металевих виробів, м. Дніпропетровськ

Нижнеднепровский завод металлических изделий, г. Днепропетровск

Ф. Р-4799, 809 од. зб., 1944–1975 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Згідно з рішенням Економічної Ради при РНК СРСР від 3 квітня 1939 р., виробництво мета-

левих виробів заводу ім. К. Лібкнехта було вилучене з його складу в окреме підприємство –

Нижньодніпровський завод металевих виробів. З 1949 р. – Державний Союзний Нижньодні-

провський завод металевих виробів.

Підпорядковувався Наркомату (з 1946 р. – Міністерству) чорної металургії СРСР, 

з 1949 р. – Міністерству металургійної промисловості СРСР, з 1952 р. – Міністерству чорної 

металургії СРСР, з 1957 р. – управлінню металургійної і хімічної промисловості Дніпропетров-

ського раднаргоспу, з 1963 р. – управлінню чорної металургії Придніпровського раднаргоспу, 

з 1966 р. – Головному управлінню промисловості металевих виробів Міністерства чорної ме-

талургії УРСР. Продукція заводу – дріт, цвяхи, болти, гайки, заклепки.
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Накази та розпорядження. Протоколи технічних нарад та загальнозавод ських 

конференцій раціоналізаторів і винахідників. Техпромфінплани, плани з вироб-

ництва, праці, фонду заробітної плати, собівартості продукції. Звіти про виконання 

планів з основної діяльності та капітальні вкла дення, охорону праці та техніку безпе-

ки. Документи про розви ток нової техніки, раціоналізацію та винахідництво, науко-

во-дослідницьку роботу. Плани, аналізи, довідки, звіти про роботу з кадрами, чисель-

ність та склад спеціалістів. Доку менти заводського комітету профспілок.

Верхньодніпровський машинобудівельний завод

Верхнеднепровский машиностроительный завод

Ф. Р-6072, 68 од. зб., 1945, 1947–1948, 1950–1964 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Поновив діяльність у 1944 р. До 1947 р. мав назву Верхньодніпровський гідролізний завод, до 

1958 р. – Верхньодніпровський ливарно-механічний завод. 

Підпорядковувався Управлінню Головлісоспирту при ВРНГ СРСР, з 1947 р. – Головному управ-

лінню гідролізної промисловості Міністерства целюлозної та паперової промисловості СРСР, 

з 1958 р. – Дніпропетровському раднаргоспу, з 1963 р. – Придніпровському раднаргоспу.

Функції заводу – литво та обробка деталей до машин.

Річні виробничі плани заводу, плани собівартості валової і товарної продук-

ції, плани та ліміти з праці і заробітної платні. Звіти заводу про виконання планів, 

річні бухгалтерські звіти з основної діяльності. Кошториси адміністративно-управ-

лінських витрат, штатні розклади.

Виробниче об’єднання «Дніпроважмаш» Міністерства важкого машинобу-

дування СРСР, м. Дніпропетровськ

Производственное объединение «Днепротяжмаш» Министерства тяжёлого 

машиностроения СССР, г. Днепропетровск

Ф. Р-2951, 4321 од. зб., 1933, 1939–1941, 1943–1990 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови.

У січні 1918 р. був націоналізований Катеринославський завод «Шодуар-С» товариства росій-

ських трубопрокатних заводів бельгійської компанії «Шодуар». Підпорядковувався Нарко-

мату важкої промисловості СРСР. З 1939 р. – Наркомату (з 1946 р. – Міністерству) чорної 

металургії СРСР, з 1948 р. – Міністерству металургійної промисловості СРСР, з 1954 р. – Мініс-

терству чорної металургії УРСР, з 1957 р. – Дніпропетровському раднаргоспу, з 1963 р. – При-

дніпровському раднаргоспу, з 1965 р. – Міністерству важкого енергетичного і транспортного 

машинобудування СРСР, з 1989 р. – Міністерству важкого машинобудування СРСР. Згідно з 

наказом Міністерства важкого машинобудування СРСР від 16 травня 1990 р. № 254 на базі 

заводу створене Виробниче об’єднання «Дніпроважмаш». Виробляє обладнання для мета-

лургійних заводів.

Накази, розпорядження, директивні вказівки Міністерства чорної металур-

гії СРСР. Накази, розпорядження дирекції заводу та об`єднання. Протоколи засі-

дань технічної ради та оперативних нарад. Техпромфінплани, виробничі плани, 

плани з праці. Річні звіти про виконання виробничих планів, планів з праці. Ста-

тистичні звіти про виконання планів. Листування з Головними управліннями маши-

нобудівельних підприємств МЧМ та Дніпропетровського раднаргоспу, інститутом 

ім. Є. Патона, проектними інститутами з питань праці та заробітної платні, нових 

технологій, проектування машин та виготовлення технічної документації для Ін-

дії (1957–1960). Документація про впровадження нової техніки, винахідництво та 

раціоналізацію, звіти про науково-дослідницьку роботу, опис передових методів 

праці новаторів виробництва. Штатні розклади, кошториси адміністративно-гос-

подарських витрат. Аналізи фінансово-господарської діяльності. Кошториси на ка-

пітальне будівництво. Протоколи засідань НТТ. Колективні договори. Соціалістичні 

зобов’язання. Списки ударників, стахановців. Річні звіти про чисельність робітни-

ків і службовців та плани підготовки і підвищення кваліфікації кадрів. Документи 

про роботу заводського комітету профспілок.
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Науково-виробниче об’єднання «Укрстальконструкція» корпорації 

«Укрмонтажспецбуд», м. Дніпропетровськ

Научно-производственное объединение «Укрстальконструкция» корпора-

ции «Укрмонтажспецстрой», г. Днепропетровск

Ф. Р-4468, 2011 од. зб., 1943–1987 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови.

У 1930 р. мостовий цех заводу ім. Г. Петровського виділився в самостійний завод металоконс-

трукцій. У 1957 р. заводу присвоєне ім’я І. Бабушкіна. Підпорядковувався Наркомату важкої 

промисловості СРСР, з 1939 р. – Наркомату будівництва СРСР, з 1946 р. – Міністерству будів-

ництва підприємств важкої індустрії СРСР, з 1954 р. – Міністерству будівництва підприємств 

металургійної і хімічної промисловості СРСР, з 1957 р. – Дніпропетровському раднаргоспу, 

з 1959 р. – Міністерству будівництва УРСР, з 1963 р. – Міністерству монтажних і спеціальних 

будівельних робіт УРСР.

Продукція заводу – суцільнозварені доменні печі, мости, металоконструкції для висотних 

споруд і електростанцій, радіобашти, крокуючі екскаватори.

Накази та розпорядження директора заводу. Протоколи технічних нарад. 

Техпромфінплани, плани з виробництва, праці та фонду заробітної платні, собівар-

тості продукції. Звіти та матеріали до них про виконання плану з основної діяль-

ності. Статистичні звіти про роботу цехів, виконання норм витрат палива, тепло- та 

електроенергії. Документи про розвиток, впровадження нової техніки, передової 

технології, винахідництво та раціоналізацію, проведення оглядів-конкурсів. Листу-

вання про виконання виробничих планів. Довідки, звіти, пояснювальні записки 

про нещасні випадки, пов’язані з виробництвом та освоєння коштів на заходи з 

охорони праці. Документи про капітальне будівництво. Штатні розклади. Докумен-

ти про соціалістичне змагання, договір про творче співробітництво між заводом 

і інститутом ім. Є. Патона АН УРСР. Статистичні звіти про чисельність і склад спе-

ціалістів, підвищення кваліфікації кадрів. Документація про роботу заводського 

комітету профспілок та первинної організації НТТ. Акти збитків, заподіяних заводу 

під час нацистської окупації.

Павлоградський завод ливарного машинобудування «Ливмаш»

Павлоградский завод литейного машиностроения «Литмаш»

Ф. Р-6211, 261 од. зб., 1954–1969 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Заснований відповідно до розпорядження РМ СРСР від 18 червня 1950 р. № 9214 та наказу Мініс-

тра машинобудування СРСР від 10 червня 1953 р. № 82. Діяльність завод розпочав з 24 квітня 

1954 р. Підпорядковувався Міністерству верстатобудівельної та інструментальної промисло-

вості СРСР. Основна продукція – виробництво ливарного обладнання, автоматичних ліній.

Накази директора заводу. Протоколи технічних нарад. Техпромфінплани, ви-

робничі плани, плани з праці, зниження трудомісткості виробничих процесів. Звіти 

про виконання планів. Фінансові плани та звіти про основну діяльність і капітальні 

вкладення. Ліміти собівартості продукції. Документи про раціоналізацію та винахід-

ництво. Плани технічних заходів щодо попередження та ліквідації аварій, звіти про 

стан техніки безпеки. Документи про роботу з кадрами та профспілкового комітету.

Закрите акціонерне товариство «Гірничошахтна асоціація» (ЗАТ «ГША»), 

м. Дніпропетровськ

Закрытое акционерное общество «Горношахтная ассоциация» (ЗАО «ГША»), 

г. Днепропетровск

Ф. Р-6533, 30 од. зб., 2000-2003 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Розпочало діяльність з 11 вересня 2000 р. Займалося виробництвом та монтажем машин і об-

ладнання для добувної промисловості, обробленням металевих відходів і брухту кольорових 

і чорних металів. Ліквідоване згідно з протоколом загальних зборів акціонерів від 20 жовтня 

2003 р. № 7.
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Статут ЗАТ «ГША». Накази і розпорядження голови правління, генерального 

директора з основної діяльності. Протоколи загальних зборів акціонерів, засідань 

дирекції та спостережної ради, профспілкового комітету. Звіт про виробничу і фі-

нансово-господарську діяльність. Ліквідаційний баланс.

Баглійський завод котельнодопоміжного обладнання та трубопроводів, 

м. Дніпродзержинськ

Баглейский завод котельновспомогательного оборудования и трубопрово-

дов, г. Днепродзержинск

Ф. Р-5981, 512 од. зб., 1947–1972 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Наказом Державного союзного тресту «Донбасенергомонтаж» від 20 травня 1947 р. № 80-Д 

Баглійський виробничий майданчик був перейменований у Баглійський завод металоконструк-

цій. Відповідно до наказу Міністерства будівництва електростанцій СРСР від 9 березня 1957 р. 

№ 46/2 завод дістав назву Баглійський завод котельнодопоміжного обладнання та трубопро-

водів.

Підпорядковувався Міністерству енергетики та електрифікації СРСР, з 1951 р. – Мініс-

терству електростанцій СРСР, з 1954 р. – Міністерству будівництва електростанцій СРСР, 

з 1962 р. – Державному комітету з енергетики та електрифікації ВРНГ СРСР, з 1965 р. – коміте-

ту «Головтеплоенергомонтаж» Міністерства енергетики та електрифікації СРСР.

Функції заводу – виготовлення нестандартного обладнання і трубопроводів для теплових та 

атомних електростанцій.

Накази, розпорядження директора та головного інженера з основної діяль-

ності. Протоколи засідань технічної ради. Техпромфінплани, плани собівартості 

продукції, перспективні виробничі плани. Звіти та статистичні звіти про виконан-

ня планів. Плани та звіти про організаційно-технічні заходи поліпшення технології 

виробництва, впровадження нової техніки, передової технології. Документи (пла-

ни, протоколи засідань, звіти) про роботу первинного НТТ. Статистичні звіти про 

надходження та впровадження раціоналізаторських пропозицій. Документ про 

заходи щодо попередження травматизму, покращення охорони праці та техніки 

безпеки, про нещасні випадки, зв’язані з виробництвом.

Штатні розклади. Листування з трестом «Південтеплоенергомонтаж», проект-

ними інститутами з питань постачання продукції та розробки технічної докумен-

тації, реконструкції і будівництва заводу. Звіти, статистичні звіти про виконання 

планів капітального будівництва. Відомості, списки, звіти про роботу з кадрами. 

Соцзобов’язання колективів цехів, змін, бригад.

Нікопольський ливарно-механічний завод «Більшовик»

Никопольский литейно-механический завод «Большевик»

Ф. Р-6431, 427 од. зб., 1956–1976 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Створений відповідно до постанови РМ УРСР від 28 серпня 1955 р. № 1058. Підпорядкову-

вався обласному управлінню місцевої та паливної промисловості, з 1958 р. – обласному уп-

равлінню місцевої промисловості, з 1962 р. – Міністерству комунального господарства УРСР, 

з 1983 р. – Міністерству житлово-комунального господарства УРСР. Продукція заводу – арма-

тура для промислових трубопроводів.

Накази директора з основної діяльності. Протоколи засідань технічної ради, 

постійнодіючих виробничих нарад. Статут заводу. Акти прийому-передачі заводу при 

зміні керівництва. Плани роботи та річні звіти про фінансово-господарську діяльність, 

якість продукції, про надходження винаходів та раціоналізаторських пропозицій, 

розвиток та впровадження нової техніки. Штатні розклади. Річні звіти про наявність, 

облік та розподіл кадрів. Протоколи засідань заводського комітету профспілок.
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Нікопольський завод будівельних машин ім. В. Леніна

Никопольский завод строительных машин им. В. Ленина

Ф. Р-4595, 1259 од. зб., 1926–1941, 1944–1975 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створений на базі заводу братів Каршевських. З 1926 р. – Нікопольський державний завод 

землеробних машин ім. В. Леніна Тресту підйомно-транспортних споруд «Транстехпром» ВРНГ 

СРСР. З 1936 р. – Нікопольський державний завод обладнання безперервного транспорту 

ім. В. Леніна Наркомату важкої промисловості СРСР. З 1938 р. – Нікопольський державний 

завод підйомно-транспортного обладнання ім. В. Леніна Наркомату важкого машинобудуван-

ня СРСР. З 1946 р. – Нікопольський завод будівельних машин ім. В. Леніна Міністерства буді-

вельного і шляхового машинобудування СРСР, з 1957 р. – Дніпропетровського раднаргоспу, 

з 1963 р. – Придніпровського раднаргоспу, з 1966 р. – Міністерства будівельного, шляхового 

та комунального машинобудування СРСР. Основна продукція – баштові крани, вантажно-роз-

вантажні пристрої.

Накази і розпорядження адміністрації заводу. Протоколи нарад господар-

чого активу, техніко-економічної ради. Техпромфінплани, плани з праці, упровад-

ження передового досвіду. Плани виробництва та зниження собівартості продук-

ції. Звіти про виконання планів з виробництва, постачання та якості продукції. 

Кошториси витрат на освоєння нових видів виробів, серійного виробництва нових 

машин. Відомості про наявність обладнання. Документи про надходження, впро-

вадження винаходів і раціоналізаторських пропозицій. Фінансово-господарські 

документи. Штатні розклади основних і допоміжних цехів. Документи про при-

своєння звання «Кращий за професією», «Кращий майстер», «Відмінник соціаліс-

тичного змагання». Документи відділу кадрів та заводського комітету профспілок.

Дніпропетровський завод металоконструкцій № 2

Днепропетровский завод металлоконструкций № 2

Ф. Р-4645, 215 од. зб., 1951–1968 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Створений у липні 1951 р. Підпорядковувався Міністерству будівництва підприємств машино-

будування СРСР, з 1953 р. – Міністерству будівництва СРСР, з 1957 р. – Міністерству будівниц-

тва УРСР, з 1965 р. – Міністерству монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР. Продук-

ція заводу: металоконструкції, монтажні крани, зварні листові конструкції для промислових 

будівель підприємств машинобудування.

Накази. Протоколи засідань технічної ради. Техпромфінплани, плани з ви-

робництва та праці. Виробничо-технічні звіти та звіти з основної діяльності. Балан-

си виробничих потужностей. Штатні розклади, кошториси адміністративно-гос-

подарських витрат. Раціоналізаторські пропозиції, впроваджені у виробництво. 

Колективні договори. Документи про виробничий травматизм, освоєння коштів на 

заходи з охорони праці і техніку безпеки.

Дніпропетровський завод будівельних машин «Будмаш»

Днепропетровский завод строительных машин «Строймаш»

Ф. Р-3958, 493 од. зб., 1943–1971 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Розпочав свою діяльність у 1928 р.

Поновив діяльність після евакуації у 1943 р. як механічний завод «Головбудмеханізація» Нар-

комату будівництва СРСР.

Згідно з наказом Міністерства будівельного та шляхового машинобудування СРСР, від 26 січня 

1948 р. перейменований у Дніпропетровський завод будівельних машин Міністерства буді-

вельного та шляхового машинобудування СРСР, з 1958 р. – Дніпропетровського раднаргоспу, 

з 1963 р. – Придніпровського раднаргоспу, з 1966 р. – Міністерства будівельного, шляхового 

та комунального машинобудування СРСР.

Накази, розпорядження. Протоколи засідань технічної ради та ради науко-

во-технічного товариства. Техпромфінплани, виробничі плани, плани з праці. Про-

ект п’ятирічного плану на 1966–1970 рр., довідка про виконання п’ятирічного пла-

ну. Плани і звіти про впровадження нової техніки. Раціоналізаторські пропозиції, 
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впроваджені у виробництво. Статистичні звіти про виконання виробничих планів, 

планів з праці, про капітальні вкладення. План, звіт, відомості та листування про 

виробництво продукції на експорт (1960–1967). 

Штатні розклади, кошториси адміністративно-управлінських витрат. Розра-

хунки виробничих потужностей в умовах праці у три зміни. Фінансово-господарські 

документи. Акти прийняття та оцінки майна (1946–1947). Документи про роботу з 

кадрами. Протоколи загальних зборів заводського комітету профспілок.

Колективне підприємство «Дніпропетровський завод гірничошахтного 

устаткування»

Коллективное предприятие «Днепропетровский завод горношахтного обо-

рудования»

Ф. Р-4653, 1781 од. зб., 1943–1978, 1990-2002 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови.

Створений у 1928 р. як завод № 12 тресту № 41 Наркомату (з 1946 р. – Міністерства) авіаційної 

промисловості СРСР.

З 1948 р. – Дніпропетровський машинобудівельний завод № 12 Міністерства будівниц-

тва паливних підприємств СРСР, з 1949 р. – Міністерства вугільної промисловості СРСР, з 

1955 р. – Міністерства будівництва підприємств вугільної промисловості СРСР, з 1956 р. – Мініс-

терства будівництва вугільної промисловості УРСР, з 1957 р. – управління машинобудівельної про-

мисловості Дніпропетровського раднаргоспу. З 1959 р. – Дніпропетровський завод автомобіль-

них агрегатів управління машинобудівельної промисловості Дніпропетровського раднаргоспу. 

З 1960 р. – Дніпропетровський завод гірничошахтного устаткування Дніпропетровського раднар-

госпу, з 1963 р. – Придніпровського раднаргоспу, з 1966 р. – Міністерства важкого, енергетич-

ного та транспортного машинобудування СРСР. З 1977 р. – «Виробниче об’єднання збагачуваль-

ного устаткування «Гірмашзбагачення» Міністерства важкого та транспортного машинобудування 

СРСР, з 1980 р. – Дніпропетровський завод гірничо-шахтного устаткування Міністерства важкого, 

енергетичного та транспортного машинобудування СРСР, з 1991 р. – Державного Комітету України 

з оборонної промисловості та машинобудування, з грудня 1993 р. – Орендне підприємство «Дні-

пропетровський завод гірничо-шахтного устаткування» Державного Комітету України з оборонної 

промисловості та машинобудування, з 1994 р. – Міністерства машинобудівельної промисловості 

України, з грудня 1994 р. – Колективне підприємство «Дніпропетровський завод гірничо-шахтного 

устаткування». Постановою Арбітражного суду Дніпропетровської області від 21 грудня 2001 р. –

колективне підприємство визнане банкрутом і ліквідоване.

Накази та розпорядження. Протоколи постійно діючих виробничих нарад.

Генеральна схема, технічний проект, кошторисно-фінансові розрахунки ре-

конструкції, відбудови заводу та технологічного обладнання заводу. Перспективні 

плани розвитку заводу. Виробничі плани, плани організаційно-технічних заходів 

для підвищення виробництва праці та впровадження наукової організації праці, 

технічного розвитку заводу, техпромфінплани, плани з праці. Звіти про виконання 

виробничих планів. Статистичні звіти про виконання планів з праці, собівартості 

товарної продукції. Плани та звіти про діяльність підвідомчих підприємств. Доку-

менти про освоєння нової техніки та виробів, впровадження винаходів, раціоналі-

заторських пропозицій, технічну інформацію. Техніко-економічні показники, про-

токоли узгодження оптових цін на продукцію. Акти перевірки якості продукції та 

впровадження стандартів підприємства. Норми виробітку і розцінки робіт, звіти 

про виконання норм виробітку та заробітну платню. Зведені норми витрат сирови-

ни, матеріалів для виготовлення продукції. Штатні розклади. Акти про приймання 

до експлуатації закінчених будівництвом об’єктів. Плани заходів з охорони праці, 

техніки безпеки, звіти про нещасні випадки. Колективні договори, документи про 

соцзмагання та роботу заводського комітету профспілок. Накази, списки, зведен-

ня про затвердження стахановців та ударників виробництва (1943–1944).
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Криворізький завод гірничого обладнання «Комуніст»

Криворожский завод горного оборудования «Коммунист»

Ф. Р-4858, 890 од. зб., 1944–1974 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови.

На базі механічних майстерень Гданцівського чавуноливарного заводу було засноване управ-

ління підсобних підприємств для ремонту гірничого обладнання шахт Кривбасу, реорганізо-

ване у центральні майстерні Криворіжжя. 

У листопаді 1937 р. перейменовані в Криворізький завод гірничого обладнання «Комуніст».

Підпорядковувався з 1946 р. – Міністерству чорної металургії, з 1948 р. – Міністерству мета-

лургійної промисловості СРСР, з 1957 р. – Дніпропетровському раднаргоспу, з 1963 р. – При-

дніпровському раднаргоспу, з 1965 р. – Міністерству важкого, енергетичного та транспортно-

го машинобудування СРСР.

Продукція заводу: гірничі машини і обладнання для видобутку корисних копалин в підземних 

умовах.

Накази та розпорядження з основної діяльності. Протоколи виробничих на-

рад, засідань щодо аналізу виробничо-господарської діяльності. Затверджені пла-

ни виробництва, техпромфінплани. Звіти, статистичні звіти про виконання планів 

виробництва, кооперованого постачання. Розрахунки і баланс виробничих потуж-

ностей заводу. Статистичні звіти про постачання запасних частин до бурового та 

гірничо-шахтного обладнання. Документи про організаційно-технічні заходи для 

підвищення продуктивності праці, вивчення та впровадження передових методів 

праці, надходження винаходів і раціоналізаторських пропозицій, творчу спів-

дружність з науково-дослідними організаціями. Розрахунки економічного ефекту 

від впровадження нової техніки і вдосконалення технології виробництва. Зведені 

норми сировини і матеріалів. Листування з управлінням гірничої промисловості 

та нерудних матеріалів з питань узгодження планів впровадження нової техніки 

та дослідних зразків. Звіти про наукові відрядження у ФРН, Фінляндію, Швецію та 

участь у міжнародних промислових виставках. Документи про фінансову діяль-

ність підприємства. Штатні розклади, кошториси адміністративно-господарських 

витрат. Документи про соцзмагання, нагородження передовиків і новаторів ви-

робництва, роботу комітету профспілок.

Виробниче об’єднання «Дніпроважпапірмаш» ім. Артема, м. Дніпропет-

ровськ

Производственное объединение «Днепротяжбумажмаш» им. Артёма, г. Дне-

пропетровск

Ф. Р-2125, 1319 од. зб., 1928–1930, 1944–1978 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови.

У 1916 р. евакуйований з м. Риги завод машинобудівельного акціонерного товариства 

«Р.Г. Мантель», діяв у м. Нижньодніпровську – передмісті м. Катеринослава.

З 1923 р. – Державний машинобудівельний завод ім. Артема Українського машинобудівель-

ного тресту «Укрмашбудтрест», з 1941 р. – Державний союзний завод ім. Артема №775 Го-

ловного управління хімічного, насосно-компресорного та папероробного машинобудування 

«Головполіграфмаш», з 1944 р. – Наркомату мінометного озброєння СРСР, з 1946 р. – Держав-

ний союзний завод ім. Артема папероробного обладнання Міністерства машинобудування 

і приладобудування СРСР, з 1957 р. – Дніпропетровського раднаргоспу, з 1963 р. – Придні-

провського раднаргоспу, з 1965 р. – Дніпропетровський завод важкого папероробного маши-

нобудування ім. Артема, з 7 вересня 1972 р. – виробниче об’єднання «Дніпроважпапірмаш» 

ім. Артема Міністерства хімічного та нафтового машинобудування СРСР.

У довоєнні роки завод виконував замовлення металургійної, хімічної, цукрової, спиртової, 

содової промисловості, під час Великої Вітчизняної війни евакуйований завод працював для 

оборонної промисловості. В п’ятдесятих роках відбулася зміна спеціалізації заводу на вироб-

ництво обладнання для целюлозо-паперової промисловості.

Накази, постанови, інструкції ВРНГ УРСР, РМ СРСР, тресту «Укрмашбуд- 

трест». Протоколи, витяги з протоколів засідань бюро райкому КПУ. Накази, роз-

порядження з основної діяльності. Протоколи засідань технічної ради. Проекти 

виробничих програм п’ятирічок та перспективні плани. Техпромфінплани, плани з 
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виробництва, праці, фонду заробітної платні, розвитку та впровадження нової тех-

ніки і науково-дослідницьких праць. Плани та статистичні звіти про випуск продук-

ції Славгородського арматурного виробництва, Верхньодніпровського заводу па-

перового обладнання та цехів об’єднання. Звіти про випуск та оновлення товарної 

продукції, з основної діяльності. Баланси виробничих потужностей. Відомості про 

виконання норм виробітку по цехах. Листування з Дніпропетровським окрвикон-

комом, міською радою, трестом машинобудування, науково-дослідним інститутом 

целюлозно-паперової промисловості щодо освоєння нової техніки та технології 

виробництва. Документи про обмін передовим досвідом та винахідництво, техніку 

безпеки, промсанітарію. Плани капітального будівництва. Штатні розклади. Довід-

ки про підбір, розстановку та виховання кадрів на заводі. Списки відповідальних 

працівників, кваліфікованих співробітників, молодшого комскладу, нестроєвиків 

заводу, членів партії (1928–1930). Документи про соцзмагання та роботу завод-

ського комітету профспілок.

Дніпропетровський завод продовольчого машинобудування «Продмаш»

Днепропетровский завод продовольственного машиностроения «Продмаш»

Ф. Р-5705, 440 од. зб., 1944–1974 рр. Опис. Рос., укр. мови.

У 1932 р. майстерні «Союзборошно» були перейменовані в завод «Головборошно», потім — 

в ливарно-механічний завод. З 1944 р. підпорядковувався Всесоюзному тресту «Млинмаш-

буд» Головборошна Наркомату заготівель СРСР, з 1945 р. – Дніпропетровський завод млино-

вого та елеваторного машинобудування Наркомату (з 1946 р. – Міністерства) заготівель СРСР, 

з 1953 р. – Міністерства машинобудування СРСР, з 1955 р. – Дніпропетровський завод про-

довольчого машинобудування «Продмаш» Головпродмашу Міністерства машинобудування 

СРСР, з 1958 р. – управління машинобудівельної промисловості Дніпропетровського раднар-

госпу, з 1963 р. – управління загального машинобудування Придніпровського раднаргоспу, 

з 1966 р. – Міністерства машинобудування для легкої, харчової промисловості та побутових 

приладів СРСР. Згідно з розпорядженням Дніпропетровського раднаргоспу від 29 червня 

1960 р. № 636-р до складу заводу увійшов механічний завод «М’ясомолмаш». Продукція за-

воду – складне технологічне обладнання для м’ясо-молочної промисловості (кісткодробарки, 

промислові м’ясорубки) для млиново-елеваторної промисловості (дозатори, лебідки, молот-

кові дробарки, машини для миття посуду), для харчової промисловості (преси для фруктових 

соків, машини для кукурудзяних паличок).

Накази та розпорядження з основної діяльності. Техпромфінплани, плани 

з виробництва, праці, собівартості продукції, виробництва нових видів продукції, 

оргтехзаходів, науково-дослідницьких і дослідно-конструкторських робіт, механі-

зації та автоматизації виробничих процесів. Перспективні плани технічного пере-

обладнання підприємства, комплексні плани соціального розвитку колективу за-

воду. Плани і звіти про експортні поставки. Звіти, річні звіти про виконання планів 

випуску продукції, основну діяльність та капітальне будівництво. Техніко-еконо-

мічні показники заводу. Аналізи господарської діяльності. Документи про раціо-

налізацію та винахідництво, модернізацію виробів. Баланс виробничої потужності 

підприємства. Кошториси витрат, норми виробітку та розцінки. Зведені норми вит-

рат основних і допоміжних матеріалів для виробництва продукції заводу, витрат 

палива, тепло- та електроенергії. Штатні розклади. Положення про оплату праці, 

преміювання робітників і службовців. Документи про соцзмагання. Документи про 

роботу з кадрами. Протоколи засідань заводського комітету профспілок.

Дніпропетровський механічний завод «М’ясомолмаш»

Днепропетровский механический завод «Мясомолмаш»

Ф. Р-5706, 56 од. зб., 1944–1960 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Діяльність заводу простежується протягом 1944–1960 рр. Підпорядковувався Наркомату 

(з 1946 р. – Міністерству) м’ясної та молочної промисловості СРСР, з 1953 р. – Міністерству 

легкої та харчової промисловості СРСР, з 1954 р. – Міністерству промисловості продовольчих 

товарів СРСР, з 1955 р. – Міністерству промисловості м’ясних та молочних продуктів СРСР, 
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з 1957 р. – Управлінню машинобудівельної промисловості Дніпропетровського раднаргос-

пу. Відповідно до розпорядження Дніпропетровського раднаргоспу від 29 червня 1960 р. 

№ 636-р завод увійшов до складу Дніпропетровського заводу продовольчого машинобудуван-

ня «Продмаш».

Накази. Плани, звіти про працю та виконання норм виробітку. Річні звіти з 

основної діяльності та капітального будівництва. Кошториси витрат, штатні роз-

клади. 

Дніпропетровський завод технологічного обладнання

Днепропетровский завод технологического оборудования

Ф. Р-5283, 336 од. зб., 1954–1974 рр. Описи. Укр., рос. мови.

У 1954р. на базі промкомбінату обласного товариства споживчих товарів був організований 

Завод торговельного обладнання, з 1965 р. – Завод технологічного обладнання.

Підпорядковувався Головному управлінню матеріально-технічного постачання, з 1960 р. – 

Тресту виробничих підприємств, з 1966 р. – тресту машинобудівельних та металообробних 

підприємств, з 1969 р. – Всесоюзному машинобудівельному тресту з виробництва торговель-

но-технологічного обладнання Центральної спілки споживчих товариств.

Продукція заводу – автоматичні хліборізки, стелажі, транспортери, ошпарочні агрегати, об-

ладнання для різниць худоби.

Накази та розпорядження. Техпромфінплан, виробничий план та звіти про 

виконання планів. Затверджені норми виробітку та розцінки на продукцію, що ви-

робляє підприємство. Документи про розвиток нової техніки, надходження та впро-

вадження винаходів та раціоналізаторських пропозицій, наукову організацію праці. 

Звіти про виробничий травматизм і освоєння коштів на заходи з охорони праці і тех-

ніки безпеки. Фінансові плани та звіти з основної діяльності. Колективні договори, 

звіти про результати перевірки виконання умов договорів. Відомості, статистичні зві-

ти про підготовку та підвищення кваліфікації, склад та рух кадрів, про спеціалістів, 

що мають вищу та середню спеціальну освіту. Протоколи засідань завкому.

Дніпропетровський завод медичного обладнання

Днепропетровский завод медицинского оборудования

Ф. Р-5928, 483 од. зб., 1946–1974 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Створений у 1946 р. як Дніпропетровський завод металовиробів. Підпорядковувався Всесо-

юзній Центральній Раді професійних спілок, з 1957 р. – Міністерству охорони здоров’я УРСР. 

У 1963 р. перейменований в Дніпропетровський завод медичного обладнання Міністерства 

охорони здоров’я УРСР, з 1964 р. – Придніпровського раднаргоспу, з 1965 р. – Міністерства 

охорони здоров’я СРСР, з 1967 р. – Міністерства медичної промисловості СРСР.

Накази та розпорядження. Статут заводу. Протоколи виробничих нарад. 

Техпромфінплани, виробничі плани, плани з праці, звіти про виконання планів. 

Технологічно-нормувальні картки продукції заводу, зведені норми витрат сирови-

ни і матеріалів. Фінансові звіти. Штатні розклади. Документи про розвиток нової 

техніки, надходження і впровадження раціоналізаторських пропозицій. Звіти про 

виробничий травматизм та заходи з охорони праці. Колективні договори і акти пе-

ревірки виконання умов колективних договорів. Статистичні звіти про підготовку 

кадрів, чисельність та розподіл по посадам. Протоколи засідань заводського комі-

тету профспілок.

Дніпропетровський експериментальний завод газової апаратури

Днепропетровский экспериментальный завод газовой аппаратуры

Ф. Р-6160, 302 од. зб., 1959–1990 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Згідно з рішенням Дніпропетровської обласної ради депутатів трудящих від 12 січня 1959 р. 

№ 28, Дніпропетровський завод цинкового посуду був з’єднаний з механічним заводом Чер-
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воногвардійського райпромкомбінату і дістав назву Дніпропетровський завод газової апа-

ратури.

Підпорядковувався управлінню місцевої промисловості виконкому Дніпропетровської об-

ласної ради депутатів трудящих, з 1963 р. – Міністерству комунального господарства УРСР, 

з 1965 р. – Міністерству газової промисловості СРСР. 

З 1967 р. – Дніпропетровський експериментальний завод газової апаратури Міністерства га-

зової промисловості СРСР, з 1989 р. – Газового концерну, з 1990 р. – Державного газового 

концерну.

Продукція заводу – газова апаратура, цинковий посуд.

Накази з основної діяльності. Статут заводу. Протоколи засідань технічної 

ради та засідань з наукової організації праці, впровадження нової техніки. Акт 

прийняття-передачі механічного заводу (1959). Техпромфінплани, плани з органі-

заційно-технічних заходів, охорони праці, фінансові плани. Звіти про виконання 

планів з праці, основної діяльності, про організаційно-технічні заходи. Затверд-

жені норми та розцінки на продукцію. Документи (плани, звіти, довідки) про ви-

робництво і механізацію зварювальних та наплавочних робіт. Журнали реєстрації 

раціоналізаторських пропозицій. Штатні розклади, кошториси адміністративно-

управлінських витрат. Звіти про роботу з кадрами.

Дніпропетровський завод шахтної автоматики

Днепропетровский завод шахтной автоматики

Ф. Р-4435, 777 од. зб., 1947–1979 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови.

Створений у 1947 р. як Дніпропетровське монтажно-налагоджувальне підприємство. В 1951 р. 

реорганізований в Дніпропетровський завод селенових випрямлячів Міністерства вугільної 

промисловості СРСР, з 1956 р. – Міністерства вугільної промисловості УРСР, з 1957 р. – Дніп-

ропетровського раднаргоспу. Постановою Ради Міністрів СРСР від 26 травня 1960 р. № 562 

завод перейменований в Дніпропетровський завод шахтної автоматики. З 1963 р. підпоряд-

ковувався Придніпровському раднаргоспу, з 1966 р. – Міністерству важкого, енергетичного і 

транспортного машинобудування СРСР, з 1973 р. – Міністерству вугільної промисловості СРСР.

Основна продукція – шахтні автоматичні прилади.

Накази Головного управління Міністерства вугільної промисловості СРСР. 

Накази та розпорядження з основної діяльності. Техпромфінплани, виробничі 

плани, плани собівартості продукції. Плани з праці та фонду заробітної платні, фі-

нансові плани. Звіти з основної діяльності. Інструкції-характеристики та переліки 

продукції, що виробляється заводом. Документи прийняття-передачі до експлуа-

тації об’єктів заводу та житла. Документи про наукову організацію праці, технічний 

прогрес, модернізацію та удосконалення технологічних процесів, технічну інфор-

мацію, обмін передовим виробничим досвідом, раціоналізацію та винахідництво. 

Річні звіти про капітальне будівництво. Статистичні звіти про травматизм та заходи 

з охорони праці. Фінансово-господарські документи. Штатні розклади. Колективні 

договори. Документи про роботу з кадрами та заводського комітету профспілок.

Дніпропетровський завод важких пресів

Днепропетровский завод тяжёлых прессов

Ф. Р-4480, 1374 од. зб., 1953–1976 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови.

Створений у 1953 р. під назвою Дніпропетровський завод середніх гідравлічних і важких ме-

ханічних пресів. У 1960 р. перейменований у завод важких пресів. Підпорядковувався Мініс-

терству верстатобудівельної і інструментальної промисловості СРСР, з 1957 р. Дніпропет-

ровському раднаргоспу, з 1963 р. – Придніпровському раднаргоспу, з 1965 р. – Міністерству 

верстатобудівельної і інструментальної промисловості СРСР. 

Виробляє ковальсько-пресове та ливарне обладнання.

Накази та протоколи нарад Міністерства верстатобудівельної та інструмен-

тальної промисловості СРСР, рішення міськвиконкому. Накази, розпорядження 

директора заводу. Протоколи технічних і постійно діючих виробничих нарад, гос-
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подарського активу, нарад головного архітектора міста. Техпромфінплани, плани 

виробництва, собівартості продукції. Звіти про виконання планів випуску продук-

ції, з основної діяльності, будівництва заводу. Обґрунтування, розрахунки витрат 

і економічної ефективності, поліпшення якості, довготривалості, надійності в екс-

плуатації продукції заводу. Доповідні записки до Ради Міністрів УРСР та Держпла-

ну про роботу заводу та необхідність його розширення. Розрахунки виробничої 

потужності заводу. Листування щодо проектування та будівництва заводу, житла 

та культурно-соціальних установ, уточнення планів з питань фінансування і кре-

дитування. Документи про розвиток і впровадження нової техніки, раціоналізацію 

та винахідництво, рівень механізації і автоматизації заводу, технічну інформацію, 

технічне навчання. Протоколи, звіти, відомості, пояснювальні записки про вироб-

ничий травматизм та заходи щодо техніки безпеки. Штатні розклади, розрахунки 

фонду заробітної платні, кошториси адміністративно-управлінських витрат. Звіти 

про роботу з кадрами. Колективні договори та звіти про виконання. Документація 

про соціалістичне змагання. Документи заводського комітету профспілок.

Дніпропетровський дослідний завод полімерного машинобудування

Днепропетровский исследовательский завод полимерного машиностроения

Ф. Р-6189, 116 од. зб., 1967–1972 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Виник у 1967 р. на базі цеху шинних прес-форм Дніпропетровського заводу пресів.

Підпорядковувався Всесоюзному об’єднанню з виробництва обладнання для переробки гу-

мових та пластичних мас Міністерства хімічного та нафтового машинобудування СРСР. Про-

дукція заводу – прес-форми для вулканізації автомобільних шин.

Накази Міністерства хімічного та нафтового машинобудування СРСР. Накази, 

розпорядження керівництва заводу. Статут заводу. Техпромфінплани, п’ятирічний 

план соціального розвитку заводу на 1971–1975 рр. Статистичні звіти про випуск 

продукції та чисельність промислово-виробничого персоналу. Основні техніко-

економічні показники розвитку заводу. Листування з Всесоюзним об’єднанням 

«Гумпластмаш». Документи про узгодження оптових цін на продукцію підприєм-

ства, виконання норм витрат палива, тепло- та електроенергії. Документи про ро-

боту з кадрами та заводського комітету профспілок.

Дніпропетровський верстатобудівельний завод

Днепропетровский станкостроительный завод

Ф. Р-4455, 831 од. зб., 1944–1974 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови.

Створений у 1927 р. на базі «Ризького акціонерного товариства «Стелла», що існувало до 1917 

р. До його складу увійшли Катеринославський завод «Ланцюг» і філіал Нікопольського заводу 

землекопальних машин.

Підпорядковувався Наркомату мінометного озброєння СРСР, з 1946 р. – Міністерству маши-

нобудування і приладобудування СРСР, з 1952 р. – Міністерству верстатобудування СРСР, з 

1957 р. – Дніпропетровському раднаргоспу, з 1963 р. – Придніпровському раднаргоспу, 

з 1966 р. – Міністерству верстатобудівельної і інструментальної промисловості СРСР.

Основна продукція – деревообробні верстати, запасні частини до сільськогосподарських 

машин.

Накази, розпорядження дирекції заводу. Акти прийняття-передачі заводу у 

зв’язку зі зміною керівництва. Протоколи засідань технічної ради з наукової ор-

ганізації праці та впровадження нової техніки. Техпромфінплани, плани з вироб-

ництва, організаційно-технічних заходів, собівартості продукції, охорони праці. 

Звіти про виконання планів з праці, основної діяльності, капітального будівниц-

тва. Затверджені норми та розцінки на продукцію. Журнали реєстрації раціоналі-

заторських і винахідницьких пропозицій. Штатні розклади, кошториси адміністра-

тивно-управлінських витрат. Звіти про роботу з кадрами, стан травматизму на 

заводі. Документи про роботу заводського комітету профспілок.
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Дніпропетровський завод металевих виробів «Дніпромет»

Днепропетровский завод металлических изделий «Днепромет»

Ф. Р-5045, 3 од. зб., 1943–1944 рр. Опис. Рос. мова.

Діяльність заводу простежується протягом 1943–1944 рр. Підпорядковувався Наркомату міс-

цевої промисловості УРСР. Припинив діяльність у 1944 р. На базі заводу «Дніпромет» заснова-

ний Дніпропетровський електромеханічний завод.

Акти збитків, заподіяних в часи нацистської окупації 1941–1943 рр. та прий-

няття-передачі заводу у зв’язку зі зміною керівництва. Місячні баланси.

Дніпропетровський електромеханічний завод

Днепропетровский электромеханический завод

Ф. Р-4061, 387 од. зб., 1943–1974 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Заснований згідно наказу Наркомату верстатобудування СРСР від 4 березня 1944 р. № 366 на 

базі ремонтно-механічних майстерень «Реммаштрест» і Дніпропетровського заводу метало-

виробів «Дніпромет». Підпорядковувався Наркомату (з 1946 р. – Міністерству) верстатобу-

дування СРСР, з 1954 р. – Міністерству машинобудування СРСР, з 1955 р. – Міністерству вер-

статобудівельної та інструментальної промисловості СРСР, з 1957 р. – Дніпропетровському 

раднаргоспу, з 1963 р. – Придніпровському раднаргоспу, з 1966 р. – Міністерству електротех-

нічної промисловості СРСР, з 1967 р. – Міністерству електромеханічної промисловості СРСР.

Продукція заводу – електродвигуни та електромагнітні пристрої.

Директивні вказівки Наркомату верстатобудування СРСР, Міністерства вер-

статобудування СРСР (1944, 1947). Статут заводу. Виробничо-технічний паспорт 

заводу (1949). Накази з основної діяльності та особового складу. Акти прийняття-

передачі у зв̀ язку зі зміною керівництва та підпорядкованості заводу. Семирічні та 

п’ятирічні плани розвитку заводу. Техпромфінплани, плани виробництва і праці. 

Звіти про виконання планів. Норми витрат матеріалів на виробництво продукції. 

Пропозиції, плани, кошториси, акти, розрахунки, звіти про раціоналізацію. Штатні 

розклади, кошториси адміністративно-господарських витрат. Документи про стан 

та поліпшення умов охорони праці і техніки безпеки. Звіти про роботу з кадрами, 

чисельність спеціалістів з вищою та середньою освітою. Колективні договори. До-

кументи про роботу заводського комітету профспілок.

Відкрите акціонерне товариство «Дніпропетровський завод «Електропо-

бутприлад»

Открытое акционерное общество «Днепропетровский завод «Электробыт-

прибор»

Ф. Р-6187, 1087 од. зб., 1964-2002 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Створено згідно з постановою Придніпровського раднаргоспу від 10 квітня 1964 р. № 214. 

Мав назву завод «Електроприлад». З 1968 р. – Дніпропетровський завод «Електропобутпри-

лад», з 1994 р. – відкрите акціонерне товариство «Дніпропетровський завод «Електропобут-

прилад».

Підпорядковувався Придніпровському раднаргоспу, з 1965 р. – Міністерству машинобудуван-

ня для легкої, харчової промисловості і побутових приладів СРСР, з 1988 р. – виробничому 

об’єднанню «Дніпропетровський машинобудівельний завод ім. В.І. Леніна». Ліквідований 

згідно з постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 4 жовтня 2002 р. Ос-

новна продукція – автотрансформатори і побутові електровироби.

Накази директора з основної діяльності та особового складу. Протоколи за-

сідань президії постійно діючих виробничих нарад. Паспорт заводу. Техпромфін-

плани, плани з праці, виробничі плани. Звіти про основну діяльність та капіталь-

ні вкладення. Розрахунок виробничої потужності заводу. Положення про оплату 

праці та преміювання робітників, ІТР та службовців. Спеціалізовані норми витрати 

матеріалів і розцінки на виробництво продукції. Плани науково-дослідних і дослід-

но-конструкторських робіт, організаційно-технічних заходів, технічного переос-
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нащення, науково-технічного прогресу і підвищення ефективності виробництва. 
Документи про раціоналізацію і винахідництво. Інформація, статистичний звіт про 
впровадження бригадної форми організації праці. Штатні розклади. Довідки, вис-
новки про фінансово-господарську діяльність підприємства. Документи (плани, 
аналізи, звіти) про охорону праці, техніку безпеки, виробничий травматизм. Осо-
бові рахунки, відомості нарахування заробітної платні працівникам і службовцям.

Криворізький електрозавод

Криворожский электрозавод

Ф. Р-6053, 400 од. зб., 1965–1975 рр. Описи. Укр., рос. мови.

У січні 1965 р. управління гірничорудної промисловості Придніпровського раднаргоспу поча-

ло будівництво в м. Кривому Розі центральних майстерень з ремонту та виробництва елект-

рообладнання.

Відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 3 грудня 1965 р. № 1038 центральні майс-

терні, що знаходилися у стані будівництва, були передані Міністерству електротехнічної про-

мисловості СРСР і на їх базі збудований Криворізький електрозавод Всесоюзного об’єднання 

«Головелектроремонт» Міністерства електротехнічної промисловості СРСР.

Основна продукція – електротехнічна апаратура та електроприлади, ремонт електродвигунів 

і трансформаторів.

Накази та розпорядження з основної діяльності. Протоколи засідань технічної 
ради. Техпромфінплани, плани з праці. Перспективні плани розвитку виробництва 
заводу та впровадження наукової організації праці. Статистичні звіти про виконан-
ня планів з праці, собівартості товарної продукції. Техніко-економічні показники, 
протоколи узгодження оптових цін на продукцію та норм витрат основних і допо-
міжних матеріалів. Документи про впровадження винаходів, раціоналізаторських 
пропозицій, розрахунки економічного ефекту від них. Кошториси загальнозавод-
ських витрат на освоєння нової техніки і виробів. Звіти та інформації про проведену 
роботу з наукової організації праці. Плани заходів з охорони праці, техніки безпе-
ки, звіти про нещасні випадки. Статистичні звіти про чисельність адміністративно-
управлінського персоналу, робітників за професіями, тарифними розрядами, фор-

мами і системами оплати праці. Документи заводського комітету профспілок.

Орендне підприємство «Дніпропетровський радіозавод». Акціонерне това-

риство відкритого типу «Концерн «Весна» і конструкторське бюро «Весна» 

(об’єднаний фонд)

Арендное предприятие «Днепропетровский радиозавод». Акционерное об-

щество открытого типа «Концерн «Весна» и конструкторское бюро «Весна» 

(объединённый фонд)

Ф. Р-4382, 1202 од. зб., 1945–1996 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Засновано згідно з розпорядженням РНК СРСР від 30 жовтня 1945 р. Підпорядковувалося 

Міністерству місцевої промисловості УРСР, з 1953 р. – Міністерству місцевої та паливної про-

мисловості УРСР, з 1957 р. – Дніпропетровському раднаргоспу, з 1963 р. – Придніпровському 

раднаргоспу, з 1965 р. – Міністерству радіопромисловості СРСР, з 1974 р. – Міністерству про-

мисловості засобів зв’язку СРСР. 

Наказом Міністерства радіопромисловості СРСР від 1 січня 1990 р. перейменований в Дніпропет-

ровський радіозавод. Виробниче об’єднання «Весна» Міністерства радіопромисловості СРСР.

З 1 вересня 1991 р. – Орендне підприємство «Дніпропетровський радіозавод» Науково-ви-

робничого об’єднання орендних відносин «Весна» Міністерства радіопромисловості СРСР. 

З жовтня 1991 р. – Орендне підприємство «Дніпропетровський радіозавод». Акціонерне то-

вариство відкритого типу «Концерн «Весна» Міністерства машинобудування військово-про-

мислового комплексу та конверсії України.

Продукція заводу – радіоприймачі, телевізори, радіостанції, приймачі супутникових телепе-

редач.

Накази директора з основної діяльності. Протоколи технічних нарад. Паспорт 

радіозаводу. Техпромфінплани. Плани впровадження прогресивної технології та 
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автоматизації виробничих процесів. Затверджені ліміти з виробництва, прибутку 

та собівартості товарної продукції. Звіти про виконання планів випуску продукції, 

основну діяльність, капітальне будівництво, виконання норм виробітку та стану 

нормування праці. Зведені норми витрат матеріалів для виготовлення телевізорів, 

радіоприймачів. Документи про надходження та впровадження винаходів та ра-

ціоналізаторських пропозицій. Альбоми креслень вузлів телевізора «Весна» та 

радіоприймачів. Листування з науково-дослідними інститутами, підприємствами 

та установами про розробку технічної документації. Колективні договори. Штатні 

розклади, кошториси адміністративно-управлінських витрат. Плани роботи з кад-

рами інженерно-технічних працівників. Документи про соціалістичне змагання з 

Грозненським радіотехнічним заводом, про роботу шкіл передового досвіду. Доку-

менти заводського комітету профспілок.

Дніпропетровський паровозоремонтний завод Всесоюзного об’єднання 

ремонтних заводів Наркомату шляхів сполучення СРСР

Днепропетровский паровозоремонтный завод Всесоюзного объединения 

ремонтных заводов Наркомата путей сообщения СССР

Ф. Р-2248, 56 од. зб., 1931–1941 рр. Опис. Каталог. Укр., рос. мови.

Діяльність підприємства простежується протягом 1931–1941 рр.

Збірник нормативів міряльних та різальих інструментів. Інструкції, технічні 

умови, креслення для виготовлення гранат, артснарядів. Листування з Наркома-

том шляхів сполучення СРСР, Сталінською залізницею про допуск осіб до таємного 

виробництва, з особового складу. Списки працівників спеццехів заводу. Особові 

справи працівників.

Дніпропетровський електровозобудівельний завод

Днепропетровский электровозостроительный завод

Ф. Р-4593, 1401 од. зб., 1933–1937, 1943–1977 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови.

Створений у 1933 р. під назвою Дніпропетровський паровозоремонтний завод. Підпорядко-

вувався Наркомату важкої промисловості СРСР, з 1943 р. – Наркомату ( з 1946 р. – Міністер-

ству) чорної металургії СРСР, з 1957 р. – Дніпропетровському раднаргоспу, з 1963 р. – Придні-

провському раднаргоспу, з 1966 р. – Міністерству електротехнічної промисловості СРСР. 

У 1958 р. перейменований в електровозобудівельний завод.

Продукція заводу – електровози, обладнання для металургійної промисловості, електричні ма-

шини, вагонетки, запасні частини для ремонту електровозів і сільськогосподарських машин.

Постанови, розпорядження, накази, рішення, вказівки Наркомату вугільної 

промисловості СРСР, Дніпропетровського обкому КП(б)У, управління ППО про будів-

ництво заводу, мобілізаційні замовлення, охорону, протипожежні і профілактичні 

заходи на підприємстві, допуск осіб до таємної роботи, з особового складу (1933–

1937). Статут заводу. Накази та розпорядження. Виробничі програми, техпромфінп-

лани, плани з праці, собівартості продукції. Статистичні звіти про виконання вироб-

ничих планів. Техніко-економічні показники роботи заводу. Довідки, інформація, 

акти про стан організації праці, технічне нормування, підготовку до переходу на 

7-годинний робочий день. Документи про раціоналізацію та винахідництво. Листу-

вання з міністерствами та Головним управлінням електротехнічної промисловості 

про виробництво електровозів та підйомно-транспортного електрообладнання, під-

готовку експонатів до ВДНГ СРСР. Статистичні звіти про нещасні випадки, пов’язані 

з виробництвом, відомості про заходи з охорони праці. Звіти про капбудівництво, з 

основної діяльності. Акти приймання до експлуатації об’єктів закінчених будівниц-

твом. Штатні розклади. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Докумен-

ти про соцзмагання. Документи відділу кадрів та профспілкового комітету.
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Дніпродзержинський вагонобудівельний завод ім. газети «Правда»

Днепродзержинский вагоностроительный завод им. газеты «Правда»

Ф. Р-2236, 1871 од. зб., 1940–1941, 1943–1972 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Введений в дію як вагонобудівельне відділення Дніпропетровського металургійного заводу 

ім. Ф. Дзержинського у 1925 р. У травні 1927 р. виділився у самостійне підприємство, якому 

було присвоєне ім’я газети «Правда». Підпорядковувався ВРНГ СРСР, з 1932 р. – Наркомату 

важкої промисловості СРСР, з 1937 р. – Наркомату машинобудування СРСР, з 1945 р. – Нарко-

мату (з 1946 р. – Міністерству) транспортного машинобудування СРСР, з 1957 р. – Дніпропет-

ровському раднаргоспу, з 1963 р. – Придніпровському раднаргоспу, з 1966 р. – Міністерству 

важкого, енергетичного та транспортного машинобудування СРСР.

Основна продукція – платформи різних типів, піввагони, вагони для перевезення сипучих 

вантажів, нафтобітуму, гарячого чавуну, агломерату, гранульованої сажі.

Накази та розпорядження. Протоколи засідань президії постійно діючих ви-

робничих і технічних нарад. П’ятирічний та семирічний плани розвитку заводу. Тех-

промфінплани, плани з виробництва, праці, кооперованого постачання. Статис-

тичні звіти про виконання планів виробництва, собівартість продукції, розвиток і 

впровадження нової техніки, з основної діяльності. Основні техніко-економічні по-

казники відновлення (1954) та виробничої діяльності підприємства. Технічні умо-

ви про переведення вагонів західноєвропейського типу з колії 1435 мм на колію 

1524 мм. Протоколи, акти, довідки, звіти про створення та випробовування до-

слідних зразків вагонів, платформ та інших видів рухомого складу. Документи про 

виготовлення продукції на експорт. Звіти з науково-дослідних робіт. Положення 

про почасово-преміальну систему оплати праці. Проектне завдання та кошториси 

реконструкції і розширення заводу. Документи про капітальне будівництво. Штат-

ні розклади, кошториси адміністративно-господарських витрат. Довідки, звіти про 

стан охорони праці, техніку безпеки, виробничий травматизм. Документи про ро-

боту з кадрами, соцзмагання. Списки працівників, премійованих за підсумками 

соцзмагання, характеристики передовиків виробництва. Документи профспілко-

вого комітету.

Дніпропетровський стрілочний завод

Днепропетровский стрелочный завод

Ф. Р-5962, 1208 од. зб., 1943–1989 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Заснований у 1936 р. У 1957 р. перейменований в Державний Союзний Нижньодніпровський 

стрілочний завод, з 1968 р. – Дніпропетровський стрілочний завод. Підпорядковувався Нар-

комату (з 1946 р. – Міністерству) шляхів сполучення СРСР. Продукція підприємства – посилені 

стрілочні переводи, перехресні переводи, глухі перетини.

Накази Міністерства шляхів сполучення СРСР. Накази, розпорядження 

директора заводу з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад та прове-

дення «днів якості». Техпромфінплани, план соціального розвитку колективу на 

11-ту п’ятирічку. Звіти з основної діяльності, статистичні звіти про роботу металур-

гійних цехів. Норми часу та розцінки на продукцію підприємства. Документи про 

наукову організацію праці, оргтехзаходи, раціоналізацію та винахідництво. Доку-

менти про капітальне будівництво заводу. Питомі норми витрат палива, тепло- та 

електроенергії та звіти про їх виконання. Штатні розклади, кошториси адміністра-

тивно-управлінських витрат. Звіти про нещасні випадки, пов’язані з виробництвом, 

про освоєння коштів на охорону праці і техніку безпеки. Плани, списки, доповіді, 

звіти про роботу з кадрами. Колективні договори та матеріали перевірок їх вико-

нання. Документи про соцзмагання і участь у Республіканському огляді економії і 

сбереженні матеріальних та енергетичних ресурсів. Документи про роботу завод-

ського комітету профспілок.
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Дніпропетровський електротехнічний завод «Світлофор»

Днепропетровский электротехнический завод «Светофор»

Ф. Р-4812, 828 од. зб., 1929, 1932–1978 рр. Описи. Укр., рос. мови.

У 1929 р. телеграфні майстерні Катеринославської залізниці були перейменовані у елек-

тротехнічний ремонтний завод. Підпорядковувався Управлінню залізниці, з 1943 р. – тресту 

«Транссигналзв’язок» Наркомату (з 1946 р. – Міністерства) шляхів сполучення СРСР. Продук-

ція заводу – обладнання для забезпечення безпеки руху потягів.

Накази з основної діяльності. Виробничі плани, техпромфінплани, плани 

з праці, п’ятирічні плани розвитку заводу. Плани впровадження передової техно-

логії, механізації та автоматизації виробничих процесів. Звіти про розвиток під-

приємства, впровадження нової техніки. Річні звіти про експлуатацію, капітальне 

будівництво (1929–1940). Акт збитків, заподіяних виробництву в роки нацист ської 

окупації. Штатні розклади, кошториси адміністративно-господарських витрат. По-

ложення про преміювання працівників. Документи про соцзмагання та роботу за-

водського комітету профспілок.

Державний машинобудівельний завод № 12, м. Дніпропетровськ

Государственный машиностроительный завод № 12, г. Днепропетровск

Ф. Р-3927, 20 од. зб., 1943–1946 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Почав діяти з жовтня 1943 р. як Державний машинобудівельний завод № 165, з січня 1944 р. –

Державний машинобудівельний завод № 12 Державного Союзного тресту № 41 Наркомату 

(з 1946 р. – Міністерства) авіаційної промисловості СРСР. Припинив діяльність у 1947 р.

Накази Наркомату авіаційної промисловості СРСР щодо діяльності заво-

ду. Накази та розпорядження тресту № 41 та заводу з основної діяльності. Плани 

з виробництва та звіти про їх виконання. Звіти про роботу з кадрами, штатні 

розклади.

Дніпропетровський комбайновий завод ім. К. Ворошилова

Днепропетровский комбайновый завод им. К. Ворошилова

Ф. Р-3708, 2570 од. зб., 1932–1941, 1943–1989 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови.

У лютому 1918 р. був націоналізований Катеринославський машинобудівельний завод. 

З 1928 р. – завод «Пресбуд» ВРНГ СРСР. У 1930 р. завод № 79 ім. К. Ворошилова. Підпорядко-

вувався Наркомату важкої промисловості СРСР, з 1933 р. – Наркомату оборонної промисло-

вості СРСР, з 1940 р. – Наркомату боєприпасів СРСР, з 1946 р. – Міністерству сільськогоспо-

дарського машинобудування СРСР.

З 1955 р. – Дніпропетровський завод сільськогосподарського машинобудування Міністерства 

тракторного і сільськогосподарського машинобудування СРСР, з 1957 р. – Дніпропетровського 

раднаргоспу, з 1963 р. – Придніпровського раднаргоспу, з 1966 р. – Міністерства тракторного і 

сільськогосподарського машинобудування СРСР. З 1975 р. – Дніпропетровський комбайновий 

завод ім. К. Ворошилова Міністерства тракторного і сільськогосподарського машинобудуван-

ня СРСР. Продукція заводу – сільськогосподарські машини та запасні частини до них. 

Постанови, накази, директиви РНК СРСР, Ради Міністрів СРСР, Наркоматів 

оборонної промисловості та боєприпасів, Міністерства тракторного і сільськогос-

подарського машинобудування СРСР. Накази директора заводу та службові запис-

ки з основної діяльності та особового складу. Протоколи засідань технічної ради, 

оперативних нарад. Техпромфінплани, виробничі плани, плани з праці, фонду 

заробітної платні, собівартості продукції заводу, соціального розвитку колективу 

підприємства. Річні звіти про виконання виробничих планів, планів з праці. Ста-

тистичні звіти про виконання виробничих планів, планів з продукції, норм витрат 

сировини і матеріалів. Листування з Міністерством сільськогогосподарського ма-

шинобудування СРСР, Головгрунтмашом, проектними інститутами з питань вико-

нання планів з праці та заробітної платні, нових технологій та проектування машин. 

Документація про впровадження нової техніки, винахідництво і раціоналізацію, 
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дослідно-конструкторські та науково-дослідницькі роботи спеціального конструк-

торського бюро. Штатні розклади, кошториси адміністративно-господарських вит-

рат. Титульні списки та кошториси капітального будівництва. Протоколи засідань 

НТТ. Колективні договори. Соціалістичні зобов’язання, документація про розгляд 

підсумків соцзмагання. Річні звіти про чисельність робітників і службовців та пла-

ни підготовки і підвищення кваліфікації кадрів. 

Дніпропетровський завод «Автозапчастина»

Днепропетровский завод «Автозапчасть»

Ф. Р-5920, 275 од. зб., 1944–1946 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Дніпропетровський механічний завод «Запчастина» організований у червні 1944 р. на базі 

заводу «Автоприцеп», який функціонував до війни. У 1947 р. завод перейменований у Дніпро-

петровський ремонтно-механічний завод, у 1948 р. – Дніпропетровський ремонтний завод. З 

1958 р. – Дніпропетровський ремонтний завод автотракторних деталей, з 1960 р. – Дніпропет-

ровський завод автотракторних деталей, з 1966 р. – Дніпропетровський завод «Автозапчастина».

Підпорядковувався Наркомату землеробства УРСР, з 1946 р. – Міністерству сільського 

господарства та заготівель УРСР, з 1948 р. – Міністерству сільського господарства УРСР, 

з 1953 р. – Міністерству сільського господарства та заготівель УРСР, з 1954 р. – Міністерству 

сільського господарства УРСР, з 1958 р. – Дніпропетровському раднаргоспу, з 1963 р. – При-

дніпровському раднаргоспу, з 1966 р. – Міністерству автомобільної промисловості УРСР. Про-

дукція заводу – запасні частини до автомобілів та тракторів.

Накази з основної діяльності. Протоколи засідань технічної ради та ради науко-

во-технічного товариства. Техпромфінплани, виробничі плани, звіти про виконання 

планів та з основної діяльності. Розрахунки виробничої потужності і рівня механіза-

ції заводу. Техніко-економічні показники роботи підприємства. Документи про раціо-

налізацію і винахідництво. Штатні розклади, кошториси адміністративно-управлінсь-

ких витрат. Документи про охорону праці, техніку безпеки, кадрову роботу. 

Нижньодніпровський трактороремонтний завод ім. Л. Красіна

Нижнеднепровский трактороремонтный завод им. Л. Красина

Ф. Р-2270, 128 од. зб., 1931–1938, 1953–1954 рр. Опис. Каталог. Рос., укр. мови.

Будівництво заводу розпочалось у 1930 р. під назвою Нижньодніпровський державний ав-

торемонтний, канатний та ланцюговий завод ім. Красіна тресту з виробництва автомобілів, 

мотоциклів і велосипедів «Автомотовелотрест» ВРНГ України, з лютого 1932 р. Наркомату 

важкої промисловості СРСР. 

З липня 1933 р. – Мотороремонтний завод ім. Красіна тресту «Укртрактороремонт», з травня 

1934 р. – Головного зернового управління «Головзерно» Наркомату землеробства СРСР.

З травня 1936 р. – Трактороремонтний завод ім. Красіна Наркомату машинобудування СРСР, 

з 1946 р. – Міністерства машинобудування УРСР. У 1954 р. завод увійшов до складу Дніпропет-

ровського паровозоремонтного заводу.

Накази, директиви, інструкції Наркомату машинобудування СРСР. Витяги 

з протоколів засідань обкому, міському КП(б)У. Листування щодо реконструкції за-

воду, мобілізаційних завдань, військових замовлень, з особового складу. Мобілі-

заційні плани (1931–1938). Річні звіти. Штатний розклад. Документи про приєднан-

ня заводу до Дніпропетровського паровозоремонтного заводу (1953–1955).

Нижньодніпровський об’єднаний автотракторний та канатний завод

Нижнеднепровский объединённый автотракторный и канатный завод

Ф. Р-2269, 16 од. зб., 1930–1931 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Діяльність підприємства простежується протягом 1930–1931 рр. Підпорядковувалося Ук-

раїнському об’єднанню металообробної промисловості «Укрмето».

Накази і директиви Українського об’єднання «Укрмето». Листування з «Укр-

мето» з питань виконання військових замовлень, організації протиповітряної обо-

рони та охорони підприємств.



247

Нижньодніпровський канатний завод

Нижнеднепровский канатный завод

Ф. Р-2268, 15 од. зб., 1928–1931 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Діяльність підприємства простежується протягом 1928–1931 рр. Підпорядковувалося 

Українському тресту масового виробництва «Укртрестмас».

Накази та обіжники тресту. Промислово-фінансові плани. Акти перевірки 
ведення таємного діловодства. Листування з трестом та іншими організаціями 
щодо виконання мобілізаційних завдань, з особового складу.

Дніпропетровський машиноремонтний завод № 8

Днепропетровский машиноремонтный завод № 8

Ф. Р-2947, 35 од. зб., 1930–1936 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Діяльність підприємства простежується протягом 1930–1936 рр. Підпорядковувалося Всесо-

юзному промисловому тресту «Реммаштрест».

Постанови Ради Народних Комісарів СРСР, обіжники, інструкції тресту. 
Виробничо-фінансові звіти про діяльність заводу. Особові розрахункові картки 
робітників і службовців. Відомості нарахування заробітної платні.

Нікопольський ремонтно-механічний завод

Никопольский ремонтно-механический завод

Ф. Р-6377, 115 од. зб., 1946–1978 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Діяв з 1964 р. Підпорядковувався будівельно-монтажному тресту «Нікопольбуд», з 1966 р. – 

тресту «Укрсільбудмеханізація» Міністерства сільського будівництва УРСР.

Накази директора з основної діяльності. Проект п’ятирічного плану розвит-
ку заводу на 1971–1975 рр. Плани з праці та собівартості товарної продукції. Доку-
менти про збільшення витрат фонду заробітної платні. Звіти про наявність, облік, 
плинність та розподіл кадрів. Колективні договори.

Механічний чавуноливарний завод Нейфельда, с. Софіївка Олександрів-
ського повіту Катеринославської губернії
Механический чугунолитейный завод Нейфельда, с. Софиевка Алексан-

дровского уезда Екатеринославской губернии

Ф. Р-3625, 1 од. зб., 1919 р. Опис. Каталог. Рос. мова.

Існував з 1870 р., діяльність простежується протягом 1919 р. Виробляв землеробні машини та 

сільськогосподарське знаряддя.

Відомості про місцезнаходження заводу та продукцію, яку виробляло під-
приємство, про постачання паливом. 

Електромеханічний завод Дніпропетровського обласного комітету покра-
щення побуту студентів вищих учбових і технічних закладів
Электромеханический завод Днепропетровского областного комитета 

улучшения быта студентов высших учебных и технических заведений

Ф. Р-2946, 88 од. зб., 1930–1937 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Діяльність простежується протягом 1930–1937 рр. Продукція заводу – запасні частини до 

сільськогосподарських машин. Ліквідований завод у 1937 р.

Накази з основної діяльності та особового складу. Протоколи технічних на-
рад. Виробничі плани, звіти про виконання планів. Плани і кошториси будівельних 
робіт. Акти огляду і прийняття споруд заводу, перевірки стану цехів, технічного 
випробування виробів заводу. Списки працівників заводу. Особові рахунки та 
карт ки працівників.



248

Павлоградський валко-механічний завод

Павлоградский валко-механический завод

Ф. Р-4590, 5 од. зб., 1940–1941 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Діяльність підприємства простежується протягом 1940–1941 рр. Підпорядковувалося тресту 

«Валкомашинобудування» Наркомату місцевої промисловості УРСР.

Статистичні звіти про стан роботи підприємства. Бухгалтерські звіти про ос-

новну діяльність.

Валко-бричечне виробництво при Дніпропетровському комітеті боротьби 

з безробіттям

Валко-бричечное производство при Днепропетровском комитете борьбы 

с безработицей

Ф. Р-2949, 4 од. зб., 1929, 1933–1934 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Діяльність підприємства простежується протягом 1929, 1933–1934 рр. 

Особові картки, відомості про заробітну платню.

Синельниківський ресорний завод ім. Комінтерну

Синельниковский рессорный завод им. Коминтерна

Ф. Р-4945, 458 од. зб., 1944–1977 рр. Описи. Укр., рос. мови.

У 1918 р. була націоналізована приватна ковальська майстерня і перетворена на завод 

ім. Комінтерну. Документи довоєнних часів не збереглися. Завод поновив свою діяльність у 

1943 р. У 1973 р. перейменований у Синельниківський ресорний завод ім. Комінтерну.

Підпорядковувався Наркомату (з 1946 р. – Міністерству) місцевої промисловості УРСР, 

з 1954 р. – Міністерству місцевої і паливної промисловості УРСР, з 1957 р. – Дніпропетровсько-

му раднаргоспу, з 1963 р. – Придніпровському раднаргоспу, з 1966 р. – Міністерству автомо-

більної промисловості СРСР. Основна продукція – ресори для КРАЗів.

Накази, розпорядження, рішення Міністерства місцевої промисловості 

УРСР, республіканського тресту «Валкобудування», управління машинобудівель-

ної промисловості. Наказ Наркомату місцевої промисловості УРСР про випуск 

товарів широкого вжитку (1945). Накази директора заводу. Протоколи технічних 

нарад, висновки про перегляд проекту реконструкції та розширення заводу. Тех-

промфінплани, плани випуску і реалізації валової продукції, звіти про виконання 

планів з основної діяльності та про кадрову роботу. Доповідні записки про роботу 

заводу за 1944 р. Акти передачі-прийняття заводу у зв’язку зі зміною керівництва. 

Листування з РМ УРСР з питань виконання виробничих програм, використання ви-

робничих потужностей заводу, кошториси та штатні розклади. Колективні догово-

ри. Протоколи засідань заводського комітету профспілок.

Комунальне підприємство «Дніпропетровський металомеханічний завод»

Коммунальное предприятие «Днепропетровский металломеханический 

завод»

Ф. Р-6531, 550 од. зб., 1963-2003 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Створений згідно з розпорядженням Придніпровського раднаргоспу від 5 квітня 1963 р. 

№ 472-р. З лютого 2002 р. – Комунальне підприємство «Дніпропетровський металомеханіч-

ний завод» Дніпропетровської обласної Ради. Продукція заводу – замки різні. У зв’язку з від-

сутністю фінансово-господарської діяльності завод став банкрутом і рішенням Дніпропетров-

ської обласної Ради від 17 січня 2003 р. № 125-р. та наказом керівництва заводу від 11 квітня 

2003 р. № 13 був ліквідований.

Накази директора з особового складу. Відомості нарахування заробітної 

платні. Особові рахунки працівників підприємства.
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Дніпропетровський завод « Металоштамп»

Днепропетровский завод «Металлоштамп»

Ф. Р-6538, 302 од. зб., 1950–1989 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Діяльність заводу простежується з 1950–1989 рр. З 1950 р. мав назву Промисловий комбінат 

Червоногвардійського району, з 1958 р. – Червоногвардійський районний промисловий комбі-

нат, з 1963 р. – Дніпропетровський завод «Металоштамп». Припинив свою діяльність у 1989 р.

Штатні розклади. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Колективні 

договори. Особові рахунки працівників та відомості нарахування заробітної платні.

Дніпропетровський завод металевих виробів та фурнітури

Днепропетровский завод металлических изделий и фурнитуры

Ф. Р-3811, 42 од. зб., 1946–1955 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Утворений у 1946 р. Підпорядковувався обласному управлінню промислових товарів Мініс-

терства легкої промисловості УРСР, з 1954 р. – Українському тресту машинодеталебудування 

Міністерства промисловості товарів широкого попиту УРСР.

Продукція заводу – цвяхи для взуття.

Згідно з наказом Міністерства промисловості товарів широкого попиту УРСР від 24 червня 

1955 р. № 276 завод був ліквідований.

Накази. Техпромфінплани, річні звіти. Штатні розклади та кошториси. 

Дніпропетровський експериментальний завод спортивних металовиробів

Днепропетровский экспериментальный завод спортивных металлоизделий

Ф. Р-6209, 202 од. зб., 1947–1973 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Дата заснування не встановлена. Поновив свою діяльність у 1946 р. До 1968 р. мав назву Дні-

пропетровський виробничий комбінат. З 1 січня 1968 р. – Дніпропетровський завод спортив-

них металовиробів, з серпня 1970 р. – Дніпропетровський експериментальний завод спортив-

них металовиробів Дніпропетровської обласної ради Всесоюзного фізкультурно-спортивного 

товариства «Динамо».

Накази керівників комбінату та заводу. Техпромфінплани, плани з вироб-

ництва та собівартості товарної продукції. Статистичні звіти про виконання норм 

виробітку, основну діяльність. Аналіз господарської діяльності промкомбінату. 

Норми часу та розцінки на продукцію підприємства. Документи про надходження 

та впровадження раціоналізаторських пропозицій, з охорони праці і техніки без-

пеки, роботу з кадрами та роботу заводського комітету профспілок. 

Верхньодніпровський чавуноливарний завод ім. Першого Травня

Верхнеднепровский чугунолитейный завод им. Первого Мая

Ф. Р-4750, 397 од. зб., 1947–1981 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Дата заснування не встановлена. Поновив свою роботу після окупації у 1943 р. Підпорядко-

вувався управлінню місцевої промисловості виконкому Дніпропетровської обласної ради 

депутатів трудящих, з 1963 р. – тресту «Дніпробудматеріали» Придніпровського раднаргос-

пу, з 1966 р. – Головному управлінню ремонтно-механічних підприємств і заводів санітарно-

технічного обладнання «Укрголовмехсантехпром» Міністерства промисловості будівельних 

матеріалів УРСР. Продукція заводу – санітарно-технічні прилади та обладнання.

Накази, розпорядження директора заводу з основної діяльності та особово-

го складу. Протоколи технічних нарад. Плани, звіти про виробництво промислової 

продукції, з праці та фонду заробітної платні, собівартості валової і товарної про-

дукції. Основні техніко-економічні показники випуску валової продукції. Проекти і 

основні показники п’ятирічних планів. Плани та звіти про впровадження і розвиток 

нової техніки, соціально-економічний розвиток заводу, дотримання норм витрат 

палива, теплоенергії, електроенергії. Штатні розклади, кошториси адміністратив-

но-господарських витрат. Аналізи виробничо-господарської діяльності заводу. Ко-
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лективні договори. Розрахунки основних показників для преміювання робітників. 

Довідки про підсумки соцзмагання та про висновки проведення комуністичних су-

ботників. Документи заводського комітету профспілок.

Котельно-радіаторний завод Дніпропетровської обласної житлово-коопе-

ративної контори, м. Дніпропетровськ

Котельно-радиаторный завод Днепропетровской областной жилищно-коо-

перативной конторы, г. Днепропетровск

Ф. Р-2950, 53 од. зб., 1930–1934 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Діяльність підприємства простежується протягом 1930–1934 рр.

Постанови РНК УСРР про роботу промисловості будівельних матеріалів. 

Накази та розпорядження з основної діяльності та особового складу. Протоколи 

технічних нарад. Промислово-фінансові плани і звіти. Списки робітників і служ-

бовців. Особові рахунки працівників. Заяви, акти, листування.

Катеринославський збройовий завод Головного управління військової 

промисловості

Екатеринославский оружейный завод Главного управления военной про-

мышленности

Ф. Р-1251, 1 од. зб., 1921 р. Опис. Рос., укр. мови.

Діяльність підприємства простежується протягом 1921 р.

Листування з Одинківським волосним виконкомом. Рапорти та акти про по-

вернення землі, що належала збройовому заводу.

Дніпродзержинське виробниче об’єднання «Азот»

Днепродзержинское производственное объединение «Азот»

Ф. Р-6061, 968 од. зб., 1965–1987 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови.

У жовтні 1965 р. Дніпродзержинський азотно-туковий завод був реорганізований в хіміч-

ний комбінат Міністерства хімічної промисловості УРСР. У грудні 1975 р. перейменований 

в Дніпродзержинське виробниче об’єднання «Азот» Міністерства хімічної промисловості 

СРСР, з 1981 р. – Міністерства по виробництву мінеральних добрив СРСР. Основне завдання 

заводу – виробництво азотних добрив, хлороорганічної і іншої хімічної продукції.

Постанови, розпорядження, накази РМ УРСР, Міністерств хімічної промисло-

вості СРСР та УРСР, Українського виробничого об’єднання «Укразот» щодо діяль-

ності комбінату. Накази директора з основної діяльності. Протоколи засідань Ради 

директорів об’єднання «Укразот». Статут комбінату. Техпромфінплани, відомості 

про розробку і виконання планів соціального та економічного розвитку колективу. 

П’ятирічні плани виробництва і реалізації продукції. Розрахунки планового фонду 

заробітної платні. Норми витрат хімічної сировини та матеріалів для виробництва 

продукції. Плани, звіти про впровадження нової техніки, механізацію, автомати-

зацію робіт, модернізацію устаткування, поліпшення охорони праці. Акти та доку-

менти до них про приймання до експлуатації пускових комплексів виробництва. 

Документи про капітальне будівництво. Списки працівників, нагороджених орде-

нами та медалями. Колективні договори, документи про соцзмагання.

Дніпродзержинський хімічний комбінат

Днепродзержинский химический комбинат

Ф. Р-4401, 1191 од. зб., 1938–1940, 1943–1970 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Будівництво Дніпродзержинського азотно-тукового заводу розпочалось відповідно до постанови 

Наркомату важкої промисловості СРСР від 17 жовтня 1933 р. № 714. Почав діяти з квітня 1938 р.
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Підпорядковувався Наркомату (з 1946 р. – Міністерству) хімічної промисловості СРСР, 

з 1957 р. – Дніпропетровському раднаргоспу, з 1963 р. – Придніпровському раднаргоспу. 

Згідно з розпорядженням Придніпровського раднаргоспу від 16 жовтня 1965 р. завод був ре-

організований в Дніпродзержинський хімічний комбінат, з 1966 р. підпорядковувався Мініс-

терству хімічної промисловості СРСР.

Виробляє мінеральні добрива для потреб сільського господарства на базі сировини, що пос-

тавляють коксохімічні підприємства м. Дніпродзержинська.

Постанови, накази Міністерства хімічної промисловості СРСР, Головного уп-

равління азотної та хімічної промисловості СРСР, Придніпровського раднаргоспу 

щодо діяльності заводу. Накази директора та розпорядження головного інженера 

заводу з основної діяльності. Протоколи технічних нарад, засідань енергетичної 

секції. Техпромфінплани, плани з праці, фонду заробітної платні. Довідки та звіти 

про виконання планів з виробництва, норм витрат сировини і матеріалів, розви-

ток і упровадження нової техніки. Звіти з основної діяльності, заключні баланси. 

Норми часу, розцінки на основні і допоміжні види робіт. Звіти та статистичні звіти 

про роботу центральної лабораторії, надходження і впровадження винаходів та 

рацпропозицій. Статистичні звіти про витрати палива, тепло- та електроенергії. 

Акт про приймання до експлуатації виробничих потужностей цехів і дослідно-про-

мислових установок. Документи щодо вивчення та впровадження досвіду праці 

стаханівців. Відомості і розрахунки планового фонду заробітної платні, тривалості 

робочого часу, відпусток, тарифних ставок. Документи про роботу заводського ко-

мітету профспілок.

Дніпропетровський завод Всесоюзного державного автогенного тресту 

(ВАТ)

Днепропетровский завод Всесоюзного государственного автогенного трес-

та (ВАТ)

Ф. Р-2130, 89 од. зб., 1924–1936 рр. Опис. Каталог. Рос., укр. мови.

До 1926 р. мав назву Катеринославський киснево-ацетиленовий завод «Перун» губернської 

ради народного господарства, потім «Металооб’єднання». З 1926 р. – Дніпропетровський 

киснево-ацетиленовий завод «Перун» тресту хімічної промисловості. З 1929 р. – Дніпропет-

ровський завод російсько-американського акціонерного товариства стиснених газів «РАгаз». 

З 1931 р. – Дніпропетровський завод Всесоюзного державного автогенного тресту (ВАТ) Нар-

комату важкої промисловості СРСР.

Постанова Наркомату праці СРСР про передачу заводу «Перун» в підпоряд-

кованість ВРНГ СРСР. Циркуляр спеціального відділу ОДПУ СРСР про облік зброї, 

боєприпасів та вибухових матеріалів в цивільних відомствах. Постанови та ви-

тяги з протоколів засідань обласного та міського комітетів КП(б)У про підготов-

ку до призову військовозобов’язаних, порядок бронювання робочої сили, облік 

військовозобов’язаних, боротьбу з крадіжками, поліпшення побутових умов інже-

нерно-технічних працівників, виробниче навчання. Накази правління тресту «ВАТ» 

з мобілізаційних питань, спецзамовлень, з особового складу. Мобілізаційні плани. 

Листування з уповноваженим ВРНГ СРСР, «Металооб’єднанням», правлінням трес-

ту «ВАТ», міськрадою, військовими комісаріатами, заводами та іншими установа-

ми про постачання сировиною і киснем, охорону заводу, роботу з командирським 

складом запасу та іноземними спеціалістами, таємне діловодство, з особового 

складу. Список співробітників заводу та осіб, що мають допуск до таємної роботи.

Дніпропетровський кисневий завод

Днепропетровский кислородный завод

Ф. Р-6265, 177 од. зб., 1954–1973 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Став до дії у 1954 р. Підпорядковувався Міністерству хімічної промисловості СРСР, з 1957 р. – 

Дніпропетровському раднаргоспу, з 1963 р. – Придніпровському раднаргоспу, з 1965 р. – Мініс-
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терству хімічної промисловості УРСР, з 1970 р. – Міністерству хімічної промисловості СРСР.

Збудований для виробництва рідкого кисню, газоподібного ацетилену, рідкого азоту.

Накази і розпорядження. Плани розвитку виробництва. Техпромфінплани 

і звіти про виконання виробничих планів, капітальні вкладення, з основної діяль-

ності. Звіти про дотримання норм витрачання сировини і матеріалів. Документи про 

заходи з охорони праці та нещасні випадки. Статистичні звіти, аналізи впровадження 

винаходів, раціоналізаторських пропозицій. Документи профспілкового комітету.

Орендне підприємство «Дніпропетровський лакофарбовий завод ім. М. Ло-

моносова»

Арендное предприятие «Днепропетровский лакокрасочный завод им. М. Ло-

моносова»

Ф. Р-4642, 1706 од. зб., 1945–1993 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови.

Засновано згідно Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 вересня 1945 р. № 122/106. 

Підпорядковувалося Наркомату (з 1946 р. – Міністерству) хімічної промисловості СРСР, 

з 1957 р. – Дніпропетровському раднаргоспу, з 1963 р. – Придніпровському раднаргоспу, 

з 1966 р. – Міністерству хімічної промисловості УРСР, з 1968 р. – Міністерству хімічної про-

мисловості СРСР. У 1971 р. заводу присвоєне ім’я М. Ломоносова. 

З 1991 р. – Дніпропетровський лакофарбовий завод ім. М. Ломоносова Держхімпрому Украї-

ни, з 1992 р. – Орендне підприємство «Дніпропетровський лакофарбовий завод ім. М. Ломо-

носова» Міністерства промисловості України.

У різні роки до складу заводу були приєднані заводи «Хімпластмас», «Хімтехпром», завод

ім. Чкалова, Нижньодніпровський лакофарбовий завод.

Накази та розпорядження директора заводу з основної діяльності та осо-

бового складу. Протоколи, звіти, інформації постійно діючих виробничих нарад. 

Техпромфінплани, плани з праці, перспективні виробничі плани і статистичні звіти 

про виконання планів випуску продукції і товарів народного вжитку. Документи 

про наукову організацію праці, нову техніку, раціоналізацію і винахідництво, ос-

воєння нових видів промислової продукції та якість продукції, що виробляється. 

Норми витрат сировини на одиницю продукції. Технологічні регламенти на вироб-

ництво різних видів продукції. Статистичні звіти про охорону праці, техніку безпе-

ки, охорону довкілля і природи. Плани і звіти про капітальне будівництво. Звіти про 

витрати палива, тепла та електроенергії. Фінансові плани, кошториси адміністра-

тивно-управлінських витрат, штатні розклади. Документи про роботу з кадрами, 

нагородження; впровадження бригадної форми організації і стимулювання праці, 

про соціалістичне змагання та заводського комітету профспілок. 

Нижньодніпровський лакофарбовий завод, м. Дніпропетровськ

Нижнеднепровский лакокрасочный завод, г. Днепропетровск

Ф. Р-4218, 365 од. зб., 1944–1972 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Реконструйований у 1936 р. Поновив свою діяльність з жовтня 1943 року. Підпорядковувався 

Наркомату (з 1946 р. – Міністерству) місцевої промисловості УРСР, з 1958 р. – Управлінню 

місцевої промисловості виконавчого комітету Дніпропетровської обласної ради депутатів 

трудящих, з 1963 р. – Придніпровському раднаргоспу, з 1966 р. – Міністерству хімічної про-

мисловості УРСР.

Згідно з наказом Мінхімпрому СРСР від 13 березня 1972 р. завод ліквідований, а його ви-

робничі потужності та основні кошти передані Дніпропетровському лакофарбовому заводу 

ім. М. Ломоносова.

Накази тресту «Укрпластмас» відносно діяльності заводу. Накази. Статут та 

паспорт заводу. Протоколи технічних і виробничих нарад. Документи (технічні пла-

ни, титульні списки, звіти, листування) про реконструкцію та відновлення заводу 

(1946–1950). Техпромфінплани, виробничі плани. Перспективні і п’ятирічні плани 

розвитку заводу. Статистичні звіти про виконання виробничих планів, впроваджен-

ня нової техніки, нових видів продукції. Звіти про основну діяльність. Нормативи 
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та розцінки на продукцію підприємства. Штатні розклади, кошториси адміністра-

тивно-управлінських витрат. Протоколи засідань бюро раціоналізації та винахід-

ництва. Інформації, розрахунки, звіти, пояснювальні записки про раціоналізацію 

і винахідництво. Документи про охорону праці та техніку безпеки. Плани капіталь-

них робіт. Звіти про роботу з кадрами.

Суриковий завод, м. Кривий Ріг 

Суриковый завод, г. Кривой Рог

Ф. Р-5867, 240 од. зб., 1944–1974 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Організований у 1944 р. Підпорядковувався Наркомату (з 1946 р. – Міністерству) місце-

вої промисловості СРСР, з 1954 р. – Міністерству місцевої та паливної промисловості УРСР, 

з 1957 р. – Дніпропетровському раднаргоспу, з 1963 р. – Придніпровському раднаргоспу, 

з 1964 р. – Міністерству хімічної промисловості УРСР, з 1970 р. – Міністерству хімічної про-

мисловості СРСР.

Спеціалізація заводу – високоякісний сурик, фарби на суриковому та охровому пігментах.

Накази та розпорядження. Техпромфінплани, плани соціального розвитку 

заводу, організаційно-технічні заходи щодо поліпшення технології виробництва. 

П’ятирічний план на 1971–1975 рр. Статистичні звіти про виконання планів. Доку-

менти про надходження, впровадження винаходів і раціоналізаторських пропози-

цій, про розвиток нової техніки. Затверджені норми витрат сировини і матеріалів 

на виробництво одиниці продукції. Колективні договори, кошториси адміністра-

тивно-управлінських витрат. 

ВАТ «Дніпропобутхім», м. Дніпропетровськ

ОАО «Днепробытхим», г. Днепропетровск

Ф. Р-6494, 550 од. зб., 1961–1994 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Дніпропетровський завод хімічних виробів утворений у 1961 р. на базі заводу «Хімік», лако-

фарбових цехів заводу «Перше травня» і фабрики «П’ятирічка». Підпорядковувався виконавчо-

му комітету Дніпропетровської обласної ради депутатів трудящих, з 1963 р. – Придніпровсько-

му раднаргоспу, з 1966 р. – Міністерству хімічної промисловості УРСР, з 1971 р. – Міністерству 

хімічної промисловості СРСР, з 1992 р. – Міністерству промисловості України. 

З 1994 р. – Відкрите акціонерне товариство «Дніпропобутхім» Міністерства промисловості 

України. Продукція – оліфи, фарби, лаки і вироби побутової хімії.

Накази та розпорядження з основної діяльності. Протоколи засідань технічної 

ради. Техпромфінплани, виробничі плани, плани з праці. Плани організаційно-тех-

нічних заходів, освоєння нових видів виробів, впровадження нової техніки, передо-

вої технології, механізації та автоматизації виробничих процесів. Звіти з основної 

діяльності. Статистичні звіти про виконання виробничих планів, собівартість продук-

ції. Плани і звіти про капітальне будівництво та фінансування капітальних вкладень. 

Питомі норми витрат електричної, теплової енергії, паливно-енергетичний баланс. 

Документи про раціоналізацію і винахідництво. Листування з об’єднанням «Укрпо-

бутхім», облстатуправлінням та іншими організаціями про уточнення і зміни у ви-

робничих планах. Колективні договори. Документи про участь заводу у Всесоюзно-

му соцзмаганні. Документи відділу кадрів та заводського комітету профспілок.

Дніпропетровське виробниче об’єднання «Дніпрошина»

Днепропетровское производственное объединение «Днепрошина»

Ф. Р-4648, 3580 од. зб., 1956–1986 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови.

У 1956 р. почав діяти Дніпропетровський шинний завод Міністерства хімічної промисловості 

СРСР. У 1957 р. переданий Дніпропетровському раднаргоспу, у 1963 р. – Придніпровському 

раднаргоспу, з 1966 р. підпорядковувався Міністерству нафтопереробної і нафтохімічної 

промисловості СРСР. У 1979 р. перейменований у Дніпропетровське виробниче об’єднання 

«Дніпрошина» Міністерства нафтопереробної і нафтохімічної промисловості СРСР. Виробляє 
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покришки для вантажних та легкових автомобілів, автобусів, сільськогосподарських машин, 

великогабаритні шини, мотошини.

Накази та розпорядження директора заводу. Протоколи оперативних, тех-

нічних нарад та нарад з представниками англійських фірм. Техпромфінплани, 

плани з виробництва та праці. Річні звіти про виконання планів, витрати основних 

матеріалів. Акти приймання до експлуатації цехів та заводу. Листування з раднар-

госпами, Міністерствами хімічної промисловості, будівництва, охорони здоров’я, 

Держпланом, Головшинопромом, Техмашімпортом, англійськими фірмами, трес-

том № 17, проектними інститутами, заводами, Дніпроенерго, головним архітек-

тором міста з питань будівництва заводу, про постачання та налагоджування об-

ладнання, приймання закінчених будівництвом споруд, проектування трамвайної 

лінії до заводу, виготовлення продукції на експорт. Техніко-економічні показники, 

калькуляції, аналізи та розрахунки комерційної собівартості продукції. Норми 

виробітку, розрахунки та звіти про виконання норм виробітку. Норми витрат по-

луфабрикатів, сировини та матеріалів для виготовлення автошин. Документи про 

розвиток і впровадження нової техніки, раціоналізацію та винахідництво, прове-

дення науково-дослідницьких робіт, освоєння експериментальних зразків та вве-

дення у серійне виробництво нових видів продукції, участь у конкурсах та огля-

дах. Описи передових методів праці робітників. Аналізи фінансово-господарської 

діяльності та техніко-економічні показники роботи заводу. Плани, звіти про охоро-

ну праці, забезпечення санітарно-гігієнічних умов праці, звіти про нещасні випад-

ки. Штатні розклади. Звіти про основну діяльність. Документи про витрати фонду 

заробітної платні, чисельність та склад робітників та службовців. Звіти, довідки, 

списки, довідки про нагороджених орденами та медалями. Колективні договори, 

документи про соцзмагання, роботу комітету профспілок.

Дніпропетровське підприємство виробництва бактерійних препаратів

Днепропетровское предприятие производства бактерийных препаратов

Ф. Р-6165, 440 од. зб., 1960–1980 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Створено у 1960 р. на базі виробничої частини Дніпропетровського науково-дослідного інс-

титуту епідеміології, мікробіології та гігієни ім. М. Гамалія як Дніпропетровський завод бак-

терійних препаратів Управління виробничих та допоміжних підприємств Міністерства охоро-

ни здоров’я СРСР. З 1978 р. перейменований у Дніпропетровське підприємство виробництва 

бактерійних препаратів Головного управління з виробництва бактерійних та вірусних пре-

паратів Міністерства охорони здоров’я СРСР. Продукція – бактерійні препарати, препарати 

крові на основі мікробіологічного синтезу.

Накази та розпорядження директора підпрємства з основної діяльності. 

Промфінплани, плани з праці і ефективності виробництва. Статистичні звіти про 

виконання планів, собівартість продукції, експортне постачання медичної продук-

ції, поліпшення якості продукції. Норми витрат сировини та матеріалів. Докумен-

ти про науково-дослідницьку діяльність та роботу науково-технічної ради. Звіти, 

довідки про чисельність і склад спеціалістів, які виконують наукові роботи, підго-

товку і підвищення кваліфікації кадрів та розподіл працівників по посадам. Доку-

менти про участь у Всесоюзних оглядах і зльотах ударників комуністичної праці. 

Документи комітету профспілок.

Паперові фабрики, м. Дніпропетровськ

Бумажные фабрики, г. Днепропетровск

2 фонди, 657 од. зб., 1944–1978 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Нижньодніпровська паперова фабрика збудована у 1914 р. фабрикантом Фурманом. Під час 

громадянської та Великої Вітчизняної війн була зруйнована. Відбудовувалась у 1921 та 1944 рр. 

З 1958 р. має назву Дніпропетровська паперова фабрика. Підпорядковувалася Наркомату 

паперової промисловості СРСР, з 1947 р. – Міністерству целюлозно-паперової промисловості 
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СРСР, з 1949 р. – Міністерству лісової та паперової промисловості УРСР, з 1952 р. – Мініс-

терству паперової та деревообробної промисловості СРСР, з 1953 р. – Міністерству лісової 

та паперової промисловості УРСР, з 1955 р. – Міністерству паперової та деревообробної про-

мисловості СРСР, з 1958 р. – Дніпропетровському раднаргоспу, з 1963 р. – Придніпровському 

раднаргоспу, з 1966 р. – Міністерству лісової, целюлозно-паперової та деревообробної про-

мисловості УРСР, з 1977 р. – Міністерству целюлозно-паперової промисловості СРСР.

Дніпропетровська поліграфічна фабрика «Правда» утворена на базі промислово-кооператив-

ної артілі інвалідів «Правда» згідно з наказом РМ УРСР від 11 квітня 1960 р. № 1698 та обласного 

управління місцевої промисловості від 31 жовтня 1960 р. № 294. З лютого 1973 р. – Дніпропет-

ровська фабрика паперово-білових виробів «Правда». Підпорядковувалась обласному управ-

лінню місцевої промисловості, з 1963 р. – Придніпровському раднаргоспу, з 1965 р. – виробни-

чому об’єднанню «Поліграфіст» Комітету у справах преси при РМ УРСР, з 1973 р. – Державного 

комітету РМ УРСР у справах видавництва, поліграфії та книжкової торгівлі. Продукція фабри- 

ки – альбоми для малювання, записники, блокноти, загальні зошити, папки для паперу та ін.

Накази, розпорядження директорів з основної діяльності та особового складу. 

Протоколи засідань технічної ради, художньої ради, ради з раціоналізації та винахід-

ництва. Плани з праці, виробництва, собівартості продукції, фінансові плани. Плани 

організаційно-технічних заходів щодо розвитку і впровадження нової техніки, пе-

редової технології, механізації та автоматизації виробничих процесів, розширення 

асортименту, поліпшення якості товарів народного споживання. Показники, розра-

хунки, аналізи, огляди виробничо-фінансової діяльності фабрик, планової собі-

вартості продукції. Статистичні звіти про виконання планів з виробництва, основну 

діяльність, капітальне будівництво. Опис технологічного режиму процесу виробниц-

тва паперу, звіти про проведення дослідницьких робіт (ф. Р-5935). Документи про 

охорону праці, техніку безпеки та промсанітарію, звіти про виробничий травматизм. 

Штатні розклади, кошториси адміністративно-господарських витрат. Постанови та до-

кументи про винагороди за винахідництво і раціоналізацію. Документи про соцзма-

гання. Протоколи засідань комітетів профспілок.
Паперова, ф. Р-5935, 429 од. зб., 1944–1978 рр. 

Паперово-білових виробів «Правда», ф. Р-6184, 228 од. зб., 1960–1976 рр.

Новомосковська меблева фабрика «20 років Жовтня»

Новомосковская мебельная фабрика «20 лет Октября»

Ф. Р-4604, 193 од. зб., 1960–1971 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Створена у 1960 р. на базі Новомосковської промартілі «20 років Жовтня» Дніпропетровсько-

го тресту облпромради.

Підпорядковувалась управлінню легкої та харчової промисловості Дніпропетровського раднар-

госпу, з 1963 року – управлінню меблевої та деревообробної промисловості Придніпров ського 

раднаргоспу, з 1966 року – Дніпропетровському тресту «Дніпропетровськдеревопром».

Протоколи засідань ради директорів тресту. Накази директора фабрики. 

Техпромфінплани, плани з праці. Річні статистичні звіти про виконання планів. 

Опис переоцінки та визначення зносу устаткування і машин на 1 січня 1960 р.

Штатні розклади. Документи про роботу фабричного комітету профспілок.

Дніпродзержинський цементний завод

Днепродзержинский цементный завод

Ф. Р-5336, 1069 од. зб., 1943–1975 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Пуск заводу відбувся у 1934 р. Підпорядковувався Наркомату (з 1946 р. – Міністерству) пром-

будматеріалів СРСР, з 1958 р. – Дніпропетровському раднаргоспу, з 1963 р. – Придніпровсь-

кому раднаргоспу, з 1966 р. – Міністерству промбудматеріалів УРСР.

Основна продукція – шлакопортландцемент.

Накази та розпорядження директора заводу. Протоколи засідань техніч-

ної ради, конференцій. Затверджені ліміти виробництва і собівартості продукції. 

Техпромфінплани, плани та звіти з праці. Показники виконання планів та обсягу 

реалізації продукції. Статистичні звіти про виконання планів з виробництва про-
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дукції, норм витрат сировини та матеріалів, палива, тепло- та електроенергії. 

Плани та звіти про розвиток і впровадження нової техніки, науково-дослідницькі 

роботи, раціоналізацію і винахідництво, науково-технічну інформацію, обмін пе-

редовим досвідом. Раціоналізаторські пропозиції, висновки, відгуки та розрахун-

ки економії від них, акти про впровадження та постанови про винагороду. Звіти 

про науково-дослідні роботи. Норми виробітку та витрат сировини і матеріалів на 

виробництво цементу, розцінки. Штатні розклади, кошториси адміністративно-уп-

равлінських витрат. Річні фінансові звіти. Документи про травматизм і заходи з 

охорони праці, зниження пиловикидів в атмосферу. Колективні договори та зві-

ти про їх виконання. Довідки про виконання соцзобов’язань і державних планів. 

Документи про перехід на п’ятиденний робочий тиждень (1967). Облікові картки 

працівників, нагороджених орденами і медалями. Виробничі характеристики на 

передовиків виробництва для подання до нагород. Звіти про підготовку і підви-

щення кваліфікації робітників, ІТР та службовців. Документи про роботу профс-

пілкового комітету.

Криворізький цементний завод

Криворожский цементный завод

Ф. Р-6394, 400 од. зб., 1948–1976 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Будівництво заводу розпочалось у 1948 р. відповідно до постанови РМ СРСР. Перша черга 

увійшла в дію у 1955 р., друга – у 1956 р. Підпорядковувався управлінню «Головзахідцемент» 

Міністерства промисловості будівельних матеріалів СРСР, з 1957 р. – Дніпропетровському 

раднаргоспу, з 1963 р. – Придніпровському раднаргоспу, з 1966 р. – Міністерству промисло-

вості будівельних матеріалів УРСР.

Завод працює на базі привозної сировини. Спосіб виробництва цементу – сухий.

Накази та розпорядження з основної діяльності. Протоколи нарад з питань 

будівництва заводу. Техпромфінплани, плани і ліміти з праці та фонду заробітної 

платні. Перспективні плани з виробництва валової і товарної продукції. Статистичні 

звіти про виконання плану випуску і собівартості товарної продукції, використання 

і освоєння виробничих потужностей, виробничо-фінансові звіти. Документи про 

капітальне будівництво. Інформація про виконання планів впровадження нової 

техніки та раціоналізаторських пропозицій, стан наукової організації праці. Штат-

ні розклади. Звіти про нещасні випадки, освоєння коштів на заходи з охороні праці 

і техніки безпеки. Звіти про роботу з кадрами. Соцзобов’язання та документи про 

профспілкову роботу.

Ново-Кодацький кам’янодробильний завод, м. Дніпропетровськ

Ново-Кодацкий камнедробильный завод, г. Днепропетровск

Ф. Р-3519, 161 од. зб., 1943–1950 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Ново-Кодацьке кар’єроуправління діяло з 1921 р., займалося виробництвом бутового ка-

меню та щебеню. У квітні 1944 р., згідно з наказом тресту «Укрнерудпром», перейменоване 

у Ново-Кодацький кам’янодробильний завод. Підпорядковувався тресту «Укрнерудпром» 

Наркомату (з 1946 р. – Міністерству) промисловості будівельних матеріалів УРСР.

Припинив діяльність відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 26 вересня 1950 р. 

№ 2940.

Постанови, накази, розпорядження Міністерства промисловості будівель-

них матеріалів УРСР та тресту «Укрнерудпром». Накази директора заводу з основної 

діяльності та особового складу. Протоколи технічних нарад. Промфінплани та звіти 

про виконання планів з основної діяльності та капбудівництва. Фінансово-госпо-

дарські документи. Листування з трестом про бронювання військовозобов’язаних. 

Списки військовозобов’язаних. Документи (накази, інструкції, положення) про 

преміювання працівників. Документи про роботу з кадрами. Особові картки та 

розрахункові книжки робітників і службовців.
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Шлакобетонний завод, м. Дніпропетровськ

Шлакобетонный завод, г. Днепропетровск

Ф. Р-4344, 2 од. зб., 1934–1936 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Діяльність підприємства простежується протягом 1934–1936 рр. Підпорядковувався Дніпро-

петровському об’єднанню з постачання комунального господарства та будівництва, з лютого 

1935 р. – тресту «Будкерамік».

Промислово-фінансові плани (1935). Картки обліку праці та заробітної платні.

Цегельний завод № 8/9 тресту «Будкерамік», м. Дніпропетровськ

Кирпичный завод № 8/9 треста «Стройкерамик», г. Днепропетровск

Ф. Р-3585, 54 од. зб., 1935–1938 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Діяльність підприємства простежується протягом 1935–1938 рр.

Накази з особового складу. Рапорти та зведення про випуск продукції та рух 

робочої сили. Особові справи співробітників.

Державно-кооперативне підприємство «Дніпропетровський завод «Буд-

деталь»

Государственно-кооперативное предприятие «Днепропетровский завод 

«Стройдеталь»

Ф. Р-6535, 771 од. зб., 1944-2002 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Розпочав функціонувати з 1947 р. як Будівельний завод Дніпропетровського обласного буді-

вельно-монтажного тресту № 314, з 1955 р. мав назву Комбінат будівельних деталей і конструк-

цій, з 1959 р. – Комбінат залізобетонних виробів та будівельних деталей Дніпропетровського 

обласного будівельного тресту, з 1963 р. тресту – «Дніпросільбуд» «Головпридніпровськбуду», 

З 1964 р. – завод залізобетонних конструкцій № 23 тресту «Дніпрозалізобетон», з 1966 р. –

завод «Дніпросільбуддеталь» № 2, з 1970 р. – завод «Буддеталь» тресту «Дніпросільбуд», 

з 1986 р. – тресту «Промбудматеріали». З серпня 1993 р. – державно-кооперативне підпри-

ємство «Дніпропетровський завод «Буддеталь». 

Постановою господарського суду Дніпропетровської області від 19 лютого 2002 р. підприєм-

ство визнане банкрутом і ліквідоване.

Накази Міністра сільського будівництва УРСР, керівника тресту «Дніпросіль-

буд». Накази директора з основної діяльності та особового складу. Особові спра-

ви, особові рахунки робітників і службовців, відомості нарахування заробітної 

платні. Списки ІТР та службовців заводу. Штатні розклади.

Дніпропетровський заводобудівельний комбінат

Днепропетровский заводостроительный комбинат

Ф. Р-5318, 173 од. зб., 1964–1970 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Перша черга заводу увійшла в дію у 1964 р., остаточно завод став до експлуатації у грудні 

1966 р. До 1970 р. мав назву: Дніпропетровський завод залізобетонних конструкцій, з трав-

ня 1970 р. – Дніпропетровський заводобудівельний комбінат. Підпорядковувався тресту 

«Дніпрозалізобетон» Головпридніпровбуду Міністерства будівництва УРСР, з 1967 р. – Мініс-

терства будівництва підпрємств важкої індустрії УРСР.

Продукція заводу – залізобетонні конструкції для будівництва промислових підриємств.

Накази та розпорядження. Протоколи засідань технічної ради. Акт прий-

няття заводу до експлуатації. Техпромфінплани, виробничі плани, плани з праці, 

впровадження нової техніки і організаційно-технічних заходів. Звіти про виконан-

ня планів та норм витрат палива, теплоенергії, електроенергії. Фінансові плани і 

звіти про основну діяльність. Норми часу і розцінки виробництва залізобетонних 

виробів. Документи про наукову організацію праці, раціоналізацію і винахідниц-

тво, роботу бюро економічного аналізу. Документи про охорону праці і техніку 

безпеки, виробничий травматизм, роботу з кадрами. Розрахунки чисельності пер-
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соналу комбінату та фонду заробітної платні. Положення про преміювання. Колек-

тивні договори. Документи про соцзмагання.

Дніпропетровський домобудівельний комбінат

Днепропетровский домостроительный комбинат

Ф. Р-6295, 732 од. зб., 1962–1983 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Заснований у січні 1962 р. Підпорядковувався Управлінню будівництва Дніпропетровсько-

го раднаргоспу, з 1963 р. – Головному територіальному управлінню будівництва «Головпри-

дніпровбуд» Міністерства будівництва УРСР, з 1967 р. – Комбінату «Дніпроважбуд» Мініс-

терства будівництва підприємств важкої індустрії УРСР. Завдання комбінату – виробництво 

залізобетонних конструкцій.

Накази та розпорядження начальника комбінату з основної діяльності. Про-

токоли засідань технічної ради. Техпромфінплани, виробничі плани, плани зни-

ження собівартості будівельно-монтажних робіт, плани з праці. Статистичні звіти 

про виконання виробничих планів. Основні техніко-економічні показники роботи 

комбінату. Документи про науково-технічну інформацію, розвиток та упроваджен-

ня нової техніки, про виконання норм витрат палива, теплоенергії, електроенер-

гії. Акти прийняття до експлуатації закінчених будівництвом об’єктів. Фінансові 

плани, звіти з основної діяльності. Штатні розклади. Документи про стан техніки 

безпеки, травматизм. Плани, довідки, списки про чисельність і склад кадрів, ін-

формація про рух, підготовку та підвищення кваліфікації працівників. Документи 

об’єднаного будівельного комітету профспілок.

Дніпропетровський завод мостових залізобетонних конструкцій

Днепропетровский завод мостовых железобетонных конструкций

Ф. Р-6460, 290 од. зб., 1963–1979 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Створений у січні 1964 р., згідно з наказом Державного виробничого комітету транспортного 

будівництва від 18 грудня 1963 р. № 229, для забезпечення конструкціями будівництва мосту 

через р. Дніпро. Підпорядковувався тресту № 1 «Містбуд» Головного управління будівництва 

мостів «Головмістбуд» Державного виробничого комітету транспортного будівництва СРСР, 

з 1967 р. – Міністерства транспортного будівництва СРСР.

Накази та розпорядження з основної діяльності та особового складу. Тех-

промфінплани, виробничі плани, плани з праці і зниження собівартості продукції. 

Звіти та пояснення до них про основну діяльність. Статистичні звіти про виконан-

ня планів, впровадження нової техніки. Документи про раціоналізацію, охорону 

праці та техніку безпеки. Колективні договори. Документи про роботу з кадрами і 

заводського комітету профспілок.

Виробниче об’єднання «Дніпродзержинськзалізобетон»

Производственное объединение «Днепродзержинскжелезобетон»

Ф. Р-6376, 73 од. зб., 1974–1975 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Створене згідно з наказом Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії УРСР від 

10 січня 1974 р. № 21 на базі Дніпродзержинського комбінату виробничих підприємств 

Дніпродзержинського заводу залізобетонних конструкцій № 25, деревообробних цехів № 3 

та № 4 Дні пропетровського деревообробного комбінату № 5 та Дніпродзержинського заводу 

«Буддеталь».

Підпорядковувалося Головному управлінню будівельної індустрії «Головважбудіндустрія», 

з 1974 р. – Республіканському промисловому об’єднанню «Укрважбудіндустрія» Міністерства 

будівництва підприємств важкої індустрії УРСР.

Накази з основної діяльності. Положення про виробниче об’єднання «Дніпро-

дзержинськзалізобетон». Статут об’єднання. Техпромфінплани, плани виробництва, 

праці та фонду заробітної платні, звіти про виконання планів. Статистичні звіти. Зві-

ти про основну діяльність та капітальні вкладення. Аналіз собівартості продукції. 
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Техніко-економічні показники роботи об’єднання. Норми витрати цементу на вироб-

ництво продукції. Документи про розвиток і впровадження нової техніки, передової 

технології, автоматизації та механізації виробничих процесів. Довідки, аналізи, ін-

формації про роботу з кадрами. Документи об’єднаного комітету профспілок.

Нікопольський завод залізобетонних конструкцій № 27

Никопольский завод железобетонных конструкций № 27

Ф. Р-6035, 148 од. зб., 1965–1976 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Заснований згідно з наказом «Головпридніпровбуду» від 16 серпня 1964 р. № 265, на базі 

з’єднання заводу «Буддеталь» тресту «Нікопольбуд» із заводом «Буддеталь» тресту «Дніпро-

буддеталь».

Підпорядковувався тресту «Дніпрозалізобетон» (з 1974 р. – Республіканському промисло-

вому об’єднанню «Укрважбудіндустрія») Міністерства будівництва підприємств важкої про-

мисловості УРСР.

Розпорядження директора. Протоколи засідань науково-технічного товарист-

ва. Промфінплан, плани з праці, виробництва, собівартості продукції. Річні звіти про 

основну фінансово-господарську діяльність, розвиток нової техніки, надходження 

та впровадження винаходів і раціоналізаторських пропозицій, нещасні випадки, 

пов’язані з виробництвом, рух кадрів, чисельність і склад спеціалістів з вищою та 

середньою спеціальною освітою. Штатні розклади, кошториси адміністративно-

господарських витрат. Колективні договори і підсумки виконання договорів.

Новомосковський завод залізобетонних конструкцій

Новомосковский завод железобетонных конструкций

Ф. Р-4603, 280 од. зб., 1956–1977 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Новомосковський завод залізобетонних виробів і будівельних деталей тресту «Сільелектро-

конструкції» заснований згідно з наказом Міністерства міського та сільського будівництва 

УРСР від 26 січня 1957 р. № 34. У 1973 р. перейменований у Новомосковський завод залізобе-

тонних конструкцій Міністерства енергетики та електрифікації УРСР.

Накази з основної діяльності. Положення про завод. Акти державного прий-

няття заводу до експлуатації. Техпромфінплани, плани з праці. Плани капітальних 

вкладень. Річні звіти про основну діяльність заводу. Кошториси адміністратив-

но-фінансових витрат, штатні розклади. Документи про переоцінку товарно-ма-

теріальних цінностей. Колективні договори. Документи про роботу з кадрами, за-

водського комітету профспілок.

Алебастровий завод, с. Новоолександрівка Томаківського району

Алебастровый завод, с. Новоалександровка Тамаковского района 

Ф. Р-4345, 5 од. зб., 1934–1935 рр. Опис. Укр. мова.

Діяльність підприємства простежується протягом 1934–1935 рр. Підпорядковувалося Дніпро-

петровському об’єднанню з постачання міського комунального господарства та будівництва 

«Постачміськкомбуд», з лютого 1935 р. – тресту «Будкерамік».

Накази з особового складу. Промислово-фінансовий план (1935). Списки 

робітників заводу. 

Кушугумський вапняний завод, с. Кушугум Запорізького району

Кушугумский известняковый завод, с. Кушугум Запорожского района

Ф. Р-4343, 5 од. зб., 1934–1935 рр. Опис. Укр. мова.

У січні 1934 р. Кушугумська сільськогосподарська артіль «Великий промінь» передала Кушу-

гумський вапняний завод Дніпропетровському об’єднанню з постачання міського комуналь-

ного господарства та будівництва «Постачміськкомбуд». Наказом Дніпропетровського міськ-

комунгоспу від 14 лютого 1935 р. № 33 був підпорядкований тресту «Будкерамік».
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Накази з особового складу. Протоколи технічних нарад. План роботи (1935). 

Штатний розклад. Договори та акти про передачу-прийняття заводу.

Мармурово-мозаїчна фабрика, м. Дніпропетровськ

Мраморно-мозаичная фабрика, г. Днепропетровск

Ф. Р-2994, 8 од. зб., 1934–1940 рр. Опис. Рос. мова.

Діяльність фабрики простежується протягом 1934–1940 рр.

До 1938 р. мала назву мармурово-мозаїчна майстерня. Підпорядковувалася міському кому-

нальному тресту підприємств будівельних матеріалів «Будкерамік».

Протоколи загальних зборів. Накази з особового складу. Річні баланси. Ві-

домості нарахування заробітної платні. 

Дніпропетровська скульптурна фабрика, м. Дніпропетровськ

Днепропетровская скульптурная фабрика, г. Днепропетровск

Ф. Р-3738, 1 од. зб., 1939 р. Опис. Рос. мова.

Діяльність підприємства простежується протягом 1939 р. Підпорядковувалась Українському 

об’єднанню скульптури та спорудження пам’ятників Управління у справах мистецтв при РНК 

УРСР.

Заключний баланс та відомості обліку основних коштів і товарно-матеріаль-

них цінностей.

ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Взуттєві підприємства, м. Дніпропетровськ

Обувные предприятия, г. Днепропетровск

3 фонди , 1416 од. зб., 1943–1983 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Дніпропетровська 9-а державна взуттєва фабрика утворена згідно з постановою РНК УРСР 

від 8 вересня 1943 р. Підпорядковувалася Наркомату (з 1946 р. – Міністерству) легкої про-

мисловості УРСР, з 1957 року – управлінню легкої промисловості Дніпропетровського рад-

наргоспу.

Відповідно до постанови Дніпропетровського раднаргоспу від 4 липня 1962 р. № 254 та нака-

зу управління легкої та харчової промисловості від 27 липня 1962 р. № 141 дев’ята та перша 

взуттєві фабрики м. Дніпропетровська об’єднані під назвою: Дніпропетровський взуттєвий 

комбінат управління легкої та харчової промисловості Придніпровського раднаргоспу.

У зв’язку з постановою Придніпровського раднаргоспу від 13 листопада 1963 р. № 346 та на-

казом управління легкої промисловості від 21 листопада 1963 р. № 323 Дніпропетровська 

взуттєва фабрика «Звільнена праця» була приєднана до взуттєвого комбінату і на їх базі було 

створене Дніпропетровське взуттєве виробниче об’єднання, з 1966 р. – Дніпропетровське 

виробниче об’єднання взуттєвих підприємств № 3, з 1971 р. – Дніпропетровське виробниче 

об’єднання взуттєвих підприємств. Підпорядковувалося Міністерству легкої промисловості 

УРСР.

Накази, постанови Дніпропетровського та Придніпровського раднаргоспів. 

Накази та розпорядження керівників фабрики, комбінату, об’єднання. Статут взут-

тєвого комбінату. Акти про прийняття-передачу першої взуттєвої фабрики та фаб-

рики «Звільнена праця» на баланс комбінату. Акти збитків, заподіяних фабриці 

під час окупації (1944). Техпромфінплани, виробничі плани, плани з праці, собі-

вартості товарної продукції. Фінансові плани та звіти про виконання планів. Звіти з 

основної діяльності. Статистичні звіти про виконання норм виробітку, використан-

ня сировини та матеріалів у взуттєвому виробництві. Основні техніко-економічні 

показники роботи підприємства. Свідоцтво про присвоєння продукції взуттєвого 

об’єднання «Знаку якості». Документи про перехід до нової системи планування та 

економічного стимулювання, організаційно-технічні заходи підвищення продук-

тивності праці, роботу науково-технічного товариства, впровадження передово-
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го досвіду роботи інших взуттєвих підприємств нашої країни та за кордоном, про 

участь в оглядах досягнень винахідників, раціоналізаторів та новаторів виробниц-

тва. Плани капітального будівництва. Документи про заходи з охорони праці, тех-

ніки безпеки, статистичні звіти про нещасні випадки, пов’язані з виробництвом. 

Штатні розклади. Колективні договори та акти перевірки їх виконання. Документи 

про роботу фабричного комітету профспілок.
9-а державна взуттєва фабрика, ф. Р-4396, 308 од. зб., 1943–1962 рр.

Взуттєвий комбінат, ф. Р-4784, 35 од. зб., 1962–1963 рр.

Виробниче об’єднання взуттєвих підприємств, ф. Р-4783, 1073 од. зб., 1963–1983 рр.

Трикотажна фабрика, м. Дніпропетровськ

Трикотажная фабрика, г. Днепропетровск

Ф. Р-4393, 43 од. зб., 1948–1955 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Діяльність підприємства простежується протягом 1948–1955 рр. Підпорядковувалось управ-

лінню легкої промисловості виконкому Дніпропетровської облради, з 1954 р. – обласному 

управлінню промисловості товарів широкого споживання, з 1957 р. – обласному управлінню 

легкої та харчової промисловості Дніпропетровського раднаргоспу.

Виробничі плани. Протоколи виробничих та технічних нарад. Річні звіти. 

Норми витрат сировини на одиницю виробу, норми виробітку та розцінки. Колек-

тивні договори. Звіти про чисельність та склад кадрів. 

Дніпропетровське виробниче експериментальне трикотажне об’єднання 

«Дніпрянка»

Днепропетровское производственное экспериментальное трикотажное 

объединение «Днепрянка»

Ф. Р-6461, 359 од. зб., 1960–1977 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Згідно з постановою РМ УРСР від 26 січня 1960 р. № 111 та розпорядженням Дніпропет-

ровського раднаргоспу від 18 лютого 1960 р. № 173-р створена Дирекція будівництва Дніп-

ропетровської фабрики верхнього трикотажу. Підпорядковувалась управлінню легкої про-

мисловості Дніпропетровського раднаргоспу, з 1963 р. – Придніпровському раднаргоспу, 

з 1966 р. – головному управлінню трикотажної промисловості Міністерства легкої промисло-

вості УРСР.

У листопаді 1969 р. трикотажна фабрика стала до експлуатації.

Відповідно до наказу Міністерства легкої промисловості УРСР від 2 квітня 1974 р. № 101 на базі 

Дніпропетровської трикотажної фабрики та Дніпропетровського трикотажного об’єднання 

було організоване Дніпропетровське виробниче експериментальне трикотажне об’єднання 

«Дніпрянка» Українського промислового трикотажного об’єднання «Укртрикотажпром» 

Міністерства легкої промисловості УРСР.

Продукція об’єднання – верхні трикотажні вироби для дітей та дорослих.

Накази та розпорядження. Статут фабрики. Техпромфінплани, плани з ви-

робництва та собівартості продукції. Фінансові плани і звіти про основну вироб-

ничо-господарську діяльність. Довідки, інформації, аналізи, листування про ви-

конання планів, зміни у виконанні планів виробництва та асортименту продукції, 

використання сировини, матеріалів. Документи про будівництво і технічне пере-

обладнання фабрики верхнього трикотажу, поліпшення якості та розширення 

асортименту продукції, впровадження наукової організації праці, раціоналізацію 

і винахідництво. Норми виробітку і розцінки на одиницю виробу. Звіти про нещасні 

випадки та освоєння коштів на заходи з охорони і поліпшення умов праці. Листуван-

ня з «Укртрикотажпромом», науково-дослідницькими інститутами, фірмами одягу. 

Документи (інформації, накази, протоколи, показники, характеристики) про огля-

ди-конкурси на краще підприємство легкої промисловості та подання нових моде-

лей виробів на огляди-конкурси. Документи про соцзмагання, кадрову роботу.
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Дирекції будівництва фабрик

Дирекции строительства фабрик 

2 фонда, 93 од. зб., 1970–1976 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Утворені згідно з наказами Міністерства легкої промисловості УРСР: від 2 березня 1970 р. 

№ 79 – дирекція будівництва Марганецької стрічкоткацької фабрики, від 22 січня 1973 р. 

№ 16 – дирекція будівництва Нікопольської ниткової фабрики. Підпорядковувалися Мініс-

терству легкої промисловості УРСР.

Стрічкоткацька фабрика введена в дію наказом міністра легкої промисловості УРСР від 31 

грудня 1973 р. № 344. На час введення в дію – найбільш потужне підприємство серед спорід-

нених підприємств. Продукція фабрики – стрічки технічного та побутового призначення. 

Накази Міністерства легкої промисловості УРСР та Українського об’єднання 

текстильно-галантерейної промисловості. Паспорт фабрики (ф. Р-6140). Накази 

директора з основної діяльності і особового складу. Протоколи технічних нарад (ф. 

Р-6445). Плани з виробництва, собівартості продукції, капітальних вкладень, підго-

товки та підвищення кваліфікації працівників. Фінансові плани, комплексні плани 

економічного і соціального розвитку фабрик. Звіти та статистичні звіти про основ-

ну діяльність, чисельність працівників апарату, розподіл працюючих за посадами, 

професіями, тарифними розрядами. Штатні розклади, кошториси адміністратив-

но-господарських витрат. Документи про роботу комітетів профспілок. 
Марганецька стрічкоткацька, ф. Р-6140, 24 од. зб., 1970–1973 рр.

Нікопольська ниткова, ф. Р-6445, 69 од. зб., 1973–1976 рр.

Підприємства швейної промисловості

Предприятия швейной промышленности

9 фондів , 3872 од. зб., 1922–1940, 1943–1987 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Дніпропетровська швейна фабрика № 5 утворена згідно з наказом Міністерства легкої про-

мисловості УРСР і почала діяти з 1 вересня 1956 р. № 1. У зв’язку з постановою Придніпров-

ського раднаргоспу від 13 жовтня 1965 р. на базі Дніпропетровської швейної фабрики № 5 

(головне підприємство) було засноване Придніпровське швейне виробниче об’єднання Го-

ловного управління швейної промисловості «Укрголовшвейпром» Міністерства легкої про-

мисловості УРСР. Припинило свою діяльність у 1976 р.

Дніпропетровське швейне об’єднання «Дніпро» засноване відповідно до генеральної схеми 

управління легкою промисловістю УРСР, затвердженою постановою РМ УРСР від 25 травня 

1975 р. № 268 та наказів Міністерства легкої промисловості УРСР від 9 лютого 1976 р. № 52 

і «Укршвейпрому» від 23 лютого 1976 р. № 14 на базі Дніпропетровської швейної фабрики 

№ 1. Підпорядковувалось Українському промисловому швейному об’єднанню «Укршвейпром» 

Міністерства легкої промисловості УРСР.

Дніпродзержинське швейне об’єднання управління легкої промисловості Придніпровського 

раднаргоспу засноване згідно з постановою Придніпровського раднаргоспу від 13 листопада 

1963 р. № 346 на базі Дніпродзержинської державної швейної фабрики «Маспошив». Поста-

новою Придніпровського раднаргоспу від 13 жовтня 1965 р. № 258 об’єднання знову перетво-

рене в Дніпродзержинську державну швейну фабрику, з 1 грудня 1967 р. – ім. В. Чубаря.

Дніпропетровська швейна фабрика ім. Володарського утворена згідно з постановою гу-

бернської РНГ від 5 квітня 1922 р. як губернське управління швейної промисловості і торгівлі 

«Гушпромторг», з 1929 р. – Дніпропетровська швейна фабрика ім. Володарського.

У 1954 р. Новомосковський легпромкомбінат був перейменований у Новомосковську швейну 

фабрику Одеського тресту швейної промисловості, з 1957 р. – Дніпропетровського раднар-

госпу, з 1963 р. – Придніпровського раднаргоспу, з 1965 р. – Придніпровського швейного ви-

робничого об’єднання.

Синельниківська швейна фабрика поновила свою діяльність з лютого 1944 р. Підпорядкову-

валася Міністерству легкої промисловості УРСР.

Накази міністра легкої промисловості УРСР. Рішення Республіканської ху-

дожньої та художньо-технічної ради. Наказ обллегпрому, постанова Дніпропет-

ровської обласної ради про організацію легкопромкомбінатів. Статут легкопром-

комбінату. Накази, розпорядження з основної діяльності та особового складу. 

Протоколи засідань ради директорів, виробничих, технічних нарад, засідань ху-

дожніх і методичних рад, ради економічної освіти, конкурсної комісії робітничої 
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майстерності. Акти обстеження стану підприємства та збитків, заподіяних під час 

нацистської окупації. Проекти п’ятирічних планів. Техніко-економічні обгрунтуван-

ня п’ятирічних планів. Перспективні плани технічного переобладнання. Техпром-

фінплани, виробничі плани, плани з праці, росту продуктивності праці, собівар-

тості продукції, про впровадження нових видів моделей, поширення асортименту, 

поліпшення якості продукції, соціально-економічний розвиток колективу. Фінан-

сові плани та звіти про основну діяльність і капітальні вкладення. Плани та звіти 

про капітальне будівництво, документи про реконструкцію підвідомчих швейних 

фабрик. Розрахунки виробничих потужностей та програм об’єднання і підвідом-

чих підприємств, довідки про обсяг виробництва і поставок швейних виробів, ві-

домості про наявність цехів з виробництва товарів широкого вжитку в підвідомчих 

підприємствах (ф. Р-5347). Листування з «Укрголовшвейпромом», управлінням 

торгівлі, фірмою «Одяг», облстатуправлінням. Документи про впровадження на-

укової організації праці, нової техніки та передової технології, механізації і авто-

матизації виробничих процесів, підвищення продуктивності праці, надходження 

та впровадження винаходів і рацпропозицій, економію сировини, матеріалів та 

енергоресурсів, витрати і залишки полуфабрикатів, матеріалів, готової продук-

ції. Документи про охорону праці і техніку безпеки. Штатні розклади, кошториси 

адміністративно-господарських витрат. Колективні договори, положення про пре-

міювання. Документи про участь у всесоюзних, республіканських оглядах-конкур-

сах, соцзмаганні. Плани, звіти, статистичні звіти про роботу з кадрами, підготов-

ку і підвищення кваліфікації молодих робітників, ІТР та службовців, чисельність, 

склад спеціалістів, що мають вищу та середню спеціальну освіту, протоколи засі-

дань атестаційної комісії. Документи профспілкових комітетів.
Швейні об’єднання:

Придніпровське виробниче об’єднання та його головне підприємство, ф. Р-5347, 1285 од. зб., 

1966–1976 рр., ф. Р-5346, 314 од. зб., 1956–1972 рр., м. Дніпропетровськ.

Дніпропетровське виробниче «Дніпро», ф. Р-6470, 411 од. зб., 1976–1987 рр.

Дніпродзержинське, ф. Р-6112, 39 од. зб., 1964–1965 рр.

Швейні фабрики:

Ім. Володарського, ф. Р-4430, 943 од. зб., 1922–1940, 1943–1976 рр., м. Дніпропетровськ.

Ім. В. Чубаря, ф. Р-6111, 471 од. зб., 1943–1963, 1966–1975 рр., м. Дніпродзержинськ.

Новомосковська, ф. Р-4598, 397 од. зб., 1943–1973 рр.

Синельниківська, ф. Р-6167, 109 од. зб., 1944–1970 рр.

Майстерня головних уборів обласної бази «Союзтекстильшвейторгу», ф. Р-3539, 3 од. зб., 

1937–1938 рр., м. Дніпропетровськ.

16 державний шкіряний завод Державного республіканського об’єднання 

шкіряної промисловості, м. Дніпропетровськ

16 государственный кожаный завод Государственного республиканского 

объединения кожаной промышленности, г. Днепропетровск

Ф. Р-3623, 2 од. зб., 1930 р. Опис. Рос. мова.

Діяльність підприємства простежується протягом 1930 р.

Бухгалтерські звіти за 1930 р. 

Павлоградський шкіряний завод

Павлоградский кожаный завод

Ф. Р-4953, 147 од. зб., 1961–1973 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Згідно з постановою обласної кооперативної спілки інвалідів від 4 травня 1946 р. 412 артіль 

«Червоний шкіряник» була вилучена з артілі «Робітник». За наказом обласного управління 

місцевої промисловості від 31 жовтня 1960 р. № 294 артіль перейменована у шкіряний завод. 

Підпорядковувався Міністерству легкої промисловості УРСР.

Накази директора з основної діяльності (1970–1973). Техпромфінплани, 

виробничі плани, плани з праці та звіти про виконання планів. Звіти про основну 
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діяльність та капітальні вкладення. Штатні розклади та кошториси витрат. Колек-

тивні договори. Плани та звіти про підготовку і підвищення кваліфікації робітників 

та ІТР. Звіти про чисельність і освіту працівників, працюючу молодь.

Державний скляний завод ім. Карпова, м. Нижньодніпровськ

Государственный стекольный завод им. Карпова, г. Нижнеднепровск

Ф. Р-2071, 1 од. зб., 1925 р. Опис. Укр. мова.

Початок діяльності 1924–1925 рр. Підпорядковувався Катеринославському окружному відді-

лу місцевої промисловості. 

Витяг з протоколу засідання окружного бюро про облік та реалізацію не-

ліквідних фондів в місцевій промисловості.

Завод електровакуумного скла, м. Вільногірськ

Завод электровакуумного стекла, г. Вольногорск 

Ф. Р-6419, 131 од. зб., 1970–1976, 1981–1985 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Заснований відповідно до наказу Міністерства електронної промисловості СРСР від 19 січня 

1970 р. № 15. Підпорядковувався об’єднанню Московського електролампового заводу Мініс-

терства електронної промисловості СРСР.

Основна продукція – скляні деталі для кольорових кінескопів, тара з коробчатого та гофро-

ваного картону.

Накази Міністерства електронної промисловості СРСР про заснування заво-

ду. Накази та розпорядження директора з основної діяльності. Протоколи засідань 

технічної ради. Плани і звіти про виробництво, працю, фонд заробітної платні, 

собівартість товарної продукції, впровадження нової техніки. Плани, звіти, довід-

ки та акти державної приймальної комісії про введення об’єктів до експлуатації. 

Документи заводського комітету профспілок.

Синельниківський фарфоровий завод

Синельниковский фарфоровый завод

Ф. Р-6466, 123 од. зб., 1961–1979 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Будівництво заводу почалось у 1961 р., згідно з рішенням РМ УРСР від 1 квітня 1961 р. № 2927, 

почав роботу в 1966 р.

Підпорядковувався Придніпровському раднаргоспу, з 1965 р. – Головному управлінню фар-

форо-фаянсової промисловості, з 1972 р. – Українському промисловому об’єднанню з вироб-

ництва фарфорових і фаянсових виробів Міністерства легкої промисловості СРСР.

Накази директора з основної діяльності. Техпромфінплани, плани з праці, 

перспективні плани. Звіти та статистичні звіти про виконання планів. Техніко-еко-

номічні показники роботи заводу. Колективні договори. Документи про впровад-

ження наукової організації праці, раціоналізаторських пропозицій, виконання 

санітарно-оздоровчих заходів. Штатні розклади, річні бухгалтерські звіти. Звіти 

про роботу з кадрами. Протоколи засідань профспілкового комітету.

Дніпропетровський завод фізприладів № 2 ім. Г. Димитрова

Днепропетровский завод физпринадлежностей № 2 им. Димитрова

Ф. Р-1521, 17 од. зб., 1932–1936 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Заснований у 1932 р. Мав назву Дніпропетровський завод шкільних приладів ім. Н. Скрипни-

ка. З грудня 1933 р. – Дніпропетровський верстатобудівельний завод № 2 Всеукраїнського 

тресту шкільного обладнання та лабораторних приладів. З травня 1934 р. – Дніпропетров-

ський верстатобудівельний завод № 2 ім. Г. Димитрова. З січня 1935 р. до березня 1936 р. –

Дніпропетровський завод фізприладів № 2 ім. Г. Димитрова Всеукраїнського тресту політех-

нічного обладнання та іграшок «Укрполіттехтрест».
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Накази, розпорядження РНК УСРР, Наркомату легкої промисловості УСРР 

про організацію обліку військовозобов’язаних, протиповітряної оборони, розроб-

ку мобілізаційного плану, боротьбу з пожежами. Листування з Наркоматом легкої 

промисловості УСРР, Всеукраїнським трестом шкільного обладнання, Дніпропет-

ровським відділом ДПУ, Держбанком про допуски до таємної роботи, порядок від-

правлення таємною поштою, бронювання робочої сили, проведення мобілізації в 

робітничо-селянську Червону Армію, з особового складу. Відомості про наявність 

робітників, службовців та інженерно-технічного персоналу на заводі.

Завод № 14 Українського тресту навчальних посібників, м. Дніпропет-

ровськ

Завод № 14 Украинского треста учебных пособий, г. Днепропетровск

Ф. Р-3851, 4 од. зб., 1936–1939 рр. Опис. Рос. мова.

Діяльність підприємства простежується протягом 1936–1939 рр.

Кошториси монтажу обладнання цехів заводу.

Колективне підприємство «Дніпропетровський завод іграшок»

Коллективное предприятие «Днепропетровский завод игрушек»

Ф. Р-6523, 740 од. зб., 1963–2001 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Утворений у 1963 р. на базі Кіровського райпромкомбінату. Згідно з наказами Міністерства 

легкої промисловості УРСР від 13 грудня 1971 р. № 453 перейменований у Дніпропетровський 

комбінат іграшок, та від 2 вересня 1988 р. № 204 – у Дніпропетровський завод іграшок. Під-

порядковувався Міністерству легкої промисловості УРСР. У березні 1994 р. завод перейшов 

у власність колективу і одержав назву Колективне підприємство «Дніпропетровський завод 

іграшок». Згідно з рішенням арбітражного суду від 6 серпня 2001 р. № 24/2/22/98 колективне 

підприємство «Дніпропетровський завод іграшок» признане банкрутом і ліквідоване.

Накази директора з особового складу. Відомості нарахування заробітної 

платні та особові рахунки працівників.

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Губинихівський цукровий завод, смт. Губиниха Новомосковського району 

Губиниховский сахарный завод, пгт. Губиниха Новомосковского района

Ф. Р-4634, 300 од. зб., 1959–1975 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Будівництво заводу почалося в 1959 р. згідно з постановою РМ УРСР від 24 березня 1959 р. 

№ 430. Введений до експлуатації у 1964 р. Підпорядковувався Дніпропетровському раднар-

госпу, з 1964 р. – Придніпровському раднаргоспу, з 1967 р. – Харківському бурякоцукровому 

тресту, з 1977 р. – Харківському виробничо-аграрному об’єднанню цукрової промисловості 

Міністерства харчової промисловості УРСР.

Розпорядження Дніпропетровського раднаргоспу про будівництво губи-

нихівського цукрового заводу. Рішення виконкому Дніпропетровської обласної 

ради, Новомосковської, Васильківської та Синельниківської районних рад про 

відведення земельних ділянок під будівництво бурякопунктів. Накази директора 

заводу з основної діяльності. Техпромфінплани, виробничі плани, плани собівар-

тості товарної продукції та звіти про виконання планів. Кошториси адміністратив-

но-господарських витрат. Штатні розклади. Фінансові плани та бухгалтерські звіти. 

Акти державного приймання до експлуатації виробничих, побутово-комунальних 

об’єктів та житла. Річні звіти про роботу з кадрами та документи заводського комі-

тету профспілок.
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Верхньодніпровський крохмальопаточний комбінат, с. Дніпровське Верх-

ньодніпровського району

Верхнеднепровский крахмалопаточный комбинат, с. Днепровское Верх-

неднепровского района 

Ф. Р-4819, 601 од. зб., 1954–1981 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Будівництво почалося у 1953 р. Підпорядковувався Міністерству промисловості продовольчих 

товарів УРСР, з 1957 р. – Дніпропетровському раднаргоспу, з 1963 р. – Придніпровському рад-

наргоспу, з 1966 р. – Міністерству харчової промисловості УРСР. Продукція комбінату – пере-

робка кукурудзи, виготовлення крохмалю, патоки, глюкози, мастила, гідролю.

Накази та розпорядження директора з основної діяльності. Протоколи опе-

ративних нарад та засідань ради науково-технічного товариства. П’ятирічні плани 

соціального та економічного розвитку комбінату. Техпромфінплани, виробничі пла-

ни, плани собівартості товарної продукції. Звіти про виконання виробничих планів, 

планів з праці, фонду заробітної платні, про виконання норм виробітку. Хіміко-техно-

логічні та хіміко-аналітичні звіти. Плани та звіти про розвиток нової техніки, науково-

дослідницькі роботи, надходження та впровадження винаходів і раціоналізаторських 

пропозицій. Штатні розклади. Кошториси адміністративно-господарських витрат. 

Титульні списки та плани будівельно-монтажних робіт. Акти державного прийняття 

потужностей до експлуатації. Протоколи балансової комісії. Документи про нещасні 

випадки на виробництві, заходи з охорони праці. Документи про облік, наявність, рух 

та розподіл кадрів, склад і чисельність спеціалістів. Договори про соцзмагання.

Механічні майстерні, м. Дніпропетровськ

Механические мастерские, г. Днепропетровск

Ф. Р-3707, 215 од. зб., 1944–1952 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Згідно з наказом тресту «Союзцукорремпостачання» від 6 квітня 1944 р. № 76 була відкрита 

Дніпропетровська контора цього тресту. Підпорядковувалася Наркомату (з 1946 р. – Мініс-

терству) харчової промисловості СРСР.

Відповідно до наказу Міністерства харчової промисловості СРСР від 10 березня 1947 р. 

№ 110 контора була ліквідована, а на ї ї базі утворені механічні майстерні, які в березні 

1949 р. були передані у відання Українському тресту «Укрцукорремпостачання» Міністерства 

харчової промисловості СРСР.

Ліквідовані 1 серпня 1953 р. 

Накази тресту. Річні промфінплани і звіти. Штати, кошториси адміністративно-

господарських витрат. Особові справи. Відомості нарахування заробітної платні.

Дніпропетровський млинний комбінат № 1-2 ім. А. Мікояна

Днепропетровский мукомольный комбинат № 1-2 им. А. Микаяна

Ф. Р-4104, 51 од. зб., 1943–1947 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Утворений відповідно до постанови РНК СРСР від 14 лютого 1933 р. № 204. 

Підпорядковувався Дніпропетровському тресту Головного управління борошномельної про-

мисловості Наркомату (з 1946 р. – Міністерства) заготівель СРСР.

Згідно з розпорядженням РМ СРСР від 29 лютого 1954 р. № 12833-р та наказом Міністерства 

заготівель СРСР від 21 грудня 1954 р. № 1021 на базі об’єднання млинного комбінату № 1-2 та 

круп’яного заводу № 17 створене заводоуправління № 1. Підпорядковувалося борошно-млин-

ному тресту «Головборошно».

Накази, інструкції Наркомату заготівель СРСР, Дніпропетровського тресту 

«Головборошно». Протоколи технічних та виробничих нарад. Доповіді директо-

ра та пояснювальні записки про діяльність комбінату. Річні промфінплани, плани 

з капітального будівництва, освоєння коштів на техніку безпеки. Акти прийнят-

тя-передачі комбінату до експлуатації у зв’язку зі зміною керівників. Документи 

(заяви, креслення, протоколи, звіти, висновки) про раціоналізацію у виробництві. 

Річні бухгалтерські звіти. Колективні договори. Документи про соцзмагання.
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Хлібопекарні

Хлебопекарни

2 фонда, 7 од. зб., 1920–1921 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Гарнізонна хлібопекарня № 2 діяла на території Харківського військового округу в м. Катери-

нославі при Феодосійських казармах з червня 1920 року.

Накази, розпорядження робітничо-селянської інспекції, окружного комі-

саріату у військових справах Харківського військового округу, Павлоградської 

повітової особистої продовольчої комісії Першої кінної армії про проведення пе-

репису особового складу в військових частинах, ведення звітності. Листування 

з Катеринославським губернським комісаріатом щодо господарських питань. Зве-

дення про витрати борошна та випічку хліба. Список працівників хлібопекарні.
Гарнізонна хлібопекарня № 2 Катеринославського губернського комісаріату у військових 

справах, ф. Р-3670, 2 од. зб., 1920 р. 

Гарнізонна хлібопекарня повітового відділу військово-продовольчого постачання при Пав-

лоградській повітовій особистій продовольчій комісії Першої кінної армії, ф. Р-3779, 5 од. зб., 

1920–1921 рр.

Дніпропетровська макаронна фабрика

Днепропетровская макаронная фабрика

Ф. Р-6213, 306 од. зб., 1943–1978 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Вперше розпочала свою діяльність у 1932 р. Після тимчасового окупаційного періоду стала 

до дії в грудні 1943 р.

Підпорядковувалася Наркомату харчової промисловості УРСР, з 1946 р. «Укрмакаронтресту», 

з 1953 р. – Дніпропетровському державному обласному тресту хлібопекарної промисловості 

Міністерства харчової промисловості УРСР, з 1955 р. – Українському республіканському тресту 

макаронної та дріжджової промисловості Міністерства промисловості продовольчих товарів 

УРСР, з 1957 р. – Дніпропетровському обласному управлінню промисловості продовольчих 

товарів обласної ради депутатів трудящих, з 1963 р. – управлінню харчової промисловості 

Придніпровського раднаргоспу, з 1966 р. – Дніпропетровському хлібному тресту Головно-

го управління хлібопекарної промисловості Міністерства харчової промисловості УРСР, 

з 1972 р. – виробничому об’єднанню виробничих підприємств макаронної промисловості 

«Укрмакаронпром» Міністерства харчової промисловості УРСР.

Накази та розпорядження директора з основної діяльності та особового 

складу. Протоколи засідань технічної ради. Промфінплани, плани з виробниц-

тва, собівартості продукції, праці, фонду заробітної платні, перспективні плани 

розвитку виробництва. Звіти про основну діяльність, капіталовкладення, якість 

продукції. Документи про розвиток і впровадження нової техніки, прогресивної 

технології, механізацію та автоматизацію виробничих процесів. Розрахунки та 

баланси виробничих потужностей. Штатні розклади, кошториси адміністративно-

господарських витрат. Плани, звіти, інформації про роботу з кадрами. Колективні 

договори. Документи про роботу комітету профспілок та соцзмагання.

Підприємства кондитерської промисловості, м. Дніпропетровськ

Предприятия кондитерской промышленности, г. Днепропетровск

2 фонда, 573 од. зб., 1937–1939, 1944–1986 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Діяльність кондитерської фабрики розпочалася у 1927 р. на базі комітету безробітних, з 1929 р. 

фабрика підпорядковувалася Дніпропетровському харчопрому.

У 1936 р. передана у підпорядкування Українському кондитерському тресту і здобула респуб-

ліканського значення. Припинила свою діяльність у серпні 1941 р. 

Після визволення міста Дніпропетровська – в листопаді 1944 р. – була заснована конди-

терська фабрика. Підпорядковувалася Головному управлінню кондитерської промисловості 

Наркомату (з 1946 р. – Міністерства) харчової промисловості УРСР, з 1957 р. – Дніпропет-

ровському раднаргоспу, з 1963 р. – Придніпровському раднаргоспу, з 1966 р. – Міністерству 

харчової промисловості УРСР.

Згідно з постановою РМ УРСР від 18 лютого 1976 р. № 100 та наказом міністра харчової про-

мисловості УРСР від 27 лютого 1976 р. № 63 на базі Дніпропетровської кондитерської фаб-
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рики організоване Дніпропетровське виробниче об’єднання кондитерської промисловості 

«Укркондитерпром» Міністерства харчової промисловості УРСР.

Накази та розпорядження з основної діяльності та особового складу. Прото-

коли засідань дегустаційної комісії і комісії з атестації продукції на «Знак якості». 

Техпромфінплани, виробничі плани, плани з праці і собівартості товарної продук-

ції. Статистичні звіти про виконання планів. Плани, інформації, довідки про науко-

ву організацію праці, впровадження передового досвіду, поновлення асортименту 

продукції, раціоналізацію та винахідництво. Протоколи засідань ради науково-тех-

нічного товариства. Штатні розклади, кошториси адміністративно-управлін ських вит-

рат. Документи про заходи з охорони праці та техніки безпеки, роботу з кадрами та 

соцзмагання. Протоколи засідань профспілкового комітету та загальних зборів.
Кондитерська фабрика № 1, ф. Р-3189, 31 од. зб., 1937–1939 рр. 

Виробниче об’єднання кондитерської промисловості «Укркондитерпром», ф. Р-6101, 542 од. 

зб., 1944–1986 рр. 

Дніпропетровський олійноекстракційний завод

Днепропетровский маслоэкстракционный завод

Ф. Р-4779, 978 од. зб., 1947–1985 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Будівництво почалось у 1944 р. Першу продукцію випустив у 1947 р.

Підпорядковувався Головному управлінню промисловості олії та рослинних жирів Міністер-

ства харчової промисловості СРСР, з 1953 р. Міністерства промисловості продовольчих то-

варів СРСР, з 1955 р. – Міністерства промисловості продовольчих товарів УРСР, з 1958 р. –

Управлінню легкої та харчової промисловості Дніпропетровського раднаргоспу, з 1963 р. –

Управлінню харчової промисловості Придніпровського раднаргоспу, з 1966 р. – Головному 

управлінню олійножирової промисловості «Укрголоволія» Міністерства харчової промисло-

вості УРСР.

Накази та розпорядження. Протоколи засідань технічної ради. Плани з ви-

робництва, собівартості продукції, праці та заробітної платні. Звіти про виконання 

планів, якість продукції комбінату, переробку насіння олійних культур. Документи 

про раціоналізацію і винахідництво, розвиток та впровадження нової техніки, про 

республіканські огляди використання резервів економії і бережливості, підви-

щення культури виробництва. Фінансові плани та звіти про основну діяльність. 

Штатні розклади, кошториси адміністративно-господарських витрат. Документи 

про роботу з кадрами. Звіти про чисельність і склад спеціалістів, що мають вищу 

та середню спеціальну освіту. Положення про преміювання працівників комбінату. 

Колективні договори.

Районні маслозаводи

Районные маслозаводы

2 фонди, 15 од. зб., 1943–1945 рр. Описи. Укр. мова.

Діяльність підприємств простежується протягом 1943–1945 рр. Підпорядковувалися Дніпро-

петровському тресту «Головмаслопром» Наркомата м’ясної та молочної промисловості УРСР.

Директивні вказівки правління тресту. Списки співробітників та молокозда-

вачів, відомості заробітної платні. 
Апостолівський, с. Апостолове Апостолівського району, ф. Р-4002, 3 од. зб., 1944–1945 рр.

Котовський, с. Личкове Котовського району, ф. Р-2897, 12 од. зб., 1943–1945 рр.

Дніпропетровський м’ясокомбінат

Днепропетровский мясокомбинат

Ф. Р-5536, 720 од. зб., 1935, 1941, 1947–1972 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Став до експлуатації у 1931 р. Поновив свою діяльність у 1945 р. Підпорядковувався Наркома-

ту (з 1946 р. – Міністерству) м’ясної та молочної промисловості СРСР, з 1953 р. – Міністерству 

промисловості продовольчих товарів СРСР, з 1954 р. – Міністерству промисловості м’ясних 
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та молочних продуктів УРСР, з 1957 р. – Дніпропетровському раднаргоспу, з 1963 р. – Придні-

провському раднаргоспу, з 1966 р. – Дніпропетровському тресту м’ясної та птахопереробної 

промисловості, з 1970 р. – Дніпропетровському об’єднанню м’ясної промисловості Міністер-

ства м’ясної та молочної промисловості УРСР.

Накази Міністерства м’ясної та молочної промисловості УРСР, рішення ви-

конкому Дніпропетровської міської ради щодо діяльності м’ясокомбінату. Накази та 

розпорядження. Протоколи засідань господарського активу. Техпромфінплани, ви-

робничі плани, плани з праці та собівартості продукції. Основні техніко-економічні 

показники роботи підприємства, аналізи техніко-економічних показників і собівар-

тості продукції. Кон’юнктурні огляди. Статистичні звіти про виконання планів з ви-

пуску і собівартості продукції, про витрати палива, тепла, електроенергії. Звіти про 

основну діяльність, капітальні вкладення. Документи про використання виробничих 

потужностей, раціоналізацію і винахідництво, впровадження нової техніки, органі-

заційно-технічні заходи щодо зростання продуктивності праці, про охорону праці та 

техніку безпеки. Акти приймання до експлуатації закінчених будівництвом об’єктів. 

Документи про переведення на семигодинний робочий день, впорядкування за-

робітної платні, соціалістичне змагання. Колективні договори. Статистичні звіти про 

чисельність працівників. Документи про роботу профспілкового комітету.

Дніпропетровський холодильник

Днепропетровский холодильник

Ф. Р-5034, 36 од. зб., 1941, 1943–1946 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Створений згідно з наказом Наркомату харчової промисловості СРСР від 15 березня 1935 р. 

№ 993.

Підпорядковувався Головному управлінню холодильної промисловості Наркомату харчо-

вої промисловості СРСР, з 1946 р. – Міністерства м’ясної та молочної промисловості СРСР, 

з 1953 р. – Міністерства торгівлі СРСР.

Накази Міністерства м’ясної та молочної промисловості. Акти про збитки, 

заподіяні зруйнованому холодильнику під час нацистської окупації. Кошториси на 

відбудову і обладнання холодильника. Евакуаційний баланс. Річні виробничі та 

фінансові плани і програми. Плани капітальних вкладень. Річні звіти про основну 

діяльність та капітальне будівництво. Кошториси адміністративно-господарських 

витрат. Штатні розклади. Акти прийняття-передачі справ у зв’язку зі зміною дирек-

торів холодильника.

Рибний завод та виробничі рибні комбінати, м. Нікополь

Рыбный завод и производственные рыбные комбинаты, г. Никополь

3 фонди, 491 од. зб., 1944–1978 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Нікопольський рибний завод заснований згідно наказу Наркомату рибної промисловості 

УРСР від 3 липня 1944 р.

Підпорядковувався Наркомату (з 1946 р. – Міністерству) рибної промисловості УРСР, 

з 1958 р. — управлінню легкої та харчової промисловості Дніпропетровського раднаргоспу, з 

1963 р. – управлінню рибного господарства Придніпровського раднаргоспу.

Дніпропетровський обласний виробничий рибний комбінат заснований відповідно до наказу 

Головного управління рибного господарства внутрішніх водоймищ УРСР від 17 грудня 1964 р. 

№ 108. Місцезнаходження комбінату на Каховському водосховищі в м. Нікополі.

Згідно з наказом Головного управління рибного господарства внутрішніх водоймищ УРСР від 3 

квітня 1975 р. № 98 Дніпропетровський обласний виробничий рибний комбінат був поділений на 

Дніпропетровський виробничий рибний комбінат та Нікопольський виробничий рибний комбінат. 

Підпорядковувалися головному управлінню рибного господарства внутрішніх водоймищ УРСР.

Функції підприємств – прийняття рибопродуктів від рибрадгоспів та їх переробка.

Накази з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад. Промфінплани, 

плани з виробництва і праці рибзаводу, рибкомбінатів та рибрадгоспів. Річні звіти про 

основну і фінансово-господарську діяльність, роботу науково-технічного товариства, 
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надходження та впровадження винаходів і раціоналізаторських пропозицій, про не-

щасні випадки, наявність, облік, рух та розподіл кадрів. Штатні розклади, кошториси 

адміністративно-управлінських витрат. Документи про роботу комітетів профспілок.
Нікопольський рибний завод, ф. Р-5949, 236 од. зб., 1944–1964 рр.

Дніпропетровський обласний рибний комбінат, ф. Р-5950, 193 од. зб., 1965–1975 рр. 

Нікопольський рибний комбінат, ф. Р-6472, 62 од. зб., 1975–1978 рр. 

Дніпропетровський завод харчових концентратів

Днепропетровский завод пищевых концентратов

Ф. Р-5638, 500 од. зб., 1938–1941, 1943–1972 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Заснований на базі Дніпропетровського заводу сухих сніданків, який діяв з 1938 р. Підпо-

рядковувався Наркомату харчової промисловості СРСР, з 1946 р. – Міністерству харчової 

промисловості УРСР, з 1954 р. – Міністерству промисловості продовольчих товарів СРСР, 

з 1957 р. – Дніпропетровському раднаргоспу, з 1963 р. – Придніпровському раднаргоспу, 

з 1966 р. – Міністерству харчової промисловості УРСР.

Продукція заводу – кукурудзяні палички, пластівці, фруктові екстракти, киселі, креми, вафлі, 

розчинна кава. 

Накази. Протоколи засідань технічної ради та ради НТТ, виробничо-тех-

нічних нарад. Акти передачі-прийняття заводу у зв’язку зі зміною керівництва та 

підпорядкування. Техпромфінплани, річні плани з праці, заробітної платні. Семи-

річний план розвитку заводу (1959–1965). Аналізи, звіти про виконання планів ви-

пуску продукції, з праці, собівартості продукції, про основну діяльність. Річні звіти, 

журнали обліку робіт, кошториси, пояснювальні записки про будівництво і мон-

таж обладнання заводу (1938–1941). Технічна документація реконструкції заводу 

та будівництва нових цехів. Листування з Міністерством харчової промисловості 

УРСР, головними комітетами, Придніпровським раднаргоспом щодо виробничих 

питань. Документи про розвиток і впровадження нової техніки, раціоналізації, ос-

воєння проектних потужностей. Диплом ВДНГ СРСР за розробку та впровадження 

нових видів продукції, документи конкурсів на кращі зразки продукції, оглядів ви-

користання резервів економії і збереження матеріальних ресурсів, культури ви-

робництва. Норми сировини і рецептура продукції, що виробляється. Штати, кош-

ториси адміністративно-господарських витрат. Річні звіти про травматизм, техніку 

безпеки, охорону праці. Договір з міським житлоуправлінням про відбудову житло-

вих будинків, списки мешканців–співробітників заводу (1945). 

Амур-Нижньодніпровський районний харчокомбінат

Амур-Нижнеднепровский районный пищекомбинат

Ф. Р-4198, 21 од. зб., 1945, 1948–1949 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Діяв з 1940 р. Підпорядковувався обласному управлінню харчової промисловості Наркомату 

(з 1946 р. – Міністерства) харчової промисловості УРСР. Ліквідований за рішенням виконкому 

обласної ради депутатів трудящих від 2 квітня 1948 р. та наказом начальника обласного уп-

равління харчової промисловості від 13 травня 1948 р.

Накази Міністерства та обласного управління харчової промисловості УРСР. 

Документи про ліквідацію райхарчокомбінату. Особові рахунки робітників і служ-

бовців. Відомості про нарахування заробітної платні.

Новомосковський завод продовольчих товарів

Новомосковский завод продовольственных товаров

Ф. Р-4606, 96 од. зб., 1965–1970 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Заснований згідно наказу Придніпровського раднаргоспу від 13 липня 1963 р. на базі Ново-

московського міськхарчокомбінату. Підпорядковувався Дніпропетровському обласному уп-

равлінню харчової промисловості.

Функція заводу – випуск консервної та кондитерської продукції, переробка зерна.
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Накази з основної діяльності. Акти прийняття-передачі Личківського і 

Знам’янівського млинів, Бузівського маслоцеху Новомосковському заводу прод-

товарів. Техпромфінплани, перспективні плани. Кошториси адміністративно-уп-

равлінських витрат, річні фінансові плани та звіти про господарську діяльність і 

виконання планів випуску продукції. Протоколи засідань комітету профспілок.

Консервний завод, смт. Царичанка

Консервный завод, пгт. Царичанка

Ф. Р-5848, 70 од. зб., 1961–1969 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Будівництво заводу розпочалось у 1959 р., став до експлуатації у 1961 р. Підпорядковувався 

Головному управлінню консервної, овочесушильної та харчоконцентратної промисловості 

Міністерства харчової промисловості СРСР.

Техпромфінплани заводу і плани з праці. Статистичні звіти про виконання 

планів з праці, собівартості та реалізації товарної продукції, фонду заробітної 

платні. Колективні договори. Штатні розклади. Статистичні звіти про чисельність 

робітників за професіями, тарифні розряди, систему оплати праці, склад спе-

ціалістів, що мають вищу і середню спеціальну освіту.

Дніпропетровський оцтовий завод

Днепропетровский уксусный завод

Ф. Р-5088, 15 од. зб., 1943–1946 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Діяльність підприємства простежується протягом 1943–1946 рр. Знаходився у підпорядку-

ванні обласного управління харчової промисловості Міністерства харчової промисловості 

УРСР. З 1955 р. – Дніпропетровський міський комбінат обласного управління промисловості 

продовольчих товарів Міністерства промисловості продовольчих товарів УРСР.

Накази. Річні промфінплани та звіти.

Дніпропетровське виробниче об’єднання «Пивомінводи»

Днепропетровское производственное объединение «Пивоминводы» 

Ф. Р-6210, 145 од. зб., 1964–1974 рр. Опис. Укр., рос. мови.
Створено згідно постанови Придніпровського раднаргоспу від 5 червня 1963 р. № 105. Під-

порядковувалось управлінню харчової промисловості Придніпровського раднаргоспу, 

з 1966 р. – Головному управлінню пивовареної та безалкогольної промисловості Міністерства 

харчової промисловості УРСР.

Накази. Комплексні плани соціального розвитку. Плани виробництва, техпром-

фінплани, плани з праці та звіти про виконання планів об’єднання та підвідомчих 

підприємств. Статистичні звіти про виконання планів виробництва нових видів про-

мислової продукції, витрат сировини та матеріалів, введення в дію потужностей, 

основних фондів та капітальних вкладень. Висновки про експлуатаційні ресурси 

мінеральних, лікувальних та столових вод на Знам’янській ділянці Дніпропетровсь-

кої області (1970). Штатні розклади, кошториси адміністративно-управлінських 

витрат, фінансові плани. Документи про роботу з кадрами, соцзмагання.

Дніпропетровський лікеро-горілчаний завод

Днепропетровский ликёро-водочный завод

Ф. Р-6177, 239 од. зб., 1944–1972 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Поновив свою діяльність у 1944 р. Підпорядковувався Наркомату харчової промисловості 

СРСР, з 1946 р. – Міністерству смакової промисловості СРСР, з 1949 р. – Міністерству харчо-

вої промисловості СРСР, з 1954 р. – Міністерству промисловості продовольчих товарів СРСР, 

з 1958 р. – Дніпропетровському раднаргоспу, з 1963 р. – Придніпровському раднаргоспу, 

з 1966 р. – Міністерству харчової промисловості УРСР.
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Накази та розпорядження. Техпромфінплани, плани з праці, звіти про вико-

нання планів та основну діяльність. Документи про раціоналізацію. Плани заходів 

з охорони праці та техніки безпеки, звіти про нещасні випадки на виробництві. 

Штатні розклади, кошториси адміністративно-господарських витрат. Документи 

про соцзмагання з Донецьким та Одеським лікеро-горілчаними заводами. Інфор-

мація та відомості про роботу з кадрами. 

Відкрите акціонерне товариство «Дніпропетровська тютюнова фабрика»

Открытое акционерное общество «Днепропетровская табачная фабрика»

Ф. Р-5858, 1645 од. зб., 1944–2004 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Створена в січні 1944 р. З грудня 1992 р. – Державна Дніпропетровська тютюнова фабрика, 

з грудня 1993 р. – Орендне підприємство Дніпропетровська тютюнова фабрика, з червня 

1995 р. – Відкрите акціонерне товариство «Дніпропетровська тютюнова фабрика».

Підпорядковувалась Українському республіканському тресту тютюново-махорочної про-

мисловості «Головтютюнмахорка» Наркомату (з 1946 р. – Міністерства) смакової промисло-

вості УРСР, з 1950 р. – Міністерства харчової промисловості УРСР, з 1954 р. – Міністерства 

промисловості продовольчих товарів УРСР, з 1958 р. – Дніпропетровському раднаргоспу, 

з 1963 р. – Придніпровському раднаргоспу, з 1966 р. – Міністерству харчової промисловості 

УРСР, з 1986 р. – Державному агропромисловому комітету УРСР, з 1991 р. – Державному комі-

тету харчової промисловості України.

Припинило діяльність у грудні 2004 р. у зв’язку з банкрутством.

Накази тресту «Головтютюнмахорка». Накази, розпорядження з основної 

діяльності та особового складу. Протоколи виробничих нарад. Техпромфінплани, 

виробничі і перспективні виробничі плани, плани з праці, собівартості продукції, 

фінансові плани. Звіти та статистичні звіти про приріст виробничих потужностей, 

виконання планів, основну діяльність, використання сировини та матеріалів, ви-

трати палива, тепла і електроенергії. Техніко-економічні показники. Документи 

про раціоналізацію і винахідництво, охорону праці, техніку безпеки. Штатні роз-

клади, кошториси адміністративно-управлінських витрат. Документи про роботу 

відділу кадрів і фабричного комітету профспілок. Відомості нарахування заробіт-

ної платні. Списки співробітників та списки нагороджених орденами і медалями.

Дніпропетровська державна біофабрика

Днепропетровская государственная биофабрика

Ф. Р-6185, 161 од. зб., 1943–1972 рр. Описи. Рос. мова.

Діяльність біофабрики простежується протягом 1943–1972 рр. Підпорядковувалася Головно-

му управлінню біологічної промисловості Міністерства тваринництва СРСР, з 1948 р. – управ-

лінню біологічної промисловості, з 1956 р. – Всесоюзному тресту біологічної промисловості 

Міністерства сільського господарства СРСР.

З 1966 р. – Дніпропетровська державна біофабрика Головного управління біологічної про-

мисловості Міністерства сільського господарства СРСР.

Накази директора (1967–1972). Протоколи технічних нарад. Акт збитків, за-

подіяних виробництву фабрики під час нацистської окупації. Виробничо-фінансові 

плани. Річні звіти про основну діяльність. Штатні розклади, кошториси адміністра-

тивно-господарських витрат. Колективні договори та документи про їх виконання. 

Документи з раціоналізації, про роботу комітету профспілок.

Промисловий комбінат «Промкомбінат», м. Дніпропетровськ

Промышленный комбинат «Промкомбинат», г. Днепропетровск

Ф. Р-3725, 9 од. зб., 1947–1949 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Діяльність підприємства простежується протягом 1947–1949 рр. Підпорядковувався Управлін-

ню матеріально-технічного постачання Міністерства м’ясної та молочної промисловості УРСР.
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Інструкція Міністерства м’ясної та молочної промисловості УРСР про вико-

нання планів товарної продукції. Накази з особового складу, облікові картки, за-

яви, автобіографії, особові рахунки робітників та службовців. Відомості заробіт-

ної платні.

Промкомбінати

Промкомбинаты

5 фондів, 93 од. зб., 1926–1928, 1932–1933, 1943–1953 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Підпорядковувалися: Дніпропетровський обласний – Діпропетровській обласній спілці спо-

живчих товариств, Дніпропетровський хімічний – окружному відділу місцевої промисловості, 

районні – Дніпропетровському обласному відділу місцевої промисловості.

Накази ВРНГ України з питань мобілізаційної роботи, про порядок ведення 

торгівлі з закордонними фірмами (ф. Р-3252). Накази та розпорядження Наркома-

ту місцевої промисловості УРСР, обласного відділу місцевої промисловості щодо 

порядку роботи комбінатів. Накази облпромкомбінату та райпромкомбінатів з ос-

новної діяльності і особового складу. Плани та звіти про виконання планів. Штатні 

розклади, касові книги. Річні звіти та місячні баланси. Ліквідаційний баланс. Нор-

ми часу, прейскуранти цін на виробництво продукції і ремонт одягу, взуття, сто-

лярних виробів та інших послуг. Документи про роботу з кадрами. Особові рахунки 

заробітної платні. Відомості нарахування заробітної платні робітникам і службов-

цям. Списки співробітників хімкомбінату та його підвідомчих підприємств. Заяви 

робітників про прийняття на роботу та звільнення.
Дніпропетровський обласний, ф. Р-5284, 40 од. зб., 1946–1953 рр. 

Дніпропетровський, товариства «Друзі дітей», ф. Р-3171, 6 од. зб., 1932–1933 рр. 

Дніпропетровський хімічний, ф. Р-3252, 6 од. зб., 1926–1928 рр.

Районні:

Апостолівський, ф. Р-4011, 4 од. зб., 1944–1945 рр.

Петриківський, ф. Р-3817, 37 од. зб., 1943–1948 рр. 
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18. ТРАНСПОРТ. ЗВ’ЯЗОК 

Управління Катерининської залізниці, м. Катеринослав

Управление Екатерининской железной дороги, г. Екатеринослав

Ф. Р-4337, 2 од. зб., 1919 рр. Опис. Каталог. Рос. мова.

Діяльність простежується протягом 1919 р.

Списки комуністів, членів ревкому та інших службовців дороги, які були 

звіль нені з роботи в період захоплення м. Катеринослава контрреволюційними 

військами.

Управління військового помічника начальника Катерининської залізниці, 

м. Катеринослав

Управление военного помощника начальника Екатерининской железной 

дороги, г. Екатеринослав

Ф. Р-280, 209 од. зб., 1920–1923 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Створене згідно наказу Реввоєнради України в 1920 р. № 345. Ліквідоване в 1923 р.

Положення Реввоєнради про військового помічника начальника залізниці, 

коменданта залізничних дільниць, завідуючих військовими перевезеннями при гу-

бернських і районних управліннях водного транспорту та інструкції з цих питань. 

Накази Центрального Управління військових перевезень, Військового Комісаріату, 

військового помічника начальника Катерининської залізниці, з особового складу; 

начальника залізничного відділу про організацію всеобучу; командуючого війська-

ми України і Криму, Південному округу шляхів сполучення з військових перевезень. 

Протоколи засідань дорожньої комісії. Іменні списки, особові справи співробітників 

управління і підвідомчих йому комендатур. 

Районні та дільничій політичні відділи Катерининської залізниці

Районные и участковые политические отделы Екатерининской железной 

дороги

3 фонди, 147 од. зб., 1920–1921 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови. 

Діяльність установ простежується протягом 1920–1921 рр.

Постанови Ради робітничо-селянської оборони про охорону залізничних 

шляхів. Циркуляри та інструкція ЦК КП(б)У про організацію комуністичних осеред-

ків в радянських організаціях. Накази, циркуляри, розпорядження НКШС з основ-

ної діяльності та особового складу. Протоколи з’їзду представників Транспортних 

Надзвичайних Комісій, засідань комісарів і робітників дорполітвідділу, технічних 

нарад. Доповіді про роботу Авдієвського, Долгінцевського, Олександрійського 

районних політичних і культурно-просвітницьких відділів. Мапи Катерининської 

залізниці (1920). Відомості про наявність запасів нафтопродуктів та палива на за-

лізничних станціях Катерининської залізниці. Листування з НКШС, РТНК щодо по-

стачання залізничних майстерень продовольством, паливом та сировиною, бороть-

би з бандитизмом на транспорті; з районними дорполітвідділами; встановлення 

межі Катерининської залізниці; обрання делегатів на Всеросійський з’їзд залізнич-

ників; підготовку до участі у Всеросійській олімпіаді. Особові справи робітників. 

Списки з особового складу служб шляху.
Районні:

Катеринославський, ф. Р-924, 1 од. зб., 1920 р.

Панютінський, ф. Р-1013, 145 од. зб., 1920–1921 рр.

Катеринославський дільничний, ф. Р-932, 1 од. зб., 1920–1921 рр. 
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Управління Придніпровської Ордена Леніна залізниці Міністерства шляхів 

сполучення СРСР, м. Дніпропетровськ

Управление Приднепровской Ордена Ленина железной дороги Министер-

ства путей сообщения СССР, г. Днепропетровск

Ф. Р-2151, 14428 од. зб., 1919–1987 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.

Катерининська залізниця збудована в 1881 р., відкрита 18 травня 1884 р. У 1918 р. націоналі-

зована. В січні 1936 р. перейменована в Сталінську, в 1961 р. – у Придніпровську залізницю. 

Обслуговує Дніпропетровську, Запорізьку області, Крим. Підпорядковується з 1991 р. Мініс-

терству транспорту України.

Накази Наркомату шляхів СРСР, які відносяться до діяльності залізниці 

(1943–1946), начальника залізниці (1946–1987). Телеграма про створення рев-

комів на Катерининській залізниці (1919). Перелік станцій (1921). Протоколи за-

сідань адміністрації Катеринославського вузла (1923–1924); засідань технічних 

комісій (1923–1925). Циркулярні листи Української економічної наради (1923). 

Розпорядження начальника управління залізниці про роботу служб (1937–1941). 

Плани, звіти про роботу залізниці і служб, виконання заходів щодо зниження собі-

вартості робіт на транспорті, покращення роботи транспорту, державні перевезен-

ня (1967–1969), впровадження на залізничному транспорті нової техніки, новіт-

ніх технологій, механізації та автоматизації розвантажно-завантажувальних робіт, 

покращення роботи з раціоналізації і винахідництва, виконання планів капіталь-

ного будівництва і ремонту, стан охорони праці і техніки безпеки на залізниці. Ін-

формація про стан виробничої дисципліни. Циркулярний лист Наркомату шляхів 

СРСР про збільшення виробності праці на залізничному транспорті за підписом

Ф. Дзержинського (1923). Огляди про роботу залізниці (1926–1927, 1931–1934, 

1941, 1947–1953, 1957–1969). Документи про розповсюдження новітнього досвіду 

роботи на залізниці. Збірники інформаційно-технічних листів щодо обміну досвідом 

(1952, 1953). Тематичні плани виробничо-технічної пропаганди (1954). Довідки про 

наукове співробітництво з Дніпропетровським інститутом інженерів транспорту. Ста-

тистичні звіти про кількість медичного персоналу (1926), роботу санепідемзакладів 

(1956–1959). Фінансові плани і звіти. Баланси з основної діяльності управління заліз-

ниці та її служб. Штатні розклади. Плани і звіти про роботу з кадрами, кількість робо-

чих і службовців на залізниці, склад спеціалістів з вищою та середньою спеціальною 

освітою. Соцзобов’язання та інформація по їх виконанню. Звіти про роботу стаха-

новців залізниці (1935, 1936). Відомості про нагородження робітників державними 

нагородами (1945, 1946). Акти збитків, спричинених дорозі в роки громадянської 

війни (1923) та нацистської окупації (1943). Фотоальбом про будівництво залізнич-

ного моста через р. Дніпро (1932). Генеральні схеми проекту каналу «Донбас-Кри-

воріжжя» (1932). Історичний нарис викладача ДІІТА С. Сімухіна про будівництво і 

експлуатацію Сталінської залізниці (1884–1941, 1943–1945). Документи про роботу 

профкому.

Відділення Сталінської (Придніпровської) залізниці Міністерства шляхів 

сполучення СРСР

Отделения Сталинской (Приднепровской) железной дороги Министерства 

путей сообщения СССР

3 фонди, 2054 од. зб., 1943–1985 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створені в 1946 р. Безпосередньо керують виробничо-господарською і фінансовою діяльністю 

всіх лінійних підприємств і організацій, які знаходяться в межах відділень, за винятком органі-

зацій загальнодорожнього значення, підрядних будівельних організацій і закладів підготовки 

кадрів та охорони здоров’я; займаються забезпеченням виконання плану перевезень пасажи-

рів і вантажів, безпеки руху потягів, справності шляху, будівель і споруд, впровадження нової 

техніки; організацією руху потягів за графіком, охороною та протипожежною безпекою підпри-

ємств, організацій і окремих об’єктів, а також вантажів на шляху сполучення та на станціях.
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Накази та розпорядження з основної діяльності. Протоколи постійних, опера-

тивних нарад в присутності начальника відділення, засідань техніко-економічної 

Ради Дніпропетровського відділення. Плани, звіти і доповіді про роботу відділень, 

про хід виконання постанов Ради Міністрів СРСР, впровадження нової техніки. До-

кументи щодо раціоналізації та винахідництва, зниження собівартості перевезень. 

Статистичні звіти про наявність, розподіл і використання вагонів-електросекцій, 

електро- і дизель-потягів, локомотивів; відправлення і прибуття вантажів; чисель-

ність робітників і фонд заробітної платні Дніпропетровського відділення (1981–

1985 рр.). Листування з питань безпеки руху. Штатні розклади. Звіти про роботу з 

кадрами. Документи про підготовку та підвищення кваліфікації кадрів, перевірку 

виконання зобов’язань колективного договору. Протоколи засідань профкому.
Долгінцевське, ф. Р-4408, 530 од. зб., 1946–1978 рр.

Дніпропетровське, ф. Р-4407, 1369 од. зб., 1946–1985 рр.

Четверте Мелітопольське, ф. Р-4611, 155 од. зб., 1943–1957 рр.

Другий експлуатаційний район Катерининської залізниці, м. Катеринослав, 

з 1926 р. – Дніпропетровськ

Второй эксплуатационный район Екатерининской железной дороги, г. Ека-

теринослав, с 1926 г. – Днепропетровск

Ф. Р-2210, 25 од. зб., 1921–1928 рр. Опис. Рос. мова.

Діяльність організації простежується протягом 1921–1928 рр.

Накази та розпорядження мобілізаційного відділу Управління дороги (1921), 

начальника Катерининської залізниці про охорону залізничних і водних шляхів 

сполучення, порядок передачі на залізничних станціях службової кореспонден-

ції. Листування з начальниками паровозних депо щодо порядку перевезення бро-

нетанків, ведення таємного діловодства. Списки співробітників електростанції в

м. Дніпропетровську, військовозобов’язаних, співробітників пожежних майстерень.

Паровозні депо Сталінської залізниці

Паровозные депо Сталинской железной дороги

2 фонди, 109 од. зб., 1933–1941 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Діяльність простежується протягом 1933–1941 рр.

Наказ НКВС СРСР, інструкція про порядок видачі залізничникам єдиних тру-

дових книжок і посвідчень замість паспортів (1940). Плани розташування шляхів 

і будівель на станціях паровозного депо ст. П’ятихатки. Паспорт паровозного депо

ст. Верховцеве (1938). Креслення станків, гальмового пристрою і проект проклад-

ки водопроводу. Альбом цивільних споруд 21 дистанції служби шляху ст. П’ятихатки 

(1940). Кошториси, ескізи, акти, звіти про обстеження, технічні проекти укріплен-

ня мостів через р. Саксагань на лінії П’ятихатки-Долгінцеве. Відомості на видачу за-

робітної платні співробітникам паливного складу ст. Верховцеве (1941). Звіти про 

прийом, звільнення та переміщення кадрів.
Паровозне депо ст. Верховцеве, ф. Р-3802, 2 од. зб., 1937–1941 рр.

Паровозне депо ст. П’ятихатки, ф. Р-3803, 107 од. зб., 1933–1941 рр.

Військово-облікове бюро станції П’ятихатки Сталінської залізниці

Военно-учётное бюро станции Пятихатки Сталинской железной дороги

Ф. Р-3804, 33 од. зб., 1927, 1940–1941 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Діяльність організації простежується протягом 1927, 1940–1941 рр.

Наказ начальника Сталінської залізниці про роботу військово-облікових 

бюро (1927). Листування з військово-мобілізаційним відділом Сталінської залізни-
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ці з обліку військовозобов’язаних. Списки військовозобов’язаних рядового і керу-

ючого складу.

Управління водного транспорту

Управление водного транспорта

2 фонди, 150 од. зб., 1917, 1919, 1922, 1947–1956 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Діяльність установ простежується протягом 1917, 1919, 1922, 1947–1956 рр.

Рішення та розпорядження Дніпропетровського облвиконкому. Накази з ос-

новної діяльності та особового складу. Плани перевезень вантажів і пасажирів. 

Фінансові плани і звіти управління, Нікопольської експлуатаційної дільниці. Відо-

мості нарахування заробітної платні. Штатні розклади. Особові справи звільнених. 

Плани по праці. Документи про підготовку та підвищення кваліфікації кадрів.
Дніпровське управління водного транспорту, ф. Р-3622, 1 од. зб., 1919 р.

Дніпропетровське обласне водно-транспортне управління, ф. Р-1975, 149 од. зб., 1917, 1922, 

1947–1956 рр.

Пристань Нікополь Ніжньодніпровсько-Бузького державного пароплавства

Пристань Никополь Нижнеднепровско-Бужского государственного паро-

ходства

Ф. Р-3712, 61 од. зб., 1920–1927 рр. Опис. Рос., укр. мови. 

Діяльність організації простежується протягом 1920–1927 рр. Підпорядковувалась Уп-

равлінню водного транспорту, з 1921 р. – Нижньодніпровсько-Бузькому лінійному відділу,

з 1923 р. – Нижньодніпровсько-Бузькому державному пароплавству.

Постанови, циркуляри Ради праці і оборони; Головного управління водного 

транспорту, Нижньодніпровсько-Бузького Управління. Накази з особового складу. 

Статут (1925–1926). Протокол міжвідомчої наради представників виконкому Ніко-

польського Раднаргоспу про стан водного транспорту; засідань комісії допомоги 

голодуючим. Акти огляду, прийому судів; перевірки складів (1920–1921). Відо-

мості обліку майна пароплавів. Листування щодо вантажно-розвантажувальних 

робіт, постачання і охорону майна пароплавів, з особового складу. Відомості на-

рахування та списки на видачу заробітної платні і продовольства. Посвідчення та 

довідки робітників пристані Нікополь та Малі Гірли. Протоколи загальних зборів 

членів профспілки робітників пристані Нікополь і реорганізації затоного комітету 

профспілки.

Завідувач першою судоходною дільницею шляху і споруджень м. Нікополя

Заведующий первым судоходным участком пути и сооружений г. Никополя

Ф. Р-4427, 4 од. зб., 1922 р. Опис. Рос., укр. мови.

Діяльність організації простежується протягом 1922 р.

Листування щодо судоходства і стану з обліком майна і матеріалів, які зна-

ходяться на складі та лінії; з особового складу.

Дніпропетровський річковий порт

Днепропетровский речной порт

Ф. Р-5090, 540 од. зб., 1943–1970 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.

Збудований в 1933 р. Підпорядковувався Дніпровському Управлінню річкового пароплавс-

тва Наркомату річкового флоту СРСР. Один з найкрупніших портів на р. Дніпро. В роки Другої 

Світової війни був зруйнований, 70 відсотків флоту потоплено. Відновлений в 1944 р. 12-им 

воєнно-відновлювальним загоном. 

З 1954 р. підпорядковувався Головному Управлінню Дніпровського річкового пароплавства 

при Раді Міністрів УРСР. Здійснював водні транспортні перевезення.
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Накази Дніпровського воєнно-відновлювального Управління Наркомату 

річкового флоту СРСР (1944, 1945); Дніпровського річкового пароплавства Мініс-

терства річкового флоту СРСР (1946–1949); Головного управління річкового флоту 

при Раді Міністрів УРСР (1966–1970); постанови та рішення Дніпропетровського 

облвиконкому, які відносяться до діяльності порту. Накази та розпорядження на-

чальника порту. Протоколи нарад при начальнику порту; зборів господарського 

активу (1949–1955). Плани виробництва і звіти про їх виконання. Експлуатаційні 

звіти і кон’юнктурні огляди роботи порту. Норми праці, розцінки, розрахунки до 

них (1965). Звіти про проведення капітальних ремонтів, розповсюдження і впро-

вадження досвіду роботи в порту (1953–1955), з основної діяльності. Доповіді 

начальника порту про виробничо-фінансову діяльність (1947, 1948, 1950, 1955, 

1959). Довідки про роботу з кадрами (1949–1970). Річні звіти про чисельність, рух, 

підготовку і перепідготовку кадрів. Колективні договори. Документи про соцзма-

гання (1953, 1954, 1958–1963, 1965–1970). 

Дніпропетровське обласне управління по будівництву, ремонту і експлуа-

тації автошляхів (облавтодор)

Днепропетровское областное управление по строительству, ремонту и экс-

плуатации автодорог (облавтодор)

Ф. Р-4507, 1341 од. зб., 1939, 1943–2000 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови

Створений в 1943 р. як Обласний дорожній відділ головного дорожнього управління при Раді 

Міністрів УРСР, з 1954 р. – обласне управління автомобільного транспорту і шосейних доріг, з 

1963 р. – обласне управління будівництва і експлуатації шосейних доріг, з 1968 р. – обласне 

управління будівництва і експлуатації автомобільних доріг, з 1972 р. – виробниче управління 

будівництва і експлуатації автомобільних доріг, з 1987 р. – виробниче об’єднання будівництва, 

ремонту і експлуатації автомобільних шляхів. Підпорядковувалося Міністерству будівництва і 

експлуатації автомобільних шляхів Української РСР, яке з 1991 р. перетворене в Міністерство 

транспорту України. З 1994 р. підпорядковувався Українській державній корпорації з будів-

ництва, ремонту і утриманню автомобільних шляхів «Укравтодор» м. Дніпропетровська. В 

цьому ж році корпорація «Укравтодор» з Дніпропетровським облавтодором вийшли зі складу 

Міністерства транспорту України.

Накази та розпорядження з основної діяльності. Статут облавтодора (1988). 

Протоколи засідань техніко-економічної ради. Стенограма республіканського 

семінару: «Передові методи організації, залучення та використання коштів, які 

надходять для будівництва та ремонту автомобільних доріг» (1970), нарад робіт-

ників партійних, радянських органів і дорожніх організацій про подальший роз-

виток будівництва автомобільних шляхів (1971). Положення про Дніпропетровсь-

ке обласне виробниче управління (1972). Плани, звіти, розрахунки, інформація, 

довідки, листування про хід виконання дорожньо-будівельних, науково-дослідних 

робіт, впровадження у виробництво науково-технічних досягнень і прогресивних 

методів праці, ремонт автомобільних шляхів, мостів і штучних споруд, з основної 

діяльності і капітальним вкладенням по районам області. Доповідна записка про 

стан автомобільних шляхів на території області. Штатні розклади. Документи про 

роботу з кадрами, соцзмагання, присвоєння звання «Заслужений дорожник УРСР». 

Списки нагороджених відзнаками «Відмінник соцзмагань» і Почесними грамотами 

ВЦРПС. Акти збитків, спричинених нацистськими окупантами до рожньо-експлуа-

таційним дільницям області (1944).

Дніпропетровське міське управління комунального автотранспорту

Днепропетровское городское управление коммунального автотранспорта

Ф. Р-2863, 19 од. зб., 1930–1935 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Діяльність організації простежується протягом 1930–1935 рр.

Керувало роботою комунального автотранспорту м. Дніпропетровська.
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Накази з особового складу. Правила внутрішнього розпорядку управління 

(1932). Річні фінансові звіти. Відомості нарахування заробітної платні співробітни-

кам. Особові картки шоферів. Списки співробітників.

Районні відділи будівництва і експлуатації автомобільних і шосейних шляхів

Районные отделы строительства и эксплуатации автомобильных и шоссей-

ных дорог

14 фондів, 1265 од. зб., 1943–1972 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Відновили свою діяльність після звільнення районів Дніпропетровської області від нацистсь-

кої окупації. Основними задачами були ремонт і будівництво шляхів республіканського, об-

ласного, районного і сільського значення; ремонт і будівництво шляхових споруд, озеленіння 

придорожніх смуг. Ліквідовані в 1972 р. 

Рішення і постанови райвиконкомів, які відносяться до діяльності відділів.

Накази начальників відділів (Криничанського, Нікопольського, Новомос-

ковського, Царичанського, Широківського) з основної діяльності. Річні плани і зві-

ти шляхового будівництва, ремонтних робіт, озеленення шляхів. Виробничі пла-

ни. Акти прийняття державною комісією закінчених будівництвом автомобільних 

шляхів, передачі мостів і шляхів до експлуатації. Звіти про надходження і впро-

вадження винаходів і раціоналізаторських пропозицій. Статистичні звіти про чи-

сельність робочих і службовців; фонд заробітної платні. Штатні розклади. Кошто-

риси адміністративно-управлінських витрат. Річні бухгалтерські звіти. Протоколи 

загальних профспілкових зборів Павлоградського відділу. Акти збитків, спричине-

них нацистськими окупантами Нікопольському відділу.
Апостолівський, ф. Р-4030, 80 од. зб., 1944–1972 рр.

Верхньодніпровський, ф. Р-5523, 60 од. зб., 1960–1962, 1965–1972 рр.

Криничанський, ф. Р-4667, 152 од. зб., 1945–1971 рр.

Нікопольський, ф. Р-5435, 160 од. зб., 1944–1972 рр. 

Новомосковський, ф. Р-4725, 87 од. зб., 1947–1964 рр.

Павлоградський, ф. Р-5940, 112 од. зб., 1949–1972 рр.

Перещепинський, ф. Р-6262, 27 од. зб., 1950–1954, 1957–1962 рр.

Петропавлівський, ф. Р-6293, 99 од. зб., 1946–1955, 1957–1972 рр.

Покровський, ф. Р-5830, 86 од. зб., 1944–1962, 1965–1971 рр.

П’ятихатський, ф. Р-5484, 121 од. зб., 1943, 1947–1972 рр.

Царичанський, ф. Р-5918, 94 од. зб., 1943–1970 рр.

Широківський, ф. Р-5907, 90 од. зб., 1944–1962, 1965–1972 рр.

Щорський, ф. Р-4964, 71 од. зб., 1949–1962 рр.

Юр’ївський, ф. Р-5939, 26 од. зб., 1946–1958 рр.

Дніпропетровський автотранспортний трест

Днепропетровский автотранспортный трест

Ф. Р-4552, 18 од. зб., 1952–1958 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Діяльність організації простежується протягом 1952–1958 рр. Підпорядковувалася Головно-

му транспортному Управлінню Міністерства будівництва УРСР; з 1956 р. – «Головпридніпров-

буду» Міністерства будівництва підприємств металургійної і хімічної промисловості УРСР; з 

1957 р. – Управлінню будівництва Дніпропетровського Раднаргоспу.

Штатні розклади. Кошториси адміністративно-господарських витрат. Звіти з 

основної діяльності. Документи про прийняття-передачу Дніпропетровської стан-

ції технічної допомоги (1956).

Дніпропетровський трест «Облміжколгоспдорбуд»

Днепропетровский трест «Облмежколхоздорстрой»

Ф. Р-6169, 649 од. зб., 1967–1984 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створений на підставі розпорядження Ради Міністрів УРСР від 23 грудня 1966 р. № 1586 і на-

казу Мінважбуду УРСР від 31 березня 1967 р. № 13 з метою забезпечення єдиного технічного 
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керівництва районними міжколгоспними шляхо-будівельними організаціями і підприємства-

ми з виробництва будівельних матеріалів. Підпорядковувався обласному міжколгоспному 

об’єднанню з будівництва «Укрміжколгоспбуд». У 1985 р. реорганізований і переданий у ві-

дання агропрому.

Рішення Дніпропетровської обласної ради про створення «Облміжколгосп-

дорбуду» (1967). Положення про Дніпропетровський міжколгоспний шляхо-буді-

вельний трест і обласну Раду міжколгоспних шляхо-будівельних організацій. На-

кази та розпорядження з основної діяльності. Протоколи засідань технічної ради. 

Плани організаційно-технічних заходів тресту, шляхо-будівельних робіт підвідом-

чих організацій. Зведені звіти з основної діяльності. Акти введення до експлуатації 

закінчених будівництвом об’єктів. Статистичні звіти про надходження і впровад-

ження раціоналізаторських пропозицій. Будівельно-фінансові плани районних 

міжколгоспдорбудів. Штатні розклади. Кошториси адміністративно-господарських 

витрат. Звіти про роботу з кадрами. Протоколи засідань профкому. 

Дніпропетровське виробниче автомобільне управління 

Днепропетровское производственное автомобильное управление 

Ф. Р-6322, 207 од. зб., 1967–1972 рр. Опис. Рос., укр. мови. 

Створене в 1967 р. Керувало автоперевезеннями в будівельних організаціях області, які під-

порядковувалися Мінважбуду УРСР.

Накази з основної діяльності. Протоколи засідань ради директорів (з 1971), 

технічної ради, комісії постійного контролю за безпекою руху. Плани вантажних 

перевезень і техніко-експлуатаційних показників управління. Транспортно-фінан-

сові плани автобаз, капітального будівництва. Документи про впровадження нової 

техніки. Статистичні звіти про наявність автомобілів, гаражів і авторемонтних май-

стерень. Показники роботи експлуатаційного парку підвідомчих автобаз. Звіти з 

основної діяльності автобаз. Штатні розклади. Кошториси адміністративно-госпо-

дарських витрат. Документи про нагородження робітників управління і підвідом-

чих автобаз відзнаками «Відмінник соціалістичного змагання» і почесними грамо-

тами Мінважбуду УРСР (1968).

Управління автомобільного транспорту

Управление автомобильного транспорта

2 фонда, 1060 од. зб., 1957–1977 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Підпорядковувалося Управлінню транспорту Раднаргоспу Дніпропетровського та Придні-

провського економічних адміністративних районів.

Накази і розпорядження з основної діяльності та особового складу. Про-

токоли засідань постійно діючої виробничо-технічної наради, засідань комітету 

(ф. Р-4880). Плани механізації та автоматизації виробничих процесів. Проектні 

 завдання на будівництво авторемонтного заводу в м. Кривому Розі, житлових будин-

ків на вулицях Чкалова і Артема в м. Дніпропетровську, автобаз (ф. Р-4558). Звіти 

з основної діяльності управлінь і підвідомчих трестів, впровадження нової техніки, 

раціоналізаторських пропозицій і винаходів. Статистичні звіти про нещасні випадки. 

Положення та інструкції з охорони праці і техніки безпеки. Фінансові плани. Річні бух-

галтерські звіти. Штатні розклади. Кошториси адміністративно-господарських витрат. 

Звіти про капітальні вкладення. Колективні договори. Плани підготовки та підвищен-

ня кваліфікації кадрів. Протоколи профспілкових конференцій (ф. Р-4558).
Дніпропетровське управління автомобільного транспорту і авторемонтних підприємств, 

ф. Р-4558, 275 од. зб., 1958–1962 рр.

Криворізьке управління автомобільного транспорту, ф. Р-4880, 785 од. зб., 1957–1977 рр.
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Дніпропетровський виробничий автомобільний трест

Днепропетровский производственный автомобильный трест

Ф. Р-6321, 130 од. зб., 1963–1966 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Створений в 1963 р. Підпорядковувався «Головпридніпровбуду» Міністерства будівництва 

УРСР. Забезпечував виконання державних планів перевезень і транспортних потреб підпри-

ємств, організацій, будівництв «Головпридніпровбуду». В 1964 р. реорганізований в Дніпро-

петровський виробничий автомобільний трест. 

Ліквідований в березні 1967 р.

Накази з основної діяльності. Плани капітальних вкладень. Показники робо-

ти експлуатаційного парку підвідомчих автобаз. Плани по праці. Статистичні звіти 

про наявність автомобілів, гаражів, авторемонтних майстерень; впровадження но-

вої техніки. Штатні розклади. Кошториси адміністративно-господарських доходів і 

витрат. Звіти про роботу з кадрами. Виробничі характеристики робочих, які були 

представлені до нагородження почесними грамотами і відзнаками «Відмінник со-

ціалістичного змагання». Статистичні звіти про чисельність і склад спеціалістів з 

вищою та спеціальною середньою освітою.

Дніпропетровський виробничий трест вантажного автотранспорту

Днепропетровский производственный трест грузового автотранспорта

Ф. Р-4766, 230 од. зб., 1965–1968 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Створений згідно рішення Ради Міністрів УРСР і постанови Придніпровського Раднаргоспу в 

1965 р. Підпорядковувався Управлінню автотранспорту Міністерства автотранспорту і шосей-

них доріг УРСР. До складу тресту входили 9 автобаз, 2 номерні колони і спеціалізована база 

механізації, які знаходилися в містах Дніпропетровську, Дніпродзержинську, Вольногірську, 

Кривому Розі, Павлограді, Нікополі. У 1966 р. підвідомчі автобази були перейменовані в авто-

транспортні підприємства (АТП) і їм присвоєні нові номери. В 1967 р. трест ліквідований.

Накази з основної діяльності. Статут (1965). Річні плани вантажних переве-

зень. Доповіді і довідки про роботу тресту. Паливно-енергетичні баланси підві-

домчих організацій. Статистичні звіти про роботу вантажного автотранспорту; рух 

робочих; виконання плану капітального будівництва. Штатні розклади. Кошториси 

адміністративно-господарських витрат. Звіти з основної діяльності. Акти ревізій 

фінансово-господарської діяльності. Колективні договори. Документи про підго-

товку та підвищення кваліфікації робочих.

Дніпропетровське обласне виробниче управління вантажного автотранс-

порту

Днепропетровское областное производственное управление грузового ав-

тотранспорта

Ф. Р-4767, 1445 од. зб., 1966–1983 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Створене в 1966 р. Керувало виробничою діяльністю автомобільних трестів і підприємств, 

автогосподарств і організацій на території Дніпропетровської області. У 1968 р. до управління 

були додані Дніпропетровський і Криворізький виробничі трести автомобільного транспорту, 

а само управління перейменоване в Дніпропетровське виробниче управління автомобільно-

го транспорту.

Постанова Ради Міністрів УРСР «Про управління автомобільним транспор-

том», положення про Дніпропетровське управління автомобільного транспорту 

(1966). Наказ Міністерства автомобільного транспорту і шосейних доріг УРСР «Про 

управління автомобільним транспортом Міністерства» від 10 січня 1966 р. Накази 

з основної діяльності та особового складу. Річні плани перевезень, впровадження 

нової техніки. Документи про соцзмагання, перехід на 5-ти денний робочий тиж-

день, нову систему планування і економічного стимулювання. Аналізи і відомості 

про роботу вантажного автотранспорту. Звіти з основної діяльності, про надход-
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ження і впровадження раціоналізаторських пропозицій. Статистичні звіти про ви-

конання плану з праці, нещасні випадки. Листування з Міністерством автомобіль-

ного транспорту УРСР. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності. Штатні 

розклади. Кошториси адміністративно-господарських витрат. Плани підготовки та 

підвищення кваліфікації кадрів.

Асоціація промислового транспорту підприємств і організацій металургії 

України «Укрметалургтранс», м. Дніпропетровськ

Ассоциация промышленного транспорта предприятий и организаций ме-

таллургии Украины «Укрметаллургтранс», г. Днепропетровск

Ф. Р-6504, 33 од. зб., 1991–1997 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Створена в 1991 р. До завдань асоціації входило об’єднання зусиль і ресурсів для збереження 

і розвитку науково-технічного потенціалу промислового транспорту металургії; вирішення 

транспортних питань, які виходять за межі можливостей або економічної доцільності окре-

мих підприємств.

Накази генерального директора з основної діяльності і особового складу. 

Статут асоціації. Протоколи засідань ради асоціації, ліквідаційної комісії (1997). 

Звіти з основної діяльності. 

Дніпропетровське обласне управління пасажирського автотранспорту

Днепропетровское областное управление пассажирского автотранспорта

Ф. Р-4508, 2640 од. зб., 1943–1983 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створене в листопаді 1943 р. як Дніпропетровський обласний автомобільний трест,

з 1961 р. – виробничий обласний автомобільний трест, з 1966 р. – обласне виробниче уп-

равління пасажирського автотранспорту. Підпорядковувалося Міністерству автомобільного 

транспорту УРСР.

Рішення облвиконкому стосовно діяльності тресту. Накази з основної діяль-

ності. Протоколи засідань технічної ради, виробничих нарад. Плани виробництва 

і звіти про їх виконання (1956–1979), роботи автотранспортних підприємств по 

районам області та інформація про їх виконання, впровадження нової техніки і пе-

редових технологій, автоматизації і механізації виробничих процесів (1951–1953), 

стану технічної інформації, пропаганди і обміну досвідом (1966–1968), з праці, 

фінансові плани і звіти. Штатні розклади. Звіти про асигнування коштів на покра-

щення умов праці (1953). Інформація про участь у Всесоюзному огляді, виконання 

планів науково-дослідних робіт, впровадження досягнень науки і техніки в народ-

не господарство (1972). Документи про підготовку та підвищення кваліфікації кад-

рів. Характеристики на передовиків виробництва (1959–1969). 

Дніпродзержинський відділ координації міського пасажирського транспорту

Днепродзержинский отдел координации городского пассажирского транс-

порта

Ф. Р-6269, 51 од. зб., 1970–1975 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Створений при виконкомі Дніпродзержинської міської Ради депутатів трудящих згідно Поста-

нови Ради Міністрів СРСР від 15 січня 1969 р № 30. У 1977 р. перейменований у відділ міського 

пасажирського транспорту.

Підпорядковувався Дніпродзержинській міській Раді народних депутатів та його виконкому.

Рішення Дніпропетровського облвиконкому та сесії Дніпродзержинської 

міської Ради депутатів трудящих про створення при виконкомі відділу координації 

міського пасажирського транспорту і затвердження положення про відділ (1970). 

Рішення Дніпродзержинського міськвиконкому щодо діяльності відділу. Пла-

ни роботи і звіти про їх виконання. Документи про хід будівництва трамвайної лінії 
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в південно-західній частині міста. Звіти про наявність міського автотранспорту на 

підприємствах міста. Статистичні звіти про виконання плану з праці, чисельність і 

склад спеціалістів. Листування з автопідприємствами про роботу пасажирського і 

вантажного транспорту в місті. Штатні розклади. Кошториси адміністративно-гос-

подарських витрат. Звіти про фінансово-господарську діяльність.

Управління Дніпропетровського трамваю

Управление Днепропетровского трамвая

2 фонди, 190 од. зб., 1931–1936 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Діяльність організації простежується протягом 1931–1936 рр. Займалася питаннями будів-

ництва, ремонту, експлуатації трамвайних ліній в м. Дніпропетровську.

Постанови РНК УСРР, Наркомату комунального господарства. Накази з ос-

новної діяльності та особового складу. Протоколи виробничих нарад. Проекти пе-

реобладнань трамвайної лінії, звіти про виконання робіт з будівництва трамвайних 

ліній. Листування з організаціями щодо виробничо-технічних питань. Кошториси 

на будівництво та ремонт трамвайних ліній. Штатні розклади. Заяви, списки робо-

чих та службовців.
Дніпропетровське управління трамвайного тресту, ф. Р-2800, 14 од. зб., 1931–1934 рр.

Управління Дніпропетровського трамваю, ф. Р-2972, 176 од. зб., 1933–1936 рр.

Інші установи транспорту

Другие транспортные учреждения

6 фондів, 68 од. зб., 1919–1924, 1934–1937 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Діяльність установ простежується протягом 1919–1924, 1934–1937 рр.

Циркуляри Наркомату шляхів, накази Українського управління місцевого 

транспорту. Протоколи засідання пленуму Катеринославської губекономнаради, 

технічних нарад. Накази з основної діяльності та особового складу. Кошториси, акти 

ревізій. Списки робітників та службовців, посвідчення про відрядження.
Катеринославська губернська військово-інженерна дистанція, ф. Р-3664, 46 од. зб., 1919–

1924 рр.

Уповноважений управління Надзвичайного Уповноваженого Ради Праці і Оборони по залізнич-

ним і водним перевезенням нафтопродуктів в районі р. Дніпро, ф. Р-4245, 1 од. зб., 1921 р.

Уповноважений транспортної контори Вукоопспілки в м. Катеринославі, ф. Р-3611, 10 од. зб., 

1923–1924 рр.

Катеринославський губернський інспектор місцевого транспорту і дорожньої справи, ф. Р-3612, 

2 од. зб., 1923 р.

Дніпропетровська транспортна контора обласного комітету покращення побуту учнів, ф. Р-2808, 

8 од. зб., 1934–1937 рр.

Четвертий кадровий військовий транспорт, м. Павлоград Катеринославської губернії, ф. Р-3665, 

1 од. зб., 1923 р.

Дніпропетровська авіаційна група

Днепропетровская авиационная группа 

Ф. Р-3810, 113 од. зб., 1948–1954 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Підпорядковувалась Українському територіальному управлінню Цивільного Повітряного Фло-

ту (ЦПФ).

Накази командуючого авіагрупи (з 1950 р.), командирів авіагруп (з 1951 р.). 

Аналіз льотньої роботи, доповіді про виробничу діяльність підрозділів Дніпропет-

ровської авіагрупи. Інструкції командирів авіазагонів щодо експлуатації аерод-

ромів. Звіти про інженерно-авіаційну службу. Листування з Українським управлін-

ням цивільного повітряного флоту з особового складу. Списки робітників апарату 

авіагрупи, льотного складу.
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Дніпропетровський об’єднаний авіазагін (об’єднаний фонд)

Днепропетровский объединённый авиаотряд (объединённый фонд)

Ф. Р-6429, 263 од. зб., 1949–1975 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Дніпропетровський 214 авіазагін утворився в 1949 р. У 1952 р., на підставі наказу начальника Го-

ловного управління ЦПФ і наказу начальника Українського територіального управління ЦПФ, був 

реорганізований у 101-й загін. Розміщався на території аеродрому с. Підгороднє. Дніпропетровсь-

кий аеропорт утворився у 1950 р. згідно наказу начальника Українського управління Цивільного 

повітряного флоту. В 1954 р. підпорядковувався Українському територіальному управлінню ЦПФ 

Головного управління Цивільного повітряного флоту СРСР. З другої половини 1956 р. Дніпропет-

ровський аеропорт ІІ класу об’єднався з 101-им авіазагоном і став називатися Дніпропетровсь-

кий 101-ий авіазагін. Свою практичну діяльність почав з січня 1964 р.

Накази командира 101-ого авіазагіну, аеропорту, об’єднаного авіазагіну з ос-

новної діяльності. Плани заходів щодо виконання Постанов ЦК КПРС і Ради Міністрів 

СРСР, наказів Міністерства цивільної авіації СРСР. Виробничі плани. Документи про 

надходження і впровадження винаходів і раціоналізаторських пропозицій (1971–

1975). Статистичні звіти Криворізького аеропорту, аеропорту «Підгороднє» про ви-

конання плану по виробництву, виконання плану з праці; чисельність спеціалістів з 

середньою спеціальною та вищою освітою по авіазагонам. Кошториси витрат і до-

ходів. Звіти про капітальне будівництво. Колективні договори. Документи про роботу 

з кадрами, нагородження робочих і службовців орденами Леніна, Трудового Черво-

ного Прапору (1970, 1975). Протоколи профспілкових конференцій (1971–1974).

Дніпропетровське обласне виробничо-технічне управління зв’язку

Днепропетровское областное производственно-техническое управление связи 

Ф. Р-4474, 2720 од. зб., 1943–1993 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.

У 1932 р. у зв’язку з утворенням Дніпропетровської області, в м. Дніпропетровську було ство-

рене обласне управління зв’язку. Під час окупації міста і області знаходилося в евакуації і 

відновило свою роботу із звільненням області в жовтні 1943 року. Підпорядковувалося Нар-

комату (з 1946 р. – Міністерству) зв’язку УРСР. У 1966 р. перейменовано в Дніпропетровське 

обласне виробничо-технічне управління зв’язку Міністерства зв’язку УРСР. Документів за до-

воєнний період на збереженні не має.

Рішення облвиконкому про роботу управління (1972). Накази та розпоряд-

ження з основної діяльності. Протоколи інженерно-технічних нарад, конференцій, 

нарад при начальнику зв’язку, засідань постійно діючої ради. Інформації про вико-

нання постанов і наказів Міністерства зв’язку УРСР. Перспективні плани і звіти про 

розвиток засобів зв’язку, роботу управління. Виробничо-фінансові плани. Звіти 

про роботу лінійно-кабельного господарства, підвищення виробності праці, впро-

вадження у виробництво нової техніки і передових технологій, наукової організації 

праці, покращення якості праці підприємств зв’язку, телефонізації сільських рад і ма-

шино-тракторних станцій (1944–1969), освоєння коштів на заходи з охорони праці; 

виконання планів соціального розвитку. Технічні проекти станцій (1948–1949). Звіти 

про виконання планів капітального будівництва і капітальних ремонтів, проведення 

відновлювальних робіт (1943, 1948), виконання планів по праці на будівництві. Зві-

ти з основної діяльності підвідомчих підприємств. Фінансові звіти. Штатні розклади. 

Плани, звіти, листування про підготовку та підвищення кваліфікації кадрів. Прове-

дення підсумків соцзмагань, нагородження переможців соцзмагань. Акти збитків, 

спричинених підприємствам зв’язку нацистськими окупантами (1943, 1944).

Покровська поштово-телеграфна контора

Покровская почтово-телеграфная контора

Ф. Р-2864, 22 од. зб., 1919–1925 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Діяльність установи простежується протягом 1919–1925 рр.
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Підпорядковувалася спочатку Запорізькому, потім Катеринославському губернському відді-

лу народного зв’язку. 

Декрети Раднаркому УСРР, розпорядження та циркуляри Наркомату зв’язку 

УСРР, Катеринославського губернського відділу зв’язку, військово-революційного 

комітету. Циркуляр Запорізького губернського відділу зв’язку щодо правил ко-

ристування телеграфним зв’язком радянськими закладами. Протоколи загальних 

зборів службовців контори. Звіти про діяльність контори. Статистичні звіти про 

роботу Запорізького губернського відділу зв’язку. Відомості на видачу заробітної 

платні.



286

19. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Земельний відділ та управління виконавчих комітетів рад робочих, се-

лянських та червоноармійських депутатів

Земельный отдел и управления исполнительных комитетов советов рабо-

чих, крестьянских и красноармейских депутатов

4 фонди, 34 од. зб., 1919, 1923–1930 рр. Описи. Каталог. Рос. мова.

Діяльність установ простежується протягом 1919–1930 рр. Підпорядковувалися Наркомату 

землеробства УСРР. Здійснювали контроль за діяльністю земельних органів, займалися об-

ліком і націоналізацією землі, стежили за дотриманням правил і норм землеустрою та зем-

лекористування, сприяли організації і розвитку кооперативних та колективних господарств, 

допомагали проведенню меліоративних і гідротехнічних робіт. Припинили діяльність у зв’язку 

з ліквідацією повітів (1923), губерній (1925) і округів (1930).

Постанови, циркуляри РНК УСРР про надання кредиту на житлове будів-

ництво комуни ім. Леніна Синельниківського району (1925); видачу позик на за-

купівлю посівного матеріалу, відомості про землеустрій, хід меліоративних і гідро-

механічних робіт, наділення землею незаможних селян, ліквідацію куркульства 

і хід колективізації (1929–1930). Постанови Дніпропетровського окрвиконкому і 

окркому КП(б)У про завдання партійних організацій у зв’язку з майбутнім з’їздом 

партії (1929–1930). Протоколи засідань губернського виконкому, колегії Пав-

лоградського повітового земельного відділу. Інформаційний звіт Катеринослав-

ського окрземвідділу про стан землеустрою (1926), відомості про допомогу насе-

ленню округу, яке постраждало від неврожаю.

Характеристика стану комун Павлоградського округу через неврожай і за-

ходи щодо боротьби з його наслідками (1924–1925). Листування про стан радян-

ських господарств в Павлоградському повіті. Опис збитків, спричинених інозем-

ною інтервенцією в 1918 р. 
Земельне управління Катеринославської губернської Ради робочих, селянських та червоно-

армійських депутатів, ф. Р-593, 4 од. зб., 1923–1924 рр.

Земельний відділ виконавчого комітету Павлоградської повітової Ради робочих, селянських та чер-

воноармійських депутатів, м. Павлоград Катеринославського повіту, ф. Р-4064, 2 од. зб., 1919 р.

Земельне управління Дніпропетровського окружного виконавчого комітету Ради робочих, 

селянських та червоноармійських депутатів, ф. Р-594, 22 од. зб., 1923–1930 рр.

Земельне управління Павлоградського окружного виконавчого комітету Ради робочих, се-

лянських та червоноармійських депутатів, ф. Р-433, 6 од. зб., 1923–1926 рр.

Відділи, управління та інспекції сільського господарства виконавчих комі-

тетів районних рад депутатів трудящих

Отделы, управления и инспекции сельского хозяйства исполнительных ко-

митетов районных советов депутатов трудящихся

34 фонда, 3251 од. зб., 1932–1941, 1943–1953, 1958–1977 рр. Описи. Каталог. Рос., 
укр. мови.

Створені в 1923 р. як земельні управління райвиконкомів. У 1930 р. стали самостійними ус-

тановами. Підпорядковувалися райвиконкомам і Наркому земельних справ УСРР. У грудні 

1939 р. були перейменовані в земельні відділи райвиконкомів. Відповідно до Указу Президії 

Верховної Ради СРСР «Про об’єднання міністерств землеробства, технічних культур і тварин-

ництва» в 1947 р. райземвідділи об’єдналися з відділами тваринництва і технічних культур в 

управління сільського господарства. В червні 1953 р. перейменовані в управління сільського 

господарства та заготівель. Ліквідовані в грудні 1953 р. У 1958 р. організовані районні інспек-

ції сільського господарства, які підпорядковувалися вищестоящим сільськогосподарським 

органам і виконкомам обласної і районних рад депутатів трудящих. Ліквідовані в 1961 р. 

У квітні 1962 р. створені територіальні колгоспно-радгоспні управління, з 1965 р. – виробничі 

управління сільського господарства, з 1970 р. – управління сільського господарства. 
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Накази районних відділів, управлінь та інспекцій сільського господарства 

(1943–1953, 1958–1961). Протоколи засідань виробничо-технічної Ради і розроб-

лені нею рекомендації щодо оплати праці в колгоспах Щорського району (1958–

1960). Зведені плани відбудови і розвитку сільського господарства, розвитку тва-

ринництва в колгоспах і радгоспах, заготівель і закупівлі сільськогосподарських 

продуктів (1949–1953). Виробничо-фінансові плани колгоспів (1944–1953, 1958–

1961). Зведені звіти про виробничо-фінансову діяльність колгоспів (1947–1961), 

врожайність сільськогосподарських культур, розвиток тваринництва (1948–1953, 

1958–1960). Основні виробничі та економічні показники. Звіти про роботу МТС 

(1950–1953) і колгоспів (1945–1953, 1958–1961). Відомості про організаційно-гос-

подарську діяльність колгоспів (1935, 1939–1940), переселення, розселення і гос-

подарське влаштування переселенців (1946). Листування про виконання планів 

розвитку сільського господарства, стан посіву озимих культур, лісонасаджень в 

колгоспах і радгоспах області. Плани посівних компаній, відомості про проведен-

ня збиральних робіт, розвиток садівництва, городництва, боротьбу з хворобами і 

шкідниками сільськогосподарських культур. Інформація, зоотехнічні звіти і відо-

мості про стан та перспективу розвитку тваринництва, поголів’я великої рогатої 

худоби, розвиток птахівництва, бджільництва, підсумки перевірки підготовки гос-

подарств до зимівлі худоби. Документи про підготовку і перепідготовку кадрів для 

колгоспів і радгоспів. Штатні розклади, кошториси адміністративно-управлінських 

витрат. Зведені бухгалтерські звіти. Аналізи фінансово-господарської діяльності. 

Виставки досягнень народного господарства і показники їх роботи (1967, 1968). 

Списки учасників ВСГВ (1939–1940) і ВДНГ (1967–1968).
Апостолівський, ф. Р-5718, 148 од. зб., 1935–1939, 1944–1952 рр.

Ф. Р-6152, 25 од. зб., 1958–1960 рр.

Ф. Р-6263, 98 од. зб., 1962–1975 рр.

Верхньодніпровський, ф. Р-5522, 337 од. зб., 1953–1962, 1965–1977 рр.

Дніпропетровський, ф. Р-5969, 123 од. зб., 1965–1970 рр.

Криничанський, ф. Р-6272, 51 од. зб., 1943–1953 рр.

Ф. Р-6274, 8 од. зб., 1958–1961 рр.

Ф. Р-4965, 443 од. зб., 1962–1975 рр.

Лихівський, ф. Р-6063, 23 од. зб., 1946–1953 рр.

Межівський, ф. Р-6378, 183 од. зб., 1965–1975 рр.

Нікопольський, ф. Р-5951, 274 од. зб., 1962–1976 рр.

Новомосковський, ф. Р-6154, 19 од. зб., 1958–1961 рр.

Ф. Р-6153, 162 од. зб., 1962–1972 рр.

Новопокровський, ф. Р-6433, 87 од. зб., 1946–1953 рр.

Павлоградський, ф. Р-4736, 236 од. зб., 1962–1970 рр.

Перещепинський, ф. Р-3062, 6 од. зб., 1940–1941 рр.

Ф. Р-6155, 8 од. зб., 1958–1961 рр.

Петриківський, ф. Р-5367, 37 од. зб., 1958–1961 рр.

Ф. Р-5365, 35 од. зб., 1943–1953 рр.

Покровський, ф. Р-5138, 7 од. зб., 1946–1952 рр.

Ф. Р-6156, 129 од. зб., 1965–1977 рр.

П’ятихатський, ф. Р-2814, 1 од. зб., 1944 р.

Ф. Р-6228, 9 од. зб., 1944–1953 рр.

Ф. Р-6231, 13 од. зб., 1958–1961 рр.

Ф. Р-5816, 5 од. зб., 1963–1964 рр.

Солонянський, ф. Р-6432, 146 од. зб., 1939–1953 рр.

Синельниківський, ф. Р-3338, 65 од. зб., 1934–1941 рр.

Ф. Р-5555, 21 од. зб., 1958–1961 рр.

Ф. Р-5401, 126 од. зб., 1963–1970 рр.

Царичанський, ф. Р-4686, 186 од. зб., 1962–1972 рр.

Чубарівський, ф. Р-5099, 24 од. зб., 1932–1939 рр.

Широківський, ф. Р-5843, 113 од. зб., 1965–1970 рр.

Ф. Р-2810, 1 од. зб., 1939 р.

Щорський, ф. Р-6273, 79 од. зб., 1935–1936, 1940–1941, 1943–1953 рр.

Ф. Р-4966, 23 од. зб., 1958–1962 рр.
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Дніпропетровське обласне земельне управління

Днепропетровское областное земельное управление

Ф. Р-3829, 1 од. зб., 1934 р. Опис. Рос. мова.

Діяльність установи простежується протягом 1934 р.

Запити окремих МТС щодо укріплення німецьких районів. Відомості про 

партійні і комсомольські кадри.

Представник Ради у справах колгоспів при уряді СРСР по Дніпропетров-

ській області

Представитель Совета по делам колхозов при правительстве СССР по Дне-

пропетровской области

Ф. Р-4537, 63 од. зб., 1948–1953 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Розпочав діяльність у жовтні 1946 р. Вирішував питання колгоспного будівництва, здійсню-

вав контроль за неухильним дотриманням статуту сільгоспартілі, проводив обстеження ко-

лективних та індивідуальних скарг стосовно порушення статуту і розбазарювання колгоспних 

земель. Припинив діяльність у 1953 р.

Постанови Ради Міністрів УРСР і доповідні записки представника Ради сто-

совно дотримання статуту сільгоспартілі. Плани роботи і довідки про їх виконання. 

Звіти про стан тваринництва. Документи про результати перевірок статуту сіль-

ськогосподарських артілей в районах, виконання плану розвитку тваринництва у 

колгоспах області, впровадження досягнення науки, роботу МТС колгоспів, органі-

зацію праці. 

Агропромисловий комітет Дніпропетровської області

Агропромышленный комитет Днепропетровской области

Ф. Р-4492, 7982 од. зб., 1932, 1939, 1941, 1944–1990 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. 
мови.

У лютому 1932 р., з метою покращення керівництва сільським господарством, при Дніпропет-

ровському облвиконкомі створений земельний відділ, який з лютого 1947 р. перейменований в 

обласне управління сільського господарства, з червня 1953 р. – обласне управління сіль ського 

господарства і заготівель, з грудня 1953 р. – знову управління сільського господарства. В квітні 

1962 р. управління ліквідоване і на його основі створено обласне управління виробництва і за-

готівель сільськогосподарських продуктів. У травні 1965 р. перетворене в управління сільського 

господарства облвиконкому, ліквідоване в грудні 1985 р. у зв’язку із створенням агропромисло-

вого комітету Дніпропетровської області. З червня 1991 р. – управління сільського господарства 

виконкому Дніпропетровської обласної ради народних депутатів, з червня 1993 р. – управлін-

ня сільського господарства і продовольства Дніпропетровської облдержадміністрації, з вересня 

2000 р. – Головне управління сільського господарства і продовольства Дніпропетровської обл-

держадміністрації. Підпорядковувався в різний час: Наркомзему УСРР, Міністерству сільсько-

го господарства УРСР, облвиконкому, Державному агропромисловому комітету УРСР, облдерж-

адміністрації, Міністерству аграрної політики України. Здійснював керівництво сільським 

господарством, харчовою, м’ясною і молочною галузями промисловості, заготівлею продукції, 

виробничим обслуговуванням і матеріально-технічним забезпеченням колгоспів, радгоспів, під-

приємств і організацій агропромислового комплексу.

Постанови, накази, інструкції, рішення Міністерства сільського господар-

ства УРСР, Дніпропетровського обкому КП України і облвиконкому (1944–1990). 

Накази та розпорядження управління сільського господарства (1956–1965) та обл-

агропрому (1985–1990) з основної діяльності. Протоколи республіканських, об-

ласних і міжрайонних нарад, семінарів спеціалістів, засідань виробничо-технічної 

ради, президії агропрому. Плани відбудови і розвитку сільського господарства об-

ласті, районів (1944–1948); виробничо-фінансові плани МТС, колгоспів, установ. 

Звіти, доповідні записки і відомості про виробничо-фінансовий план колгоспів, 

підвищення продуктивності праці і упорядкування оплати праці в колгоспах, нату-
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ральні і грошові прибутки колгоспів та їх розподіл, зміцнення економіки відсталих 

господарств, боротьбу з порушенням статутів сільськогосподарських артілей, роз-

виток соцзмагання серед колгоспників. Плани, інформація, акти і відомості щодо 

проведення землевпорядних робіт, землеустрій колгоспів, радгоспів області, ук-

рупнення і перейменування колгоспів, ріст посівних площ, проведення меліора-

тивних робіт, посадку лісозахисних смуг, організаційно-технічні плани лісгоспів. 

Інструкції, інформація, звіти та листування про розвиток і підвищення врожайності 

зернових, технічних культур, садівництва, застосування і виробництво органічних 

та мінеральних добрив, боротьбу з шкідниками і хворобами сільгоспкультур, стан 

та розвиток громадського тваринництва, підвищення його продуктивності, племін-

ну роботу в колгоспах області, створення державних племінних розплідників, роз-

виток племзаводу «Поливанівський» Дніпропетровського іподрому, птахівництва, 

будівництва і роботу інкубаторно-птахівничих станцій, стан ветеринарно-профілак-

тичної роботи в області і боротьбу з епізоотіями тварин. Документи про роботу 

МТС, стан механізації трудомістких процесів у тваринництві, електрифікацію і ра-

діофікацію колгоспів області. Зведена п’ятирічна науково-технічна програма «Аг-

рокомплекс» (1986–1990). Зведені звіти з основної діяльності міжколгоспних під-

приємств, розподіл земельного фонду міст і районів області. Довідки про роботу 

спеціалізованих радгоспів (1962–1968). Штатні розклади, зведені фінансові звіти 

централізованої бухгалтерії міжколгоспних підприємств (1970–1978). Документи 

про участь області в ВДНГ СРСР, обласних, республіканських виставках. Списки Ге-

роїв соціалістичної праці, передовиків, нагороджених медалями виставок (1950–

1964). Документи про підсумки соцзмагання Дніпропетровської та Запорізької об-

ластей, довідки про участь колгоспів і радгоспів у Всесоюзному соцзмаганні. Акти 

збитку, спричиненого нацистськими окупантами сільському господарству області 

в 1941–1943 рр.

Дніпропетровське обласне управління сільського і колгоспного будів-

ництва при Раді Міністрів УРСР

Днепропетровское областное управление сельского и колхозного строи-

тельства при Совете Министров УССР

Ф. Р-4538, 58 од. зб., 1945–1952 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.

Створено на підставі постанови Раднаргоспу УРСР та бюро Дніпропетровського обкому КП(б)У 

і облвиконкому в 1945 р. для керівництва роботами з будівництва і проектування житла ви-

робничих і культурно-побутових будівель на селі. В 1953 р. управління реорганізоване.

Накази з основної діяльності. Плани, звіти колгоспного будівництва, доповіді 

про виробничо-господарську діяльність. Звіти райвідділів про хід будівництва 

житла колгоспників, господарських будівель і культурно-побутових будинків. Про-

мислово-фінансові плани управління, облсільбудтресту. Кошториси витрат. Звіти 

про чисельність і склад спеціалістів з вищою і середньою спеціальною освітою. 

Дніпропетровське обласне виробниче об’єднання радгоспів

Днепропетровское областное производственное объединение колхозов

Ф. Р-6385, 22 од. зб., 1983 р. Опис. Рос., укр. мови.

Створено згідно наказу Міністерства радгоспів УРСР від 10 січня 1983 р. № 6.

Керувало діяльністю м’ясо-молочних радгоспів на території Дніпропетровської області. Лікві-

довано в 1983 р. У зв’язку з ліквідацією Міністерства радгоспів УРСР і з метою подальшого 

вдосконалення структури управління сільськогосподарським виробництвом. Координація 

всіх питань діяльності радгоспів була покладена на обласне управління сільського господар-

ства.

Накази з основної діяльності та особового складу. Протоколи засідань ради 

об’єднання, технічних нарад. Перспективний план розвитку спеціалізації і кон-
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центрації сільськогосподарського виробництва на базі міжгосподарської коопе-

рації і агропромислової інтеграції на 1983–1990 рр. Інформація про виконання 

постанов бюро обкому Компартії України, рішень облвиконкому про стан земле-

користування, виробництва і державних закупівель продуктів рослинництва і тва-

ринництва. Показники цільової комплексної науково-технічної програми розвитку 

тварин ництва в підвідомчих радгоспах. Документи про роботу економічної ради 

об’єднання, впровадження науково-технічного досвіду в сільськогосподарське 

виробництво. Зведений виробничо-фінансовий план. Соцзобов’язання робітників 

об’єднання, радгоспів. Плани по праці. Штатні розклади. 

Дніпропетровське виробничо-аграрне об’єднання садівничих радгоспів

Днепропетровское производственно-аграрное объединение садоводче-

ских колхозов

Ф. Р-6368, 23 од. зб., 1984–1985 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Створено згідно наказу начальника Головплодвинпрому УРСР 15 листопада 1984 р. № 202. 

Підпорядковувалося Головному управлінню садівництва, виноградарства і виноробної про-

мисловості СРСР. До завдань об’єднання входила організація роботи щодо рішення Продо-

вольчої програми СРСР, значного збільшення виробництва сільськогосподарської продукції, 

здійснення подальшого розвитку сільськогосподарського виробництва і виноробної про-

мисловості. 

Накази начальника Головплодвинпрому УРСР, голови Дніпропетровського 

обласного агропромислового комітету, генерального директора з основної діяль-

ності та особового складу. Статут об’єднання. Плани і звіти про розвиток і впро-

вадження нової техніки, наявність сільгосптехніки, надходження і впровадження 

винаходів і раціоналізаторських пропозицій, збір врожаю сільськогосподарських 

культур, стан садівництва. Виробничі і фінансові плани. Штатні розклади. Доку-

менти про охорону праці, техніку безпеки.

Спеціалізовані трести, управління, пункти 

Специализированные тресты, управления, пункты 

9 фондів, 5507 од. зб., 1930–1931, 1933–1935, 1939–1941, 1943–1985 рр. Описи. Ката-
лог. Рос., укр. мови.

Створені протягом 1930–1981 рр. Документи відображають діяльність установ за період з 

1930–1985 рр. Керували діяльністю овоче-молочних радгоспів, радгоспів з виробництва про-

дуктів тваринництва на промисловій основі, спеціалізованими птахівничими господарствами 

Дніпропетровської, Запорізької, Криворізької областей; вирощуванням, заготівлею та пер-

винною обробкою коконів шовкопряда.

Накази Народного Комісаріату зернових і тваринницьких радгоспів СРСР, 

інструкції про інвентаризацію майнових, матеріальних, харчових, грошових і інших 

цінностей підприємств і закладів системи Наркомату раднаргоспів. Накази, рішен-

ня, постанови Управління шовкарства УРСР, Дніпропетровського Обкому Компар-

тії України та облвиконкому про розвиток птахівничих господарств області, заходи 

щодо розвитку шовкарства, організації постійної мережі державних і колгоспних 

шовківничих розсадників (1941). Накази Птахопрому УРСР «Про результати робо-

ти птахофабрик і птахорадгоспів тресту» (1964, 1965). Накази трестів, управлінь і 

пунктів з основної діяльності та особового складу. Протоколи засідань технічних 

нарад трестів, балансових комісій. Цільові комплексні науково-технічні програми, 

плани і звіти про розвиток молочного тваринництва, впровадження досягнень на-

уки і передового досвіду в сільськогосподарське виробництво підвідомчих радгос-

пів. Документи про результати бонітування великої рогатої худоби, розвиток сіль-

ського господарства, тваринництва, птахівництва, шовкарства, впровадження у 

виробництво винаходів і раціоналізаторських пропозицій, заходи щодо зниження 

собівартості сільськогосподарської продукції і підвищення рентабельності вироб-
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ництва підприємств. Плани і звіти з основної діяльності птахорадгоспів районів 

області, ветеринарно-санітарний стан птахофабрик (1966–1968 рр., ф. Р-4867), 

оздоровлення тварин, протиепізоотичні заходи, розміщення лісозахисних, во-

доопірних насаджень. Контрольні цифри, закладки тутових насаджень, заготівлі 

коконів тутового шовкопряда на 1958–1965 рр. Економічна характеристика ста-

ну шовкарства області (1952). Акти прийняття в експлуатацію державною прий-

мальною комісією закінчених побудованих об’єктів. Виробничо-фінансові плани 

та їх основні показники. Штатні розклади. Зведені фінансові, бухгалтерські звіти. 

Звіти про роботу з кадрами, їх підготовку та підвищення кваліфікації, чисельність 

і склад керівних кадрів. Списки передовиків виробництва, представлених до на-

город. Колективні договори. Соцзобов’язання. Протоколи загальних зборів членів 

профспілки. Акти збитку, спричиненого нацистськими окупантами державним і 

кооперативним підприємствам тресту шовківництва (1943). 
Дніпропетровський обласний спеціалізований трест овочево-молочних радгоспів, ф. Р-4413, 

3102 од. зб., 1943–1983 рр.

Дніпропетровський обласний трест шовківництва, ф. Р-3876, 596 од. зб., 1946–1984 рр.

Дніпропетровський спеціалізований трест птахофабрик і птахорадгоспів, ф. Р-4867, 764 од. 

зб., 1964–1985 рр.

Криворізький спеціалізований трест овочево-молочних радгоспів, ф. Р-6342, 732 од. зб., 

1960–1984 рр.

Павлоградське спеціалізоване управління м’ясо-молочних радгоспів, ф. Р-6386, 143 од. зб., 

1974–1981 рр.

Павлоградський пункт «Скотар», ф. Р-3106, 4 од. зб., 1930–1931 рр.

Підсобне господарство «Соцпобут» свинарського тресту «Свинар», с. Кільчень Новомосков-

ського району Дніпропетровської області, ф. Р-3102, 9 од. зб., 1933–1935 рр.

Трест «Дніпропетровськтваринпром» Головного управління з виробництва продуктів тварин-

ництва на промисловій основі, ф. Р-6387, 69 од. зб., 1981–1983 рр.

Трест приміських радгоспів Дніпропетровського облвиконкому, ф. Р-4305, 88 од. зб., 1939–

1941 рр.

Обласне виробниче аграрно-промислове об’єднання з плодоовочевої про-

дукції «Дніпропетровськплодоовочгосп»

Областное производственное аграрно-промышленное объединение плодо-

овощной продукции «Днепропетровскплодоовощхоз»

Ф. Р-6371, 278 од. зб., 1981–1985 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Створено в 1981 р. Ліквідовано в 1985 р. 

Накази Міністерства плодоовочевого господарства УРСР, генерального ди-

ректора об’єднання. Заходи щодо виконання планів радгоспів. Цільові комплексні 

науково-технічні програми «Праця». Плани впровадження наукової організації 

праці, організації земельного конвеєра, капітальних вкладень, з праці. Звіти про 

внесення мінеральних і органічних добрив під врожай, розвиток тваринництва в 

господарствах об’єднання, збір врожаю сільськогосподарських культур, агроно-

мічні звіти. Аналіз дослідження зрошувальних земель за період 1981–1985 рр. 

Статистичні звіти про чисельність робітників. Штатні розклади. Звіти виробничо-

фінансової діяльності. Перспективні плани роботи з кадрами.

Дніпропетровська обласна державна насіннєва інспекція

Днепропетровская областная государственная семенная инспекция

Ф. Р-4515, 241 од. зб., 1943–1954, 1961–1980 рр. Описи. Рос., укр. мови.

У 1934 р. створена контрольно-насіннєва лабораторія в м. Дніпропетровську. В 1941 р. припи-

нила свою діяльність і відновила восени 1943 р. після визволення міста від нацистських оку-

пантів. У квітні 1945 р. створена Дніпропетровська обласна державна інспекція з насіннєвого 

контролю і карантину сільськогосподарських рослин. На ї ї базі організовані контрольно-на-

сіннєва лабораторія і карантинна інспекція (насіння). У березні 1953 р. інспекція ліквідова-

на, але контрольно-насіннєва лабораторія і карантинна інспекція продовжували існувати. В 
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грудні 1965 р. контрольно-насіннєва лабораторія перетворена в обласну державну насіннєву 

інспекцію з підпорядкуванням безпосередньо Республіканській державній насіннєвій інспек-

ції Міністерства сільського господарства УРСР.

Постанови, рішення, накази і вказівки вищестоящих організацій стосовно 

діяльності закладу. Накази інспекції з основної діяльності. Плани і звіти про робо-

ту. Зведені звіти про якість насіння. Документи проведення дослідно-експеримен-

тальних робіт. Характеристики контрольно-насіннєвої лабораторії. Штатні розклади 

і кошториси витрат. Фінансові звіти обласної і районних КНЛ і держнасінінспекцій.

Дніпропетровське обласне об’єднання «Сортсемовоч»

Днепропетровское областное объединение «Сортсемовощ»

Ф. Р-6503, 88 од. зб., 1943, 1945–1946, 1948–1985 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створено в червні 1964 р. на базі обласної контори «Сортсемовоч». Займалося заготівлею, 

постачанням і реалізацією сортового і елітного насіння районованих сортів овочевих, баш-

танних, квіткових культур, кормових корнеплодів, посадочного матеріалу декоративних, 

овочевих культур, своєчасним створенням і оновленням державного страхового фонду сор-

тового і елітного насіння. 

Накази з основної діяльності і особового складу. Статут (1981). Виробничо-

фінансові плани. Звіти агровиробничої роботи. Документи про капітальне будів-

ництво об’єктів облоб’єднання. Штатні розклади. Плани з праці і фонду зарплатні. 

Звіти про чисельність і склад спеціалістів з вищою та середньою освітою (1983–

1985).

Дніпропетровське обласне виробниче об’єднання «Сортсемпром»

Днепропетровское областное производственное объединение «Сортсемп-

ром»

Ф. Р-6357, 55 од. зб., 1977–1982 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Створено згідно постанови Ради Міністрів УРСР від 14 листопада 1977 р. № 564 і рішення обл-

виконкому від 8 грудня 1977 р. № 772. Підпорядковувалося Міністерству сільського госпо-

дарства УРСР. Відповідало за розвиток насінництва і повне забезпечення колгоспів і радгос-

пів високоякісним сортовим насінням зернових, масличних культур і трав. Вищим органом 

об’єднання було зібрання уповноважених представників господарств-учасників, які від кол-

госпів і міжгосподарських підприємств обиралися загальними зібраннями, а від радгоспів і 

інших організацій призначалися наказом директора в рівній кількості кожного господарства-

учасника терміном на три роки.

Накази з основної діяльності та особового складу. Протоколи зібрань упов-

новажених представників колгоспів, радгоспів області, засідань ради і установ 

об’єднання. Зведені плани виробництва та реалізації насіння, інформація про під-

сумки роботи насінницьких господарств. Перспективний план будівництва насін-

не-очищувально-сушильних заводів. Зведені заключні звіти про підсумки обліку 

сортових посівів. Документи про розвиток насінництва, впровадження нової тех-

ніки та промислових технологій. Штатні розклади. Фінансові звіти. 

Дніпропетровське обласне Управління та Нікопольський районний відділ 

бавовництва

Днепропетровское областное Управление и Никопольский районный отдел 

хлопководства

2 фонда, 73 од. зб., 1950–1953 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створені в червні 1950 р. Підпорядковувалися Міністерству бавовництва УРСР. Одночасно 

були створені районні відділи, які підпорядковувалися обласному управлінню бавовництва.

Ліквідовані в 1953 р. Здійснювали керівництво колгоспами і радгоспами, що спеціалізували-

ся на вирощуванні бавовни.
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Постанови та рішення обласного комітету Компартії України і облвиконкому 

з питань бавовництва. Накази з основної діяльності. Агрономічні звіти щодо догля-

ду за бавовною. Економічні показники бавовнодіючих колгоспів. Плани, довідки і 

звіти про посів і збирання бавовни. Відомості, таблиці, довідки про економічний 

стан колгоспів. Документи про проведення сільськогосподарських виставок. Зве-

дений агрозвіт області та звіти райвідділів бавовництва про посів бавовни. Ста-

тистичні звіти. Штатні розклади. Кошториси витрат. Списки та характеристики на 

передовиків бавовництва. 
Дніпропетровське обласне, ф. Р-4536, 43 од. зб., 1950–1953 рр.

Нікопольське районне, ф. Р-5953, 30 од. зб., 1950–1953 рр.

Дніпропетровська обласна контора бджільництва

Днепропетровская областная контора пчеловодства

Ф. Р-5297, 195 од. зб., 1943–1968 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Створена в листопаді 1943 р. на підставі типового Положення, затвердженого Наркоматом 

землеробства СРСР. Підпорядковувалась обласному земельному відділу і Українській респуб-

ліканській конторі бджільництва. 

Наказ Міністерства сільського господарства УРСР «Про заходи щодо поста-

чання, виконання плану розвитку бджільництва в області» (1950). Накази Управ-

ління бджільництва, республіканської і обласної контори бджільництва (1963). 

Постанови і рішення облвиконкому «Про розвиток бджільництва по області» 

(1946). Плани племінної роботи в бджільництві та акти головних весняних і осін-

ніх ревізій пасік. Плани та звіти про розвиток бджільництва в області. Виробничо-

фінансові плани. Річні звіти з основної діяльності. Статистичні звіти про чисель-

ність адміністративно-управлінського персоналу, чисельність і склад спеціалістів 

з вищою та середньою освітою. Листування з управлінням бджільництва та рес-

публіканською конторою з питань розвитку бджільництва; з науково-дослідниць-

ким інститутом бджільництва з питань підвищення продуктивності бджіл. Штатні 

розклади. Кошториси адміністративно-господарських витрат, прибутків і витрат 

спеціальних коштів на агрономічні заходи по бджільництву. Списки передовиків-

бджолярів колгоспних і радгоспних пасік (1963).

Дніпропетровське обласне та районні об’єднання «Сільгосптехніка»

Днепропетровское областное и районные объединения «Сельхозтехника»

14 фондів, 2380 од. зб., 1961–1985 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Обласне об’єднання створено в 1961 р. У 1963 р. на базі існуючих районних і міжрайонних 

відділень «Сільгосптехніка» були створені районні об’єднання «Сільгосптехніка».

Займалися ремонтом та продажем сільськогосподарської техніки, запчастин, мінеральних 

добрив, будівництвом сільськогосподарських об’єктів, виробничо-технічним забезпеченням 

сільського господарства. 

Рішення та розпорядження облвиконкому щодо питань механізації при-

міщень для худоби. Накази обласного об’єднання. Протоколи засідань комітету, 

групи народного контролю. Річні звіти з додатками райвідділень. Інформаційні бю-

летені про господарську і фінансову діяльність. Виробничі, торгові, фінансові пла-

ни районних відділень. Схеми розташування тваринницьких приміщень по колгос-

пам районів. Основні показники і звіти про виконання планів райоб’єднань, баз, 

спецмагазинів «Сільгосптехніка». Документи про створення системи «Сільгосптех-

ніка». Відомості про наявність автомобільно-транспортного парку і сільськогоспо-

дарських машин. Довідки та інформація про будівництво кормоцехів і кормоку-

хонь. Рукописи брошур за темами: «Досвід роботи Дніпропетровського об’єднання 

«Сільгосптехніка»; інженерно-технічної служби тваринницьких ферм» (1971). 

Листування з республіканським об’єднанням «Сільгосптехніка» про надходження 
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і впровадження винаходів і раціоналізаторських пропозицій, покращення техніч-

ного обслуговування машино-тракторного парку. Плани з праці і зарплатні. Пром-

торгфінплани райвідділень. Штатні розклади. Документи профкому. Колективні 

договори.
Дніпропетровське обласне об’єднання, ф. Р-6025, 1369 од. зб., 1961–1984 рр. 

Районні:

Апостолівське, ф. Р-6264, 56 од. зб., 1963–1973 рр.

Верхньодніпровське, ф. Р-5805, 300 од. зб., 1961–1962, 1965–1985 рр.

Криничанське, ф. Р-6278, 8 од. зб., 1961–1962 рр.

Межівське, ф. Р-5126, 17 од. зб., 1962–1967 рр.

Нікопольське, ф. Р-5696, 91 од. зб., 1961–1970 рр.

Новомосковське, ф. Р-5726, 82 од. зб., 1961–1973 рр.

Павлоградське, ф. Р-5937, 45 од. зб., 1961–1968 рр.

Покровське, ф. Р-6157, 50 од. зб., 1961–1977 рр.

П’ятихатське, ф. Р-6229, 210 од. зб., 1962–1980 рр.

П’ятихатське, ф. Р-5804, 15 од. зб., 1963–1964 рр.

Синельниківське, ф. Р-5402, 56 од. зб., 1961–1976 рр.

Царичанське, ф. Р-5366, 47 од. зб., 1961–1972 рр.

Широківське, ф. Р-5902, 34 од. зб., 1961–1970 рр.

Дніпропетровське об’єднання агрохімічного обслуговування сільського 

господарства «Облсільгоспхімія» 

Днепропетровское объединение агрохимического обслуживания сельско-

го хозяйства «Облсельхозхимия» 

Ф. Р-6497, 136 од. зб., 1979–1987 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Створено 11 вересня 1979 р. № 446 відповідно до постанови ЦК КП України і Ради Міністрів 

УРСР, наказу Міністерства сільського господарства УРСР та рішення облвиконкому від 5 жовтня 

1979 р. № 564 на базі підрозділів обласного об’єднання «Сільгосптехніка» і обласного управ-

ління сільського господарства. Підпорядковувалося Міністерству сільського господарства 

УРСР, республіканському виробничо-науковому об’єднанню з агрохімічного обслуговування 

сільського господарства «Укрсільгоспхімія». Керувало науково обґрунтованим використан-

ням мінеральних і органічних добрив, хімічних і біологічних засобів захисту рослин, кормо-

вих добавок тощо.

Накази з основної діяльності та особового складу. Положення про Дніпропет-

ровське обласне об’єднання «Сільгоспхімія» (1986). Плани, звіти про агрохімічне 

обслуговування області, покращення використання земель, підвищення врожай-

ності сільськогосподарських культур, виконання плану капітального будівництва, 

з праці, фінансові плани. Документи про роботу ради об’єднання. Комплексна 

програма технічного переозброєння без хімізації на період 1986-2000 рр. Звіти 

виробничо-фінансової діяльності обласного об’єднання і райоб’єднань. Звіти про 

роботу з кадрами. Довідки про підготовку і підвищення кваліфікації кадрів.

Дніпропетровський електрофікований сільськогосподарський комбінат 

тресту Дніпровських електрофікованих сільськогосподарських комбінатів 

(ДЕСК)

Днепропетровский электрофицированный сельскохозяйственный комби-

нат треста Днепровских электрофицированных сельскохозяйственных 

комбинатов (ДЭСК)

Ф. Р-3815, 5 од. зб., 1930–1931 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Діяльність установи простежується протягом 1930–1931 рр.

Акти перевірки та доповідні записки про стан протипожежної охорони. Кош-

ториси адміністративно-господарських витрат. Штатні розклади та особові рахун-

ки робітників та службовців.
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Відкрите акціонерне товариство «Дніпроагротехсервіс-2000», м. Дніпро-

петровськ

Открытое акционерное общество «Днепроагротехсервис-2000», г. Днепро-

петровск

Ф. Р-6551, 105 од. зб., 1943–2002 рр. Описи. Рос., укр. мови.

У січні 1986 р. був створений Дніпропетровський обласний відділ матеріально-технічного 

постачання обласного агропромислового комітету «Облагропромпост». З серпня 1988 р. –

Дніпропетровське обласне виробниче об’єднання матеріально-технічного забезпечення 

«Облагропромпост». З липня 1992 р. – Дніпропетровське обласне виробниче об’єднання 

матеріально-технічного та сервісного забезпечення «Агротехсервіс». З 1994 р. – Дніпропет-

ровське державне обласне підприємство з виробничого та матеріально-технічного забезпе-

чення «Дніпроагротехсервіс». З березня 1996 р. – ТОВ «Дніпроагротехсервіс», з 1997 р. – ВАТ 

«Дніпроагротехсервіс-2000». Основна діяльність організації – оптова та роздрібна торгівля, 

посередницькі послуги.

Накази директора з особового складу. Відомості нарахування заробітної плат-

ні працівникам. Розрахункові листки. Накази, розпорядження директора Дніпрод-

зержинської спеціалізованої бази з реалізації матеріальних ресурсів. Відомості на-

рахування заробітної платні. Відомості нарахування заробітної платні працівникам 

Криворізької спеціалізованої бази з реалізації матеріальних ресурсів.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ПІДПРИЄМСТВА

Об’єднання культурних радянських господарств Катеринославської губер-

нії «Радгоспоб’єднання»

Объединение культурных советских хозяйств Екатеринославской губернии 

«Совхозобъединение»

Ф. Р-3638, 199 од. зб., 1921–1925 рр. Опис. Рос. мова.

Створено в перші роки Радянської влади з метою розвитку на території Катеринославщини 

культурних форм державного сільськогосподарського виробництва і розвитку дрібного се-

лянського господарства. Радгоспоб’єднання включало 14 господарств.

Циркуляри Наркомату землеробства УСРР, Всеукраїнського товариства 

насінництва, губземуправління. Протоколи засідань комісії Катеринославського 

повітового земельного управління, засідань ревізійної комісії, планової комісії су-

дового засідання при Гуляйпільському уповноваженому земельним управлінням. 

Протоколи загальних зборів робочих і службовців об’єднання. Виробничі плани. 

Звіти про роботу радгоспів і агробаз об’єднання. Відомості про наявність інвен-

таря. Положення про об’єднання культурних радгоспів, правила внутрішнього 

розпорядку в радгоспах, відомості про зернопродукти. Списки майна та інвентаря 

радгоспів «Веселі терни», «Маяк», «Отрадне». Акти обстеження стану роботи рад-

госпу «Калачівське». Листування з радгоспами з фінансових і господарських пи-

тань. Відомості на видачу зарплатні робочим і службовцям агропункту «Радянсь-

кий островок». Описи майна, списки робочих і службовців по радгоспам.

Сільськогосподарські комуни

Сельскохозяйственные коммуны

2 фонда, 69 од. зб., 1928–1934 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.

Перші комуни на Катеринославщині були організовані у 1919 р. на колишніх поміщицьких 

землях. З переходом до масової колективізації сільськогосподарські комуни прийняли статус 

сільськогосподарської артілі.

Постанови, директиви, розпорядження Дніпропетровського колгоспного 

союзу про хлібозаготівлю, розвиток тваринництва, проведення посівної кампанії, 
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організацію і роботу осередків всесоюзного товариства винахідників в колгоспах 

і МТС, підготовку кадрів (1932). Протоколи нарад Дніпропетровського міського зе-

мельного відділу про підготовку і проведення весняної посівної компанії (1933), 

голів колгоспів (1930), засідань членів ради комуни ім. Д. Ульянова, загальних 

зборів членів комун про проведення посівних і збиральних компаній (1930–1932, 

1934). План будівництва м’ясо-молочних ферм (1932). Заяви селян про вступ в кол-

госп (1931). Списки членів колгоспу (1933).
Ім. Першого Травня, м. Любимівка Карло-Марксівського району, ф. Р-3015, 10 од. зб., 1928–

1932 рр.

Ім. Д. Ульянова, м. Підгороднє Дніпропетровського району, ф. Р-3014, 59 од. зб., 1930–1934 рр.

Товариства спільної обробки землі (СОЗи)

Общества совместной обработки земли (СОЗы)

2 фонди, 10 од. зб., 1929–1931 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.

Діяльність установ простежується протягом 1929–1931 рр.

Розпорядження і вказівки Районно-колгоспного союзу про культурно-адмі-

ністративну і фінансову роботу у товариствах. Протоколи загальних зборів і засі-

дань членів правління товариства. Виробничі плани та звіти. Заяви селян на зара-

хування в члени товариства. Відомості на видачу продуктів членам товариства.
«Переможець», с. Сухачівка Кам’янського району Дніпропетровської округи, ф. Р-3201, 2 од. 

зб., 1929–1931 рр.

«Переможець», с. Олександрівка Божедарівського району Криворізької округи, ф. Р-3202,

8 од. зб., 1930–1931 рр.

Радянські господарства (радгоспи)

Советские хозяйства (совхозы)

59 фондів, 5516 од. зб., 1919, 1920–1924, 1929–1937, 1943–1979 рр. Опис. Каталог. 
Рос., укр. мови.

Засновані на Дніпропетровщині в перші роки Радянської влади згідно з Декретом ВЦВС РРФСР 

від 19 липня 1918 р. про створення радянських землеробських господарств як культурно-аг-

рономічних центров, які повинні були сприяти колективізації сільського господарства і збіль-

шенню виробництва сільськогосподарської товарної продукції.

Розпорядження Всеукраїнського тресту «Свинар» про хід виконання посів-

ного плану і заготівлю худоби, мобілізацію внутрішніх ресурсів радгоспів Дні-

пропетровського обласного тресту приміських господарств (1934), соцзмаган-

ня, розвиток тваринництва (1936), статистичні відомості посівних площ (1936). 

По станови і протоколи засідань президіуму Петриківського райвиконкому про роз-

виток тваринництва в районі (1931), ліквідацію неписемності, проведення осінньої 

посівної кампанії (1936). Протоколи технічних, виробничих нарад (1953–1972). 

Промислово-фінансові плани, плани ветеринарно-профілактичних і протиепізоо-

тичних заходів, використання зрошувальних сільськогосподарських угідь (1971), 

впровадження досягнень науки і досвіду передовиків (1963), перспективний план 

захисного лісонасадження на 1948–1953 рр., основні показники до проекту внут-

рішньорадгоспного землеустрою радгоспу «Перемога» Нікопольського району 

(1964). Звіти з основної діяльності (1943–1979), обліку і продуктивності сільсько-

господарських тварин і птахів (1947–1965), про наявність тракторів, вантажних за-

собів, компресорних станцій і основних електростанцій, посів, посадку і збирання 

сільськогосподарських культур, надходження і впровадження винаходів і раціо-

налізаторських пропозицій, динамічні таблиці до звітів. Племені свідоцтва на тва-

рин (1953–1960). Відомості, довідки про умови зимування великої рогатої худоби, 

продуктивність сільськогосподарських тварин і птахів (1947–1965), технологічні 

мапи вирощування сільськогосподарських культур (1965–1968). Соцзобов’язання 

робітників радгоспів, угоди на соцзмагання між радгоспами. Документи про при-
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своєння робітникам тваринництва радгоспу «Дніпро» Дніпропетровського району 

«Мастер животноводства І і ІІ класса» (1968). Акти збитків, спричинених радгос-

пам області нацистськими окупантами під час Другої Світової війни. 
Апостолівський р-н, «Апостолівський» (овоче-молочний), м. Апостолове, ф. Р-5884, 55 од. зб., 

1965–1973 рр.

Апостолівський р-н, «ім. Дімітрова» (овоче-молочний), с. Нива трудова, ф. Р-6042, 48 од. зб., 

1965–1975 рр.

Апостолівський р-н, «Криворізький» (зерновий), с. Українка, ф. Р-3922, 119 од. зб., 1944–

1965 рр.

Апостолівський р-н, «Прогрес», с. Михайлівка, ф. Р-5294, 111 од. зб., 1944–1964 рр.

Апостолівський р-н, «Степовий» (овоче-молочний), с. Велика Костромка, ф. Р-5887, 70 од. зб., 

1965–1969 рр.

Апостолівський р-н, «Широківський» (овоче-молочний), с. Степове, ф. Р-5844, 49 од. зб., 

1944–1964 рр. 

Васильківський р-н, «№ 26» (овоче-молочний), с. Манвелівка, ф. Р-6223, 203 од. зб., 1943–

1974 рр.

Верхньодніпровський р-н, «Комунар» (тресту птахофабрик і птахорадгоспів), сел. Лихівка, 

ф. Р-6232, 84 од. зб., 1944–1963 рр.

Верхньодніпровський р-н, Радгосп № 3 (відділу робітничого постачання), с. Красне, ф. Р-2919, 

82 од. зб., 1931–1937 рр.

Верхньодніпровський р-н, «Жовтневий» (птахівничий), с. Андрєєвка, ф. Р-6194, 81 од. зб., 

1967–1975 рр.

Дніпропетровський округ, «Чапли» (тресту Дніпропетровських електросількомбінатів 

«ДВСК»), с. Чапли, ф. Р-375, 12 од. зб., 1930–1933 рр.

Дніпропетровський р-н, «Батрак» (свинарський), с. Попова Балка, ф. Р-3093, 23 од. зб., 1931–

1933 рр.

Дніпропетровський р-н, «Більшовик» (овоче-молочний), ф. Р-5220, 117 од. зб., 1963–1969 рр.

Дніпропетровський р-н, «Дзержинець» (овоче-молочний), ф. Р-5219, 76 од. зб., 1963–1968 рр.

Дніпропетровський р-н, «Дніпро» (овоче-молочний), м. Дніпропетровськ, ф. Р-5966, 113 од. 

зб., 1963–1971 рр.

Дніпропетровський р-н, «Долинський» (овоче-молочний), ф. Р-5221, 106 од. зб., 1963–1969 рр.

Дніпропетровський р-н, «ім. КПРС» (тресту радгоспів), с. Новоолександрівка, ф. Р-5218, 76 од. 

зб., 1960–1965 рр.

Дніпропетровський р-н, «ім. Леніна» (овоче-молочний), сел. Чапли, ф. Р-5217, 156 од. зб., 

1959–1970 рр.

Дніпропетровський р-н, «Майовка» (овоче-молочний), ф. Р-5225, 78 од. зб., 1963–1968 рр.

Дніпропетровський р-н, «Перемога» (овоче-молочний), ф. Р-5222, 85 од. зб., 1963–1966 рр.

Дніпропетровський р-н, Радгосп № 4 (заводу ім. Петровського), ст. Горяново, ф. Р-3092, 12 од. 

зб., 1935–1937 рр.

Каменський р-н, «Чиста лінія», с. Ганнозачатівка, ф. Р-3214, 11 од. зб., 1933–1936 рр. 

Карло-Марксівський р-н, «Огрінь» (ДЗМО), с. Ігрень, ф. Р-1835, 8 од. зб., 1929–1932 рр.

Катеринославська губ., «Михайлівка», с. Михайлівка, ф. Р-3609, 11 од. зб., 1920–1923 рр.

Катеринославський повіт, «Золоте», ф. Р-3620, 2 од. зб., 1919 р.

Катеринославський повіт і губернія (військового кооперативу штабних частин і закладів 30-ої 

Іркутської стрілецької дивізії), с. Яворського, ф. Р-3854, 26 од. зб., 1922–1924 рр.

Криворізький р-н., «Веселі терни» (тресту Укрсадвиноградрадгоспів), с. Веселі терни, 

ф. Р-3956, 23 од. зб., 1936–1949 рр.

Криворізький р-н, «Гейківський» (овоче-молочний), с. Ранній Ранок, ф. Р-6009, 52 од. зб., 

1966–1970 рр.

Криворізький р-н, «Гірняк» (овоче-молочний), с. Надіївка, ф. Р-6435, 161 од. зб., 1953–1978 рр.

Криворізький р-н, «Зелений луг» (овоче-молочний), смт. Широке, ф. Р-5489, 54 од. зб., 1965–

1971 рр.

Криворізький р-н, «Інгулецький» (овоче-молочний), с. Лозоватка, ф. Р-5639, 182 од. зб., 

1960–1970 рр. 

Криворізький р-н, «Радянський» (овоче-молочний), с. Валове, ф. Р-6008, 74 од. зб., 1960–1964 рр.

Криворізький р-н, «Родіна» (овоче-молочний), с. Родіонівка, ф. Р-6341, 146 од. зб., 1960–

1970 рр.

Криворізький р-н, «Червоний забойщик» (тресту радгоспів), сел. Червоне, ф. Р-4991, 177 од. 

зб., 1944–1962 рр.

Криворізький р-н, «Червоний шахтар» (тресту племзаводів і племрадгоспів), с. Вільне, 

ф. Р-6436, 142 од. зб., 1948–1970 рр.

Межівський р-н, «ім. Петровського» (м’ясо-молочний), с. Зоряне, ф. Р-5729, 136 од. зб., 1946–

1959 рр.

Магдалинівський р-н, «Пролетарій» (овоче-молочний), с. Пролетарське, ф. Р-5512, 91 од. зб., 

1944–1973 рр.
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Нікопольський р-н, «ім. Куйбишева» (овоче-молочний), с. Першотравенське, ф. Р-6039, 

165 од. зб., 1945–1964 рр.

Нікопольський р-н, «Нікопольський» (овоче-молочний), м. Нікополь, ф. Р-6062, 145 од. зб., 

1963–1976 рр.

Нікопольський р-н, «Перемога» (овоче-молочний), с. Веселе, ф. Р-6037, 218 од. зб., 1944–

1964 рр.

Новомосковський р-н, «Видвіженець» (овоче-молочний), ф. Р-5734, 279 од. зб., 1943–1973 рр.

Новомосковський р-н, «ім. Жданова» (овоче-молочний), с. Песчанка, ф. Р-4722, 177 од. зб., 

1959–1970 рр.

Новомосковський р-н, «ім. 50 років Великого Жовтня» (овоче-молочний), м. Новомосковськ, 

ф. Р-4636, 102 од. зб., 1959–1970 рр.

Новомосковський р-н, ім. 50-річчя ВЛКСМ (овоче-молочний) с. Голубовка, ф. Р-6134, 45 од. 

зб., 1969–1973 рр.

Павлоградський р-н, «Комсомолець» (овоче-молочний), с. Новогригорівка, ф. Р-5833, 71 од. 

зб., 1950–1969 рр.

Павлоградський р-н, «МЮД» (овоче-молочний), ф. Р-5832, 82 од. зб., 1950–1969 рр.

Павлоградський р-н, «Червоноармієць» (овоче-молочний), с. Новоіванівка, ф. Р-5835, 80 од. 

зб., 1945–1970 рр.

Павлоградський р-н, «Широка балка» (відгодувальний), с. Варварівка, ф. Р-5834, 41 од. зб., 

1943–1955 рр.

П’ятихатський р-н, «Зелений яр» (управління садівництва, виноградарства і виноробної про-

мисловості), с. Іванішивка, ф. Р-6230, 329 од. зб., 1943–1979 рр.

П’ятихатський р-н, «Ударнік» (овоче-молочний), с. Миколаївка, ф. Р-5810, 83 од. зб., 1946–

1964 рр.

Синельниківський р-н, «Дружба» (овоче-молочний), с. Майське, ф. Р-5769, 140 од. зб., 1946–

1967 рр. 

Синельниківський р-н, «Революціонер» (овоче-молочний), ф. Р-4807, 87 од. зб., 1943–1970 рр.

Синельниківський р-н, «Синельниківський» (овоче-молочний), сел. Першотравенське, 

ф. Р-5405, 93 од. зб., 1959–1972 рр.

Царичанський р-н, «Маяк» (овоче-молочний), с. Чаплинка, ф. Р-5628, 28 од. зб., 1965–1971 рр.

Царичанський р-н, «Чаплинський» (овоче-молочний), с. Хуторське, ф. Р-5617, 28 од. зб., 

1965–1971 рр.

Широківський р-н, «Калиновський» (овоче-молочний), с. Роза-Люксембург, ф. Р-5838, 32 од. 

зб., 1965–1970 рр.

Широківський р-н, «Латовка» (овоче-молочний), с. Новоселівка, ф. Р-5839, 97 од. зб., 1944–

1970 рр.

Широківський р-н, «ім. Чапаєва» (насінневий), с. Чапаєвка, ф. Р-5490, 53 од. зб., 1965–1972 рр. 

Широківський р-н, «Полтавка» (овоче-молочний), смт. Зелене, ф. Р-5837, 69 од. зб., 1960–

1970 рр.

Широківський р-н, «40-річчя Жовтня» (овоче-молочний), с. Водяне, ф. Р-5840, 20 од. зб., 

1965–1970 рр.

Сільськогосподарські артілі (колгоспи)

Сельскохозяйственные артели (колхозы)

556 фондів, 28667 од. зб., 1929–1941, 1943–1990 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. 
мови.

Масово артілі (колгоспи) були створені у 1929–1930 рр. в період загальної колективізації.

Державні акти на передачу колгоспам землі в довічне користування (1936). 

Статути сільськогосподарських артілей. Постанови, інструкції, накази, розпоряд-

ження, протоколи бюро Дніпропетровського обкому КП(б)У, обласного колгосп-

ного центру, райвиконкомів, районних управлінь сільського господарства про хід 

сільськогосподарського будівництва (1932), колективізацію (1929–1930), роботу 

комітетів незаможних селян, порядок проведення посівних і хлібозбиральних 

компаній (1931–1938), стан тваринництва, електрифікацію і радіофікацію сел, 

будівництво доріг (1935–1938), ліквідацію неписемності (1931–1936), покращен-

ня культурно-масової роботи, проведення агрономічних робіт, розвиток садів-

ництва, бджільництва (1936–1939). Директиви, інструкції міського земельного 

відділу, Магдалинівського, Дніпропетровського районних колгоспних союзів щодо 

проведення агрономічних заходів, підготовки кадрів для сільського господарства, 

збільшення плану хлібозаготівель (1931), стан тваринництва (1931–1934). Прото-
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коли загальних зборів членів колгоспів і засідань правлінь колгоспів. Відомості 
про планерування сел у зв’язку з переселенням із зони затоплення водосховища 
Дніпродзержинської ГЕС, затвердження норм виробітку, розподілу прибутків, пе-
рехід на грошову оплату. Перспективні річні виробничо-фінасові плани колгоспів. 
Річні звіти колгоспів; звітні доповіді голів колгоспів про діяльність колгоспів. Зві-
ти агрономічні, зоотехнічні, по тваринництву, рослинництву. Заяви про прийом 
до колгоспів. Книги обліку членів колгоспів та їх родин. Договори з МТС, з трес-
том «Дніпросільенерго» про електрифікацію с. Сурсько-Покровського, колгоспу 
ім. С. Будьонного Дніпропетровського району (1935–1936). Доповідні записки, 
довідки, відомості про економічні показники колгоспів, хід посівних і збиральних 
кампаній, собівартість продукції в колгоспному виробництві, стан тваринництва, 
матеріальний стан колгоспників, розширення і впровадження передового досві-
ду вирощування кукурудзи. Списки учасників Всесоюзної сільськогосподарської 
виставки (1939–1940). Договори на соцзмагання між колгоспами Дніпропетров-
ської та Джамбульської області Казахстану за підвищення виробництва та прода-
жу державі продуктів тваринництва. Акти збитків, спричинених колгоспам області 

нацистськими окупантами під час Другої Світової війни. 

Назви колгоспів дивитися у переліку фондів держархіву області.

Об’єднаний архівний фонд ліквідованих сільськогосподарських артілей 

(колгоспів) Дніпропетровської області

Объединённый архивный фонд ликвидированных сельскохозяйственных 

артелей (колхозов) Днепропетровской области

Ф. Р-5719, 10918 од. зб., 1936, 1943–1974 рр. Описи. Укр., рос. мови.
Апостолівський район, 16 колгоспів, оп. 1, 564 од. зб., 1944–1964 рр.

П’ятихатський район, 40 колгоспів, оп. 2, 907 од. зб., 1943–1973 рр.

Криничанський район, 27 колгоспів, оп. 3, 941 од. зб., 1936, 1943–1974 рр.

Щорський район, 13 колгоспів, оп. 4, 545 од. зб., 1943–1966 рр.

Верхньодніпровський район, 8 колгоспів, оп. 5, 338 од. зб., 1943–1958 рр.

Павлоградський район, 2 колгоспи, оп. 6, 407 од. зб., 1943–1957 рр.

Нікопольський район, 55 колгоспів, оп. 7, 2226 од. зб., 1944–1960 рр.

Царичанський район, 10 колгоспів, оп. 8, 309 од. зб., 1943–1959 рр.

Синельниківський район, 32 колгоспи, оп. 9, 742 од. зб., 1943–1970 рр.

Широківський район, 13 колгоспів, оп. 10, 306 од. зб., 1944–1950 рр.

Покровський район, 43 колгоспи, оп. 11, 940 од. зб., 1943–1959 рр.

Новомосковський район, 15 колгоспів, оп. 12, 356 од. зб., 1943–1958 рр.

Перещепинський район, 28 колгоспів, оп. 13, 747 од. зб., 1943–1961 рр.

Магдалинівський район, 1 колгосп, оп. 14, 19 од. зб., 1950, 1952–1961 рр.

Петропавлівський район, 9 колгоспів, оп. 15, 225 од. зб., 1943–1950 рр.

Лихівський район, 17 колгоспів, оп. 16, 607 од. зб., 1943–1959 рр.

Васильківський район, 1 колгосп, оп. 17, 40 од. зб., 1943–1953 рр.

Юр’ївський район, 11 колгоспів, оп. 18, 224 од. зб., 1943–1959 рр. 

Межівський район, 12 колгоспів, оп. 19, 243 од. зб., 1943–1958 рр.

Томаківський район, 5 колгоспів, оп. 20, 232 од. зб., 1944–1955 рр.

Машино-тракторні станції (МТС)

Машинно-тракторные станции (МТС)

44 фонди, 1429 од. зб., 1933–1934, 1939–1941, 1943–1958 рр. Описи. Каталог. Рос., 
укр. мови.

Перші МТС на Дніпропетровщині створені восени 1929 р. Згідно рішення лютневого (1958) 

Пленуму ЦК КПРС і першої сесії Верховної Ради СРСР V скликання (27–31 березня 1958 р.) ре-

організовані у ремонтно-технічні станції (РТС). Сприяли господарсько-організаційному зміц-

ненню колгоспів та підвищенню їх технічного рівня. 

Постанови РНК СРСР, ЦК КП(б)У, Дніпропетровського обкому КП(б)У про ро-

боту колгоспів, заходи щодо скорочення адміністративно-управлінського апарату 

колгоспів, хід перевиборів партійних органів, ремонт тракторів, розвиток і укріп-
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лення кормової бази тваринництва, заготівлю овочів, плани хлібозаготівель. Поста-
нови РМ УРСР щодо діяльності МТС. Накази і листування Наркомату землеробства 
УРСР, Облземвідділу з виробничої діяльності МТС (ф. Р-5723). Накази та розпоряд-

ження Дніпропетровського обласного управління сільського господарства, дирек-

торів станцій щодо діяльності МТС. Протоколи засідань Дніпропетровського обкому 

ЛКСМУ, нарад голів колгоспів, робітничого комітету Апостолівської МТС. Перспек тивний 

план розвитку сільського господарства в колгоспах, в зонах обслуговування станцій на 

1955 р. Звіти про наявність і рух нафтопродуктів і спецрідин державного резерву. Річні 

звіти МТС. Виробничо-фінансові плани, кошториси і штатні розклади. Колективні до-

говори. Списки і анкети колгоспників, голів колгоспів. Список військовозобов’язаних 

Дмухайлівської МТС. Протоколи загальних зборів членів профспілки.
МТС: 

Апостолівська, ф. Р-4020, 38 од. зб., 1945–1958 рр.

Богданівська, ф. Р-5895, 33 од. зб., 1943–1957 рр.

Божедарівська, ф. Р-6275, 62 од. зб., 1943–1946, 1949–1958 рр.

Варварівська, ф. Р-5896, 41 од. зб., 1944–1958 рр.

Верхньодніпровська, ф. Р-5515, 66 од. зб., 1944–1958 рр.

Вільнохутірська, ф. Р-5516, 62 од. зб., 1944–1958 рр.

Володимирівська, ф. Р-5019, 28 од. зб., 1943–1957 рр.

Губинихська, ф. Р-5922, 25 од. зб., 1951–1958 рр.

Дмухайлівська, ф. Р-4301, 3 од. зб., 1955–1958 рр.

Дніпропетровська, ф. Р-6328, 52 од. зб., 1943–1958 рр.

Жовто-Кам’янська, ф. Р-4018, 40 од. зб., 1944–1945, 1948–1958 рр.

Зеленська, ф. Р-6234, 17 од. зб., 1952–1957 рр.

Кільченська, ф. Р-5737, 44 од. зб., 1944–1957 рр.

Костромська, ф. Р-4017, 43 од. зб., 1944–1958 рр.

Кудашівська, ф. Р-6276, 42 од. зб., 1943–1944, 1946–1957 рр.

Кудашівська ремонтно-технічна станція, ф. Р-6277, 10 од. зб., 1958–1961 рр.

Лихівська, ф. Р-6243, 44 од. зб., 1943–1957 рр.

Лошкарівська, ф. Р-5690, 10 од. зб., 1955–1958 рр.

Межівська, ф. Р-5125, 38 од. зб., 1944–1958 рр.

Межирічська, ф. Р-5893, 20 од. зб., 1948–1957 рр.

Михайлівська, ф. Р-5558, 43 од. зб., 194–1958 рр.

Мишурин-Рігська, ф. Р-5514, 38 од. зб., 1948–1958 рр.

Незабудинська, ф. Р-5695, 23 од. зб., 1949–1958 рр.

Нікопольська, ф. Р-5694, 38 од. зб., 1944–1957 рр.

Новоіванівська, ф. Р-5693, 32 од. зб., 1944–1958 рр.

Новомосковська, ф. Р-5723, 53 од. зб., 1943–1957 рр.

Олександрівська, ф. Р-5971, 34 од. зб., 1944–1958 рр.

Олексіївська, ф. Р-5692, 14 од. зб., 1953–1957 рр.

Орловщанська, ф. Р-5921, 31 од. зб., 1943–1958 рр.

Павлоградська, ф. Р-5894, 26 од. зб., 1948, 1957 рр.

Петриківська, ф. Р-5364, 34 од. зб., 1943–1955 рр., 1958 р.

Попаснянська, ф. Р-5738, 36 од. зб., 1944–1958 рр.

П’ятихатська, ф. Р-6235, 33 од. зб., 1945–1957 рр.

Роздорська, ф. Р-5410, 35 од. зб., 1947–1958 рр.

Саксаганська, ф. Р-6233, 13 од. зб., 1952–1957 рр.

Синельниківська, ф. Р-5407, 37 од. зб., 1948–1958 рр.

Славгородська, ф. Р-5408, 46 од. зб., 1943–1958 рр.

Слов’янська, ф. Р-4085, 17 од. зб., 1944, 1955–1958 рр.

Сталінська, ф. Р-5689, 8 од. зб., 1956–1958 рр.

Сурсько-Литовська, ф. Р-3013, 31 од. зб., 1933–1934 рр.

Ульянівська, ф. Р-4575, 3 од. зб., 1939–1941 рр.

Царичанська, ф. Р-5363, 14 од. зб., 1952–1958 рр.

Широківська, ф. Р-5901, 44 од. зб., 1944–1958 рр.

Шолохівська, ф. Р-5691, 28 од. зб., 1945–1957 рр.

Дніпропетровський обласний іподром

Днепропетровский областной ипподром

Ф. Р-4471, 194 од. зб., 1941, 1943–1963 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Виник у листопаді 1857 р. і проіснував до 1917 р. Поновив свою діяльність в 1940 р. і працював 

до початку Другої Світової війни. У травні 1943 р. іподром відновив діяльність. Підпорядковував-
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ся обласному управлінню виробництва і заготівель сільськогосподарських продуктів. Ліквідо-

ваний в лютому 1964 р. у зв’язку з необхідністю звільнення території під житлове будівництво.

Рішення облвиконкому, накази і вказівки облуправління виробництва і заготі-

вель сільгосппродуктів (1953–1963). Накази з основної діяльності (1945–1963). Пла-

ни та звіти з виробничої діяльності (1949–1963). Книги обліку випробувань племін-

них коней, рекордів, встановлених на Дніпропетровському іподромі і переможців 

головних призів (1948–1955). Акти, звіти, відомості про ветеринарний стан іподрому 

(1956–1963). Штатні розклади. Кошториси витрат. Відомості нарахування заробітної 

платні. Особові справи, біографії співробітників іподрому (1952–1963).

ПІДПРИЄМСТВА ТВАРИННИЦТВА 

Кінні заводи і держплемзавод Дніпропетровської області

Конные заводы и госплемзавод Днепропетровской области

3 фонди, 292 од. зб., 1940, 1943–1970 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Відновили свою діяльність після визволення території Дніпропетровської області від нацист-

ських окупантів. Підпорядковувалися Міністерству радгоспів УРСР. Основними функціями 

були: вирощування племінного поголів’я коней, свиней та великої рогатої худоби.

Накази республіканського тресту кінних заводів, директора держплемза-

воду «Червоний шахтар» з основної діяльності (з 1956 р.). Племінні свідоцтва на 

тварин. Книги реалізації племзаводу № 173 племінних коней. Документи, зоове-

теринарні паспорти на тварин-експонатів, що брали участь у Всесоюзній сільсь-

когосподарській виставці від заводу № 173. Акти опису коней, які були прийняті 

від військових частин ІІІ і IV Українських фронтів в 1945 р. кінним заводом № 173. 

Штатні розклади. Кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. Документи профко-

му радгоспу «Червоний шахтар». 
Кінний завод № 173, с. Гуляйполе Щорського району, ф. Р-4415, 62 од. зб., 1943–1959 рр.

Кінний завод № 65, с. Вишневе Покровського району, ф. Р-5540, 88 од. зб., 1940, 1943–1961 рр.

Держплемзавод «Червоний шахтар», с. Вільне Криворізького району, ф. Р-6436, 142 од. зб., 

1948–1970 рр.

Птахофабрики та інкубаторна станція

Птицефабрики и инкубаторная станция

7 фондів, 250 од. зб., 1964–1970 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови.

Діяльність установ простежується протягом 1964–1970 рр.

Накази Міністерства виробництва і заготівель сільськогосподарських про-

дуктів УРСР, Головного управління птахівництва, рішення райвиконкомів про 

діяльність птахофабрик. Накази по птахофабрикам. Протоколи засідань економіч-

ної ради. Виробничо-фінансові плани, основні показники до них. Звіти по тварин-

ництву. Статистичні звіти про виконання всіх видів сільськогосподарських робіт. 

Положення про оплату праці робочим птахофабрик. Штатні розклади. Річні бух-

галтерські звіти. Звіти про чисельність робочих за професіями, тарифними розря-

дами, формами і системою оплати праці, підготовкою і підвищенням кваліфікації 

кадрів. Довідка про основні економічні показники роботи птахофабрик (1967). 

Колективні договори.
Апостолівська інкубаторна станція, ф. Р-4023, 1 од. зб., 1945 р.

Птахофабрики:

Лозоватська, ф. Р-5640, 65 од. зб., 1964–1970 рр.

Михайлівська, ф. Р-6046, 29 од. зб., 1965–1970 рр.

Новомосковська, ф. Р-6253, 19 од. зб., 1965–1969 рр.

Тернівська, ф. Р-5836, 28 од. зб., 1969–1972 рр.

Христофорівська, ф. Р-6010, 81 од. зб., 1965–1969 рр.

Широківська, ф. Р-5845, 27 од. зб., 1965–1970 рр.
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Дніпропетровська дослідна ветеринарна станція з хвороб сільськогоспо-

дарських птахів

Днепропетровская исследовательская ветеринарная станция по болезням 

сельскохозяйственной птицы 

Ф. Р-5881, 174 од. зб., 1961–1970 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створена на підставі Постанови ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР від 9 травня 1961 р. № 719 і на-

казу Міністра сільського господарства УРСР від 6 червня 1961 р. № 414. Підпорядковувалася 

Українському науково-дослідному інституту експериментальної ветеринарії південного від-

ділення Всесоюзної Академії сільськогосподарських наук ім. Леніна Міністерства сільського 

господарства СРСР.

Накази з основної діяльності. Документи про утворення станції (1961). Про-

токоли засідань науково-технічної ради. Плани і звіти проведення науково-дослід-

ницьких робіт. Відгуки на автореферати та дисертації, рукописи наукових статей. 

Журнали наукових досліджень. Статистичні звіти про чисельність адміністратив-

но-управлінського персоналу.

Павлоградська Державна племінна станція штучного запліднення сільсь-

когосподарських тварин

Павлоградская Государственная племенная станция искусственного опло-

дотворения сельскохозяйственных животных

Ф. Р-6146, 61 од. зб., 1961–1971 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Створена у 1957 р. при Павлоградській райветлікарні. В 1961 р. племінна станція відокреми-

лася і почала діяти самостійно. Займалася селекційно-племінною роботою в колгоспах і рад-

госпах Павлоградського району в напрямку покращення якості та продуктивності породних 

тварин шляхом використання племвиробників, а також методом штучного запліднення.

Виробничо-фінансові плани. Зоотехнічні звіти. Звіти про виконання плану з 

праці. Штатні розклади адміністративно-управлінського персоналу.

Інспектура, інспекції, лабораторія

Инспектура, инспекции, лаборатория

4 фонди, 1778 од. зб., 1933, 1938, 1939, 1944–1995 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.

Створені протягом 1925–1937 рр. Документи відображають діяльність установ за період 

1933–1993 рр. Організовували, направляли, перевіряли роботу сортодільниць по випробу-

ванню сортів сільськогосподарських культур в межах області; проводили боротьбу з каран-

тинними об’єктами; інспекція з охорони і відтворення рибних запасів займалась охороною і 

збереженням природних умов для нормального відтворення та існування риб, регулюванням 

рибальства, контролем за дотриманням правил рибальства, боротьбою з браконьєрством. 

Накази Міністерства сільського господарства УРСР і рішення облвиконкому. 

Накази держінспекції по карантину сільськогосподарських рослин, обласного уп-

равління сільського господарства. Рекомендації і методичні вказівки Міністерства 

сільського господарства УРСР по карантину шкідників, хвороб і бур’яну сільськогос-

подарських рослин. Рішення облвиконкому, накази та розпорядження Укррибводу. 

Накази по інспекції з охорони та відтворенню рибних запасів. Статут служби органів 

рибної охорони (1950). Накази з особового складу інспектури. Протоколи засідань 

Держкомісії, наукової ради, обласної наради агрономів, підготовчих засідань Рес-

публіканської комісії по сортовому районуванню в Дніпропетровській області, ви-

робничих нарад інспекції з охорони та відтворенню рибних запасів. Стенограми 

обласних і районних нарад агрономів. Плани та звіти про роботу інспектури, інспек-

цій, сортодільниць. Метеозведення. Плани та звіти карантинних заходів, контроль-

них обстежень посівів і плодових насаджень. Документи по боротьбі з карантинним 

бур’яном, колорадським жуком. Документи про виконання рибоводно-меліоратив-

ної, рибоводно-іхтіологічної роботи. Листування з Укррибводом з організації соц-
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змагання. Штатні розклади. Відомості нарахування заробітної платні. Кошториси 

адміністративно-управлінських витрат. Акти ревізії фінансово-господарської діяль-

ності. Річні фінансові звіти. Статистичні звіти про чисельність спеціалістів з вищою та 

середньою спеціальною освітою. Особові справи звільнених робітників інспектури.
Інспектура Державної Комісії з сортовипробування сільськогосподарських культур, 

ф. Р- 4643, 1421 од. зб., 1938, 1939, 1944–1975 рр.

Державна інспекція карантину сільськогосподарських рослин, ф. Р-6280, 188 од. зб., 1956–

1995 рр.

Державна інспекція з охорони та відтворення рибних запасів і регулювання рибальства, 

ф. Р-4889, 168 од. зб., 1947, 1949–1969 рр.

Харчова ветеринарна бактеріологічна лабораторія, ф. Р-5051, 1 од. зб., 1933 р.

ПІДПРИЄМСТВА РОСЛИННИЦТВА 

Павлоградський державний інспектор і міжрайонні державні інспекції по 

визначенню врожайності

Павлоградский государственный инспектор и межрайонные государствен-

ные инспекции по определению урожайности

4 фонди, 276 од. зб., 1947–1954 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створені на підставі Постанови Ради Міністрів СРСР в березні 1947 р. До функцій входило ви-

значення врожайності сільськогосподарських культур. Підпорядковувалися Головній держав-

ній інспекції по визначенню врожайності в системі Міністерства сільського господарства УРСР.

У 1954 р. ліквідовані згідно постанови Міністерства сільського господарства УРСР.

Постанови Ради Міністрів СРСР, директиви і розпорядження Головної дер-

жавної інспекції по визначенню врожайності при Раді Міністрів СРСР. Накази по 

міжрайдержінспекціям з основної діяльності та особового складу. Протоколи за-

гальних зборів співробітників. Плани робіт по міжрайонним інспекціям. Звіт про 

врожайність сільськогосподарських культур. Контрольні картки по сільськогоспо-

дарським культурам. Метеозведення. Листування з Головдержінспекцією про 

розміри площі посіву під врожай, стан озимих посівів в колгоспах району. Штатні 

розклади. Особисті справи співробітників. Нагороджувальні документи на пере-

довиків сільського господарства. 
Павлоградський державний інспектор, ф. Р-3819, 23 од. зб., 1947–1953 рр.

Дніпропетровська інспекція, ф. Р-3786, 174 од. зб., 1947–1954 рр.

Криворізька інспекція, ф. Р-3702, 28 од. зб., 1947–1954 рр.

Павлоградська інспекція, ф. Р-6145, 51 од. зб., 1947–1954 рр.

Верхньодніпровська міжрайонна станція по боротьбі зі шкідниками сіль-

ського і лісового господарства

Верхнеднепровская межрайонная станция по борьбе с вредителями сель-

ского и лесного хозяйства 

Ф. Р-2884, 1 од. зб., 1933–1934 рр. Опис. Рос. мова.

Діяльність установи простежується протягом 1933–1934 рр. Підпорядковувалася Всесоюзно-

му об’єднанню по боротьбі зі шкідниками сільського і лісового господарства.

Інструкції, циркуляри, розпорядження про роботу станції. Листування з 

сільськогосподарськими організаціями щодо заходів по боротьбі зі шкідниками.
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Ерастівська дослідна станція Всесоюзного науково-дослідницького інсти-

туту кукурудзи, сел. Вишневе П’ятихатського району Дніпропетровської 

області

Эрастовская исследовательская станция Всесоюзного научно-исследова-

тельского института кукурузы, пос. Вишнёвый Пятихатского района Дне-

пропетровской области

Ф. Р-6286, 204 од. зб., 1940–1941, 1944–1967 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Створена в жовтні 1933 р. як Ерастівське дослідне поле Українського науково-дослідниць-

кого інституту Зернового господарства Народного Комісаріату Землеробства УРСР, з 1946–

1956 рр. – Міністерства сільського господарства УРСР.

У липні 1957 р. дослідне поле перетворене в дослідну станцію з підпорядкуванням Всесоюзно-

му науково-дослідницькому інституту кукурудзи.

Розпорядження директора дослідного поля (згодом станції) (з 1945). Прото-

коли засідань, плани роботи науково-технічної ради. Документи про організацію 

на території поля дворічної середньої школи сільськогосподарської освіти, звіти 

про ї ї роботу. Інформація інституту зернового господарства з усіх видів діяльності 

дослідного поля. Тематичні роботи лабораторій, короткі звіти про науково-до-

слідну роботу. Історична довідка дослідницького поля (1950). Статті підготовлені 

співробітниками для публікації в періодичній пресі. Штатні розклади. Виробничо-

фінансові плани і кошториси адміністративно-управлінських витрат. Кошториси 

витрат на утримання дворічної сільськогосподарської школи. Річні фінансові зві-

ти. Акти збитків, спричинених дослідному полю нацистськими окупантами під час 

Другої Світової війни.

Учбово-дослідне господарство Дніпропетровської Державної 2-річної школи 

з підготовки голів колгоспів Обласного управління сільського господарства 

Учебно-исследовательское хозяйство Днепропетровской Государствен-

ной 2-годичной школы по подготовке председателей колхозов Областного 

управления сельского хозяйства

Ф. Р-3979, 13 од. зб., 1948–1951 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Діяльність організації простежується протягом 1948–1951 рр.

Накази з основної діяльності. Виробничо-фінансові плани. Відомості нара-

хування заробітної платні.

ПІДПРИЄМСТВА РИБАЛЬСТВА 

Рибколгоспи

Рыбколхозы

7 фондів, 335 од. зб., 1941, 1944–1973 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.

Діяльність установ простежується протягом 1941–1973 рр.

Копії рішень облвиконкому, райвиконкому, накази рибколгоспсоюзу. Цир-

кулярні листи райколгоспсоюзу і рибзаводу, надіслані для керівництва (1944). Ста-

тут рибколгоспу ім. Ворошилова Ленінської сільради (1956). Протоколи загальних 

зборів, засідань правління райколгоспів. Виробничі плани. Договори на соцзма-

гання між рибколгоспами «Придніпровець» і «Дніпровський» (1964, ф. Р-5924). 

Статистичні звіти про добування риби сирця (ф. Р-3838). Кошториси витрат. Річні 

бухгалтерські звіти. 
ім. Б. Хмельницького, с. Ленінське Апостолівського району, ф. Р-3898, 91 од. зб., 1945–1972 рр.

«Дніпровський», с. Домоткань Верхньодніпровського району, ф. Р-5306, 54 од. зб., 1959–

1973 рр.
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«Червоний моряк», с. Домоткань Верхньодніпровського району, ф. Р-5521, 56 од. зб., 1944–

1959 рр.

«Дніпрова хвиля», с. Мішурін Ріг Верхньодніпровського району, ф. Р-5305, 36 од. зб., 1946–

1959 рр.

ім. Красіна Нікопольського району, ф. Р-4585, 2 од. зб., 1941 р.

«Придніпровець», сел. Курилівка Царичанського району, ф. Р-5924, 58 од. зб., 1959–1971 рр.

ім. Котовського, с. Чкалове, Чкалівського району, ф. Р-6041, 38 од. зб., 1944–1952 рр.

Ліквідовані риболовецькі колгоспи Дніпропетровської області (об’єднаний 

архівний фонд)

Ликвидированные рыболовецкие колхозы Днепропетровской области

(объединённый архивный фонд)

Ф. Р-5923, 138 од. зб., 1944–1958 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Діяльність установ простежується протягом 1944–1958 рр.

Протоколи загальних зборів колгоспників, засідань правління колгоспу. Ви-

робничі плани і прибутково-видаткові кошториси. Річні бухгалтерські звіти. Дого-

вори на соцзмагання між рибколгоспами ім. А. Мікояна та ім. Т. Шевченка, «Черво-

ний рибак», акти перевірок їх виконання (1952).
ім. Шевченка, с. Сухачівка Дніпропетровського приміського району, 38 од. зб., 1945–1946, 

1948–1958 рр.

ім. Мікояна, сел. Курилівка Петриківського району, 33 од. зб., 1952–1958 рр.

«Червоний рибак», сел. Курилівка Петриківського району, 39 од. зб., 1944–1951 рр.

ім. Шевченка, сел. Миколаївка Петриківського району, 28 од. зб., 1944–1951 рр.
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20.  ЛІСОВЕ ТА ВОДНЕ ГОСПОДАРСТВО. ПРИРОДООХОРОННІ ОРГАНИ

ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Катеринославське губернське управління лісами

Екатеринославское губернское управление лесами 

Ф. Р-3789, 1 од. зб., 1924 р. Опис. Рос. мова.

Діяльність установи простежується протягом 1924 р. Підпорядковувалося Наркомату земле-

робства УСРР.

Звіти про роботу лісництва за 1924 р.

Районні комісії по націоналізації державного лісового фонду

Районные комиссии по национализации государственного лесного фонда

5 фондів, 32 од. зб., 1923–1925 рр. Описи. Каталог. Рос. мова.

Створені в 1923 р. Займалися розмежуванням земель, передачею лісів в користування селя-

нам, обстеженням стану лісових дільниць. Ліквідовані в грудні 1925 р.

Постанови та інструкція ВУЦВК і РНК УСРР про розмежування земель міст 

і сел міського типу, ліси трудового використання, вирішення питань передачі се-

лянам лісових урочищ Ново-Георгіївського лісництва (1923–1928). Протоколи за-

сідань райкомісій Катеринославського, Криворізького, Запорізького, Мелітополь-

ського округів, окружного комітету землевпорядної наради з питань обстеження 

стану лісових дільниць. Звіти про роботу 7-ої райкомісії Катеринославського ок-

ругу за серпень 1925 р. Акти 2-ої райкомісії (Павлоградський і Олександрійський 

округи) для розмежування держземфондів, обстеження Ново-Георгіївського ліс-

ництва (1925). Доповіді 1-ої, 4-ої і 7-ої райкомісій Катеринославського округу про 

розділ зрошувальних і пісчаних площ між населенням, організаціями та лісниц-

твами. Доповідні записки про організацію роботи райкомісій (1923–1925). Виснов-

ки по проектам землеустрою Самаро-Вільнянського, Новомосковського, Лівобе-

режного лісництв Катеринославського округу (1928). Відомості виконання робіт 

7-ої райкомісії Катеринославського округу по націоналізації лісів (1925). Списки, 

заяви, посвідчення співробітників Павлоградської райкомісії.
1 і 7 райкомісії по націоналізації державного лісового фонду Катеринославського округу, 

ф. Р-3485, 7 од. зб., 1924–1926 рр.

2 і 8 райкомісії Павлоградського округу, ф. Р- 3484, 7 од. зб., 1925 р.

3 і 10 райкомісії Запорізького, Криворізького, Мелітопольського округів, ф. Р- 3482, 7 од. зб., 

1925 р.

43-я райкомісія Павлоградського округу, ф. Р-4314, 8 од. зб., 1923–1924 рр.

44-а райкомісія Криворізького округу, ф. Р- 3487, 3 од. зб., 1923–1924 рр.

Катеринославська районна контора Українського польового лісопро-

мислового товариства «Українліс»

Екатеринославская районная контора Украинского полевого лесопромыш-

ленного общества «Украинлес»

Ф. Р-3788, 3 од. зб., 1925 р. Опис. Рос. мова.

Діяльність установи простежується протягом 1925 р.

Звіти про роботу контори. Кошториси витрат.
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Дніпропетровське обласне управління лісового господарства і лісозаготі-

вель 

Днепропетровское областное управление лесного хозяйства и лесозаготовок

Ф. Р-4696, 1775 од. зб., 1927, 1940–1941, 1943–1983 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Створене в 1932 р. як управління лісового господарства Головного управління лісоохорони 

та лісонасаджень при РНК СРСР, з червня 1947 р. – Міністерства лісового господарства УРСР. 

Згідно постанови Ради Міністрів УРСР від 30 листопада 1959 р. № 1834 створене Дніпропет-

ровське міжобласне управління лісового господарства і лісозаготівель, до ведення якого вхо-

дили території Дніпропетровської і Запорізької областей. У жовтні 1967 р. реорганізоване в 

обласне управління лісового господарства і лісозаготівель. Керувало роботою лісових і мис-

ливських господарств.

Накази Міністерства лісового господарства УРСР, начальника управління з 

основної діяльності (1943–1966). Протоколи засідань технічної ради, лісокультур-

них нарад. Генеральний план розвитку лісового господарства Дніпропетровської 

області та рішення райвиконкомів про збільшення лісозахисних насаджень (1956). 

Перспективні та річні плани розвитку лісового господарства та лісовідновлення, 

проведення лісонасаджень і будівництва лісорозсадників, створення зелених зон 

міст і селищ. Звіти управління і лісгоспів про облік лісового фонду, обстеження 

відведених земель держлісфонду для державних і громадських потреб, механіза-

ції трудомістких робіт, впровадження нової техніки та передової технології, вина-

ходів і раціоналізаторських пропозицій. Плани Васильківської, Марганцевської, 

Павлоградської лісомеліоративних станцій про виконання протиерозійних і меліо-

ративних робіт. Облік обстеження бересоліта Дніпропетровського лісгоспу (1940), 

таблиці класів віку лісокультур Запорізької області (1949), книги обліку лісових 

культур (1944–1950). Документи про створення зелених зон в лісах і селищах 

міського типу (1964). Відомості про лісні зони міст Дніпропетровська, Дніпродзер-

жинська, Новомосковська, Павлограда (1953). Довідки, статистичні звіти управлін-

ня про механізацію і автоматизацію виробничих процесів. Сценарії телепередач 

для тележурналу «Рідна природа» (1982). Санітарні звіти про стан лісового госпо-

дарства області. Виробничо-фінансові плани. Штатні розклади. Кошториси витрат 

лісгоспів. Статистичні звіти управління та підвідомчих підприємств про чисельність 

і склад спеціалістів з вищою освітою.

Дніпропетровська обласна контора лісового промислового господарства 

«Ліспромгосп»

Днепропетровская областная контора лесного промышленного хозяйства 

«Леспромхоз» 

Ф. Р-1907, 103 од. зб., 1943–1950 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Діяльність установи простежується протягом 1943–1950 рр. Підпорядковувалася Українсько-

му державному лісозаготівельному тресту «Укрдерево» Міністерства лісової і паперової про-

мисловості УРСР.

Накази та розпорядження Народного Комісаріату лісової промисловості та 

тресту «Київліс»; Дніпропетровського ліспромгоспу, тресту «Укрдерево». Збірники 

наказів і розпоряджень Міністерства лісової і паперової промисловості СРСР. На-

кази Міністерства лісової і паперової промисловості стосовно Дніпропетровської 

контори. Накази з основної діяльності і особового складу. Протоколи виробничих 

і технічних нарад, загальних зборів. Листування з лісозаготівельними ділянками. 

Штатні розклади. Колективні договори робочих і службовців лісозаготівельних ді-

лянок. Заяви, довідки і автобіографії робітників і службовців. Акти збитків, спри-

чинених нацистськими окупантами Дніпропетровському лісопромгоспу (1944).
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Дніпропетровська контрольна станція лісового насіння

Днепропетровская контрольная станция лесных семян 

Ф. Р-3715, 10 од. зб., 1949–1952 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Створена згідно постанови Ради Міністерств СРСР від 24 березня 1949 р. № 1183. Підпоряд-

ковувалася Міністерству сільського господарства і заготівель СРСР. Здійснювала контроль 

за якістю посівного насіння древесно-кущових порід, які заготовляли лісгоспи Дніпропетров-

ського і Ворошиловградського Управлінь лісового господарства, Донецької контори «Голов-

ліснасіння» та інших насіннєво-заготівельних організацій. 

Ліквідована згідно постанови Міністерства сільського господарства і заготівель СРСР від 

29 жовтня 1953 р. № 615.

Місячні, квартальні, річні бухгалтерські звіти. Особові рахунки робочих і 

службовців. Відомості нарахування заробітної платні.

Павлоградська міжрайонна лісозахисна станція

Павлоградская межрайонная лесозащитная станция

Ф. Р-6163, 34 од. зб., 1950–1953 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Почала діяльність в 1950 р. на підставі рішення Павлоградського райвиконкому від 13 липня 

1949 р. № 379. Призначалася для організації лісонасаджень по ярах, балках, закріплення піс-

чаних ґрунтів на землях держфонду і колгоспів. Діяльність лісозахисної станції розповсюджу-

валася на шість адміністративних районів: Павлоградський, Петропавлівський, Юр’ївський, 

Васильківський, Покровський, Перещепинський. Знаходилася в підпорядкуванні Дніпропет-

ровського міжобласного управління лісового господарства. 

Накази та розпорядження Міністерства лісового господарства стосовно 

діяльності станції. Виробничо-фінансові плани з додатками. Плани з праці та фі-

нансування капіталовкладень. Бухгалтерські звіти. Технічні проекти закріплення і 

облисіння пісчаних масивів, яро-балкових площ на території колгоспів Павлоград-

ського району, Павлоградського лісництва і Новомосковського лісгоспу.

Лісгоспзаги

Лесхоззаги

2 фонди, 184 од. зб., 1933–1936, 1938, 1943–1970 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.

Створені в 1933,1934 рр. Підпорядковувалися обласному управлінню лісового господарства і 

лісозаготівель. Займалися створенням лісів, поле-захисних лісосмуг, зеленої зони міст Ново-

московська та Дніпропетровська, сел. П’ятихатки.

Накази з основної діяльності лісгоспу, лісництв району. Плани організації лі-

сового господарства в райлісгоспзагу, колгоспах Магдалинівського, Юр’ївського, 

Ново московського, Перещепинського, Павлоградського, Котовського, Петропав-

лівського районів. Генеральний план розвитку лісового господарства на 1956–

1970 рр. Звіти про господарчу діяльність. Описи Новомосковського лісгоспу (1944), 

лісництв району (1954). Соцзобов’язання. Техпромфінплани, фінансові плани та 

звіти. Штатні розклади (з 1963 р.). Листування з мобілізаційних питань, про забез-

печення робочої сили. Списки інженерно-технічного персоналу та службовців. Ко-

лективні договора ( з 1954). Протоколи профкому (з 1968 р.)
Новомосковський , ф. Р-2249, 181 од. зб., 1934, 1938, 1943–1970 рр.

П’ятихатський, ф. Р-3368, 3 од. зб., 1933–1936 рр.

Розсадники

Рассадники

4 фонди, 295 од. зб., 1938–1941, 1944–1970 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.

Діяльність установ простежується протягом 1938–1970 рр.

Наказ Міністра автомобільного транспорту і шосейних доріг УРСР про ор-

ганізацію плодово-декоративних розсадників (1958 р., ф. Р-5642). Положення про 
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плодово-декоративний розсадник (1958). Накази Міністра сільського госпо дарства 

УРСР (1965) про передачу держлісорозсадників обласним трестам, конторам і то-

вариствам, Дніпропетровського відділення Українського тресту «Головлісонасін-

розсадник» про проведення ревізій в Криворізькому розсаднику. 

Паспорт Криворізького держлісорозсадника (1949). Облікова карта Кри-

ворізького розсадника (1956). Річні звіти про наявність посіво-посадочного ма-

теріалу, лісових культур, посів і збір врожаю. Підсумки соціалістичних змагань між 

районними держлісорозсадниками. Плани з праці. Виробничо-фінансові плани та 

звіти. Штатні розклади. Кошториси адміністративно-управлінського персоналу. 

Статистичні звіти про чисельність і склад спеціалістів з середньою освітою.
Щорський, ф. Р-4579, 1 од. зб., 1938–1941 рр.

Павлоградський, ф. Р-5936, 61 од. зб., 1947–1970 рр.

Криворізький державний плодорозсадник, ф. Р-5641, 122 од. зб., 1944–1970 рр.

Криворізький плодово-декоративний розсадник, ф. Р-5642, 111 од. зб., 1958–1970 рр.

Дніпропетровська сплавна ділянка та лісоперевалочний комбінат

Днепропетровский сплавной участок и лесоперевалочный комбинат

2 фонда, 638 од. зб., 1944–1952 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Діяльність установ простежується протягом 1944–1952 рр. Підпорядковувалися Державному 

республіканському тресту по сплаву лісу «Укрлісосплав».

Накази, циркуляри, інструкції Міністерства лісової і паперової промисло-
вості УРСР тресту «Укрлісосплав», Головного управління, «Головпостачліс»; тресту 
«Укрлісосплав». Протоколи виробничих нарад, загальних зборів робітників і служ-
бовців. Листування з Київською сплавною конторою та іншими організаціями про 
сплав і реалізацію лісоматеріалів, виконання виробничого плану, порядок виплати 
заробітної платні і оплату понаднормових робіт, виробничу і фінансову звітність, 
щодо особового складу. Звіти про діяльність ділянки (1945–1950). Штатні розкла-
ди. Списки робітників і службовців. Особові справи. 

Сплавна ділянка, ф. Р-3594, 100 од. зб., 1944–1952 рр.

Лісоперевалочний комбінат, ф. Р-3593, 538 од. зб., 1945–1951 рр.

ВОДНЕ ГОСПОДАРСТВО

Катеринославське обласне відділення і уповноважені Української держав-

ної меліоративно-будівельної контори «Укрдержмеліобуду»

Екатеринославское областное отделение и уполномоченные Украинской го-

сударственной мелиоративно-строительной конторы «Укргосмелиостроя» 

5 фондів, 93 од. зб., 1924–1926. Описи. Рос. мова.

Створені в 1924 р. З червня 1925 р. підпорядковувалися Наркомзему УСРР і Головній конторі 

(м. Харків). Обласне відділення керувало діяльністю окружних і районних уповноважених,  

окремих прорабів в області меліорації, торфобудування, гідротехнічних робіт, санітарного 

і сільського будівництва; організації та експлуатації підсобних підприємств; фінансування 

і матеріально-технічного постачання робіт, сприяння діяльності меліоративних товариств. 

Ліквідовані у 1926 р. 

Циркуляри РНК СРСР, Наркомзему УСРР, Головконтори «Укрдержмеліобуду» 
з виробничо-господарських питань. Перспективні плани. Місячні звіти про діяль-
ність «Укрдержмеліобуду» Катеринославського відділення та його уповноважених. 
Договори Губземуправління з сільськими товариствами на складання проектів 
меліоративних і будівельних робіт, на будівництво гідростанцій, буріння скважин. 
Документи на ремонтно-будівельні та санітарно-технічні роботи в Криворізькій, 
Павлоградській, Запорізькій округах. Листування з Головконторою, відомчими та 
іншими організаціями з виробничих питань та постачання. Фінансові плани окруж-

них відділень. Списки і особові справи співробітників відділення (1924–1926). 
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Катеринославське обласне відділення, ф. Р-3644, 30 од. зб., 1924–1926 рр. 

Уповноважені:

Криворізького округу, ф. Р-3617, 24 од. зб., 1924–1926 рр. 

Павлоградського округу, ф. Р-3618, 16 од. зб., 1925–1926 рр.

Південно-рудного тресту, ф. Р-3616, 10 од. зб., 1925–1926 рр.

Синельниківського району, ф. Р-3615, 13 од. зб., 1925–1926 рр.

Окремий керівник робіт Управління Українського Державного меліоратив-

ного будівництва по Катеринославській губернії

Отдельный руководитель работ Управления Украинского Государственного 

мелиоративного строительства по Екатеринославской губернии

Ф. Р-3619, 26 од. зб., 1925 р. Опис. Рос. мова.

Діяльність установи простежується протягом 1925 р.

Накази, циркуляри, інструкції Української та головної контор «Укрдержме-

ліобуду». Накази з особового складу. Акти огляду бурових свердловин. Листуван-

ня з Українською конторою «Укрдержмеліобуду» і Катеринославським відділенням 

про постачання будівельних матеріалів, фінансування бурових об’єктів. Листуван-

ня з організаціями щодо проведення меліоративних і гідротехнічних робіт. Аван-

сові звіти, розрахунки та інші документи про витрати коштів на проведення буро-

вих робіт. 

Дніпропетровське обласне виробниче управління меліорації і водного гос-

подарства 

Днепропетровское областное производственное управление мелиорации 

и водного хозяйства

Ф. Р-4484, 905 од. зб., 1932, 1934, 1936, 1940, 1944–1990 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створене в 1932 р. як управління меліорації Дніпропетровського обласного земельного відді-

лу, з 1947 р. – обласного управління сільського господарства, з 1954 р. – обласне управління 

водного господарства Державного комітету водного господарства при Раді Міністрів УРСР, 

з 1963 р. – обласне управління по зрошувальному землеробству і водному господарству,

з 1965 р. – управління меліорації і водного господарства.

У 1977 р. перейменоване в Дніпропетровське виробниче управління меліорації і водного гос-

подарства, яке підпорядковувалося обласній Раді народних депутатів.

Накази Міністерства меліорації і водного господарства УРСР щодо діяль-

ності управління (1971). Рішення виконкому обласної Ради депутатів трудящих 

і райвиконкомів, бюро райкомів КП(б)У про будівництво між колгоспами ГЕС на 

р. Вовча в Покровському і Васильківському районах (1945, 1946, 1949, 1960). На-

кази з основної діяльності (1961). Протоколи засідань експертно-технічного бюро 

і балансових комісій (1950, 1961–1979). Плани, звіти, довідки про роботу Фрун-

зенської зрошувальної системи, використання зрошувальних земель в колгоспах 

області, переустрій і відновлення зрошувальних систем, підвищення врожайності 

земель, будівництво та введення їх в експлуатацію в зоні каналу Дніпро-Кривий 

Ріг, будівництво водопроводів в районі водосховища Каховської ГЕС (1947, 1956). 

Доповідні записки про охорону р. Самари та ї ї притоків від забруднення шахтни-

ми водами, будівництво каналу «Дніпро-Донбас» для водопостачання та зрошен-

ня Західного Донбасу (1965). Кошториси на будівництво водосховища на р. Мокра 

Сура в с. Ганно-Зачатівка Криничанського району (1947, 1948), підсумки обліку 

наявності та сільськогосподарського використання зрошувальних земель (1955), 

схеми розміщення ставків, водоймищ (1950–1955), огляд водного режиму р. Дні-

про та його притоків по області (1957–1959), списки ставків і водоймищ в колгос-

пах області (1951). Основні положення плану експлуатації водосховищ каскаду ГЕС 

на р. Дніпро (1966). Списки господарств с. Улянівка Лихівського району і с. Аули 

Криничанського району, що підлягають перенесенню із зони затоплення водосхо-
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вища Дніпродзержинської ГЕС (1958, 1959). Характеристики та списки передови-

ків виробництва, нагороджених почесними грамотами та значками «Отличник со-

циалистического соревнования» (1967–1969).

Державна водна інспекція Нижнього Дніпра, м. Дніпропетровськ

Государственная водная инспекция Нижнего Днепра, г. Днепропетровск

Ф. Р-6170, 62 од. зб., 1961–1971 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Створена в березні 1961 р. Підпорядковувалася Міністерству меліорації і водного господарс-

тва УРСР. Її діяльність розповсюджувалася на Дніпропетровську, Запорізьку, Кіровоградську 

та Херсонську області. Контролювала хід будівництва очисних і водоохоронних об’єктів, якість 

сточних вод, стан і використання підземних вод і проведення охорони та паспортизації підзем-

них джерел; стан прибережних зон Чорного, Азовського морів і акваторій морських портів. 

Накази Міністерства меліорації і водного господарства, що стосуються 

діяльності інспекції. Накази з основної діяльності. Довідки та звіти по контролю за 

будівництвом і введення в експлуатацію очисних споруд і обробних систем водо-

постачання. Журнали аналізів води з водоймищ, малих річок, р. Дніпро, сточних 

вод підприємств. Зведені звіти основних показників водопостачання, виробничо-

технічної діяльності, роботу інспекції та підвідомчих виробничих дільниць. Листу-

вання з Державною водною інспекцією з охорони водних джерел мінводгоспу 

УРСР, обласним і міськими комітетами Компартії України, облвиконкомом з питань 

виконання рішень і постанов партії і уряду. Штатні розклади. Відомості нарахуван-

ня зарплатні. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Фінансові звіти. 

Протоколи засідань профкому.

Нікопольське управління служби експлуатації захисних споруд на Кахов-

ському водосховищі Дніпропетровської області

Никопольское управление службы и эксплуатации защитных сооружений 

на Каховском водохранилище Днепропетровской области

Ф. Р-5945, 191од. зб., 1957–1976 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Створене на підставі постанови Ради Міністрів УРСР від 28 лютого 1957 р. № 182. Слідкувало 

за правильною експлуатацією захисних споруд на Каховському водосховищі.

З 1957 р. підпорядковувалося Головному управлінню водного господарства при Раді Міністрів 

УРСР, з 1960 р. – Державному комітету водного господарства при РМ УРСР по водному госпо-

дарству, з 1964 р. – Державному виробничому комітету по зрошувальному землеробству і 

водному господарству УРСР, з 1966 р. – Міністерству меліорації і водного господарства УРСР.

Накази та розпорядження з основної діяльності. Звіти про нещасні випадки, 

пов’язані з виробництвом. Річні плани з праці. Штатні розклади та кошториси ад-

міністративно-управлінських витрат. Річні фінансові звіти, звіти по капітальному 

будівництву. Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності. 

Колективні договори (1974, 1976).

ПРИРОДООХОРОННІ ОРГАНИ

Дніпропетровська обласна інспекція державного комітету Ради Міністрів 

УРСР з охорони природи

Днепропетровская областная инспекция государственного комитета Сове-

та Министров УССР по охране природы

Ф. Р-5871, 148 од. зб., 1967–1976 рр. Опис. Каталог. Рос., укр. мови.

Організована відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 10 червня 1967 р. № 371. Кон-

тролювала та охороняла використання та поновлення природних ресурсів, земельний фонд 

і рекультивацію земель області, раціональне використання водного господарства, лісів, 

безпечне застосування ядохімікатів та гербецидів в народному господарстві, виконання за-
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ходів проти забруднення повітря, дотримання законоположення про державні заповідники та 

пам’ятники природи.

Накази з основної діяльності, положення про облінспекцію. Плани роботи, 

перспективні плани про заходи щодо запобігання забруднення водоймищ на тери-

торії області, збереження та подальший розвиток парків-пам’ятників садово-пар-

кового мистецтва. Інформація, доповідні записки, відомості, довідки, листування 

про контроль за будівництвом і роботою очисних споруд промислових підпри-

ємств, використання малих річок, природоохоронну роботу у Западному Донбасі, 

Криворізькому басейні, стан і використання підземних вод, охорону заповідників і 

заказників, усунення недоліків у веденні лісового господарства, виконання планів 

рекультивації, захист фауни, флори, ґрунту від ерозії, охорону атмосфери, бороть-

бу з браконьєрством. Реєстр заказників, пам’ятників природи, заповідних парків 

області (1974). Паспорти пам’ятників природи республіканського, обласного та 

місцевого значення. Висновки та документи до них про розгляд проектів відведен-

ня ділянок під будівництво та узгодження проектів будівництва. 
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21. ТОРГІВЛЯ

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОРГІВЛЕЮ

Управління та інформаційно-обчислювальний центр торгівлі

Управления и информационно-вычислительный центр торговли

5 фондів, 2276 од. зб., 1940, 1943–1998 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Управління торгівлі виконкому Дніпропетровської обласної Ради депутатів трудящих органі-

зоване в 1950 р. Підпорядковувалося Міністерству торгівлі УРСР та облвиконкому. Керувало 

розгортанням державної, кооперативної та колгоспної торгівлі. Управління місцевими торга-

ми виконкому Дніпропетровської міської Ради депутатів трудящих організоване на підставі 

рішення облвиконкому (промислового) від 12 грудня 1964 р. № 598 і наказу по управлінню 

торгівлі облвиконкому від 31 грудня 1964 р. № 234-к. Підпорядковувалося Міністерству тор-

гівлі УРСР, обласному управлінню торгівлі. Керувало роздрібною торгівлею в місті. Діяльність 

управління місцевими торгами відділу торгівлі облвиконкому, Дніпропетровського хлібо-фу-

ражного управління «Дніпрохарчоторгу» та інформаційно-обчислювального центру управ-

ління торгівлі облвиконкому простежується відповідно за 1945–1955, 1964–1998 рр.

Накази, рішення, розпорядження, інструкції Наркоматів та Міністерств тор-

гівлі СРСР, УРСР, облвиконкому, управління торгівлі. Положення про обласне управ-

ління торгівлі (1955). Стенограми зборів обласного партійного активу, робітників 

торгівлі. Доповіді, інформація, довідки та зведення про товарообіг, фінансово-гос-

подарську діяльність управління, розвиток торгівельної мережі, проведення оп-

тових ярмарок, автоматизацію підприємств торгівлі та громадського харчування. 

Акти ревізій фінансово-господарської діяльності, вводу до експлуатації торговель-

них об’єктів, обладнання для магазинів. Кон’юнктурні огляди, кошториси, штатні 

розклади. Листування з Міністерством торгівлі УРСР про розвиток торгівлі в облас-

ті. Колективні договори підприємств торгівлі. Документи з особового складу. Про-

токоли загальних зборів засідань профкому. Документи про роботу профкомів.
Управління торгівлі виконкому Дніпропетровської обласної Ради депутатів трудящих, 

ф. Р-4486, 1545 од. зб., 1940, 1943–1978 рр.

Управління місцевими торгами виконкому Дніпропетровської міської Ради депутатів трудя-

щих, ф. Р-4839, 370 од. зб., 1964–1970 рр.

Управління місцевими торгами відділу торгівлі облвиконкому, ф. Р-4655, 104 од. зб., 1945–

1955 рр.

Дніпропетровське хлібо-фуражне управління «Дніпрохарчоторгу», ф. Р-3722, 8 од. зб., 1934–

1935 рр.

Інформаційно-обчислювальний центр управління торгівлі облвиконкому, ф. Р-6513, 249 од. 

зб., 1964–1998 рр.

Відділи торгівлі

Отделы торговли

6 фондів, 510 од. зб., 1928–1930, 1944–1976 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Діяльність простежується протягом 1928–1930, 1944–1976 рр. Підпорядковувалися відділу 

торгівлі облвиконкому, з 1955 р. – управлінню торгівлі облвиконкому. Перебували у віданні 

Міністерства торгівлі УРСР. Здійснювали керівництво і контроль за роботою торговельної ме-

режі.

Накази, розпорядження обласного та міського торгівельних відділів. 

Інфор мація про стан організації торгівлі та громадського харчування. Плани ро-

боти, звіти про виконання планів товарообігу. Дислокація торговельної мережі. 

Кон’юнктурні Акти комплексних перевірок торгівельної мережі та підприємств гро-

мадського харчування. Штатні розклади, кошториси витрат. Документи про соцзма-

гання та впровадження прогресивних форм торгівлі. 
Дніпропетровський окружний відділ внутрішньої торгівлі, ф. Р-393, 1 од. зб., 1928–1930 рр.

Відділ торгівлі виконкому Дніпродзержинської міської Ради депутатів трудящих, ф. Р-5659, 

152 од. зб., 1944–1973 рр.
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Відділ торгівлі виконкому Криворізької міської Ради депутатів трудящих, ф. Р-4853, 158 од. 

зб., 1944–1962 рр.

Торговельний відділ виконкому Марганецької міської Ради депутатів трудящих, ф. Р-6116, 

65 од. зб., 1946–1963 рр.

Торговельний відділ виконкому Новомосковської міської Ради депутатів трудящих, ф. Р-4615, 

29 од. зб., 1955–1962 рр.

Торговельний відділ виконкому Нікопольської міської Ради депутатів трудящих, ф. Р-5683, 

105 од. зб., 1965–1976 рр.

Трест по торгівлі та їдальням при Сталінській залізниці «Трансторгхарч»,

м. Дніпропетровськ

Трест по торговле и столовым при Сталинской железной дороге «Трансторг-

пит», г. Днепропетровск

Ф. Р-2802, 186 од. зб., 1936–1938 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Діяльність установи простежується на протязі 1936, 1938–1941 рр. Організовували торгівлю 

та громадське харчування на Сталінській залізниці.

Накази, розпорядження Наркомату торгівлі та шляхів сполучення СРСР, 

тресту. Відомості про рух кадрів, трудову дисципліну. Акти, рахунки на виконані 

роботи. Документи з особового складу.

Дніпропетровське торговельно-виробниче орендне підприємство «Спорт-

товари»

Днепропетровское торгово-производственное арендное предприятие 

«Спорттовары»

Ф. Р-6524, 65 од. зб., 1965–2001 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Створене на підставі наказу Міністра торгівлі УРСР від 27 травня 1966 р. № 220 та наказу рес-

публіканського оптово-роздрібного об’єднання «Спорттовари» від 6 червня 1966 р. № 2 під 

назвою «Обласна контора Українського республіканського оптово-роздрібного об’єднання 

«Спорттовари». В 1979 р. реорганізована в обласне оптово-роздрібне об’єднання «Спортто-

вари». Торговельно-виробниче орендне підприємство «Спорттовари» створене організацією 

орендаторів та з 16 липня 1993 р. стало правонаступником об’єднання «Спорттовари». Ор-

ганізовувало державну спеціалізовану оптову та роздрібну торгівлю товарами спортивного 

призначення, охото-риболовецькими, авто-, мото-, велотоварами та інш., комісійну торгівлю 

автомобілями, мотоциклами, автозапчастинами. Ліквідоване у 2001 р.

Положення про обласну контору (1966). Статут об’єднання «Спорттовари» 

(1988). Статут орендного підприємства (1993). Свідоцтво про реєстрацію (1993). 

Накази директора з основної діяльності. Звіти з основної діяльності. Ліквідаційний 

баланс підприємства (2001).

ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПІДПРИЄМСТВА ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

Об’єднання торгівлі

Объединения торговли

3 фонди, 156 од. зб., 1927, 1931–1936, 1945–1946, 1965–1975 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Дніпропетровське обласне оптово-роздрібне об’єднання фірми «Взуття» – правонаступник 

контори фірми «Взуття», заснованої в 1964 р. Обласне об’єднання по заготівлі, постачанню, 

торгівлі будматеріалами та деталями «Облкоопбудторг» в 1945 р. Діяльність Дніпропетровсь-

кого об’єднання роздрібної торгівлі інвалідів «ОРТІ» простежується протягом кінця 1927–

1935 рр. У завдання об’єднань входила закупівля у підприємств продукції свого напрямку, оп-

това поставка цих товарів організаціям торгівлі та споживчої кооперації, роздрібний продаж 

через торговельну мережу.

Постанови, накази, розпорядження, циркуляри обласного кооперативно-

го союзу, облспоживсоюзу, місцевих органів влади, об’єднань торгівлі. Положен-
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ня та підстава на утворення облкоопбудторгу та підвідомчих господарств (1945). 

Торгівельно-фінансові плани та звіти про виконання планів товарообігу. Довідки, 

інформація про виконання постанов обкому Компартії України і облвиконкому. 

Кошториси витрат, штатні розклади. Колективні договори. Документи з особового 

складу. 
Дніпропетровське об’єднання роздрібної торгівлі інвалідів «ОРТІ» райкоопторгсоюзу, 

ф. Р-2938, 63 од. зб., 1927–1929, 1930–1936 рр.

Дніпропетровське обласне об’єднання по заготівлі, постачанню, торгівлі будматеріалами та 

деталями «Облкоопбудторг», ф. Р-3878, 8 од. зб., 1945–1946 рр.

Дніпропетровське обласне оптово-роздрібне об’єднання фірми «Взуття» Міністерства торгів-

лі УРСР, ф. Р-6356, 85 од. зб., 1965–1975 рр.

Контори по торгівлі

Конторы по торговле

6 фондів, 1075 од. зб., 1922–1928, 1932–1953, 1945–1970 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Діяльність установ простежується протягом 1922–1970 рр. Керували роботою мережі мага-

зинів, забезпечували торгівлю товарами своєї номенклатури, організовували вивчення по-

питу населення на свої товари.

Накази, розпорядження, циркуляри, інструкції Наркоматів внутрішньої торгів-

лі СРСР і УРСР, бюлетені Катеринославського губернського виконкому про організа-

цію агентств із заготівлі сільськогосподарських продуктів, боротьби з хабарництвом, 

накази контор. Положення про обласну контору книжкової торгівлі (1949). Витяги з 

протоколів засідань особової комісії Ради праці та оборони, президії губернського 

виконкому по відновленню торгівлі хлібом. Протоколи нарад. Договори на закупівлю 

та продаж сільськогосподарських продуктів. Фінансові плани та звіти. Штатні розкла-

ди та кошториси адміністративно-управлінських витрат. Листування з заготівельними 

конторами. Договори про соцзмагання між колективами Дніпропетровського та Хар-

ківського облкниготоргів та акти про їх виконання. Документи з особового складу. 

Протоколи загальних зборів, засідань профкому.
Нікопольське акціонерне товариство по торгівлі хлібом та сільськогосподарськими продукта-

ми «Хлібопродукт», ф. Р-3310, 440 од. зб., 1922–1927 рр.

Дніпропетровська обласна контора Всесоюзного об’єднання по торгівлі з іноземцями в СРСР 

«Торгзін», ф. Р-1777, 29 од. зб., 1932–1953 рр.

Дніпропетровська обласна контора залізничних буфетів і вагонів-ресторанів Головного уп-

равління залізничних буфетів, ф. Р-3344, 184 од. зб., 1932–1936 рр.

Дніпропетровська обласна контора державного торгівельного об’єднання «Дніпрохарчо-

торг», ф. Р-3562, 5 од. зб., 1934–1936 рр.

Дніпропетровська обласна контора книжкової торгівлі «Облкниготорг» управління з друку 

облвиконкому, ф. Р-6166, 188 од. зб., 1945–1970 рр.

Дніпропетровська обласна оптово-роздрібна контора по торгівлі меблями «Меблі» 

Міністерства торгівлі УРСР, ф. Р-6456, 229 од. зб., 1965–1977 рр.

Відділення торгівлі

Отделы торговли

5 фондів, 220 од. зб., 1923–1926, 1937–1941 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Діяльність простежується протягом 1923–1926, 1937–1941 рр. Займались організацією тор-

гівлі та постачанням товарів.

Постанови ВУЦВК і РНК УСРР, накази та розпорядження Наркомату внутріш-

ньої торгівлі УСРР, президії Центросоюзу, управління спецторгу УСРР, обласного та 

міських відділень торгівлі. Плани, звіти про діяльність відділень та акти обстежен-

ня санітарного стану. Листування з українським Управлінням спецторгу. Штатні 

розклади, кошториси видатків. Документи з особового складу.
Дніпропетровське відділення поліського акціонерного товариства торгівлі «Полісторг», 

ф. Р-3597, 61 од. зб., 1923–1926 рр.

Павлоградське відділення Дніпропетровського агентства першого Українського пайового то-

вариства «Навантаження», ф. Р-532, 1 од. зб., 1926 р.



316

Дніпропетровське відділення воєнторгу Харківського військового округу, ф. Р-2469, 60 од. 

зб., 1931–1933 рр.

Дніпропетровське відділення державної контори Наркомторгу РРФСР з оптової торгівлі про-

мисловими товарами для забезпечення місцевих торгів «Росоптторгу», ф. Р-3459, 33 од. зб., 

1937–1939 рр.

Дніпропетровське обласне відділення «Спецторг» Всеукраїнського управління державного 

підприємства торговельного та виробничо-побутового обслуговування робітників Наркомату 

внутрішніх справ УРСР, ф. Р-3245, 65 од. зб., 1937–1941, 1943–1947 рр.

Філії по торгівлі книгами

Филиалы по торговле книгами

2 фонди, 111 од. зб., 1932–1940 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Дніпропетровська магістральна філія Всеукраїнського галузевого об’єднання по торгівлі «Ву-

коопкнига» створена в 1932 р. Дніпропетровська міжрайонна філія торгівлі книгами та культ-

товарами «Книгокультторг» у 1935 р. Ліквідовані відповідно у 1934 р. і 1941 р. Контролювали 

і організовували торгівлю книжками.

Постанови та циркуляри Ради народних комісарів, президії Центросоюзу 

СРСР, обласного та міського відділів внутрішньої торгівлі, управління культторгу. 

Накази з особового складу. Протоколи нарад робітників. Плани та звіти. Докумен-

ти з особового складу.
Дніпропетровська магістральна філія Всеукраїнського галузевого об’єднання по торгівлі кни-

гами «Вукоопкнига», ф. Р-3174, 13 од. зб., 1932–1935 рр.

Дніпропетровська міжрайонна філія торгівлі книгами та культтоварами «Книгокультторг»,

ф. Р-3175, 98 од. зб., 1935–1940 рр.

Дніпропетровські магазини

Днепропетровские магазины

6 фондів, 66 од. зб., 1923–1941, 1951–1953 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Діяльність установ простежується протягом 1923, 1936–1941, 1951–1953 рр.

Циркуляри, інструкції, накази Наркомату легкої промисловості УРСР 

Головного управління шкіряно-взуттєвої промисловості УРСР, обласного відділу 

торгівлі. Накази з особового складу магазинів. Звіти про постачання продуктами. 

Річні заключні баланси. Документи з особового складу.
Продовольчий магазин при Катеринославському губернському військовому комісаріаті,

ф. Р-3652, 6 од. зб., 1923 р.

Продовольчий магазин при Катеринославському губернському відділі військово-продоволь-

чого постачання, ф. Р-3668, 3 од. зб., 1923 рр.

Магазин обласного управління Всеукраїнського товариства охорони дітей з сприяння ко-

муністичного виховання «Друзі дітей», ф. Р-3537, 15 од. зб., 1935–1939 рр.

Магазин № 2 при обласній конторі книгами та культтоварами, ф. Р-3112, 7 од. зб., 1937–1940 рр.

Спеціальний магазин № 5 Головного управління шкіряно-взуттєвої промисловості УРСР, 

ф. Р-3109, 28 од. зб., 1937–1941 рр.

Дніпропетровський фірмовий магазин «Головвино» Міністерства промисловості продоволь-

чих товарів УРСР, ф. Р-5098, 7 од. зб., 1951–1953 рр.

Дніпропетровська обласна база Всесоюзної державної контори з роздріб-

ної торгівлі текстильно-швейними виробами «Союзтекстильшвейторг»

Днепропетровская областная база Всесоюзной государственной конто-

ры по розничной торговле текстильно-швейными изделиями «Союзтекс-

тильшвейторг»

Ф. Р-3538, 8 од. зб., 1936–1938 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Діяльність установи простежується протягом 1936–1938 рр. Займалася матеріально-техніч-

ним постачанням та збутом продукції.

Накази Наркоматів торгівлі та легкої промисловості СРСР, обласного торгівельно-

го відділу. Протоколи засідань конвенційного бюро. Документи з особового складу.
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Установи з якості продукції і торгівлі

Организации по качеству продукции и торговли

3 фонди, 631 од. зб., 1944–1991 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Управління державної інспекції з якості товарів і торгівлі в Дніпропетровській області органі-

зоване в червні 1965 р. Державна інспекція по закупівлі та якості сільськогосподарських про-

дуктів в Дніпропетровській області – в 1961 р. Дніпропетровське відділення Держінспекції з 

якості експортних товарів – в 1961 р. Установи здійснювали перевірку якості товарів народ-

ного споживання, контроль за роботою всіх організацій, які займалися закупівлею сільгосп-

продуктів, за якістю виготовленої продукції, призначеної до експорту. Ліквідовані відповідно 

в 1991, 1985, 1988 рр.

Постанови Головного інспектора з торгівлі. Накази по управлінню, відді-

ленню. Аналіз, інформація, представлені в місцеві партійні органи про якість екс-

портної продукції на підприємствах Дніпропетровської, Запорізької та Кіровоград-

ської областей. Плани та звіти з фінансово-господарської діяльності про роботу 

установ з якості товарів. Довідки з перевірки якості промислових і продовольчих 

товарів, стану торгівлі, громадського харчування, збільшення виробництва та за-

готівлі сільгосппродуктів. Статистичні, фінансові звіти та огляди. Штатні розклади, 

кошториси видатків. Документи з особового складу. Протоколи звітно-виборчих 

профспілкових зборів, засідань профкому.
Дніпропетровське відділення Держінспекції з якості експортних товарів Міністерства зовніш-

ньої торгівлі СРСР, ф. Р-6440, 155 од. зб., 1961–1988 рр.

Управління державної інспекції з якості товарів і торгівлі у Дніпропетровській області 

Головного управління державної інспекції з якості товарів і торгівлі УРСР, ф. Р-6117, 

405 од. зб., 1944–1991 рр.

Державна інспекція по закупівлі та якості сільськогосподарських продуктів по Дніпропет-

ровській області, ф. Р-6360, 71 од. зб., 1970–1984 рр.

Дніпропетровська обласна асоціація по торгівлі, заготівлі, переробці і збе-

реженню плодоовочевої продукції

Днепропетровская областная ассоциация по торговле, заготовке, перера-

ботке и хранению плодоовощной продукции

Ф. Р-6500, 47 од. зб., 1960–1969, 1981–1997 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Створена на підставі рішення Дніпропетровського облвиконкому № 224 від 27 червня 1991 р., 

підпорядковувалася союзові «Укрплодоовоч». Стала правонаступником торговельних органі-

зацій, які на протязі 1960–1969, 1981–1991 рр. здійснювали спеціалізовану торгівлю плодо-

овочевою продукцією.

Накази з особового складу. Відомості нарахування заробітної платні. Осо-

бові рахунки.

Контрольно-облікові бюро

Контрольно-учётные бюро

3 Фонди, 166 од. зб., 1943–1948 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створені в роки Другої Світової війни. До їх обов’язків входило: облік населення, яке постачало-

ся нормованими товарами; спостереження за правильністю витрат цих товарів роздрібною тор-

гівельною мережею. Підпорядковувались обласному торговому відділу. Ліквідовані в 1947 р.

Накази, циркуляри, інструкції Наркоматів торгівлі СРСР та УРСР стосовно 

забезпечення населення хлібом, продовольчими та промисловими товарами. На-

кази та розпорядження по облторгвідділу, бюро. Рішення Дніпропетровського обл-

виконкому про організацію карткових та контрольно-облікових бюро, протоколи 

нарад начальників бюро. Плани та звіти про роботу бюро. Договори соціалістично-

го змагання. Листування з Наркоматом торгівлі СРСР, облвиконкомом, органами 

прокуратури, республіканським контрольно-обліковим бюро та з іншими устано-

вами. Документи з особового складу.
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Обласне контрольно-облікове бюро, ф. Р-3677, 128 од. зб., 1944–1947 рр.

Міське контрольно-облікове бюро, ф. Р-4192, 22 од. зб., 1943–1947 рр.

Контрольно-облікове бюро Ленінського району, м. Дніпропетровськ, ф. Р-4197, 16 од. зб., 

1944–1948 рр.

Карткові бюро

Карточные бюро

2 фонди, 99 од. зб., 1943–1948 рр. Описи. Рос., укр. мови.

У роки Другої Світової війни торгівельна мережа була переведена на закриті форми торгівлі. 

Для видачі карток робочим і службовцям були створені бюро продовольчих і промтоварних 

карток. Ліквідовані в 1948 р. у зв’язку зі скасуванням карткової системи.

Накази та розпорядження Наркоматів торгівлі СРСР та УРСР, обласного від-

ділу торгівлі про нормоване забезпечення товарами населення, роботу картко-

вих бюро. Збірник наказів, інструкцій, прейскурантів Наркомату торгівлі СРСР з 

питань карткової системи. Рішення Дніпропетровського облвиконкому стосовно 

забезпечення населення продуктами, діяльності карткових бюро. Накази, облас-

ного, міського, Амур-Нижньодніпровського, Ленінського, Жовтневого районних 

бюро. Штатні розклади, кошториси адміністративно-господарських витрат. Спис-

ки обласних установ, організацій та підприємств м. Дніпропетровська, а також ста-

рих більшовиків та персональних пенсіонерів, які отримували літерне харчування. 

Документи з особового складу. 
Обласне карткове бюро, ф. Р-3311, 88 од. зб., 1943–1947 рр.

Карткове бюро Кіровського району м. Дніпропетровська, ф. Р-4206, 11 од. зб., 1943–

1948 рр.

Дніпропетровський міський навчально-курсовий комбінат обласного тор-

гового відділу

Днепропетровский городской учебно-курсовой комбинат областного тор-

гового отдела

Ф. Р-2908, 25 од. зб., 1937–1939 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Діяльність установ простежується протягом 1937–1939 рр. Здійснював підготовку кадрів для 

торгівельної мережі.

Накази з особового складу. Списки співробітників, курсантів. Обігові відо-

мості по балансовим розрахункам. Відомості на видачу заробітної платні, стипен-

дій.

ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ

Дніпропетровський трест громадського харчування (облхарчоторг)

Днепропетровский трест общественного питания (облпищеторг)

Ф. Р-3147, 379 од. зб., 1931–1936 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Створений у 1931 р. Підпорядковувався Наркомату внутрішньої торгівлі СРСР. Займався об-

слуговуванням і харчуванням установ і підприємств області.

Постанови Ради Народних Комісарів СРСР, інструкції Наркомів внутрішньої 

торгівлі СРСР, УСРР. Накази, розпорядження, інструкції, циркуляри Всеукраїнсько-

го об’єднання трестів громадського харчування. Копії Постанов президії Центро-

союзу СРСР, міської президії Центросоюзу. Накази тресту з адміністративно-гос-

подарських питань та особового складу. Протоколи засідань, нарад, зборів. Річні 

звіти тресту, підрозділів, їдалень, ЗРК. Баланси тресту, їдалень. Документи з осо-

бового складу.
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Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «Дніпросервісторг»,

м. Дніпропетровськ 

Общество с ограниченной ответственностью фирма «Днепросервисторг», 

г. Днепропетровск 

Ф. Р-6026, 509 од. зб., 1961–1981, 1981–1996 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Обласна контора громадського харчування створена в 1961 р. На підставі Указу Президії 

Верховної Ради УРСР від 5 вересня 1977 р. № 2447 XI реорганізована в обласне управління 

громадського харчування з підпорядкуванням обласній Раді народних депутатів і Головному 

управлінню громадського харчування Міністерства торгівлі УРСР. Рішенням облвиконкому від 

13 вересня 1990 р. № 346 обласне управління ліквідоване та створене обласне виробничо-

торговельне об’єднання громадського харчування, яке згідно з рішенням Дніпропетровсь-

кого міськвиконкому від 21 грудня 1992 року № 1139 і з наказом генерального директора 

об’єднання від 21 грудня 1992 р. № 134 ліквідується і утворюється обласне орендне вироб-

ничо-торговельне підприємство громадського харчування. Відповідно до рішення трудового 

колективу, установчого договору Кіровської районної Ради народних депутатів м. Дніпропет-

ровська від 15 жовтня 1993 р. № 1719 та наказу генерального директора від 04 листопада 

1993 р. № 46 підприємство ліквідується та на його базі створюється товариство з обмеженою 

відповідальністю – фірма «Дніпросервісторг».

Накази Міністерства торгівлі УРСР, рішення облвиконкому. Положення про 

обласну контору (1967). Накази та розпорядження з основної діяльності. Фінансові 

плани та звіти. Колективні договори. Аналізи, відомості, довідки по фонду заробіт-

ної платні. Документи соцзмагань, впровадження наукової організації праці. Листу-

вання з Міністерством торгівлі УРСР, облвиконкомом з різних питань. Акти ревізій 

фінансово-господарської діяльності, прийому-передачі підприємств громадського 

харчування. Штатні розклади, кошториси видатків. Звіти про роботу з кадрами.

Дніпропетровська їдальня студентського комбінату

Днепропетровская столовая студенческого комбината

Ф. Р-3170, 3 од. зб., 1939–1940 рр. Опис. Рос. мова.

Діяльність установи простежується протягом 1939–1940 рр.

Баланси. Список робочих і службовців.

ПРОДОВОЛЬСТВО

Продовольчі комісії, відділ, комітет, комісаріат

Продовольственные комиссии, отделы, комитет, комиссариат

7 фондів, 56 од. зб., 1918–1924 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створені в 1917–1918 рр. Здійснювали керівництво заготівлею та постачанням населення 

продовольством, промисловими товарами, речами першої потреби. Підпорядковувалися ви-

конкомам. 

Ліквідовані в 1924 р.

Накази Центрального Управління воєнно-продовольчого постачання та Ко-

мандувача військами України та Криму. Розпорядження Губвоєнпропостачу. Цирку-

ляри та рішення Катеринославської повітової інспекції та сільських продінспекцій. 

Накази з особового складу. Протоколи засідань колегії комісії. Доповіді началь-

ника агрономічної частини Криворізької продовольчої комісії. Списки військових 

частин. Кошторис витрат з пояснювальною запискою. Листування, телеграми про 

хід заготівлі зернових і продовольчих продуктів. Акти прийому продукції після пе-

реробки сировини на отримання інвентарю. Мандати, посвідчення, доручення на 

право перевірки роботи млинів. Рапорти, посвідчення, заяви особового складу. 

Списки співробітників Губинихської райпродкомісії та державного зсипного пунк-

ту. Відомості нарахування заробітної платні.
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Комісаріат по продовольству Верхньодніпровської повітової Ради робочих, селянських та 

червоноармійських депутатів, ф. Р-4092, 6 од. зб., 1919 р.

Губинихська районна окрема продовольча комісія (райпродком) при Новомосковській пові-

товій продовольчій комісії з постачання, ф. Р-3765, 8 од. зб., 1920–1922 рр.

Окрема контрольно-продовольча комісія з постачання гарнізонів Катеринославської губернії 

продовольчої комісії Південно-Західного фронту, ф. Р-4569, 1 од. зб., 1920 р.

Криворізька повітова окрема продовольча комісія з постачання Південно-Західного фронту, 

ф. Р-3757, 11 од. зб., 1920–1922 рр.

Нікопольська міська особова продовольча комісія з постачання Південно-Західного фронту, 

ф. Р-4103, 1 од. зб., 1921 р.

Продовольчий відділ виконавчого комітету Нікопольської міської Ради робітничих і селянсь-

ких депутатів, ф. Р-4070, 23 од. зб., 1918–1919 рр.

Катеринославський губернський продовольчий комітет (губпродком), ф. Р-1989, 6 од. зб., 

1922–1924 рр.
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22. ПОСТАЧАННЯ ТА ЗБУТ

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ПОСТАЧАННЯМ ТА ЗБУТОМ

Управління військово-продовольчого постачання

Управления военно-продовольственного снабжения

10 фондів, 1007 од. зб., 1919–1922 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Діяльність установ простежується протягом 1919–1922 рр. Здійснювали керівництво поста-

чанням Червоної Армії. Ліквідовані в 1923 р.

Декрети ВУЦВК. Накази Реввійськради Республіки, Постанови РНК України, 

Головного управління Радянської робітничо-селянської інспекції. Накази, інструк-

ції Наркомату з військових справ України про організацію та роботу продовольчих 

органів, розпорядження Губпостачарма, інструкції повітових управлінь. Положен-

ня про управління Воєнпродпостача, організацію робочих продовольчих інспек-

цій (1919). Доповідні записки про організацію повітових продкомісій, їх роботу. 

Протоколи засідань колегії контрольно-продовольчої комісії. Доповідь інспекто-

ра Губпостачкома про банди Григор’єва, які перешкоджали заходам із заготівлі 

продовольства в Нікопольському повіті (1919). Відомості про військові частини, 

їх дислокацію в губернії. Накази з особового складу. Доповіді та доповідні запис-

ки про діяльність 7-ої, 9-ої кавалерійських дивізій. Листування щодо продоволь-

чого постачання військових підрозділів; стану справ із виявлення зловживань у 

військових частинах; роботи чайних пунктів. Відомості про передачу приватної цу-

керкової фабрики Соколовського у відання губернського воєнно-продовольчого 

відділу постачання. Доповіді про хід реорганізації органів воєнно-продовольчого 

постачання; діяльність воєнпродвідділу, Криворізького продмагу; Павлоградсько-

го, Нікопольського контрольних підрозділів; стан партійної політично-просвітньої 

роботи. Акти та доповідні записки про ревізії військових частин, управлінь, уста-

нов, їх дислокацію. Відомості про склад військових частин Катеринославського 

гарнізону. Штатні розклади. Анкети та посвідчення, рапорти з особового складу. 

Відомості обліку прибутків і видатків продовольства, надходження грошових кош-

тів; нарахування заробітної платні. Особисті справи співробітників. Списки війсь-

кових частин і установ Катеринославського гарнізону, станцій Катеринославської 

залізниці, які мали склади продовольства, продовольчих організацій губернії, 

співробітників контрольно-ревізійного відділу та підвідділу Губпостачарму.
Управління постачання Армії і Флоту (Губпостачарм) при Катеринославському губернському 

продовольчому комітеті, ф. Р-5010, 153 од. зб., 1919 р.

Управління військово-продовольчого постачання Катеринославської губернії, ф. Р-3656, 

558 од. зб., 1920–1922 рр.

Катеринославське губернське управління військово-продовольчого постачання (упродгуб), 

ф. Р-3662, 3 од. зб., 1921 р.

Управління надзвичайного уповноваженого Ради робітничо-селянської оборони з постачання 

Червоної Армії України і Криму по Катеринославській губернії, ф. Р-5032, 2 од. зб., 1920–1921 рр.

Катеринославське управління військово-продовольчого постачання Харківського воєнного 

округу (Упродокр ХВО), ф. Р-3856, 100 од. зб., 1921–1922 рр.

Управління військово-продовольчого постачання Першого Катеринославського полку особо-

вого призначення і Всеобуча, ф. Р-3763, 3 од. зб., 1922 р.

Управління військово-продовольчого постачання Першої Катеринославської Окремої брига-

ди особового призначення Всеобуча, ф. Р-3760, 40 од. зб., 1921–1922 рр.

Криворізьке управління військово-продовольчого постачання ІІІ полку особового призначен-

ня Катеринославської бригади особового призначення Всеобуча, ф. Р-3764, 5 од. зб., 1922 р.

Павлоградське управління військово-продовольчого постачання 2-го окремого полку осо-

бового призначення Катеринославської окремої бригади особового призначення Всеобуча, 

ф. Р-3756, 16 од. зб., 1921–1922 рр.

Павлоградське управління уповноваженого Катеринославського губернського відділу війсь-

ково-продовольчого постачання Харківського воєнного округу по Павлоградському повіту, 

ф. Р-3748, 127 од. зб., 1919–1920 рр.
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Відділи, відділення і столи військово-продовольчого постачання

Отделы, отделения и столы военно-продовольственного снабжения

13 фондів, 242 од. зб., 1920–1923 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Установи виникли в 1918–1920 рр. після організації в роки громадянської війни революцій-

них комітетів. В обов’язки відділів і столів входило сприяння військовій владі в заготівлі та 

постачанні продовольства для військових частин.

Постанови, накази, циркуляри, розпорядженя РНК, Наркомпрода Украї-

ни губвоєнради, Реввоєнради Південно-Західного фронту, Головного управління 

радянської робітничо-селянської міліції, Надзвичайного уповноваженого Ради 

робітничо-селянської оборони. Положення про організацію шкіл грамоти у війсь-

кових частинах. Накази повітових відділів військово-продовольчого постачання. 

Листування з управлінням Катеринославської річкової міліції, губернською війсь-

ково-продовольчою комісією, командуванням військових підрозділів, повітовим 

військкоматом, про проведення чистки партії, кількості виключених з партії; з осо-

бового складу. Протоколи загальних зборів командирів, військкомів і завгоспів 

військових частин. Відомості про дислокацію Нікопольського військового гарні-

зону. Іменні списки співробітників відділів, червоноармійців 203 полку. Відомості 

на виплату зарплатні. Акти на отримання продуктів речового довольства. Особові 

справи співробітників відділу при Верхньодніпровській повітовій комісії. Списки 

співробітників.
Божедарівський районний відділ військово-продовольчого постачання Верхньодніпровсько-

го повітового воєнпродпостача, ф. Р-5038, 2 од. зб., 1921–1922 рр.

Відділ військово-продовольчого постачання при Верхньодніпровській комісії з постачання, 

ф. Р-3657, 90 од. зб., 1920–1922 рр.

Відділ військово-продовольчого постачання Нікопольської районної особової продовольчої 

комісії з постачання 1-ої Кінної Армії, ф. Р-3654, 35 од. зб., 1920–1922 рр.

Новомосковський повітовий відділ військового сільськогосподарського постачання Катери-

нославського відділення ЦУ Воєнпромгоспу, ф. Р-3755, 33 од. зб., 1921–1923 рр.

Новомосковський повітовий військово-продовольчий відділ з постачання 1-ої Кінної Армії, 

ф. Р-3376, 1 од. зб., 1921 р.

Відділ військово-продовольчого постачання при Павлоградській районній особовій продо-

вольчій комісії з постачання 1-ої Кінної Армії, ф. Р-3655, 13 од. зб., 1921–1922 рр.

Відділ військово-продовольчого постачання Павлоградської повітової особової продовольчої 

комісії з постачання Південно-Західного фронту, ф. Р-3791, 7 од. зб., 1920–1921 рр.

Відділення Олександрівського залізничного військово-продовольчого пункту ст. Синельнико-

ве Павлоградського повіту Катеринославської губернії, ф. Р-3653, 7 од. зб., 1921 р.

Катеринославське відділення Харківської окружної військово-господарської комісії, 

ф. Р-3661, 1 од. зб., 1921–1922 рр.

Стіл військово-продовольчого постачання при Божедарівській районній продовольчій комісії 

1-го району Верхньодніпровського повіту, ф. Р-3749, 4 од. зб., 1921–1922 рр.

Стіл військово-продовольчого постачання при Магдалинівському районному продовольчому 

комітеті, ф. Р-3751, 9 од. зб., 1921–1922 рр.

Стіл військово-продовольчого постачання при Петриківській районній продовольчій комісії, 

ф. Р-3769, 5. од. зб., 1921–1922 рр.

Синельниківський районний відділ військово-продовольчого постачання Павлоградського 

повіту, ф. Р-3750, 35 од. зб., 1921–1922 рр.

Управління робітничого постачання

Управления рабочего снабжения

3 фонди, 631 од. зб., 1944–1970 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Виникли під час Другої Світової війни як установи, які контролювали роботу відділів робітни-

чого постачання із забезпечення трудящих промисловими та продовольчими товарами.

Накази з основної діяльності. Фінансові плани з праці, капбудівництву, то-

варообігу, підготовки та підвищення кваліфікації. Річні звіти управління і його 

підрозділів, статистичні звіти. Акти документальних ревізій. Дислокація торгівель-

ної мережі. Документи про перевірку фінансово-господарської діяльності відділів 
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робітничого постачання, підпорядкованих управлінню. Штатні розклади та кошто-

риси витрат. Статистичні звіти про роботу відділів кадрів.
Управління робітничого постачання Ради народного господарства Дніпропетровського еко-

номічного району, ф. Р-4556, 287 од. зб., 1957–1962 рр.

Управління робітничого постачання Криворізького басейну, ф. Р-4893, 245 од. зб., 1966–

1970 рр.

Управління робітничого постачання тресту «Дзержинськруда», ф. Р-5248, 99 од. зб., 1944–

1958 рр.

Управління спеціального постачання обласного активу (Управпостач) при 

Дніпропетровському обласному відділі внутрішньої торгівлі

Управления специального снабжения областного актива (Управснаб) при 

Днепропетровском областном отделе внутренней торговли

Ф. Р-3172, 59 од. зб., 1932–1935 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Діяльність установи простежується протягом 1932–1935 рр. Здійснювало управління поста-

чанням облактиву.

Накази та циркуляри Наркомату внутрішньої торгівлі УСРР, постанови облви-

конкому з фінансово-виробничих питань. Накази управління з основної діяльності 

та особового складу. Плани роботи. Річні звіти, баланси.

Катеринославське губернське відділення Всеросійської Ради постачання 

залізничників на Україні «ЦУКпродшлях»

Екатеринославское губернское отделение Всероссийского Совета снабже-

ния железнодорожников на Украине «ЦУКпродпуть»

Ф. Р-3630, 86 од. зб., 1919–1921 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Діяльність установи простежується протягом 1919–1921 рр. Займалося заготівлею та поста-

чанням продовольства для залізничників. Ліквідоване у 1921 р.

Постанови РНК України, Наркомату продовольства України; Катеринославсь-

кого губернського відділу соціального забезпечення. Накази, циркуляри, інструк-

ції Всеросійської Ради «Продшлях» і відділення з особового складу. Листування. 

Відомості на виплату заробітної платні. Списки службовців, агентів із заготівлі 

продуктів. Особові справи. Акти про ліквідацію відділення.

Дніпропетровське обласне управління хлібопродуктів Міністерства заготі-

вель УРСР

Днепропетровское областное управление хлебопродуктов Министерства 

заготовок УССР

Ф. Р-5330, 246 од. зб., 1958–1975 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створене в серпні 1957 р. Підпорядковувалося Державному Комітету Ради Міністрів УРСР по 

хлібопродуктам і комбікормовій промисловості. В 1969 р. перейменоване в обласне управ-

ління хлібопродуктів з підпорядкуванням Міністерству заготівель УРСР. Здійснювало конт-

роль за виконанням планів заготівель та розподілом хлібопродуктів.

Накази з основної діяльності. Виробничі плани управління та підпорядко-

ваних підприємств. Зведені фінансово-господарські плани з праці та собівартості 

продукції, капітальному будівництву. Акти прийняття-передачі до експлуатації за-

кінчених будівництвом об’єктів. Довідки та інформація підпорядкованих підпри-

ємств про рух за комуністичне відношення до праці. Штатні розклади та кошториси 

адміністративно-управлінських витрат. Звіти з основної діяльності. Документи про 

роботу з кадрами. Протоколи профспілкових зібрань і засідань профкому.
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Відділи робітничого постачання

Отделы рабочего снабжения

14 фондів, 392 од. зб., 1933–1936, 1943–1950 рр. Описи. Рос., укр. мови.

На протязі 1932–1933 рр. на території України склалося важке продовольче становище. В 

багатьох районах лютував голод. Керівництво великих промислових підприємств і транспор-

ту прагнули якимось чином полегшити положення своїх трудящих. Для цього створювалися 

підсобні господарства, продукція яких була додатковим джерелом постачання. Керівництвом 

цих господарств і реалізацією їх продукції через мережу їдалень і магазинів, розташованих 

на території підприємств, займалися відділи робітничого постачання (ВРП), які створювалися 

на підприємствах.

Накази, циркуляри, інструкції відповідних Народних Комісаріатів, Мініс-

терства внутрішньої торгівлі УСРР, Головного управління, відділів робітничого по-

стачання. Рішення облвиконкому. Річні, квартальні, виробничі та фінансові плани, 

звіти підсобних господарств, відділів робітничого постачання, магазинів. Штатні 

розклади, кошториси адміністративно-господарських витрат. Списки робітників і 

службовців. Відомості нарахування заробітної платні. Особові справи співробітни-

ків. Підсумки соцзмагань.
Відділи робітничого постачання м. Дніпропетровська:

Коксохімічного заводу № 20 ім. Калініна, ф. Р-3162, 36 од. зб., 1933–1937, 1943–1948 рр.

Металургійного заводу ім. Петровського, ф. Р-3164, 4 од. зб., 1932–1936 рр.

Заводу № 79 ім. Ворошилова, ф. Р-3165, 7 од. зб. 1933, 1935–1936 рр.

Металургійного та трубопрокатного заводу ім. Леніна, ф. Р-3166, 5 од. зб., 1933, 1935–1936 рр.

Заводу промислово-паровозного будівництва «Промпаровозбуд», ф. Р-3168, 8 од. зб., 1934–

1936 рр.

Хлібозаводу № 1, ф. Р-3680, 28 од. зб., 1943–1949 рр.

Медичного інституту, ф. Р-3681, 26 од. зб., 1944–1949 рр.

Тресту «Укрпластмас», ф. Р-3684, 12 од. зб., 1944–1946 рр.

Міської контори зв’язку, ф. Р-3685, 60 од. зб., 1943–1948 рр.

Міжобласного управління лісового господарства, ф. Р-3784, 71 од. зб., 1944–1950 рр.

Млинового господарства № 1 – 2 тресту «Головборошно», ф. Р-4105, 31 од. зб., 1944–1948 рр.

Ліспромгоспу Головного управління ГоловУРПУ, ф. Р-4212, 38 од. зб., 1944–1950 рр.

Окремої будівельно-монтажної дільниці № 8 «Південспецбуд», ф. Р-4216, 38 од. зб., 1944–

1948 рр.

Криворізького гірничо-рудного інституту, ф. Р-3809, 28 од. зб., 1944–1949 рр.

Управління матеріально-технічного постачання

Управления материально-технического снабжения

5 фондів, 541 од. зб., 1944–1972 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Діяльність установ простежується протягом 1944–1972 рр. Відали постачанням і забезпечен-

ням підприємств технікою та знаряддям, керували роботою баз.

Рішення облвиконкому стосовно діяльності управлінь. Накази з основної 

діяльності. Виробничі плани розподілу фондів сировини та матеріалів, з праці, то-

варообігу, капіталовкладенням. Звіти з фінасово-господарської діяльності. Акти 

прийняття-передачі контор. Штатні розклади та кошториси адміністративно-гос-

подарських витрат. Документи з особового складу.
Управління матеріально-технічного постачання:

Ради народного господарства Дніпропетровського адміністративного району, ф. Р-4487, 

125 од. зб., 1957–1962 рр.

Виконкому Дніпропетровської обласної Ради депутатів трудящих, ф. Р-4811, 188 од. зб., 

1957–1972 рр.

Дніпропетровського обласного управління Головного управління з постачання народного 

господарства лісоматеріалами та дровами Головпостачлісу при Раднаркомі СРСР, ф. Р-3882, 

13 од. зб., 1944–1946 рр.

Дніпропетровського обласного управління матеріально-технічного постачання та ремонт-

но-технічних станцій Міністерства сільського господарства УРСР, ф. Р-6359, 67 од. зб., 1953–

1961 рр.

Дніпропетровського територіального Управління по комплектації та постачанню Міністерства 

монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР, ф. Р-6266, 148 од. зб., 1943–1968 рр.
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ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПІДПРИЄМСТВА ПОСТАЧАННЯ ТА ЗБУТУ

Агентства головних управлінь матеріально-технічного постачання

Агентства главных управлений материально-технического снабжения

3 фонди, 62 од. зб., 1944–1953 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Діяльність установ простежується протягом 1944–1953 рр. Займалися постачанням під-

приємств відповідних Міністерств.

Накази, циркуляри, інструкції, директивні вказівки Міністерства нафтової 

промисловості СРСР і Головного управління матеріально-технічного постачання. 

Положення про Дніпропетровське агентство «Головсхідтехпостачнафта» (1947). 

Накази з основної діяльності та особового складу. Плани та звіти з основної діяль-

ності. Кошториси та штатні розклади. Відомості нарахування заробітної платні. 

Списки та заяви робітників і службовці. Особові справи.
Дніпропетровське агентство Головного управління матеріально-технічного постачання Мініс-

терства нафтової промисловості Східних районів СРСР «Головсхідтехпостачнафта», ф. Р-3714, 

21 од. зб., 1946–1947 рр.

Дніпропетровське агентство Головного управління матеріального постачання Міністерства 

сільськогосподарського машинобудування СРСР, ф. Р-269, 32 од. зб., 1944–1953 рр.

Дніпропетровське агентство Головного управління постачання целюлозної та паперової про-

мисловості, ф. Р-4270, 9 од. зб., 1944–1947 рр.

Контори і відділення матеріально-технічного постачання

Конторы и отделения материально-технического снабжения

23 фонди, 1407 од. зб., 1943–1968 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Діяльність установ простежується протягом 1943–1968 рр. Підпорядковувалися галузевим 

відомствам. Займалися матеріально-технічним постачанням продукції.

Накази та інструкції відповідних Міністерств. Положення про контори. Пла-

ни та звіти про товарообіг, з праці, капітальним вкладенням. Акти ревізій фінан-

сово-господарської діяльності. Листування з Дніпропетровською конторою «Голов-

гума», вагоноремонтним заводом, Головнафтою, Південмонтажбудом з питань 

обладнання, постачання трубами, листовим залізом. Відомості нарахування за-

робітної платні. Штатні розклади, кошториси адміністративно-господарських вит-

рат. Особові справи співробітників.
м. Дніпропетровська:

Контора Головного управління матеріально-технічного постачання Міністерства автомобіль-

ної та транспортної промисловості СРСР, ф. Р-4267, 53 од. зб., 1944–1954 рр.

Контора Головного управління постачання Міністерства будівництва СРСР, ф. Р-4255, 12 од. 

зб., 1948–1958 рр.

Міжобласна контора головпостачу Міністерства вугільної промисловості УРСР, ф. Р-4275, 

292 од. зб., 1943–1958 рр.

Міжобласна контора Головного управління матеріально-технічного постачання «Головпос-

тач» Міністерства будівництва підприємств вугільної промисловості УРСР, ф. Р-4252, 23 од. 

зб., 1956–1958 рр.

Контора Головного управління матеріально-технічного постачання Міністерства лісової про-

мисловості СРСР, ф. Р-4265, 168 од. зб., 1948–1958 рр.

Відділення Харківської заготівельно-постачальної контори Головпостачу Міністерства легкої 

промисловості СРСР, ф. Р-4316, 122 од. зб., 1944–1954 рр.

Контора Головного управління матеріально-технічного постачання «Колірметпостач» Мініс-

терства кольорової промисловості СРСР, ф. Р-4259, 113 од. зб., 1951–1958 рр.

Контора Головного управління матеріально-технічного постачання Міністерства автомобіль-

ного, транспортного та сільськогосподарського машинобудування СРСР, ф. Р-4253, 29 од. зб., 

1946–1958 рр.

Міжобласна контора Головного управління матеріально-технічного постачання «Укрголовміс-

цепаливпостач» Міністерства місцевої і паливної промисловості УРСР, ф. Р-4441, 26 од. зб., 

1943–1954 рр.

Контора Головного управління матеріально-технічного постачання Міністерства машинобуду-

вання СРСР, ф. Р-4266, 122 од. зб., 1945–1958 рр.
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Контора Головного управління матеріально-технічного постачання «Головтехпостачнафта» 

Міністерства нафтової промисловості південного і західного районів СРСР і Міністерства наф-

тової промисловості східних районів СРСР, ф. Р-3520, 51 од. зб., 1944–1948 рр.

Контора Головного управління постачання будівництва підприємств нафтової промисловості 

«Головнафтобудпостач» Міністерства будівництва підприємств нафтової промисловості СРСР, 

ф. Р-4260, 71 од. зб., 1955–1957 рр.

Міжобласна контора Головного управління матеріально-технічного постачання «Головпостач-

паливбуд» Міністерства будівництва підприємств паливної промисловості СРСР, ф. Р-4276, 

16 од. зб., 1947–1949 рр.

Українська республіканська контора «Нафтолісотара» Головнафтопостачу при Раді Міністрів 

СРСР, ф. Р-3587, 12 од. зб., 1944–1951 рр.

Міжобласна контора Головного управління матеріально-технічного постачання Міністерства 

рибної промисловості СРСР, ф. Р-4254, 76 од. зб., 1944–1958 рр.

Контора Головного управління постачання Міністерства верстатобудування СРСР, ф. Р-4442, 

10 од. зб., 1944–1946 рр.

Міжобласна контора Головного управління постачання промислової кооперації України «Укр-

головкооппостач», ф. Р-3724, 4 од. зб., 1948–1953 рр.

Міжобласна контора Головного управління матеріально-технічного постачання «Укрголов-

м’ясомолочпостач» Міністерства м’ясної та молочної промисловості УРСР, ф. Р-3517, 40 од. 

зб., 1944–1950 рр.

Контора постачання підприємств обласного управління легкої промисловості «Обллегпос-

тач» Міністерства легкої промисловості УРСР, ф. Р-3695, 34 од. зб., 1944–1953 рр.

Контора техпостачнафтогазбуд управління будівництва нафтової і газової промисловості при 

Раді Міністрів СРСР, ф. Р-3674, 11 од. зб., 1946–1948 рр.

Контора постачання та збуту Головного управління алюмінієвої промисловості «Головалю-

міній», ф. Р-3154, 27 од. зб., 1935–1939 рр.

Обласне відділення Всесоюзної контори «Спиртехпостач», ф. Р-2862, 95 од. зб., 1934–1940 рр.

Контори по збуту

Конторы по сбыту

7 фондів, 95 од. зб., 1935–1939, 1941, 1944–1948 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Діяльність установ простежується протягом 1935–1937, 1939, 1944–1948 рр. Займалися збу-

том продукції підприємств відповідних Міністерств.

Постанови ЦК КП(б)У, накази відповідних Міністерств. Плани та звіти уста-

нов. Замовлення на продукцію. Листування з різних питань. Відомості нарахуван-

ня заробітної платні, особові рахунки робітників і службовців.
м. Дніпропетровська:

Контора «Союзпромметиззбут» Міністерства металургійної промисловості СРСР, ф. Р-4341, 

4 од. зб., 1944–1947 рр.

Контора «Головметалозбут» Міністерства металургійної промисловості СРСР, ф. Р-3384, 5 од. 

зб., 1945–1946 рр.

Контора «Головметалозбут» при Дніпропетровському металургійному заводі ім. Петровсько-

го Міністерства металургійної промисловості СРСР, ф. Р-4342, 2 од. зб., 1948 р.

Міжобласна контора «Головхімзбут» Міністерства хімічної промисловості УРСР, ф. Р-3880, 

5 од. зб., 1944–1945 рр.

Обласна контора «Головм’ясомолзбут» Міністерства м’ясної і молочної промисловості УРСР, 

ф. Р-3466, 40 од. зб., 1944–1948 рр.

Обласна контора «Головм’ясо» Українського м’ясопромислового тресту, ф. Р-3145, 38 од. зб., 

1934–1937, 1939 р.

Обласна збутова контора «Головсіль», ф. Р-3149, 1 од. зб., 1941 р.

Дніпропетровський трест з постачання міського комунального госпо-

дарства і будівництва «Постачміськбуд»

Днепропетровский трест по снабжению городского коммунального хо-

зяйства и строительства «Снабгорстрой»

Ф. Р-2937, 135 од. зб., 1933–1941 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Заснований, згідно рішення Президії Дніпропетровської міськради, від 21 жовтня 1933 р.

№ 82. Ліквідований в 1941 р. Займався організацією постачання матеріалів комунальному 

господарству та організаціям на будівництва міста.
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Накази Наркомату комунального господарства УРСР, облвиконкому, «Пос-

тачміськбуду», об’єднання, управління підсобними господарствами, тран спортно-

експедиційної контори. Положення про організацію та функції тресту «Постач-

міськбуд» (1933) і Брянську лісозаготівельну контору (1939). Протоколи нарад 

відділу міського комунального господарства, технічних нарад тресту, засідань 

атестаційних комісій, зборів співробітників. Плани та звіти тресту, контор, хімічно-

го заводу, Верхньодніпровського кар’єру. Звіти з основної діяльності. Штатні роз-

клади, кошториси адміністративно-господарських витрат. Листування з облвикон-

комом, міськвиконкомом, комунальним банком. Документи з особового складу.

Бази

Базы

4 фонди, 74 од. зб., 1935–1941, 1948–1956 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Діяльність установ простежується протягом 1935–1941, 1948–1956 рр. Підпорядковувалися 

галузевим відомствам, трестам, обласним управлінням та конторам матеріально-технічного 

постачання. Займалися матеріально-технічним постачанням та збутом продукції.

Накази Наркоматів, згодом Міністерств торгівлі, легкої промисловості УРСР, 

Укрсадвинтресту УРСР, обласного торговельного відділу. Накази, розпорядження з 

основної діяльності та особового складу. Положення про торговельну базу (1936). 

Акти обстеження господарської та фінансової діяльності. Штатні розклади та кош-

ториси видатків. Документи з особового складу.
м. Дніпропетровська:

Обласна торговельна база Української збутової контори «Головростжирмасло», ф. Р-3068, 

17 од. зб., 1935–1939 рр.

Оптово-роздрібна база «Укрсадвинтресту» Міністерства продовольчих товарів УРСР, 

ф. Р-5097, 48 од. зб., 1948–1953, 1955–1956 рр.

Постачзбутбаза тресту «Укрголовптахопром», ф. Р-3969, 7 од. зб., 1951–1954 рр.

П’ятихатська міжрайонна база сільськогосподарського постачання «Сільгосппостач» Дніпро-

петровської області, ф. Р-4576, 2 од. зб., 1936–1941 рр.

Установи по заготівлі, переробці і збуту вторинних матеріалів

Учреждения по заготовке, переработке и сбыту вторичных материалов

5 фондів, 2533 од. зб., 1944–1993 рр. Описи. Рос. укр. мови.

Діяльність установ простежується протягом 1944–1993 рр. Займалися заготівлею, перероб-

кою і збутом металолому, а також забезпеченням металургійних заводів сировиною для мар-

тенівського та доменного виробництва.

Постанови, розпорядження Ради Міністрів УРСР, Укрраднаргоспу, секре-

таріату ВЦРПС і ЦК профспілок. Накази МЧМ УРСР, Держплану «Укрголовпос-

таччормету». Положення про об’єднання «Укрвторчормет» (1965). Протоколи 

партійно-господарського активу. Стенограми Республіканських нарад кращих 

уповноважених управління «Вторчормет», кустових профспілкових конференцій. 

Документи нарад начальників, головних інженерів, кустових уповноважених уп-

равлінь «Вторчормет». Плани здачі, розподілу та переробки чорних металів, за-

готівлі легірованого металолому. Статистичні звіти про виконання планів. Звіти 

з основної діяльності. Відомості про наявність виробничо-заготівельних цехів і 

дільниць «Вторчормету». Баланси прибутків і витрат. Документи (плани, ліміти, ти-

тульні списки) з капітального будівництва. Акти ревізій фінансово-господарської 

діяльності підпорядкованих підприємств, державної комісії по прийняттю до екс-

плуатації підприємств і об’єктів. Штатні розклади адміністративно-господарських 

витрат. Документи про участь у Всесоюзному змаганні. Документи з особового 

складу. Протоколи засідань профкому. Колективні договори.
Українське Головне Управління по заготівлі, переробці та збуту вторинних чорних і кольоро-

вих металів «Укрвторчормет» при Держплані УРСР, з 1962 року при УкрРаднаргоспі, м. Дніпро-

петровськ, ф. Р-5682, 429 од. зб., 1957–1965 рр.
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Дніпропетровське управління «Вторчормет» Головного управління по обробці кольорових 

металів Союзного тресту «Вторчормет» Міністерства кольорової металургії СРСР, ф. Р-4699, 

31 од. зб., 1944–1957 рр.

Дніпропетровське обласне виробничо-заготівельне управління «Вторчормет» Українського 

республіканського виробничого об’єднання по заготівлі, переробці та збуту вторинних чор-

них металів «Укрвторчормет» Міністерства чорної металургії УРСР, ф. Р-4742, 294 од. зб., 

1943–1972 рр.

Український трест по збору та заготівлі лому чорних металів «Вторчормет» Міністерства чор-

ної металургії СРСР, ф. Р-5803, 136 од. зб., 1951–1957 рр.

Український концерн по заготівлі, переробці та збуту вторинних металів «Укрвтормет», 

ф. Р-5802, 1643 од. зб., 1965–1993 рр.

Склади, завідувач складу

Склады, заведующий складом

5 фондів, 21 од. зб., 1920–1923, 1943–1952 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Діяльність установ простежується протягом 1920–1923, 1943–1952 рр. Займалися торгівлею, 

збутом і постачанням.

Накази та листування з Міністерством промбудматеріалів УРСР і обласним 

управлінням промисловості будівельних матеріалів. Протоколи нарад. Накази з 

основної діяльності. Паспорт, історія будівництва і експлуатації складу вибухових 

речовин. Кошториси адміністративно-управлінських витрат, капітального будів-

ництва та придбання обладнання складу вибухових речовин. Штатні розклади. Ві-

домості нарахування заробітної платні. Списки співробітників. 
Склад вибухових речовин Дніпропетровського обласного управління промисловості буді-

вельних матеріалів, ф. Р-4391, 16 од. зб., 1943–1952 рр.

Катеринославський окружний речовий склад Харківського округу, ф. Р-3667, 2 од. зб., 1922 р.

Артилерійський склад зведеної дивізії курсантів, ф. Р-3666, 1 од. зб., 1920–1921 рр.

Павлоградський спиртовий склад заготівельної контори № 8, ф. Р-2142, 1 од. зб., 1922–

1923 рр.

Завідувач складу майна Нижньодніпровсько-Бугського управління водного транспорту 

м. Дніпропетровськ, ф. Р-4426, 1 од. зб., 1920–1921 рр.

Закупівельні пункти

Закупочные пункты

2 фонди, 7 од. зб., 1919, 1929–1931 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Діяльність установ простежується протягом 1919, 1929–1931 рр.

Протоколи засідань правління, загальних зборів кооперативу «Перкооп-

тив». Річний план і звіт ливарного цеху. Документи з особового складу.
Катеринославський закупівельний пункт товариства споживчих суспільств Півдня Росії, 

ф. Р-4421, 1 од. зб., 1919 р.

Нікопольський закупівельний пункт радянсько-польського акціонерного товариства «Рад-

польторг», ф. Р-4315, 6 од. зб., 1929–1931 рр.

Пункти інші

Другие пункты

3 фонди, 23 од. зб., 1921, 1930–1932 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Діяльність установ простежується протягом 1921, 1930–1932 рр.

Циркуляри, інструкції, розпорядження ветеринарного управління НКЗ СРСР 

«Всеукраїнської контори «Скотовод» про розвиток тваринництва та реалізації ху-

доби. Накази з особового складу. Фінансові звіти. Відомості на видачу заробітної 

платні. Особисті рахунки робочих і службовців.
Дніпропетровський пункт Всеукраїнського державного об’єднання радянських м’ясних госпо-

дарств «Скотовод», ф. Р-3105, 18 од. зб., 1930–1932 рр.

Катеринославський залізничний військово-продовольчий пункт, ст. П’ятихатки Катерининсь-

кої залізниці, ф. Р-3776, 1 од. зб., 1921 р.



329

Павлоградський пункт «Скотовод» Дніпропетровського тваринницького тресту, ф. Р-3106, 

4 од. зб., 1930–1931 рр.

Закриті робітничі кооперативи

Закрытые рабочие кооперативы

35 Фондів, 573 од. зб., 1922–1923, 1929, 1931–1935 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Діяльність установ простежується протягом 1922–1923, 1929, 1931–1935 рр. Займалися пос-

тачанням населення продуктами та промтоварами.

Постанови Ради праці та оборони України з питань матеріально-технічної 
бази та транспорту для перевезення продуктів, Центросоюзу СРСР, облвиконко-
му щодо споживчої кооперації, засідань правління Всеукраїнської кооператив-
ної спілки, Наркомату постачання СРСР з питань ціноутворення, зниження цін 
на продукти та промислові товари. Циркуляри Центральної контрольної комісії 
робітничо-селянської інспекції СРСР про боротьбу із розкраданнями та розтрата-
ми. Накази, розпорядження тресту громадського харчування міської споживчої 
кооперації ЗРК з питань звітності, виконання товарообігу, з особового складу. 
Протоколи засідань та нарад співробітників кооперативів. Положення про ревізій-
ні комісії, протоколи їх засідань. Договори з установами на постачання продук-
тів і товарів. Торговельно-фінансові плани та звіти про роботу. Штатні розклади. 
Листування з трестом громадського харчування, різними установами, міським фі-
нансовим відділом, споживчою спілкою з фінансових, виробничих питань, обліку 
військовозобов’язаних. Документи з особового складу.

Центральний робітничий кооператив, ф. Р-1312, 3 од. зб., 1930–1931 рр.

Міський робітничий кооператив, ф. Р-3453, 11 од. зб., 1931–1933 рр.

Військовий кооператив «Червона зірка» управління військово-продовольчого постачання 

Харківського військового округу, ф. Р-3782, 8 од. зб., 1922–1923 рр.

Закриті кооперативи:

Міжрайонний закритий риболовецький кооператив (рибробкооп), ф. Р-3110, 24 од. зб., 1931–

1934 рр.

Наукових робітників, ф. Р-3113, 59 од. зб., 1933–1934 рр.

Вчителів, ф. Р-3114, 12 од. зб., 1933–1935 рр.

Навчальних закладів, ф. Р-3115, 82 од. зб., 1929, 1932–1935 рр.

«Дніпроторгу», ф. Р-3116, 3 од. зб., 1933–1934 рр.

Фінансово-банковських робітників, ф. Р-3117, 5 од. зб., 1933–1934 рр.

Заводу «Червоний профінтерн», ф. Р-3119, 10 од. зб., 1933–1935 рр.

Державної взуттєвої фабрики № 9, м. Дніпропетровськ, ф. Р-3120, 4 од. зб., 1933–1934 рр.

Хімічного тресту, ф. Р-3121, 10 од. зб., 1932–1934 рр.

Верстатобудівного заводу, ф. Р-3122, 3 од. зб., 1935 р.

Державної швейної фабрики ім. Володарського, ф. Р-3123, 40 од. зб., 1929–1935 рр.

Робітників і службовців трамвайного тресту, ф. Р-3124, 27 од. зб., 1933–1935 рр.

Поліграфічного тресту, ф. Р-3125, 1 од. зб., 1933 р.

Заводу монтажного будівництва «Монтажбуд», ф. Р-3126, 37 од. зб., 1933–1934 рр.

Медичних робітників, ф. Р-3127, 14 од. зб., 1933–1934 рр.

Вищої комуністичної школи сільського господарства ім. Сталіна, ф. Р-3129, 5 од. зб., 1933–

1934 рр.

Робітників кооперації державної торгівлі, ф. Р-3130, 1 од. зб., 1934–1935 рр.

Червоногвардійців і червоних партизан, ф. Р-3131, 7 од. зб., 1933–1935 рр.

Держуніверситету, ф. Р-3132, 8 од. зб., 1933–1934 рр.

Тресту «Водоканал», ф. Р-3135, 8 од. зб., 1933–1935 рр.

Цегельного заводу «Червоний промінь», ф. Р-3136, 25 од. зб., 1933–1937 рр.

Заводу ім. Артема, ф. Р-3140, 103 од. зб., 1931–1935 рр.

Тресту «Електромережа», ф. Р-3141, 2 од. зб., 1934–1935 рр.

Обласної контори житлово-кооперативного будівництва (облжитлокообуд), ф. Р-3144, 3 од. 

зб., 1933–1934 рр.

«Облспоживспілки», ф. Р-3349, 7 од. зб., 1933–1935 рр.

Обласного відділення Всесоюзного електротехнічного об’єднання «ВЕО», ф. Р-3352, 3 од. зб., 

1934 рр.

Заводу ім. Красіна, ф. Р-3442, 2 од. зб., 1935 р.

Робітників «Облкоопромсоюзу», ф. Р-3445, 6 од. зб., 1933–1934 рр.

Нижньодніпровської районної контори будівельно-монтажного тресту «Монтажбуд», 

ф. Р-3713, 18 од. зб., 1933–1935 рр.
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Гірничого інституту, ф. Р-3718, 9 од. зб., 1931–1934 рр.

Хіміко-технологічного інституту, ф. Р-3719, 4 од. зб., 1933–1934 рр.

Металургійного інституту, ф. Р-3731, 8 од. зб., 1933–1934 рр.

Заводу «Детальбуд», ф. Р-5013, 1 од. зб., 1934 р.

Дніпропетровська спілка робітничих кооперативів (Робкоопспілка)

Днепропетровский союз рабочих кооперативов (Рабкоопсоюз)

Ф. Р-4402, 15 од. зб., 1932–1934 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Діяльність установи простежується протягом 1932–1934 рр.

Копії постанов правління Всеукраїнської кооперативної спілки. Протоколи 

засідань Республіканської центральної комісії, нарад відповідальних працівників 

кооперативів, засідань організаційного бюро та робочих фракцій робітничих коо-

перативів, ліквідаційні комісії спілки робітничих кооперативів. Зведений баланс, 

місячні баланси. Документи з особового складу.

Уповноважені по заготівлі, торгівлі, робітничого постачання, збуту, екс-

порту та інші

Уполномоченные по заготовке, торговле, рабочему снабжению, сбыту, экс-

порту и другие

19 фондів, 490 од. зб., 1920–1924, 1930–1941, 1943–1965 рр. Описи. Рос., укр. мови.

На протязі 20–30 рр. Наркоматами, комітетами, головними управліннями різних галузей 

народного господарства був створений інститут уповноважених. Вони підпорядковували-

ся безпосередньо органу, який їх утворив і не залежали від місцевих органів. Здійснювали 

контроль за діяльністю мережі відповідних установ. Ліквідовані відповідно на початку 40-х та 

наприкінці 60-х рр.

Постанови Ради праці та оборони, РНК УСРР про створення губернських і 

окружних баз з недоторканим мобілізаційним запасом продовольства і товарів. 

Рішення, накази, розпорядження Наркомпроду УСРР, воєнпродпостачу України та 

Криму, облвиконкому, губвоєнпостачу, Новомосковського повітового військкома-

ту. Положення про уповноважених. Постанови, директивні вказівки колегії Нарко-

мату зовнішньої та внутрішньої торгівлі СРСР і УСРР. Накази з основної діяльності 

управлінь уповноважених. Плани та звіти про роботу. Баланси прибутків і витрат. 

Акти обстежень діяльності різних військових установ, прийняття-передачі продо-

вольчих установ, ревізій. Штатні розклади та кошториси адміністративно-управ-

лінських витрат. Відомості на виплату заробітної платні.
Уповноважені:

Міністерства заготівель СРСР по Верхньодніпровському району Дніпропетровської області, 

ф. Р-5307, 26 од. зб., 1947–1951 рр.

Комітету заготівель при Раді народних комісарів (Уповнаркомзаг РНК) по Дніпропетровсько-

му району, ф. Р-2819, 69 од. зб., 1930–1936 рр.

Комітету заготівель сільськогосподарських продуктів при Раді народних комісарів СРСР 

м. Кам’янське Дніпропетровської області, ф. Р-2820, 16 од. зб., 1933–1934 рр.

Міністерства заготівель по Лихівському району Дніпропетровської області, ф. Р-5308, 6 од. 

зб., 1949, 1951, 1955 рр.

Міністерства заготівель СРСР по Перещепинському району, ф. Р-6251, 60 од. зб., 1943–1956 рр.

Комітету заготівель при Раді народних комісарів (Уповнаркомзаг) по Покровському району, 

ф. Р-3436, 1 од. зб., 1941 р.

Комітету заготівель при Раді Народних Комісарів СРСР (Укрнаркомзаг) по Синельниківському 

району, ф. Р-3137, 13 од. зб., 1940–1941 рр.

Народного Комісаріату зовнішньої торгівлі «Укрнаркомзавторг» по Дніпропетровській облас-

ті, ф. Р-1822, 10 од. зб., 1932–1935 рр.

Всеукраїнського пайового торговельного товариства «Укрторг», ф. Р-3614, 6 од. зб., 1923 р.

Головного Управління робітничого постачання Народного комісаріату важкої промисловості 

по Дніпропетровській області, ф. Р-1854, 5 од. зб., 1935–1936 рр.

Головного Управління робітничого постачання Міністерства чорної металургії УРСР (Укрголов 

УРП), ф. Р-4234, 126 од. зб., 1942–1954 рр.
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Управління робітничого постачання Дніпропетровського раднаргоспу по Кривбасу м. Кривий 

Ріг, ф. Р-5240, 98 од. зб., 1959–1965 рр.

Всеукраїнського кооперативного товариства зі збуту і експорту продуктів птахівництва «Ко-

опптах» по Катеринославському округу, ф. Р-3629, 16 од. зб., 1925–1926 рр.

Всеукраїнського товариства зі збуту і експорту продуктів птахівництва «Коопптах», ф. Р-3628, 

5 од. зб., 1924–1926 рр.

Акціонерного товариства по відновленню та зміцненню сільського господарства на Україні 

«Село – допомога», ф. Р-51, 8 од. зб., 1922–1923 рр.

Українського Управління по паливу по Катеринославській губернії, ф. Р-3624, 12 од. зб., 

1922–1924 рр.

Постачання військ державного політичного управління Харківського військового округу 

(ДПУХВО), ф. Р-3663, 4 од. зб., 1922 р.

Особливої продовольчої комісії по Новомосковському повіту Катеринославської губернії, 

ф. Р-3747, 4 од. зб., 1920–1923 рр.

Військовий комісар при уповноваженому Катеринославського Губвоєнпостачу по Катери-

нославському повіту, ф. Р-5035, 5 од. зб., 1922 р.
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23. ЗАГОТІВЛЯ

ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПІДПРИЄМСТВА ЗАГОТІВЛІ

Заготівельні контори

Заготовительные пункты

7 фондів, 129 од. зб., 1937, 1932–1941 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Діяльність установ простежується протягом 1932–1941 рр.

Постанови Раднаркомів СРСР, Наркоматів постачання, заготівлі, внутрішньої 

торгівлі, м’ясної і молочної промисловості СРСР. Накази Всеукраїнського тресту 

«Укрптахопром», обласних і районних контор з основної діяльності та особово-

го складу. Положення про Дніпропетровську збутову контору «Укрптахопром». 

Штатні розклади і кошториси адміністративно-господарських витрат. Відомості на 

виплату заробітної платні співробітникам.
Дніпропетровська обласна контора Всесоюзного об’єднання по заготівлі тваринної сировини, 

ф. Р-3559, 14 од. зб., 1940–1941 рр.

Дніпропетровська обласна контора Всеукраїнського державного об’єднання по заготівлі, пе-

реробці та збуту птахояєчних продуктів «Укрптахопром», ф. Р-3156, 54 од. зб., 1935–1940 рр.

Дніпродзержинська районна заготівельна контора Дніпропетровського обласного овочевого 

торгу «Дніпроовочторг», ф. Р-3343, 15 од. зб., 1936–1937 рр.

Кам’янська районна контора по заготівлі овочів і фруктів, ф. Р-2836, 2 од. зб., 1933, 1937рр.

Криворізька міжрайонна контора «Укрплодоовоч» Всеукраїнського об’єднання по плодам і 

овочам, ф. Р-4247, 17 од. зб., 1931 р.

Криворізька районна заготівельна контора Дніпропетровського обласного овочевого торгу 

«Дніпроовочторг», ф. Р-3159, 19 од. зб., 1936–1937 рр.

Дніпропетровська обласна контора по заготівлі та збуту племінної худоби та коней «Облзагот-

живконторгу» Міністерства заготівель УРСР, ф. Р-4223, 8 од. зб., 1943–1946 рр.

Відділення по заготівлі і переробці лікарських рослин

Отделения по заготовке и переработке лекарственных растений

2 фонди, 116 од. зб., 1944–1973 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Розпочали діяльність відповідно до наказу Української республіканської контори від 10 квітня 

1944 р. Займалися вирощуванням і заготівлею лікарських рослин через колгоспи.

Рішення районних рад депутатів трудящих. Накази, розпорядження, інс-

трукції вищих органів влади. Вказівки щодо лікарських рослин. Плани та звіти з 

господарської діяльності. Кошториси витрат. Штатні розклади. Листування. Доку-

менти з особового складу.
Міжрайонне відділення лікарських рослин Покровського району Дніпропетровської області, 

ф. Р-6281, 108 од. зб., 1944, 1946–1973 рр.

Нікопольське відділення Республіканської контори Головного управління по заготівлі та пере-

робці лікарських рослин «Головліктехпром» Міністерства охорони здоров’я, ф. Р-4399, 8 од. 

зб., 1944–1949 рр.

Дніпропетровський обласний автомобільний трест «Союззаготтранс» Го-

ловного управління автомобільного транспорту Міністерства заготівель 

СРСР 

Днепропетровский областной автомобильный трест «Союззаготтранс» 

Главного управления автомобильного транспорта Министерства заготовок 

СССР

Ф. Р-4597, 117 од. зб., 1944–1955 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Діяльність установи простежується протягом 1944–1955 рр. Підпорядковувався Головному 

управлінню автомобільного транспорту Міністерства заготівель СРСР. Займався організацією 

перевезень в системі заготівель.
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Рішення виконкомів про відведення земельних ділянок під будівництво під-

приємств тресту з економічним обґрунтуванням. Накази з основної діяльності. 

Трансфінплани. Річні звіти з основної діяльності. Документи про капітальне будів-

ництво. Акти документальних ревізій, прийняття-передачі підприємств із системи 

Міністерства заготівель СРСР до системи Міністерства автомобільного транспорту 

УРСР. Паспорти автобаз. Штатні розклади та кошториси адміністративно-госпо-

дарських витрат. Акти збитків, заподіяних транспортним організаціям під час на-

цистської окупації (1944).
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24. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО. МІСЦЕВЕ ТА ПОБУТОВЕ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ

Відділ комунального господарства виконавчого комітету Дніпропетровсь-

кої окружної ради робочих, селянських і червоноармійських депутатів

Отдел коммунального хозяйства исполнительного комитета Днепропетровско-

го окружного совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Ф. Р-2190, 15 од. зб., 1925–1930 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Створений в 1925 р. Ліквідований в 1930 р. у зв’язку з ліквідацією округів. Керував комуналь-

ним господарством округу, націоналізованими підприємствами місцевої промисловості, ко-

мунальними підприємствами. Займався благоустроєм населених міст округу, обліком і орен-

дою житла, землі, ремонтом будівель.

Циркуляри, розпорядження Наркомату внутрішніх справ УСРР (1926). Прото-
коли засідань окружної міжвідомчої мобілізаційної наради, президії окрвиконко-
му. Плани мобілізаційної роботи. Відомості про кількість людей та майна, що підля-
гають евакуації під час війни (1925). Списки майна окркомунгоспу та підвідомчих 
йому органів (1928). Листування з Наркоматом внутрішніх справ УСРР, окружним 
військкоматом, військовими частинами. Списки робочих і службовців. Характе-

ристики, анкети, списки осіб, що ведуть мобілізаційну роботу.

Управління комунального господарства виконкому Дніпропетровської об-

ласної ради народних депутатів

Управление коммунального хозяйства исполкома Днепропетровского об-

ластного совета народных депутатов 

Ф. Р-4494, 1533 од. зб., 1939–1940, 1943–1988 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Створено в 1932 р. як один із відділів виконкому Дніпропетровської облради депутатів трудя-

щих. З 30 липня 1976 р. – управління комунального господарства облвиконкому. Керувало 

комунальним господарством області. Займалося обслуговуванням матеріально-побутових 

нужденностей населення області. Ліквідовано на підставі наказу Міністерства житлово-кому-

нального господарства УРСР від 1 серпня 1988 р. № 153.

Накази Міністерства комунального господарства УРСР. Постанови, рішен-
ня обкому КП(б)У, Дніпропетровського облвиконкому. Розпорядження обласного 
управління комунального господарства. Стенограми нарад раціоналізаторів та 
винахідників Міністерства комунального господарства УРСР. Проекти п’ятирічних 
планів. Проектні завдання, кошториси на відновлення, розширення та будівниц-
тво будівель. Плани фінансових надходжень в капітальне будівництво та звіти, ін-
формації з їх виконання. Статистичні звіти підприємств і організацій комунального 
господарства області про кількість адміністративно-управлінського персоналу та 
розподілу працівників по посадам. Штатні розклади облкомунгоспу та організа-
цій комунального господарства області. Акти збитків, спричинених комунальному 
господарству області нацистськими окупантами (1944). Фотоальбоми підприємств 
і організацій комунального господарства області.

Відділи комунального господарства виконавчих комітетів міських та 

районних рад депутатів трудящих

Управления коммунального хозяйства исполнительных комитетов город-

ских и районных советов депутатов трудящихся

10 фондів, 2821 од. зб., 1922–1976, 1984–1985 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Розпочали діяльність разом зі створенням виконавчих комітетів міських та районних рад де-

путатів трудящих. Керували комунальним господарством міст, районів, підприємствами міс-

цевої промисловості, комунальними підприємствами, ремонтом будівель, обліком та орен-

дою житла та землі.
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Накази, директиви Наркомату комунального господарства УСРР, Міністерс-

тва комунального господарства УРСР. Рішення виконкомів обласної та міських рад 

депутатів трудящих з питань комунального господарства. Накази з основної діяль-

ності та особового складу. Протоколи оперативних, виробничих нарад працівників 

відділів. Господарчо-фінансові плани, плани благоустрою, плани з праці відділів ко-

мунального господарства та підвідомчих підприємств та звіти з їх виконання. Звіти 

про надання побутових послуг населенню; звіти про нещасні випадки, пов’язані з 

виробництвом. Довідки про хід благоустрою міст, хід індивідуального житлового 

будівництва; інформація, довідки про роботу з надання шефської допомоги колго-

спам, МТС. Генеральні договори на будівництво індивідуального житлового фонду; 

документи комісії з розподілу та обміну житла Дзержинського районного відділу 

м. Кривого Рогу (ф. Р-5394). Титульні списки на капітальне будівництво, газифі-

кацію. Журнали реєстрації поховань Дніпропетровської контори похоронно-

го обслуговування (ф. Р-1475). Справи жителів м. Синельникове про будів-

ництво, купівлю, продаж, отримання карт володіння на будинки (ф. Р-3082). 

Книги прописки мешканців м. Дніпропетровська (1930–1943) (ф. Р-1475). Листу-

вання з обласним відділом комунального господарства, з підприємствами з 

питань стану комунального господарства, газифікації, водопроводу, каналі-

зації, благоустрою. Статистичні звіти по зеленим масивам, дорожньо-мосто-

вому будівництву. Зведені річні звіти про кількість робочих і службовців, фон-

дах заробітної платні, наявність та склад спеціалістів, що мають середню чи 

повну вищу освіту. Штатні розклади. Кошториси адміністративно-господарчих 

витрат. Списки співробітників Дніпропетровського міського відділу та підвідом-

чих підприємств (ф. Р-1475). Акти збитків, спричинених нацистськими окупантами 

(ф. Р-5959, ф. Р-1475), доповіді про відновлення господарства м. Дніпропетровська.
Районні:

Апостолівський, ф. Р-3983, 18 од. зб., 1944 р., 1949–1955 рр.

Міські:

Дніпродзержинський, ф. Р-5882, 307 од. зб., 1943–1975 рр.

Дніпропетровський, ф. Р-1475, 671 од. зб., 1927–1974, 1984–1985 рр.

Криворізький, ф. Р-4869, 435 од. зб., 1944–1970 рр.

Марганецький, ф. Р-5959, 82 од. зб., 1944–1946, 1951–1952, 1954, 1956, 1959–1960 рр.

Нікопольський, ф. Р-5428, 210 од. зб., 1944–1976 рр.

Новомосковський, ф. Р-4600, 271 од. зб., 1943–1973 рр.

Павлоградський, ф. Р-4729, 248 од. зб., 1944–1974 рр.

Синельниківський, ф. Р-3082, 253 од. зб., 1922–1941 рр.

в м. Кривому Розі:

Дзержинський, ф. Р-5394, 326 од. зб., 1944–1970 рр.

Комбінати комунальних підприємств

Комбинаты коммунальных предприятий

3 фонди, 91 од. зб., 1955–1973 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Створені в 1955 р. на підставі постанови Ради Міністрів УРСР № 41 від 4 січня 1955 р. Кри-

ворізький комбінат став до дії в 1965 р. Підпорядковувалися Дніпропетровському обласному 

відділу комунального господарства Міністерства комунального господарства УРСР. Займали-

ся капітальним ремонтом будівель, водогонів.

Рішення Новомосковського райвиконкому з приводу роботи комбінату ко-

мунальних підприємств (1955). Накази з основної діяльності та особового складу. 

Плани роботи комбінатів. Штатні розклади та кошториси адміністративно-госпо-

дарських витрат. Річні бухгалтерські звіти комбінатів.
Комбінат комунальних підприємств виконавчого комітету Криворізької районної ради депу-

татів трудящих, ф. Р-5577, 36 од. зб., 1965–1969 рр.

Комбінат комунальних підприємств виконавчого комітету Перещепинської районної ради де-

путатів трудящих, ф. Р-6133, 34 од. зб., 1955–1973 рр.

Комбінат комунальних підприємств виконавчого комітету Широківської районної ради депу-

татів трудящих, ф. Р-5908, 21 од. зб., 1965–1970 рр.
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Закрите акціонерне товариство «Дніпрокомунтехсервіс»

Закрытое акционерное общество «Днепрокоммунтехсервис»

Ф. Р-6527, 60 од. зб., 1975–2003 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Створено на підставі наказу Міністерства житлово-комунального господарства УРСР від

6 травня 1975 р. № 165 як Автотранспортне підприємство № 0429 Дніпропетровського ремон-

тно-будівельного управління зеленого будівництва. В грудні 1995 р. АТП № 0429 було ліквідо-

вано. На його основі було створене Закрите Акціонерне Товариство «Дніпрокомунтехсервіс». 

Займалося наданням транспортно-експедиційних послуг. У 2003 р. визнано банкротом.

Накази з особового складу (1986, 1988–1993, 1995–2000). Відомості нара-

хування заробітної платні.

Дніпропетровське обласне виробниче управління водопровідно-каналі-

заційного господарства «Облводоканал» управління комунального госпо-

дарства виконавчого комітету Дніпропетровської обласної ради депутатів 

трудящих

Днепропетровское областное производственное управление водопровод-

но-канализационного хозяйства «Облводоканал» управления коммуналь-

ного хозяйства исполнительного комитета Днепропетровского областного 

совета депутатов трудящихся

Ф. Р-4861, 402 од. зб., 1965–1977 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Створено на підставі наказу Міністерства комунального господарства УРСР від 18 грудня 

1965 р. № 570 «Про організацію обласних виробничих управлінь водопровідно-каналізацій-

ного господарства». Підпорядковувалося відділу, з 1976 р. – управлінню комунального гос-

подарства облвиконкому. Займалося водопостачанням в межах області, керувало діяльністю 

районних управлінь.

Наказ Міністерства комунального господарства УРСР про організацію об-

ласних виробничих управлінь водопровідно-каналізаційного господарства (1965). 

Розпорядження, рішення облвиконкому, облкомунгоспу. Накази з основної діяль-

ності. Зведені плани управління та підвідомчих організацій з виробничо-екс-

плуатаційної діяльності, з праці та звіти про їх виконання. Інформація, довідки, 

щодо впровадження бригадної форми організації та стимулювання праці; нор-

мування праці; впровадження нової техніки; механізації, автоматизації вироб-

ничих процесів; раціоналізації та винахідництва, науково-технічної інформації, 

будівництва об’єктів водопостачання, комунального обслуговування водопрово-

дом та каналізацією підприємств, міст та селищ міського типу області. Санітарні 

паспорти водопроводів м. Дніпропетровська (1966). Листування з Міністерством 

комунального господарства УРСР, облвиконкомом, облкомунгоспом, обленерго, 

проектними, будівельними, підвідомчими організаціями. Штатні розклади. Кош-

ториси адміністративно-господарчих витрат управління. Статистичні звіти по кад-

рам. Плани підвищення та підготовки кваліфікаційних кадрів.

Управління міським комунальним водопроводом і каналізацією Криворізь-

кого міського відділу комунального господарства виконавчого комітету 

Криворізької міської ради депутатів трудящих

Управление городским коммунальным водопроводом и канализацией Кри-

ворожского городского отдела коммунального хозяйства исполнительного 

комитета Криворожского городского совета депутатов трудящихся 

Ф. Р-2869, 20 од. зб., 1930–1939 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Діяльність організації простежується протягом 1930–1939 рр. Займалося водопостачанням 

у м. Кривий Ріг.
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Накази Криворізької міської ради. Виробничо-фінансові плани. Баланси на 

капітальні вкладення. Оперативний план збільшення водопровідної мережі (1932). 

Показники виконання виробничо-фінансового плану. Інформація про роботу во-

допроводу. Розрахунок конструкції мосту (1937). Акти, кошториси будівництва во-

допровідної мережі. Листування з міськими організаціями про водопостачання. 

Відомості на видачу заробітної платні робочими та службовцями. Списки робочих 

і службовців.

Відділ капітального будівництва тресту «Водоканал»

Отдел коммунального строительства треста «Водоканал»

Ф. Р-2078, 36 од. зб., 1933–1935 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Діяльність організації простежується протягом 1933–1935 рр. Займався будівництвом мереж 

водоканалізації в м. Дніпропетровськ.

Накази з основної діяльності та особового складу. Будівельно-фінансовий 

план (1934). Зведені баланси. Виробничо-фінансові звіти. Листування з будівель-

ними дільницями з виробничих питань. Відомості нарахування заробітної платні 

(1934–1935). Картки звільнених робочих і службовців. Списки робочих і службов-

ців.

Дніпропетровський санітарно-асенізаційний обоз міського комунального 

господарства

Днепропетровский санитарно-асенизационный обоз городского коммуналь-

ного хозяйства

Ф. Р-2797, 145 од. зб., 1921–1933 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Діяльність організації простежується протягом 1921–1933 рр. Займався санітарно-асеніза-

ційною діяльністю.

Копії постанов РНК СРСР, циркулярів Наркомату комунального господарства 

УСРР, наказів окружного відділу комунального господарства. Протоколи ІІІ окруж-

ного з’їзду союзу комунальників (1927). Накази з основної діяльності та особового 

складу. Протоколи засідань виробничої комісії, загальних зборів працівників обо-

зу; нарад санітарно-технічної ради. Зведення про роботу санобозу. Акти обсліду-

вань санітарного стану різних ділянок м. Дніпропетровська. Фінансові річні звіти. 

Відомості на видачу заробітної платні. Списки, особові картки працівників обозу.

Дніпропетровський міський паливно-постачальний трест «Дніпропал»

Днепропетровский городской топливно-снабженческий трест «Днепро-

пал»

Ф. Р-2787, 53 од. зб., 1931–1937 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Діяльність організації простежується протягом 1931–1937 рр. Займався постачанням палива 

населенню та підприємствам міста.

Постанови Наркомату Постачання УСРР (1933), президії та колегії Дніпро-

петровської міської контрольної комісії КП(б)У і робочо-селянської інспекції про 

забезпечення міста паливом (1932). Накази з особового складу. Протоколи нарад 

сектору постачання, технічних нарад. Показники роботи Дніпропалу (1932–1933). 

Відомості, доповіді про стан заготівлі, постачання палива. Мапа Канівського лісо-

вого господарства, креслення на обладнання автомобільних ваг і вугільного скла-

ду (1934). Штатні розклади. Кошториси. Особові рахунки робочих і службовців 

Дніпропалу. Списки робочих і службовців тресту.
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Обласні органи управління газовим господарством (об’єднаний фонд), 

м. Дніпропетровськ

Областные органы управления газовым хозяйством (объединённый фонд), 

г. Днепропетровск 

Ф. Р-6136, 1134 од. зб., 1961–1989 рр., Описи. Укр., рос. мови.

Створений на підставі рішення Дніпропетровського облвиконкому від 31 березня 1961 р. 

№ 276. Називався: Дніпропетровський обласний виробничо-експлуатаційний трест про-

мислової та побутової газифікації «Облпромпобутгаз». З 1976 р. – Дніпропетровське вироб-

ниче об’єднання газового господарства «Дніпропетровськгаз». Підпорядковувався Республі-

канському об’єднанню з газопостачання та газифікації «Укргаз» міністерства комунального 

господарства УРСР. Займався газифікацією міст і сіл області та газопостачанням населення, 

підприємств, установ і організацій.

Накази Міністерства комунального господарства УРСР щодо діяльності Дні-

пропетровського «Облпромпобутгазу». Рішення облвиконкому про організацію 

обласного управління «Облпромпобутгаз» та затвердження плану газифікації міс-

та, області (1961). Рішення міськвиконкомів про газифікацію населених пунктів. 

Накази тресту та об’єднання. Плани газифікації міст, споживання природного газу. 

Плани автоматизації котельних установок області, звіти з їх виконання газовими 

господарствами. Перспективні плани впровадження нової техніки, винаходів, ра-

ціоналізаторських пропозицій; наукової організації праці та звіти про їх виконан-

ня. Інформація, довідки, звіти, титульні списки про хід виконання робіт з газифі-

кації промислових підприємств, міст, сільської місцевості. Паспорти об’єднань 

газового господарства (1979–1981). Листування з Міністерством комунального 

господарства УРСР, головним управлінням газового господарства УРСР, облвикон-

комом, облкомунгоспом, газовими господарствами області. Статистичні звіти про 

використання мереженого та зрідженого газу в побутовому обслуговуванні насе-

лення. Штатні розклади. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Звіти 

про роботу з кадрами. Протоколи засідань профкому.

Житлове управління виконкому Дніпропетровської обласної ради народ-

них депутатів

Жилищное управление исполкома Днепропетровского областного совета 

народных депутатов

Ф. Р-5856, 572 од. зб., 1964–1987 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Створене на підставі наказу Міністерства комунального господарства УРСР від 6 серпня 

1964 р. № 385. Здійснювало керівництво та контроль за експлуатацією, капітальним, поточ-

ним ремонтом житлового фонду, що знаходилося в віданні місцевих рад в межах області. 

Ліквідовано на підставі наказу Міністерства житлово-комунального господарства УРСР від 

1 серпня 1988 р. № 153.

Наказ Міністерства комунального господарства УРСР про організацію об-

ласного управління. Постанови Колегії Міністерства комунального господарства 

УРСР, обласного управління житлового господарства. Накази з основної діяль-

ності. Перспективні плани розвитку житлового господарства області; плани з пра-

ці та фонду заробітної платні, звіти про їх виконання. Фінансові плани з житлово-

го господарства області; комунальних підприємств області. Ліміти асигнувань на 

утримання апарату управління житлових організацій області. Плани, інформація, 

довідки про впровадження нової техніки. Зведені звіти про фінансово-госпо-

дарську діяльність, експлуатацію житлового фонду, котельних та тепломереж, не-

щасні випадки на виробництві. Довідки про стан житлового фонду області (1965). 

Штатні розклади. Кошториси витрат управління. Документи про роботу з кадрами. 

Списки передовиків виробництва. Документи про роботу профкому.
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Житлові управління та відділ виконавчих комітетів міських рад депутатів 

трудящих

Жилищные управления и отдел исполнительных комитетов городских сове-

тов депутатов трудящихся

3 фонди, 209 од. зб., 1919, 1965–1974 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Діяльність установ простежується протягом 1919, 1965–1974 рр. Керували діяльністю управ-

лінь будинків, займалися обліком будівель комунального сектору.

Накази з основної діяльності, житлового відділу про надання домовласника-

ми відомостей на осіб, що проживають в їх будинках (1919). Плани доходів та вит-

рат управління; плани з праці та фонду заробітної платні та звіти про їх виконання. 

Статистичні звіти про житлово-побутове обслуговування населення. Оцінювальні 

картки на будинки домовласників м. Нікополя. Штатні розклади. Бухгалтерські зві-

ти. Документи профкому (ф. Р-6192).
Дніпродзержинське управління, ф. Р-6192, 113 од. зб., 1967–1974 рр.

Криворізьке управління, ф. Р-6400, 94 од. зб., 1965–1974 рр.

Нікопольський відділ, ф. Р-4089, 2 од. зб., 1919 р.

Житловий колектив будинку № 6 по Провіантській вулиці, м. Дніпропет-

ровськ

Жилищный коллектив дома № 6 по Провиантской улице, г. Днепропетровск 

Ф. Р-2878, 1 од. зб., 1937–1938 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Діяльність організації простежується протягом 1937–1938 рр.

Листування з районними радами, Держарбітражем про вселення в кварти-

ри, квартирну плату. Кошторис витрат поточного ремонту.

Управління побутового обслуговування населення виконавчого комітету 

Дніпропетровської обласної ради депутатів трудящих

Управление бытового обслуживания населения исполнительного комитета 

Днепропетровского областного совета депутатов трудящихся

Ф. Р-4654, 1509 од. зб., 1961–1979 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Створено в 1961 р. на базі ліквідованих установ обласної ради промислової кооперації та 

Дніпропетровського міського управління побутового обслуговування населення. Здійснюва-

ло керівництво та контроль за підприємствами служби побуту.

Постанови колегії Міністерства побутового обслуговування населення УРСР, 

Президії Українського республіканського комітету профспілки місцевої промисло-

вості та комунальних підприємств, Дніпропетровської обласної ради депутатів 

трудящих. Накази з основної діяльності. Протоколи нарад керівників системи по-

бутового обслуговування, засідань технічної ради. Перспективні плани роботи під-

приємств системи побутового обслуговування з праці та звіти з їх виконання. Річні 

плани випуску валової, товарної продукції управління та підвідомчих підприємств. 

Плани собівартості товарної продукції. Звіти, інформація, довідки про використан-

ня загальних виробничих фондів; про будівництво підприємств побутового обслу-

говування населення промисловими підприємствами, колгоспами, радгоспами 

області; про роботу підприємств побутового обслуговування населення. Докумен-

ти щодо механізації, автоматизації виробничих процесів; впровадження нової тех-

ніки, передової технології, наукової організації праці. Листування з Міністерством 

побутового обслуговування УРСР. Штатні розклади. Кошториси адміністративно-

господарських витрат підвідомчих підприємств. Звіти, довідки про роботу з кадра-

ми. Протоколи засідань профкому. 
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Дніпропетровський комунальний банно-пральний трест

Днепропетровский коммунальный банно-прачечный трест

Ф. Р-2801, 338 од. зб., 1926–1934 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Діяльність організації простежується протягом 1926–1934 рр.

Протоколи засідань президії Дніпропетровської міської ради. Накази місь-

кого управління комунального господарства. Статут Дніпропетровського кому-

нального банно-прального тресту. Накази з основної діяльності та особового скла-

ду. Протоколи виробничих нарад, технічних нарад. Виробничо-фінансові плани 

тресту та звіти про їх виконання. Кошториси фінансових витрат. Особові рахунки 

робочих і службовців тресту. Особові справи, облікові картки, списки робочих і 

службовців тресту.

Державне комунальне підприємство побутового обслуговування населен-

ня Дніпропетровська фірма «Бриг»

Государственное коммунальное предприятие бытового обслуживания на-

селения Днепропетровская фирма «Бриг»

Ф. Р-6495, 8 од. зб., 1992, 1994–1996 рр. Опис. Укр. мова.

Створено на базі експериментальної ділянки та Дніпропетровського територіального вироб-

ничого комерційно-постачального об’єднання «Сервіс» у 1992 р. Основний вид діяльності –

торгово-закупівельний. У 1996 р. фірма «Бриг» була продана товариству з обмеженою від-

повідальністю «Дніпроінвесткомплекс».

Рішення Бабушкінського районного виконкому про відкриття та реєстрацію 

державного комунального підприємства. Накази з особового складу (1994–1996). 

Звіти з основної діяльності. Штатні розклади. Відомості нарахування заробітної 

платні (1995).
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25. ОСВІТА. ПІДГОТОВКА ТА ПЕРЕПІДГОТОВКА КАДРІВ

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ І ПРОСВІТНИЦЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Інспектура народної освіти виконкому Катеринославської (з 1926 р. Дні-

пропетровської) окружної Ради робочих, селянських та червоноармій-

ських депутатів

Инспектура народного образования исполкома Екатеринославского 

(с 1926 г. Днепропетровского) окружного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов

Ф. Р-310, 18 од. зб., 1924–1930 рр. Опис. Каталог. Рос., укр. мови.

Створена як окружний відділ народної освіти та в тому ж році перетворена в окружну інспек-

туру народної освіти. Підпорядковувалась окрвиконкому та Наркомату народної освіти УСРР. 

Ліквідована на підставі постанови ВУЦВК в 1930 р. Займалася питаннями освіти, культури 

та соціального виховання, ліквідацією неписемності та бездоглядності; підготовки фахівців 

вищої та середньої ланки. Керувала роботою шкіл, лікнепів, інститутів, технікумів, бібліотек, 

друкарень, клубів.

Директиви Наркомату просвіти УРСР про складання евакуаційних планів. 

Протоколи засідань фракції робітників просвіти. Перелік майна, що підлягає 

вивозу в період евакуації. (1925). Документи про результати роботи заводів

ім. Петровського та Дзержинського (1929, 1930). Листування з Катеринослав ським 

окружним виконкомом, окружним військкоматом, Наркоматом просвіти УРСР 

щодо таємної кореспонденції (1926), Дніпропетровським окружним державним 

політехнічним відділом, Українським головним управлінням у справах літератури 

та видавництва про порядок надання примірників таємних замовлень та з питань 

літературного видавництва (1924–1926) Харківською інспектурою народної осві-

ти. Списки співробітників інспектури, слухачів медичної профшколи, викладачів, 

осіб, що вивчають українську мову, студентів комуністичних вузів, співробітників 

окружної інспектури. Характеристики професорів, асистентів, районних інспек-

торів народної освіти, осіб, що ведуть таємне листування (1926).

Комісії у справах неповнолітніх правопорушників

Комиссии по делам несовершеннолетних правонарушителей

2 фонди, 890 од. зб., 1927–1935 рр. Описи. Каталог. Рос. мова.

Діяльність установ простежується протягом 1927–1935 рр.

Копії постанов ВУЦВК і РНК УРСР про організацію комісії у справах непов-

нолітніх правопорушників. Копії постанов ВУЦВК і РНК УРСР про структуру та шта-

ти районних виконкомів. Виписки з протоколів розпорядчих засідань комісії, звіти 

і акти обстеження роботи районних комісій (1929). Інструкції про роботу сільсь-

ких комісій. Плани та звіти про роботу комісій. Листування з наркоматом просвіти 

УРСР, обласним відділом народної освіти, міською радою, районними комісіями у 

справах неповнолітніх правопорушників, судовими та слідчими органами, дирек-

торами шкіл про неповнолітніх правопорушників, з Кременчуцькою та Царичансь-

кою комісіями у справах неповнолітніх правопорушників (1931). Акти обстеження 

роботи сільських комісій і список сільських рад (ф. Р-2855, 1931) Списки членів 

сільських комісій, довідки та характеристики вихованців дитячих колоній (1932), 

неповнолітніх правопорушників, на яких заведено судові справи. Свідоцтва про 

народження та довідки неповнолітніх (1932). Списки сільських рад, приєднаних до 

м. Дніпропетровська (1933). 
Дніпропетровська міська комісія у справах неповнолітніх правопорушників, ф. Р-2855, 

889 од. зб., 1927–1935 рр.
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Дніпропетровська окружна комісія у справах неповнолітніх правопорушників, ф. Р-3448, 

1 од. зб., 1928–1930 рр.

Дніпропетровський обласний відділ народної освіти облвиконкому 

Днепропетровский областной отдел народного образования облисполкома

Ф. Р-2299 од. зб., 1933, 1941, 1944–1988 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.

Створений в 1932 р. з утворенням Дніпропетровської області. Знаходився у віданні Нарко-

мату просвіти УРСР, з 1946 р. – Міністерства просвіти СРСР, з 1954 р. – Міністерства просвіти 

УРСР. Керував та контролював роботу міських та районних відділів народної освіти, інституту 

підвищення кваліфікації вчителів, шкіл, дитячих будинків, дитячих станцій: технічної та юних 

натуралістів.

Постанови Наркомату просвіти УРСР, Дніпропетровського облвиконкому, 

які відносяться до діяльності обласного відділу народної освіти. Накази та рішен-

ня обласного відділу. Протоколи нарад інспекторів дитячих будинків (1957–1969), 

робітників вечірніх шкіл. Плани роботи дитячих будинків, мережі початкових і се-

редніх шкіл. Перспективні плани виробничого навчання; зведення про класи з ви-

робничим навчанням, стан роботи спеціалізованих класів (1957–1959) і звіти про 

їх виконання. Звіти про навчально-виховну роботу, роботу шкіл, шкіл-інтернатів, 

шкіл робітничої молоді, педучилищ. Проведення XV обласної спартакіади учнів 

шкіл (1960). Інформація про роботу районного відділу народної освіти, стан вико-

нання закону про всеобуч (1959), позакласну та позашкільну роботу (1960–1961), 

укріплення матеріальної бази восьмирічних і середніх шкіл (1960–1965). Доповіді 

на науково-теоретичній конференції вчителів (1951). Штатні розклади. Фінансові 

плани та звіти.

Окружний, міські, районні у містах і районні відділи народної освіти 

(окрвно, міськвно, райвно)

Окружной, городские, районные в городах и районные отделы народного 

образования (окроно, гороно, районо)

44 фонда, 9671 од. зб., 1918, 1919, 1923–1941, 1943–1980 рр. Описи. Каталог. Рос., 
укр. мови.

У 1923 р., з утворенням Катеринославського округа, був створений окрвиконком. У цьому 

ж році сформований і відділ народної освіти окружного виконкому. Ліквідований в 1930 р. 

на підставі постанови ВУЦВКа у зв’язку з ліквідацією округа. Міські відділи народної освіти 

створені на підставі постанови РНК УРСР від 8 лютого 1919 р., районні – на підставі постанови 

ВУЦВК і РНК УРСР від 15 червня 1931 р. Здійснювали контроль за роботою шкіл і дошкільних 

закладів, розподіл вчителів серед шкіл, охорону пам’ятників історії та культури.

Накази військово-революційного комітету м. Нікополя про затвердження 

трудових шкіл (1919, ф. Р-4073). Накази та розпорядження облвно, міськ- і райвно. 

Рішення міськвиконкомів. Протоколи конференцій вчителів, нарад директорів та 

завідуючих навчальною частиною шкіл. Плани роботи шкіл, навчальні програми 

шкіл міст і районів. Звіти, доповіді міськ- і райвно, шкіл, дитячих будинків, садків 

про роботу, капітальне будівництво, підготовку до навчального року, стан ідеоло-

гічної роботи в школах Павлограда (Ф. Р-306). Кошториси витрат шкіл і дитячих сад-

ків по районам. Фінансові та бухгалтерські звіти. Звіти про роботу з кадрами, від-

бір і розстановку кадрів, наявність та рух учнів, чисельність спеціалістів з вищою 

та середньою спеціальною освітою. Інформація та довідки про стан піонерської, 

комсомольської та позашкільної роботи в школах. Довідка про історію розвитку 

дитячих закладів Криворізького району за 50 років Радянської Влади (ф. Р-4863, 

оп. 1, спр. 55). Документи про рух дітей в дитячий будинках, списки вихованців ди-

тячих будинків міст Верхньодніпровська, Дніпропетровська, Новомосковська.
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Окружний:

Відділ народної освіти виконкому Катеринославської (згодом Дніпропетровської) окруж-

ної Ради робочих, селянських та червоноармійських депутатів, ф. Р-306, 7 од. зб., 1923–

1926 рр.

Міські:

Верхньодніпровський, ф. Р-4748, 11 од. зб., 1963,1964 рр.

Жовтоводський, ф. Р-5280, 177 од. зб., 1957–1972 рр.

Дніпропетровський, ф. Р-439, 685 од. зб., 1928–1937, 1944–1967 рр.

Криворізький, ф. Р-5030, 2 од. зб., 1923 р.

Криворізький, ф. Р-4863, 239 од. зб., 1945–1968 рр.

Марганецький, ф. Р-4810, 233 од. зб., 1946–1972 рр.

Нікополький, ф. Р-4073, 470 од. зб., 1918, 1919, 1944–1976 рр.

Новомосковський, ф. Р-4599, 336 од. зб., 1943–1973 рр.

Орджонікідзевський, ф. Р-4937, 65 од. зб., 1965–1969 рр.

Павлоградський, ф. Р-4739, 194 од. зб., 1947–1970 рр.

Районні у містах:

м. Дніпропетровська:

Амур-Нижньодніпровський, ф. Р-5741, 106 од. зб., 1946–1956, 1963–1969 рр.

Жовтневий, ф. Р-4900, 182 од. зб., 1949–1956, 1963–1969 рр.

Кіровський, ф. Р-5865, 143 од. зб., 1947–1956, 1963–1969 рр.

Ленінський, ф. Р-4901, 194 од. зб., 1943–1956, 1963–1969 рр.

Червоногвардійський, ф. Р-5742, 130 од. зб., 1944–1955, 1963–1969 рр.

м. Кривого Рога:

Дзержинський, ф. Р-5389, 478 од. зб., 1945–1955, 1963–1974 рр.

Жовтневий, ф. Р-5359, 591 од. зб., 1963–1975 рр.

Інгулецький, ф. Р-5395, 254 од. зб., 1963–1969 рр.

Тернівський, ф. Р-6404, 195 од. зб., 1969–1977 рр.

Центрально-міський, ф. Р-5396, 601 од. зб., 1944–1955, 1963–1976 рр.

Районні:

Апостолівський, ф. Р-6031, 138 од. зб., 1951–1970 рр.

Васильківський, ф. Р-5274, 281 од. зб., 1946–1968 рр.

Верхньодніпровський, ф. Р-4749, 200 од. зб., 1944–1971 рр.

Криворізький, ф. Р-4334, 87 од. зб., 1965–1970 рр.

Криничанський, ф. Р-4961, 230 од. зб., 1945–1974 рр.

Лихівський, ф. Р-5811, 42 од. зб., 1946–1953 рр.

Магдалинівський, ф. Р-6005, 102 од. зб., 1965–1972 рр.

Межевський, ф. Р-5124, 151 од. зб., 1965–1974 рр.

Нікопольський, ф. Р-4762, 337 од. зб., 1944–1976 рр.

Новомосковський, ф. Р-5722, 362 од. зб., 1944–1975 рр.

Павлоградський, ф. Р-701, 166 од. зб., 1944–1964 рр.

Перещепинський, ф. Р-4721, 82 од. зб., 1946–1962 рр.

Петриківський, ф. Р-4936, 129 од. зб., 1945, 1947–1956 рр.

Петропавлівський, ф. Р-5702, 128 од. зб., 1945–1969 рр.

Покровський, ф. Р-3437, 214 од. зб., 1941, 1943–1980 рр.

П’ятихатський, ф. Р-5481, 341 од. зб., 1949–1975 рр.

Синельниківський, ф. Р-3340, 525 од. зб., 1936–1941, 1943–1975 рр.

Солонянський, ф. Р-6343, 161 од. зб., 1944–1973 рр.

Томаківський, ф. Р-6259, 130 од. зб., 1944, 1948, 1952–1970 рр. 

Царичанський, ф. Р-4687, 323 од. зб., 1944–1972 рр.

Широківський, ф. Р-5708, 89 од. зб., 1944–1972 рр.

Щорський, ф. Р-4960, 138 од. зб., 1943–1962 рр.

Юр’ївський, ф. Р-4740, 22 од. зб., 1945–1959 рр.

Дніпропетровське обласне управління професійно-технічної освіти 

Днепропетровское областное управление профессионально-технического 

образования

Ф. Р-4473, 1734 од. зб., 1943–1988. Описи. Каталог. Укр., рос. мови.

Створено в 1940 р. як обласне управління трудових резервів при РНК СРСР. У серпні 1941 р. 

евакуйоване в м. Магнітогорськ. У листопаді 1943 р. відновило свою діяльність.

З 1946 р. знаходилося у віданні Міністерства трудових резервів СРСР, з 1953 р. – Міністерства 

культури СРСР, з 1954 р. – Головного управління трудових резервів при Раді Міністрів СРСР 

(з 1959 – РМ УРСР). У листопаді 1959 р. перейменоване в управління професійно-технічної 

освіти при РМ УРСР. Документи за довоєнний період не збереглися.
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Рішення та протоколи засідань колегії Головного управління профтехосвіти 

при Раді Міністрів УРСР (1965), Дніпропетровського облвиконкому (1966,1967), які 

відносяться до діяльності управління. Накази з основної діяльності (1963, 1965–

1970). Протоколи нарад за участю керівника управління; учбово-методичної на-

ради. Стенограми обласних конференцій. Плани роботи управління; плани набору 

учнів, покращення політико-виховної та культурно-масової роботи і звіт про їх ви-

конання; звіти про роботу учбово-методичного кабінету. Доповідні записки Голов-

ному управлінню профтехосвіти УРСР про організацію учбово-виховної роботи в 

ДПТУ (1961); про стан побуту та медичного обслуговування учнів. Довідки про ви-

конання чергового (1960) Пленуму УК КПРС та липневого (1960) Пленуму ЦК Ком-

партії України щодо закону «Про укріплення зв’язку школи з життям та подальшим 

розвитком системи народної освіти» (1960–1961); керівництво діяльністю учбових 

закладів; підготовку кваліфікованих робочих для металургійної промисловості. 

Листування з Головним управлінням профтехосвіти при РМ УРСР, Держкомітетом 

з профтехосвіти при Держплані СРСР, учбовими закладами про подальший роз-

виток профтехосвіти та покращення якості підготовки кваліфікованих робочих. 

Звіти про капітальне будівництво, будівництво нових комплексів, а також розши-

рення діючих ПТУ (1966–1970). Штатні розклади. Плани роботи щодо підвищення 

кваліфікації робітників учбових закладів профтехосвіти, звіти про кількість зара-

хованих в ПТУ, випускників, рух і контингент студентів; прийом на роботу молоді, 

використання; плани роботи з кадрами. Відомості про склад спеціалістів з вищою 

та середньою спеціальною освітою.

ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

Катеринославський приватний політехнічний інститут 

Екатеринославский частный политехнический институт

Ф. Р-2065, 2746 од. зб., 1916–1922 рр. Описи. Каталог. Рос. мова.

Діяльність установи простежується протягом 1916–1922 рр.

Особові справи студентів. Розклад занять інженерно-будівельного факуль-

тету.

Дніпропетровський Державний ордена Трудового Червоного Прапора уні-

верситет ім. 300-річчя возз’єднання України з Росією

Днепропетровский Государственный ордена Трудового Красного Знамени 

университет им. 300-летия воссоединения Украины с Россией

Ф. Р-2307, 4407 од. зб., 1933, 1934, 1936–1941, 1943–1988 рр. Описи. Каталог. Рос., 
укр. мови. 

Створений в 1918 р. на базі вищих жіночих курсів. До його складу увійшли чотири факульте-

ти: історико-філологічний, фізико-математичний, медичний, юридичний. У 1918 р., у зв’язку з 

реформою вищої освіти, медичний факультет виділений в самостійний інститут. На базі інших 

трьох факультетів був створений інститут народної освіти, який в 1930 р. був поділений на 

3 інститути: фізико-хіміко-математичний, професійної освіти та спеціального виховання. У 

вересні 1932 р. університет відновив свою діяльність. При університеті працює 9 факультетів: 

механіко-математичний, радіофізичний, фізико-технічний, фізичний, біологічний, історич-

ний, хімічний, філологічний, економічний, вечірнє та заочне відділення, два науково-дослід-

них інститута: гідробіології та геології, ботанічний сад, біологічний та історичний музеї.

Наказом у 1954 р. університету було присвоєно ім’я 300-річчя возз’єднання України з Росією. 

У 1968 р. нагороджений орденом Трудового Червоного Прапору.

Накази Наркомату просвіти та Міністерства вищої і середньої спеціальної 

освіти, що торкаються діяльності університету. Накази та розпорядження з основ-

ної діяльності. Устав (1939). Протоколи засідань вченої ради, факультетів і кафедр, 
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наукових конференцій та сесій, нарад про роботу аспірантури. Плани роботи фа-

культетів і кафедр, звіти про їх роботу, роботу вченої ради, аспірантури, заочного 

відділення. Плани ідейно-виховної та навчальної роботи, звіти про їх виконання, 

роботу постійнодіючого семінару (1959, 1960). Навчальні плани. Звіти про робо-

ту підготовчого відділення та курсів, Державної екзаменаційної комісії (ДЕКу), 

результати вступних іспитів. Накази науково-дослідних інститутів і лабораторій. 

Плани науково-дослідної та методичної роботи; проведення наукових експедицій, 

звіти про їх виконання, плани проведення наукових відряджень. Наукові роботи 

співробітників університету, анотації до наукових робіт. Монографія кандидата 

філологічних наук М. Булгакова (1966), лекції, розроблені викладачами універ-

ситету (1966); літературний збірник, присвячений 30-річчю заснування універси-

тету (1948). Плани та звіти про підготовку монографій та навчальних посібників, 

впровадження в народне господарство наукових досягнень. Плани та звіти про 

роботу наукового студентського товариства, роботи музею, ботанічного саду та 

бібліотеки; історична довідка про роботу ботанічного саду (1967–1968). Доповідна 

записка про рибні запаси Дніпра та його протоків (1946); текст доповіді директора 

ДДУ В. Мосаковського «Вища освіта в США» (1969). Документи щодо святкування 

50-річчя університету. Перелік захищених дисертацій; спеціальностей, за якими 

ведеться підготовка аспірантів. Листування з Наркоматом просвіти УСРС (1944). 

Звіти про капітальне будівництво. Штатні розклади. Фінансові плани та звіти. Пла-

ни та звіти про роботу з кадрами, рух спеціалістів, чисельність наукових співробіт-

ників; підготовку студентів.

Дніпропетровський Гірничий інститут ім. Артема (Сергєєва)

Днепропетровский Горный институт им. Артёма (Сергеева)

Ф. Р-319, 7166 од. зб., 1928–1941, 1943–1995 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови.

12 жовтня 1899 р. було відкрито Катеринославське Вище Гірниче Училище, яке в 1912 р. пе-

ретворене на Гірничий Інститут з двома відділеннями: гірничим і заводським. У 1918 р. від-

криті геологорозвідувальне та маркшейдерське відділення. У 1921 р. до інституту приєднані 

механічне і електромеханічне відділення ліквідованого Катеринославського політехнічного 

інституту. В 1924 р. інститут мав вже 3 факультети: Гірничий з відділеннями: гірничим і гео-

логорозвідувальним; металургійний; гірничомеханічний з відділеннями: механічним і елект-

ромеханічним. 

У тому ж році при інституті був відкритий робітничий факультет, який готував учнів для вступу 

в інститут.

У 1926 р. на металургійному факультеті було відкрито хіміко-технологічне відділення. В травні 

1930 р. з інституту відділено в самостійні інститути: металургійний факультет – в Дніпропет-

ровський металургійний інститут ім. І. Сталіна та хімічне відділення – в Дніпропетровський 

хіміко-технологічний інститут ім. Ф. Дзержинського.

На початку Другої Світової війни інститут мав 3 факультети, 6 спеціальностей (гірнича, гірни-

ча електромеханіка, збагачення корисних копалин, маркшейдерська, розвідувальні та геофі-

зичні засоби розвідки).

16 серпня 1941 р., у зв’язку з окупацією Дніпропетровська, інститут евакуйований в

м. Свердловськ. Постановою РНК СРСР № 181-р діяльність інституту була відновлена з 4 червня 

1943 р. в м. Караганді на базі колишнього Московського гірничого інституту.

У 1949 р. нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора.

В інституті працює 4 факультети: гірничий, шахтобудівний, гірничо-механічний і геолого-

розвідувальний.

Накази та розпорядження Наркомату вугільної промисловості СРСР, Мініс-

терства вищої та середньої спеціальної освіти СРСР, Всесоюзного комітету у спра-

вах вищої школи при Раді Міністрів СРСР, що відносяться до діяльності інституту. 

Накази Наркомату вугільної промисловості СРСР, директивний лист Головного уп-

равління навчальними закладами щодо проведення заходів у зв’язку з введенням 

військового стану в країні та роботи науково-дослідних організацій (1942). Нака-

зи з основної діяльності (1939–1941, 1943–1990), аспірантури. Статут інституту 

(1938). Протоколи засідань правління (1928, 1929), ради інституту та факультетів, 
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навчальної ради, кафедр. Плани роботи та звіти про їх виконання, роботу кафедр, 
аспірантури, навчальні, перспективні та тематичні плани науково-дослідних робіт, 
роботи Вищих інженерних курсів (1949–1959), студентського науково-технічного 
товариства та проектно-конструкторського бюро, роботи ДЕКу. Звіти про політи-
ко-виховну роботу, надання допомоги промисловим підприємствам, підвищення 
рентабельності підприємств і зниження собівартості продукції, роботу студент-
ського науково-технічного товариства. Тези лекцій, статті та наукові роботи спів-
робітників інституту. Плани, пояснювальні записки та графіки реевакуації інсти-
туту (1944). Документи про представлення наукових робіт на здобуття Державної 
премії (1940), нагородження співробітників інституту орденами та медалями СРСР 
(1948–1972). Звіти про захист дисертацій. Проекти планів будівництва корпусів і 
лабораторій (1939); електропостачання геологорозвідувального полігону інститу-
ту (1943). Техпроекти будівель інституту (1948). Звіти про капітальне будівництво, 
роботу на будівництві Каховської ГЕС (1950–1953). Довідки про роботу на заво-
дах області (1936). Лист міністру вищої освіти про необхідність створення в м. Дні-
пропетровську бази АН УРСР в особі інституту геології (26 липня 1956). Штатні 
розклади. Фінансові плани та звіти. Звіти про контингент студентів; рух студентів і 
випускників; склад спеціалістів з вищою та середньою спеціальною освітою; кіль-
кість співробітників інституту; розподіл молодих спеціалістів, роботу з кадрами. 

Акти збитків, спричинених інституту нацистськими окупантами (1944).

Криворізький державний гірничорудний інститут

Криворожский государственный горнорудный институт

Ф. Р-3808, 1163 од. зб., 1939–1941, 1943–1970 рр. Опис. Каталог. Рос., укр. мови.

Створений в 1922 р. на базі вечірнього гірничого технікуму. В 1941 р. евакуйований в м. Ниж-

ній Тагіл, де продовжував роботу. В 1944 р. був повернений в м. Кривий Ріг. Документи за цей 

час частково збереглися. В інституті функціонує 5 факультетів: гірничий, будівництва гірни-

чих підприємств, будівництва гірничих машин, електромеханічний, загальнотехнічний. Зна-

ходився в віданні Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти СРСР.

Накази Головного управління у справах вищої школи, Міністерства вищої і 

середньої спеціальної освіти СРСР, що відносяться до діяльності інституту. Розпо-

рядження по інституту. Бюлетені Всесоюзного комітету у справах Вищої школи при 

РНК СРСР (1942–1945). Протоколи засідань вченої та методичної нарад, кафедр, 

студентських наукових конференцій. Тематичні плани науково-дослідницьких 

робіт, підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу. Звіти про 

роботу інституту, кафедр, аспірантури, виконання планів науково-дослідниць-

кої роботи. Анотації до статей наукових співробітників. Інформація щодо поїздок 

док тора технічних наук, професора Г. Малахова в Індію (1957), ФРГ (1958). Штатні 

розклади. Фінансові плани та звіти. Звіт про роботу з кадрами, рух спеціалістів з 

вищої та середньою спеціальною освітою, підвищення кваліфікації викладацького 

складу, чисельність і розподіл молодих спеціалістів, контингент студентів.

Державна металургійна академія, м. Дніпропетровськ

Государственная металлургическая академия, г. Днепропетровск

Ф. Р-3734, 6446 од. зб., 1930–1941, 1943–1996 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови.

Створений у квітні 1930 р. на базі металургійного факультету гірничого інституту. В серпні

1941 р. евакуйований в м. Магнітогорськ. У 1943 р. відновив свою діяльність в м. Дніпропет-

ровську. В інституті працює шість факультетів: металургійний, електро-механічний, техно-

логічний, енерго-механічний, інженерно-економічний, тепло-фізичний, заочне та вечірнє 

відділення. В 1949 р. інститут нагороджений орденом Трудового Червоного Прапору. Підпо-

рядковується Міністерству освіти України.

Накази, розпорядження та директивні вказівки Міністерства вищої освіти 

СРСР, які відносяться до діяльності інституту. Накази з основної діяльності. Про-



347

токоли засідань навчальної ради, факультетів; засідань кафедр і секцій; нарад де-

канів факультетів (1947). Плани роботи інституту, факультетів, кафедр і звіти про 

їх виконання. Навчальні плани та програми, звіти про навчальну роботу, роботу 

ДЕКу, виробничу практику студентів, роботу аспірантів і докторантів. Історична 

довідка про інститут (1946–1950). Відомості про роботу інституту в роки Великої 

Вітчизняної війни (1946). Тексти лекцій. Плани науково-дослідних робіт і звіти про 

їх виконання. Анотації до науково-дослідних робіт. Рукописи статей співробітників 

інституту, підготовлені до публікації. Плани, звіти з праці, про роботу студентсь-

кого наукового товариства (СНТ) (1948–1968), підвищення кваліфікації профе-

сорсько-викладацького складу, випуску молодих спеціалістів, їх розподіл, склад 

спеціалістів з вищою та середньою спеціальною освітою. Штатні розклади. Інфор-

мація про хід ІІІ Всесоюзного змагання вузів (1934).

Дніпропетровський Державний хіміко-технологічний інститут ім. Дзер-

жинського

Днепропетровский Государственный химико-технологический институт 

им. Дзержинского

Ф. Р-3735, 5068 од. зб. , 1939–1943, 1944–1992 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови.

15 травня 1930 р. на базі хіміко-технологічного факультету Гірничого інституту був організо-

ваний Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут, якому було присвоєно ім’я Ф. Дзер-

жинського.

ДХТІ ім. Ф. Дзержинського до 1946 р., знаходився у віданні Головного управління навчальни-

ми закладами Наркомату хімічної промисловості СРСР. У 1934 р. в інститут були переведені 

студенти та частина педагогічного складу ліквідованого Шосткінського хіміко-технологічного 

інституту. В 1939 р. затверджений устав інституту.

У серпні 1941 р. евакуйований в м. Кемерово. В листопаді цього ж року туди евакуювали і 

Рубежанський хіміко-технологічний інститут, який об’єднався з Дніпропетровським хіміко-

технологічним інститутом.

У 1942 р. повернувся в Дніпропетровськ і 9 лютого 1944 р. відновив свою діяльність. У 1949 р., у 

зв’язку з тим, що Харківський хіміко-технологічний інститут був включений до складу Політех-

нічного інституту, – Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут став єдиним спеціалізо-

ваним хіміко-технологічним інститутом на Україні. Знаходився в віданні Міністерства вищої та 

середньої спеціальної освіти УРСР.

Накази Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти СРСР, УРСР, які 

відносяться до діяльності інституту. Накази та розпорядження з основної діяль-

ності та особового складу. Протоколи засідань кафедр, Державної екзаменаційної 

комісії, вченої ради. Плани науково-дослідних робіт, про роботу деканату, факуль-

тетів. Звіт про науково-дослідну діяльність. Штатні розклади. Кошториси витрат. 

Акти ревізій фінансово-господарської діяльності. Списки осіб, зарахованих до ас-

пірантури, аспірантів, які закінчили навчання з відривом від виробництва.

Дніпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора інститут інже-

нерів залізничного транспорту 

Днепропетровский ордена Трудового Красного Знамени институт инжене-

ров железнодорожного транспорта

Ф. Р-3785, 3936 од. зб., 1930–1941, 1943–1993 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.

Створений в 1930 р. на базі Дніпропетровського політехнікуму та факультету шляхів сполу-

чення Київського інституту інженерів залізничного транспорту. В серпні 1941 р. був евакуйо-

ваний в м. Новосибірськ, потім в м. Томськ. У 1944 р. відновив діяльність в м. Дніпропетровсь-

ку. В інституті працює 7 факультетів: електрифікації залізниць, обчислювальної техніки, 

експлуатації залізниць, будівельний, механічний, будівництва мостів і тонелей, промислово-

го та громадянського будівництва, а також вечірнє і заочне відділення та курси підвищення 

кваліфікації ІТР. Підпорядковувався Головному Управлінню учбовими закладами Міністерс-

тва шляхів сполучення СРСР.
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Накази Народного Комісаріату шляхів сполучення, Міністерства шляхів спо-

лучення та Міністерства вищої освіти, які відносяться до діяльності інституту. На-

кази та розпорядження з основної діяльності. Статут інституту (1962), історична 

довідка про інститут (1950, 1962). Протоколи засідань ради інституту, вченої ради, 

методичної ради та засідань кафедр (1945–1969). Плани роботи, навчальні плани 

інституту, факультетів, кафедр, аспірантури, студентського наукового товарист-

ва, звіти про їх виконання. Довідки про навчально-виховну роботу, роботу серед 

студентів, навчальну та виробничу практику студентів. Анотації до наукових робіт. 

Рукописи наукових робіт, підготовлені до публікації. Доповідь ректора про роботу 

інституту. Фінансові звіти. Штатні розклади. Плани підвищення кваліфікації профе-

сорсько-викладацького складу. Звіти про роботу з кадрами, розподіл студентів.

Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут

Днепропетровский инженерно-строительный институт

Ф. Р-4157, 1132 од. зб., 1931–1941, 1943–1988 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.

Створений в 1930 р., знаходився в віданні ВРНГ СРСР. У 1932 р. переданий Наркомату важкої 

промисловості; в 1939 р. – Наркомату будівництва СРСР. У серпні 1941 р. – евакуйований в 

м. Новосибірськ, у 1943 р. відновив свою діяльність у м. Дніпропетровську. В інституті пра-

цює 6 факультетів: промислового та господарського будівництва; механічний; будівельних 

конструкцій, будівельно-технологічний, сільськогосподарського будівництва; архітектурний, 

заочне та вечірнє відділення, курси підвищення кваліфікації.

Накази Наркомату важкої промисловості СРСР (1934, 1935, 1937), Комісаріа-

ту у справах вищої школи при РНК СРСР, Наркомстрою СРСР і Міністерства вищої 

та середньої спеціальної освіти СРСР, які відносяться до діяльності інституту. Нака-

зи та розпорядження з основної діяльності. Протоколи нарад, засідань вченої та 

науково-технічної ради, дирекції інституту, засідань кафедр. Статут інституту (1939, 

1945, 1955). Плани та звіти з основної діяльності інституту, навчально-виховної та 

культурно-масової роботи, роботи кафедр, навчально-методичної роботи, роботи 

аспірантури, ДЕКу, науково-дослідницьких робіт. Тези доповідей на науково-техніч-

них конференціях. Висновки кафедр по технічним проектам (1947). Тексти лекцій 

та навчальні програми. Доповіді, присвячені 10-річчю інституту (1940). Штатні роз-

клади, формуляри професорсько-викладацького складу. Звіти про надання технічної 

допомоги будівництву (1946). Висновки обстеження промислових об’єктів. Техпас-

порт на навчальний корпус і гуртожиток № 1 (1947). Акти прийняття до експлуатації 

відбудованих об’єктів (1961). Звіти про роботу з кадрами, рух спеціалістів з вищою 

та середньою спеціальною освітою, контингент студентів (1945–1955). Акти збитків, 

спричинених інституту нацистськими окупантами (1943).

Дніпродзержинський індустріальний інститут ім. М. Арсенічева 

Днепродзержинский индустриальный институт им. Н. Арсеничева

Ф. Р-5853, 559 од. зб., 1932–1941, 1943–1995 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови.

Створений в 1930 р. на базі Кам’янського робітничого технікуму ім. М. Арсенічєва. Знаходився 

в віданні Наркомату важкої промисловості СРСР, з 1946 р. – переданий Головному управлінню 

навчальними закладами Міністерства чорної металургії СРСР, в 1960 р. – реорганізований в 

металургійний завод – ВТУЗ, в 1967 р. – перетворений в Дніпродзержинський індустріальний 

інститут ім. М. Арсенічєва. В інституті працює п’ять факультетів: металургійний, хіміко-техно-

логічний, загальнотехнічний, технологічний і механічний, а також вечірнє відділення.

Наказом Президії Верховної Ради СРСР від 17 червня 1970 р. нагороджений орденом Трудо-

вого Червоного Прапора.

Накази Наркомату важкої промисловості, Всесоюзного комітету у справах 

вищої школи при РНК СРСР, Головного управління навчальними закладами, Мініс-

терства вищої та середньої спеціальної освіти, які стосуються діяльності інституту. 

Накази та розпорядження з основної діяльності. Протоколи засідань навчальної 
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ради, кафедр захисту дипломних проектів, в тому числі Л. Брежнєва (1935), за-

сідань методичної ради (1965, 1967–1970). Плани навчально-виховної та масово-

політичної роботи, лекцій; навчальні плани та програми. Звіти про роботу факуль-

тетів; роботу ДЕКу. Листування з Головним управлінням навчальними закладами 

про підготовку до навчального року, матеріально-технічне постачання інституту 

(1934–1937, 1939, 1940). Штатні розклади. Фінансові плани та звіти. Звіти про чи-

сельність та склад спеціалістів з вищою та середньою спеціальною освітою; рух 

студентів; контингент абітурієнтів. Список професорсько-викладацького складу 

(1933). Статистичні звіти про результати вступних іспитів, роботу з кадрами. 

Дніпропетровський сільськогосподарський інститут

Днепропетровский сельскохозяйственный институт

Ф. Р-4419, 2825 од. зб., 1935–1941, 1943–1975 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.

Створений в 1934 р. на базі переведеного з м. Києва зоотехнічного інституту. В 1941 р. ева-

куйований в м. Саратов. У листопаді 1943 р. відновив діяльність в м. Дніпропетровську. В 

інституті функціонує 6 факультетів: економічний, механізації сільського господарства, ве-

теринарний, зоотехнічний, гідромеліоративний, агрономічний, а також заочне відділення та 

курси підвищення кваліфікації сільського господарства.

Накази Наркоматів землеробства СРСР і УРСР, Міністерства вищої та серед-

ньої спеціальної освіти, які відносяться до діяльності інституту. Постанова колегії 

Міністерства сільського господарства УРСР (1964). Директивні вказівки, накази та 

розпорядження по інституту. Устав інституту (1939, 1961). Нарис історії інституту 

(1955). Протоколи засідань вченої ради, методичної ради, засідань факультетів і 

кафедр. Плани ідейно-виховної роботи серед студентів денного та заочного відді-

лень і звіти про їх виконання. Навчальні плани та програми. Перспективні та річні 

плани науково-дослідницьких робіт. Тематичний план і методика проведення нау-

ково-дослідницьких робіт. Тези доповідей та стенограми наукових конференцій і 

сесій (1947–1968). Плани та звіти про роботу студентського наукового товариства 

(1964–1968). Звіти проблемної лабораторії про втілення в сільське господарство 

передового досвіду і досягнень науки (1958–1964). Наукові праці співробітників. 

Анотації до наукових робіт (1938–1941,1943–1970). Колективні договори навчаль-

но-дослідних господарств інституту (1967, 1969). Звіти професора Л. Христєвої  

про відрядження в КНР, ПНР і ВНР (1959, 1964). Документи про святкування 20-ти 

і 25-ти річчя інституту. Плани фінансування будівництва, звіти про хід капітально-

го будівництва (1952–1955). Штатні розклади. Фінансові плани. Звіти про роботу 

з кадрами, контингент студентів, розподіл молодих спеціалістів. Інформація про 

роботу партійної, профспілкової та комсомольської організацій інституту (1964, 

1965). Довідки та списки нагороджених медаллю «За доблесну працю». 

Дніпропетровський Державний ордена Трудового Червоного Прапора ме-

дичний інститут 

Днепропетровский Государственный ордена Трудового Красного Знамени 

медицинский институт

Ф. Р-3732, 6415 од. зб., 1925, 1939–1941, 1043–1997 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. 
мови.

Створений на базі Вищих жіночих курсів при Катеринославському гірничому інституті, які 

були перетворені в 1918 р. в медичний факультет університету. В 1920 р., у зв’язку з реформою 

вищої освіти, медичний факультет виділений в медичний інститут. У 1941 р. евакуйований в 

м. Фергану, потім в м. Ставрополь. У березні 1944 р. відновив діяльність у м. Дніпропетров-

ську. В інституті працює п’ять факультетів: лікувальний, педіатричний, санітарно-гігієнічний, 

стоматологічний, удосконалення лікарів. У 1966 р., за успіхи в розвитку медичної науки, під-

готовці кадрів, у зв’язку з 50-річчям заснування, інститут був нагороджений орденом Трудо-

вого Червоного Прапора.
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Накази та розпорядження Наркомату охорони здоров’я СРСР, Всесоюзного ко-
мітету у справах вищої школи; з основної діяльності. Устави інституту (1965) і студент-
ського наукового товариства (1967). Протоколи та стенограми засідань вченої ради, 
методичної ради, ради інституту, засідань кафедр, нарад з аспірантами та клінічними 
ординаторами (1943–1970). Плани та звіти про роботу інституту, кафедр, студент-
ського наукового товариства (1948–1950), науково-дослідницьку роботу, підготовку 
наукових робіт. Плани проведення лекцій і практичних занять. Методичні розробки 
(1951–1970). Звіти про навчальну і методичну роботу кафедр, роботу ДЕКу, аспіран-
тури і ординатури (1949). Довідки про роботу інституту. Інформаційні листи Мінздра-
ву СРСР (1946–1948, 1952, 1953). Збірники наукових робіт (1946–1961), анотації 
до наукових робіт (1945–1956). Автореферати дисертацій (1948, 1951–1967, 1970). 
Нарис з історії розвитку кафедри мікробіології (1956). Фінансові плани та звіти. 
Штатні розклади (1951–1970). Звіти про рух кадрів, роботу з кадрами.

Дніпропетровський інститут народної освіти

Днепропетровский институт народного образования

Ф. Р-402, 10 од. зб., 1920–1933 рр. Опис. Каталог. Рос. мова.

Діяльність установи простежується протягом 1920–1933 рр.

Залікові листи студентів соціально-історичного, агробіологічного, фізико-

хімічного відділень. Журнал обліку академуспішності студентів хімічного, фізико-

математичного, математичного факультетів. 

Дніпропетровський Державний вечірній педагогічний інститут

Днепропетровский Государственный вечерний педагогический институт

Ф. Р-3317, 2 од. зб., 1937–1939 рр. Опис. Каталог. Рос. мова.

Діяльність установи простежується протягом 1937–1939 рр.

Книга академічної успішності інституту (1937–1938 навчальні роки). Книга 

протоколів державної екзаменаційної комісії єстествєного факультету.

Дніпропетровський Державний вечірній Вчительський інститут

Днепропетровский Государственный вечерний Учительский институт

Ф. Р-3315, 82 од. зб., 1938–1941 рр. Опис. Каталог. Рос. мова.

Діяльність установи простежується протягом 1938–1941 рр.

Накази Наркомату просвіти про результати роботи педвузів і завдання на 
1939–1940 навчальні роки. Накази з основної діяльності та особового складу. 
Протоколи засідань випускної комісії, ради інституту, Державної приймальної ко-
місії факультету мови та літератури. Плани та звіти про роботу кафедр. Правила 
прийому до Вузів. Книга академуспішності студентів історичного, біологічного, 
мови та літератури, географічного факультетів. Навчальні графіки. Книга обліку 
прийому Державних іспитів, видачі дипломів. Відомості про розподіл на роботу 
випускників. Списки студентів, які закінчили інститут. 

Дніпропетровський Державний педагогічний інститут іноземних мов

Днепропетровский Государственный педагогический институт иностран-

ных языков

Ф. Р-3536, 2898 од. зб. , 1939–1941, 1948–1956 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.

Діяльність установи простежується протягом 1939–1956 рр.

Накази та розпорядження Наркомпросу, Міністерства просвіти УРСР щодо 

діяльності інституту. Статут інституту. Накази з особового складу. Протоколи за-
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сідань вченої ради, кафедр, студентських наукових конференцій, екзаменаційної 

комісії. Річні звіти кафедр, заочного відділення. Звіти про проведення Державних 

іспитів. Стенограми лекцій і рецензії до них. Листування з Міністерством просвіти 

УРСР про організацію навчального процесу, з питань комплектування бібліотеки, 

навчання в інституті студентів іноземного походження. Штатні розклади. Кош-

ториси витрат, капітального будівництва. Відомості на видачу заробітної платні, 

стипендій, займу. Книги обліку успішності студентів. Особові картки прийнятих 

до інституту, заяви і автобіографії. Екзаменаційні листи, довідки студентів інших 

педагогічних інститутів, які здали екзамени при інституті іноземних мов. Плани 

розподілу молодих спеціалістів. Списки випускників 1948–1952 рр. 

Криворізький Державний педагогічний інститут

Криворожский Государственный педагогический институт

Ф. Р-3966, 861 од. зб., 1936, 1939–1941, 1944–1986 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. 
мови.

Створений в 1930 р., мав назву «Профпросвіта». В 1933 р. перейменований в педагогічний. 

У 1941–1944 рр., у зв’язку з тимчасовою окупацією міста, інститут припинив роботу. В 1944 

р. відновив діяльність і мав факультети: фізико-математичний, єстєствєнно-географічний, 

мови та літератури. 10 серпня 1955 р. факультет мови та літератури був переданий до Кіро-

воградського і Симферопольського педагогічних інститутів. З 1956 по 1961 рр. інститут мав 

два факультети: фізико-математичний та єстєствєнний. В 1961 р. організований факультет 

педагогіки та методики початкової освіти, який був закритий в 1967 р. У 1967 р. з’явився му-

зично-педагогічний факультет з малим набором студентів.

Зараз інститут готує вчителів фізики, математики, хімії, біології, співу.

Накази з основної діяльності. Протоколи засідань кафедр. Річні звіти про ро-

боту інституту, науково-дослідницьку діяльність, роботу кафедр. Звіти голови Дер-

жавної екзаменаційної комісії. Опис дослідів з рослинництва в ботанічному садку 

педінституту. Стенограми лекцій з російської мови, психології, біології, зоології та-

дарвінізму, марксизму-ленінізму, фізіології рослин. Конспекти лекцій викладачів 

різних кафедр. Характеристика матеріальної бази інституту (1952–1953). Довідки 

та інформація про стан навчально-виховної роботи, направлені Міністерству про-

світи УРСР (1973). Плани розподілу молодих спеціалістів. Особові справи студентів 

і викладачів інституту. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні фі-

нансові звіти. Відомості нарахування заробітної платні співробітникам.

Нікопольський вчительський інститут

Никопольский учительский институт

Ф. Р-5424, 99 од. зб., 1946–1954 рр. Опис. Каталог. Рос., укр. мови.

Створений в 1931 р. на базі Нікопольського педагогічного технікуму, в 1935 р. зробив свій 

перший випуск і ліквідувався.

З 1935–1940 рр. в Нікополі працювало педучилище, яке в 1940 р., згідно рішення ЦК КП(б)У 

РНК УРСР, було реорганізоване у Вчительський інститут.

З 1941 по 1946 рр. робота інституту була перервана тимчасовою окупацією міста та складни-

ми умовами після окупаційного періоду. З 1947 р. відновило свою роботу і заочне відділення. 

Інститут готував та випускав вчителів 5-7 класів середніх і семирічних шкіл. 

Паспорт інституту (1949). Протоколи засідань педагогічної ради, кафедри 

педагогіки та психології. Навчальні плани, затверджені Міністерством вищої ос-

віти СРСР. Звіти про роботу інституту, кафедр, заочного відділення. Звіти голови 

Державної екзаменаційної комісії. Документи про розробку науково-дослідниць-

ких тем викладачами інституту (плани, накази, довідки, звіти). Штатні розклади. 

Кошториси витрат. Фінансові звіти. Акти документальних ревізій фінансово-гос-

подарської діяльності, передачі бібліотечного фонду Слов’янському, Уманському 

та Осипенківському педагогічним інститутам, Нікопольському педагогічному учи-

лищу (1954). 
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Дніпропетровський інститут технічного навчання робочих

Днепропетровский институт технического обучения рабочих

Ф. Р-4800, 1153 од. зб., 1943–1986 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Організований на підставі наказу Наркомату чорної металургії СРСР від 14 липня 1944 р. 

№ 333. У 1946 р., у зв’язку з утворенням Міністерств, інститут перейшов у підпорядкуван-

ня Головного управління робочих кадрів і зарплатні Міністерства чорної металургії СРСР. З 

1948–1950 рр. – Головного управління робочих кадрів і зарплатні Міністерства металургійної 

промисловості СРСР, з 1951–1952 рр. – Міністерства чорної металургії СРСР, в 1953 р. – знову 

Міністерства металургійної промисловості СРСР. З 1954–1956 рр. – відділу робочих кадрів, 

праці та зарплатні Міністерства чорної металургії УРСР, з 1957 по 1961 рр. – відділу робочих 

кадрів, праці та зарплатні Дніпропетровського раднаргоспу, а з 1962 по 1965 рр. – Управлінню 

підготовки кадрів і навчальних закладів Придніпровського раднаргоспу. В 1965 р., у зв’язку 

з ліквідацією раднаргоспів, на підставі постанови Ради Міністрів УРСР від 4 грудня 1965 р. 

№ 1147 переданий у відання Міністерства чорної металургії УРСР.

Наказ Наркомату чорної металургії СРСР про утворення інституту (14 липня 

1944). Накази та розпорядження з основної діяльності. Протоколи засідань ради 

інституту і методичних секцій, виробничих нарад. Навчальні плани, програми нав-

чання, методичні розробки і вказівки, програми курсів підвищення кваліфікації, 

розроблені методистами, яких залучали до роботи в інституті. Програми, схеми 

підвищення кваліфікації робочих за ступеневою системою на підприємствах МЧМ 

УРСР. Програми індивідуального та бригадного навчання машиністів для коксових 

цехів; майстрів по ремонту парових машин; майстрів електроремонтних цехів; 

піротехніків для підприємств «Головвторкольормету» Міністерства кольорової ме-

талургії СРСР. Доповіді, виступи директорів інституту на нарадах, конференціях. 

Довідки про стан виробничо-технічного та економічного навчання кадрів на під-

приємствах коксохімічної промисловості, «Укрвторчермета», «Укрголовтрусталі», 

«Укрголовметизу» МЧМ УРСР. Довідки про стан підвищення загальноосвітнього 

рівня працюючої молоді на підприємствах міст Дніпродзержинська, Дніпропет-

ровська, Марганца, Нікополя (1963). Брошури про передовий досвід робочих, про 

бригади комуністичної праці, які були видані за весь період існування інституту. 

Фінансові звіти. Штатні розклади. Кошториси витрат на утримання інституту. Відо-

мості нарахування зарплатні. Документи про роботу з кадрами.

Дніпропетровський фінансово-економічний коледж

Днепропетровский финансово-экономический колледж

Ф. Р-6536, 102 од. зб., 1978–1994 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Створений згідно наказу Міністерства фінансів УРСР від 7 червня 1977 р. № 91 «Про відкрит-

тя Дніпропетровського фінансового технікуму». Підпорядковувався Міністерству фінансів 

УРСР. У 1991 р. на базі технікуму створений Дніпропетровський фінансово-економічний ко-

ледж Міністерства фінансів України. Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 

1992 р. № 303 «Про акредитацію вищих навчальних закладів», наказу Міністерства просвіти 

України від 30 червня 1992 р. № 58 – було проведено ліцензування коледжу, після чого він 

став самостійним вищим навчальним закладом.

Накази з основної діяльності. Паспорт технікуму (1981–1985). Устав, затверд-

жений наказом Мінфіну УРСР (1986). Протоколи засідань педагогічної ради. Плани 

організаційної, навчально-виховної, методичної роботи технікуму. Перспективні пла-

ни розвитку на 1981–1985, 1986–1990 рр. Документи цільових комплексних про-

грам «Технікум» (30.08.1982), «Реформа» (на 1984–1990), «Комп’ютеризація» (на 

1985–1990), узгоджених на засіданнях педради. Звіти про роботу технікуму, Держав-

ної кваліфікаційної комісії. Акти комплексної перевірки роботи технікуму, що була 

проведена республіканською інспекцією середніх спеціальних навчальних закладів 

Мінвузу УРСР (листопад-грудень 1982). Статистичні звіти про чисельність учнів, роз-

поділ їх за курсами та спеціальностями, результати прийому до технікуму (1978/79–

1986/87). Штатні розклади. Фінансові звіти з пояснювальними записками.
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ТЕХНІКУМИ

Технікуми

Техникумы

62 фонди, 18423 од. зб., 1918–1941, 1943–1997 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови.

Діяльність установ простежується протягом 1918–1997 рр. Підпорядковувалися відповідним 

міністерствам і відомствам. Готували фахівців середньої ланки для різних галузей народного 

господарства.

Накази Міністерства важкого та транспортного машинобудування СРСР 

(ф. Р-4862), Міністерства чорної металургії УРСР (ф. Р-4888, 5575, 6110), Міністерс-

тва торгівлі УРСР (ф. Р-5657), Міністерства автомобільного транспорту (ф. Р-4887) 

Міністерства енергетики та електрифікації СРСР, управління кадрів і навчальних 

закладів Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти СРСР і УРСР (ф. Р-4831). 

Накази та розпорядження директорів. Статути технікумів. Протоколи засідань пе-

дагогічних рад, предметних комісій. Плани. Звіти про навчальну, культурно-масо-

ву, спортивну роботу. Методичні розробки. Акти обстеження діяльності технікумів. 

Проспект підручника з курсу «Економіка – організація і планування теплопоста-

чання промислових підприємств», розроблений викладачами Дніпродзержин-

ського металургійного технікуму (1958). Пояснювальна записка до сценарію кіно-

фільму «Дніпродзержинський металургійний технікум», який був поставлений в 

1972 р. (ф. Р-5575). Листування з Управлінням навчальними закладами Міністерс-

тва енергетики та електрифікації СРСР (ф. Р-6267), Міністерства автомобільного 

транспорту і шосейних доріг (ф. Р-4887). Статистичні звіти про чисельність учнів, 

склад спеціалістів з вищою та середньою спеціальною освітою. Штатні розклади. 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. Документи з особового складу.
Бабайківський зоотехнічний технікум управління сільськогосподарських навчальних за-

кладів, підготовки та перепідготовки кадрів Міністерства сільського господарства УРСР, 

ф. Р-5611, 86 од. зб., 1944–1969 рр.

Верхньодніпровський металургійний технікум управління кадрів і навчальних закладів Мініс-

терства кольорової металургії СРСР, ф. Р-6193, 132 од. зб., 1960–1975 рр.

Верхньодніпровський сільськогосподарський технікум бухгалтерського обліку Міністерства 

сільського господарства УРСР, ф. Р-5815, 211 од. зб., 1944–1979 рр.

Дніпродзержинський вечірній технікум промислового транспорту управління кадрів і нав-

чальних закладів Міністерства чорної металургії УРСР, ф. Р-6110, 80 од. зб., 1963–1973 рр.

Дніпродзержинський енергетичний технікум управління навчальних закладів Міністерства 

енергетики та електрифікації СРСР, ф. Р-6267, 69 од. зб., 1966–1973 рр.

Дніпродзержинський заочний хіміко-технологічний технікум Міністерства хімічної промисло-

вості СРСР, ф. Р-5508, 168 од. зб., 1961–1972 рр.

Дніпродзержинський індустріальний технікум управління кадрів і навчальних закладів Мініс-

терства промисловості будівельних матеріалів СРСР, ф. Р-5658, 246 од. зб., 1945–9167 рр.

Дніпродзержинський металургійний технікум, ф. Р-5575, 460 од. зб., 1934–1973 рр.

Дніпродзержинський технікум радянської торгівлі управління навчальних закладів Мініс-

терства торгівлі, ф. Р-5657, 152 од. зб., 1962–1973 рр.

Дніпродзержинський технологічний технікум, ф. Р-5983, 135 од. зб., 1962–1973 рр.

Дніпропетровський автотранспортний технікум Управління навчальних закладів Міністерс-

тва автомобільного транспорту УРСР, ф. Р-4887, 320 од. зб., 1944–1979 рр.

Дніпропетровський будівельний технікум управління керівних кадрів і навчальних закладів Мініс-

терства будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, ф. Р-4876, 1126 од. зб., 1944–1997 рр.

Дніпропетровський гірничий технікум, ф. Р-5549, 154 од. зб., 1944–1961 рр.

Дніпропетровський Державний технікум фізичної культури Комітету у справах фізичної куль-

тури і спорту при Раді Міністрів УРСР, ф. Р-3806, 495 од. зб., 1941, 1944–1989 рр.

Дніпропетровський зварювальний технікум ім. Є. Патона управління навчальних закладів 

Міністерства енергетики та електрифікації СРСР, ф. Р-5293, 180 од. зб., 1944, 1946–1969 рр.

Дніпропетровський кооперативно-фінансовий технікум, ф. Р-1113, 1 од. зб., 1926–1927 рр.

Дніпропетровський машинобудівний коледж, ф. Р-4862, 458 од. зб., 1958–1993 рр.

Дніпропетровський механіко-металургійний технікум управління кадрів і навчальних за-

кладів Міністерства чорної металургії УРСР, ф. Р-5941, 650 од. зб., 1966–1997 рр.

Дніпропетровський механічний технікум Міністерства загального машинобудування СРСР, 

ф. Р-6248, 325 од. зб., 1944–1987 рр.
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Дніпропетровський монтажний технікум управління керівних кадрів і навчальних закладів 

Міністерства монтажних і спеціальних будівельних робіт, ф. Р-5535, 631 од. зб., 1945–

1976 рр. 

Дніпропетровський ордену Трудового Червоного Прапору індустріальний технікум, ф. Р-4817, 

361 од. зб., 1937–1941, 1943–1968 рр.

Дніпропетровський політехнікум Головного управління науково-дослідницьких організацій 

Міністерства легкої промисловості СРСР, ф. Р-5334, 596 од. зб., 1958–1971, 1977 рр. 

Дніпропетровський промислово-економічний технікум Управління кадрів і навчальних за-

кладів Міністерства чорної металургії УРСР, ф. Р-4888, 316 од. зб., 1955–1991 рр.

Дніпропетровський радіоприладобудівний технікум управління кадрів і навчальних закладів 

Міністерства радіопромисловості СРСР, ф. Р-5890, 289 од. зб., 1962–1978 рр.

Дніпропетровський технікум землеустрою Головного управління підготовки кадрів Міністерс-

тва сільського господарства УРСР, ф. Р-4462, 434 од. зб., 1918–1930, 1944–1955 рр.

Дніпропетровський технікум підготовки робітників політичної просвіти, ф. Р-5501, 178 од. зб., 

1944, 1946–1972 рр.

Дніпропетровський технікум радянської торгівлі, Ф. Р-6556, 119 од. зб., 1976–1990 рр

Дніпропетровський технологічний технікум Державного комітету Ради Міністрів УРСР по хлі-

бопродуктам і комбікормової промисловості, ф. Р-6023, 150 од. зб., 1939–1968 рр.

Дніпропетровський технолого-економічний технікум, ф. Р-5608, 47 од. зб., 1962–1971 рр.

Дніпропетровський технікум автоматики і телемеханіки управління кадрів і навчальних за-

кладів Міністерства приладобудування, засобів автоматизації і систем управління СРСР, 

ф. Р-5548, 127 од. зб., 1961–1971 рр.

Дніпропетровський технікум залізничного транспорту Міністерства шляхів сполучення СРСР, 

ф. Р-5778, 233 од. зб., 1942–1972 рр.

Дніпропетровський технікум електрифікації сільського господарства Міністерства сільського 

господарства УРСР, ф. Р-5339, 154 од. зб., 1956–1975 рр.

Дніпропетровський технікум промислового транспорту, ф. Р-5942, 457 од. зб., 1955–1997 рр.

Дніпропетровський фінансовий технікум Міністерства фінансів УРСР, ф. Р-4241, 4266 од. зб., 

1918, 1922–1941, 1943–1957 рр. 

Дніпропетровський хіміко-механічний технікум управління кадрів і навчальних закладів 

Міністерства хімічної промисловості СРСР, ф. Р-4813, 597 од. зб., 1943–1991 рр.

Ерастівський сільськогосподарський технікум ім. С. Кірова управління сільськогосподарських 

навчальних закладів підготовки та перепідготовки кадрів Міністерства сільського господарс-

тва УРСР, ф. Р-5482, 305 од. зб., 1943–1980 рр.

Кам’янський робочий технікум ім. М. Арсенічева Катеринославського губернського відділу 

професійно-технічної освіти, ф. Р-5854, 5 од. зб., 1920–1923 рр.

Катеринославський практичний технікум, ф. Р-217, 113 од. зб., 1917–1921 рр.

Криворізький будівельний технікум Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії 

УРСР, ф. Р-6141, 248 од. зб., 1953–1976 рр.

Криворізький гірничо-економічний технікум управління кадрів і навчальних закладів Мініс-

терства чорної металургії УРСР, ф. Р-6398, 139 од. зб., 1962–1976 рр.

Криворізький гірничо-механічний технікум управління кадрів і навчальних закладів Мініс-

терства чорної металургії УРСР, ф. Р-6402, 145 од. зб., 1962–1976 рр.

Криворізький гірничий технікум управління кадрів і навчальних закладів Міністерства чорної 

металургії УРСР, ф. Р-6196, 175 од. зб., 1955–1975 рр.

Криворізький коксохімічний технікум Міністерства чорної металургії УРСР, ф. Р-6252, 

130 од. зб., 1964–1976 рр. 

Криворізький металургійний технікум управління кадрів і навчальних закладів Міністерства 

чорної металургії УРСР, ф. Р-6201, 130 од. зб., 1959–1972 рр.

Криворізький технікум гірничого транспорту управління кадрів і навчальних закладів Мініс-

терства чорної металургії УРСР, ф. Р-6397, 127 од. зб., 1963–1974 рр. 

Криворізький технікум громадського харчування управління кадрів і навчальних закладів 

Міністерства торгівлі УРСР, ф. Р-6197, 82 од. зб., 1962–1972 рр.

Криворізький технікум радянської торгівлі Міністерства торгівлі УРСР, ф. Р-6361, 45 од. зб., 

1963–1973 рр. 

Криворізький технікум рудничної автоматики Міністерства чорної металургії УРСР, ф. Р-6142, 

246 од. зб., 1944–1975 рр.

Марганецький гірничий технікум управління кадрів і навчальних закладів Міністерства чор-

ної металургії УРСР, ф. Р-6021, 128 од. зб., 1955–1971 рр.

Нікопольський заочний педагогічний технікум Наркомату просвіти УРСР, ф. Р-3591, 4 од. зб., 

1931–1933 рр.

Нікопольський металургійний технікум, ф. Р-5432, 246 од. зб., 1945–1979 рр.

Нікопольський технікум гідромеліорації і механізації сільського господарства, ф. Р-5213, 

348 од. зб., 1944–1976 рр.

Новомосковський ветеринарно-зоотехнічний технікум, с. Широке Новомосковського району 

Дніпропетровської області, ф. Р-4640, 229 од. зб., 1944–1972 рр.
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Новомосковський кооперативний технікум, ф. Р-4759 , 342 од. зб., 1957–1978 рр.

Новомосковський металургійний технікум управління кадрів і навчальних закладів Міністерства 

чорної металургії УРСР, ф. Р-4605, 49 од. зб., 1967–1972 рр.

Новомосковський радгосп-технікум управління сільськогосподарських закладів, підготов-

ки і перепідготовки кадрів Міністерства сільського господарства УРСР, ф. Р-6391, 84 од. зб., 

1973–1976 рр.

Павлоградський машинобудівний технікум управління кадрів і навчальних закладів Мініс-

терства хімічного і нафтового машинобудування СРСР, ф. Р-4845, 108 од. зб., 1956–1968 рр.

Павлоградський медичний технікум Народного Комісаріату охорони здоров’я УРСР, ф. Р-3491, 

72 од. зб., 1920–1921, 1930–1941 рр.

Придніпровський енергобудівний технікум управління навчальних закладів Міністерства 

енергетики і електрифікації СРСР, ф. Р-4831, 168 од. зб., 1956–1972 рр. 

Семенівський сільськогосподарський технікум, ф. Р-6477, 157 од. зб., 1927–1933 рр.

Тернівський індустріальний технікум управління кадрів і навчальних закладів Міністерства 

чорної металургії, ф. Р-6396, 70 од. зб., 1966–1976 рр.

Український заочний індустріальний технікум, м. Дніпропетровськ, ф. Р-5292, 523 од. зб., 

1955–1995 рр.

УЧИЛИЩА

Училища

Училища

26 фондів, 3943 од. зб., 1943–1997 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови.

Діяльність установ простежується протягом 1943–1997 рр. Підпорядковувалися відповідним 

міністерствам і відомствам. Готували фахівців середньої ланки для різних галузей народного 

господарства.

Накази міністерств, відомств, керівників училищ. Статути училищ. Протоко-

ли засідань педагогічних рад, державних предметних, та екзаменаційних комісій, 

методичних рад. Плани, звіти про навчально-виховну роботу, стан матеріальної 

бази, практику учнів. Навчальні програми, звіти викладачів, методичні розробки. 

Документи про проведення науково-методичних конференцій викладачів і клас-

них керівників, учнівських конференцій. Книги реєстрації видачі дипломів. Листу-

вання з Міністерствами, відомствами. Штатні розклади. Кошториси витрат, звіти 

про фінансово-господарську діяльність. Статистичні звіти про чисельність і склад 

учнів, розподіл їх за спеціальностями, молодих спеціалістів з вищою та середньою 

спеціальною освітою. Списки, характеристики учнів, викладачів, відомості про ви-

дачу зарплатні викладачам.
Дніпродзержинське державне музичне училище, ф. Р-6268, 79 од. зб., 1967–1973 рр.

Дніпродзержинське медичне училище, ф. Р-5509, 303 од. зб., 1944–1973 рр.

Дніпродзержинське педагогічне училище, ф. Р-5986, 88 од. зб., 1943–1956 рр.

Дніпропетровське державне музичне училище ім. Глінки, ф. Р-3842, 319 од. зб., 1940–1941, 

1944–1982 рр.

Дніпропетровське залізничне училище № 2, ф. Р-5711, 52 од. зб., 1948–1961 рр.

Дніпропетровське залізничне училище № 10, ф. Р-5712, 52 од. зб., 1962–1970 рр.

Дніпропетровське медичне училище, ф. Р-5502, 464 од. зб., 1954–1995 рр.

Дніпропетровське медичне училище № 2, ф. Р-5505, 62 од. зб., 1954–1959 рр.

Дніпропетровське медичне училище № 3, ф. Р-5507, 34 од. зб., 1953–1955 рр.

Дніпропетровське педагогічне училище, ф. Р-5287, 292 од. зб., 1943–1979 рр.

Дніпропетровське театральне училище, ф. Р-5993, 196 од. зб., 1938–1941, 1944–1976 рр.

Дніпропетровське художнє училище, ф. Р-3350, 314 од. зб., 1944–1997 рр.

Криворізьке державне музичне училище обласного управління культури, ф. Р-5869, 

84 од. зб., 1959–1970 рр.

Криворізьке медичне училище, ф. Р-6143, 206 од. зб., 1954–1972 рр.

Нікопольське медичне училище відділу охорони здоров’я обласної Ради депутатів трудящих, 

ф. Р-6271, 135 од. зб., 1962–1975 рр.

Нікопольське педагогічне училище обласного відділу народної освіти, ф. Р-5431, 206 од. зб., 

1944–1976 рр.

Павлоградське медичне училище відділу охорони здоров’я облвиконкому, ф. Р-4955, 

51 од. зб., 1961–1972 рр. 
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Професійно-технічні:

Миролюбівське середнє ПТУ № 3 обласного управління профтехосвіти, ф. Р-6171, 122 од. зб., 

1948–1975 рр.

Нікопольське середнє ПТУ № 34, ф. Р-6473, 171 од. зб., 1963–1979 рр.

Новомосковське кооперативне ПТУ, ф. Р-4758, 75 од. зб., 1944, 1949–1973 рр.

Новомосковське технічне училище № 2, ф. Р-6118, 53 од. зб., 1966–1971 рр.

Павлоградське ПТУ № 43, ф. Р-5534, 43 од. зб., 1969–1973 рр.

Першотравенське ПТУ № 40, ф. Р-5532, 46 од. зб., 1967–1975 рр.

Попаснянське сільське ПТУ № 2 обласного управління профтехосвіти, ф. Р-4639, 221 од. зб., 

1954–1975 рр.

Саксаганське сільське ПТУ № 7, ф. Р-5483, 229 од. зб., 1945–1979 рр.

Тернівське ПТУ № 41, ф. Р-5533, 46 од. зб., 1968–1975 рр.

ЗАКЛАДИ З ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРЕПІДГОТОВКИ КАДРІВ

Загальноосвітні школи, школи-інтернати і трудові політехнічні школи

Общеобразовательные школы, школы-интернаты и трудовые политехни-

ческие школы

15 фондів, 1784 од. зб., 1922–1975 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови.

Діяльність установ простежується протягом 1922–1975 рр. Підпорядковувалися міським і 

районним відділам народної освіти. Діти отримували початкову освіту, а в трудових політех-

нічних школах ще й спеціальність.

Постанови РНК УСРР про комплектування шкільних бібліотек. Накази та цир-

куляри Раднаркому СРСР, Наркомату просвіти, обласного, міських і районних від-

ділів народної освіти про висновки роботи шкіл, проведення перевірочних іспитів, 

розстановку педагогічних кадрів і ремонт шкіл, утворення при навчальних закла-

дах спеціального грошового фонду та порядок його витрачення. Накази з основної 

діяльності та особового складу. Протоколи засідань методичних нарад, педагогіч-

ної ради, класних керівників, шкільного комітету, батьківських зборів. Навчальні 

плани та зведення успішності. Плани методичної роботи. Статистичні звіти про стан 

шкіл, склад, рух і успішність учнів. Штатні розклади. Кошториси витрат. Відомості 

на видачу заробітної платні вчителям і технічному персоналу. Списки, характерис-

тики на учнів. Заяви про прийом до шкіл. Облікові картки, списки вчителів. 
Загальноосвітні:

Неповна середня школа № 10, м. Дніпропетровськ, ф. Р-2900, 89 од. зб., 1922–1937 рр.

Повна середня школа № 23, м. Дніпропетровськ, ф. Р-2902, 824 од. зб., 1923–1941 рр.

Середня школа № 1, м. Верхньодніпровськ, ф. Р-6067, 63 од. зб., 1945–1972 рр.

Середня школа № 28, м. Дніпропетровськ, ф. Р-2903, 284 од. зб., 1923–1940 рр.

Середня школа № 1, с. Широке Широківського району, ф. Р-5978, 25 од. зб., 1953–1969 рр.

Школи-інтернати:

Восьмирічна школа-інтернат, м. Верхньодніпровськ, ф. Р-6077, 25 од. зб., 1960–1970 рр.

Восьмирічна школа-інтернат, м. Новомосковськ, ф. Р-4607, 46 од. зб., 1960–1970 рр.

Восьмирічна школа-інтернат, м. Павлоград, ф. Р-5938, 49 од. зб., 1963–1969 рр.

Раєвська середня загальноосвітня школа-інтернат Синельниківського району, ф. Р-6168, 

70 од. зб., 1961–1974 рр.

Трудові політехнічні:

Булахівська з виробничим навчанням, ф. Р-5968, 49 од. зб., 1952–1970 рр.

Катеринославська № 24, ф. Р-3188, 21 од. зб., 1922–1927 рр., 

Марганецька № 2 ім. О. Горького, ф. Р-6115, 72 од. зб., 1947–1955, 1957–1969 рр.

Орловщанська з виробничим навчанням Новомосковського району, ф. Р-4635, 72 од. зб. 

1955–1969 рр.

Павлоградська восьмирічна № 1, ф. Р-5529, 95 од. зб., 1959–1969 рр.

Філіали інститутів підвищення кваліфікації

Филиалы институтов повышения квалификации

2 фонда, 694 од. зб., 1933–1940 рр. Описи. Каталог. Рос. мова.

Діяльність установ простежується протягом 1933–1940 рр. Проводили навчання керівних гос-
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подарчих кадрів та інженерно-технічних робітників з відривом і без відриву від виробництва. 

В 1940 р. філіали були ліквідовані.

Копії постанов Ради Народних Комісарів. Накази та розпорядження Нарко-

мату харчової промисловості, Наркомату постачання. Накази з особового складу 

філіалів. Протоколи засідань атестаційної та кваліфікаційної комісій, педагогічних 

і методичних нарад викладачів, різних секцій. Навчальні плани та програми. Штат-

ні розклади (Ф. Р-2892, 1939–1940). Списки, особові справи студентів, адміністра-

тивно-технічного і педагогічного персоналу.
Дніпропетровський філіал Всеукраїнського інституту підвищення кваліфікації господар-

ників і інженерно-технічних робітників Наркомату місцевої промисловості УРСР, ф. Р-2890, 

319 од. зб., 1934–1940 рр.

Дніпропетровський філіал Київського інституту підвищення кваліфікації керівних госпо-

дарських кадрів Народного Комісаріату харчової промисловості УРСР, ф. Р-2892, 375 од. зб., 

1933–1940 рр.

Дніпропетровський обласний інститут удосконалення кваліфікації вчителів

Днепропетровский областной институт усовершенствования квалифика-

ции учителей

Ф. Р-2886, 854 од. зб., 1939–1941, 1944–1969 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.

Заснований 25 грудня 1939 р. згідно постанови президії Дніпропетровського облвиконкому в 

результаті реорганізації обласного шкільного методичного кабінету.

У роки Другої Світової війни діяльність інституту була припинена.

Відновив діяльність у 1944 р. з безпосереднім підпорядкуванням обласному відділу народної 

освіти.

Під час окупації Дніпропетровщини значну кількість документів було знищено. Найбільш пов-

но представлена діяльність інституту за 1964–1970 рр.

Накази та циркулярні листи Наркомату просвіти УРСР, Міністерства просвіти 

УРСР і обласного відділу народної освіти. Накази з основної діяльності. Протоколи 

нарад співробітників інституту. Плани та звіти про роботу, навчальні плани. Пла-

ни роботи методичних кабінетів. Аналізи стану викладання предметів по школам 

області. Збірники доповідей вчителів, зроблені на обласних науково-практичних 

конференціях. Збірники статей, плакати, навчальні посібники, лекції видані інсти-

тутом. Список загальноосвітніх трудових політехнічних шкіл області, закріплених 

за базовими підприємствами (1961/62, 1965/66). Особові справи співробітників 

інституту з обліку кадрів. 

Український Центральний інститут підвищення кваліфікації і перепідго-

товки кадрів металургії, м. Дніпропетровськ

Украинский Центральный институт повышения квалификации и переподго-

товки кадров металлургии, г. Днепропетровск

Ф. Р-6498, 101 од. зб., 1987–1997 рр. Опис. Каталог. Укр., рос. мови. 

Наказом Міністерства чорної металургії СРСР від 5 червня 1986 р. № 705 Центральні курси 

підвищення кваліфікації інженерно-технічних робітників Міністерства чорної металургії були 

перетворені в Український філіал Центрального інституту підвищення кваліфікації керівників 

і спеціалістів чорної металургії Управління кадрів і навчальних закладів Міністерства чорної 

металургії СРСР.

На підставі Наказу Міністерства промисловості України від 17 серпня 1993 р. № 273 інститут 

перейменований в Український центральний інститут підвищення кваліфікації і перепідготов-

ки кадрів металургії.

У 1994 р., згідно з рішенням акредитаційної комісії, інституту видані ліцензії на право здійс-

нення освітницької діяльності і ліцензування підвищення кваліфікації та перепідготовки кад-

рів ІІІ рівня акредитації. 

Згідно наказу Президента України від 11.06.1996 р. № 412/96 «Про створення Академії митної 

служби України», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 вересня 1996 р. інститут 

був ліквідований.
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Накази Міністерства чорної металургії СРСР, УРСР, директора філіалу і ректора 

інституту з основної діяльності та особового складу. Протоколи засідань ради трудо-

вого колективу, Ради інституту, протоколи засідань кафедри економіки, організації 

управління виробництвом. Плани підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів. 

Відомості, звіти про діяльність інституту. Ліцензії про акредитацію інституту як вищого 

навчального закладу ІІІ рівня. Штатні розклади. Звіти фінансово-господарської діяль-

ності. Відомості нарахування зарплатні. Протоколи засідань профкому. 

Заклади по підготовці та перепідготовці кадрів

Организации по подготовке и переподготовке кадров

12 фондів, 3594 од. зб., 1920–1927, 1931–1936, 1944–1956 рр. Описи. Каталог. Укр., 
рос. мови.

Після 1917 р. на території Дніпропетровщини виникла мережа навчальних закладів різного 

рівня по підготовці фахівців для окремих галузей народного господарства. Кваліфікація ви-

пускників, терміни та форми навчання визначалися відповідними міністерствами та відомс-

твами, а також місцевими органами управління, яким вони підпорядковувалися. Ліквідовані у 

різні роки. На зміну їм прийшли навчальні заклади системи ремісничої, пізніше – професійно-

технічної освіти.

Накази керівників, вищестоящих організацій. Протоколи засідань контроль-

ної робочої комісії, загальних зборів співробітників і курсантів, педагогічних, ме-

тодичних, виробничих рад. Відомості про випуск спеціалістів, навчальні програми, 

плани. Листування з установами. Списки викладачів, слухачів. Кошториси витрат. 

Відомості нарахування зарплатні. Документи з особового складу. 
Дніпропетровський індустріальний робочий факультет Головного управління навчальних за-

кладів Наркомату важкої промисловості СРСР, ф. Р-3820, 18 од. зб., 1934–1936 рр. 

Дніпропетровська кінно-ковальська школа, ф. Р-2901, 13 од. зб., 1931–1934 рр.

Дніпропетровська однорічна школа по підготовці рахівників, бухгалтерів колгоспів обласно-

го управління сільського господарства, ф. Р-4032, 618 од. зб., 1952–1956 рр.

Дніпропетровська середня сільськогосподарська школа по підготовці керівників колгоспів 

обласного управління сільського господарства Міністерства сільського господарства УРСР, 

ф. Р-3965, 2513 од. зб., 1947–1956 рр.

Дніпропетровська спеціальна школа військово-повітряних сил, ф. Р-3840, 174 од. зб., 1944–

1955 рр.

Дніпропетровська школа медсестер дитячих професійних закладів обласного відділу охорони 

здоров’я, ф. Р-5506, 43 од. зб., 1944–1954 рр.

Дніпропетровська школа фабрично-заводського навчання № 31 обласного управління трудо-

вих резервів, ф. Р-3964, 43 од. зб., 1944–1948 рр.

Дніпропетровська школа фабрично-заводського навчання № 43 обласного управління про-

фесійно-технічної освіти, ф. Р-3962, 30 од. зб., 1944–1950 рр.

Дніпропетровська фельдшерсько-акушерська школа обласного відділу охорони здоров’я, 

ф. Р-5504, 119 од. зб., 1945–1954 рр.

Катеринославська професійно-технічна школа «Металіст» № 3 губернського відділу народної 

освіти, ф. Р-3212, 17 од. зб., 1920–1927 рр.

Робочий факультет при гірничому інституті, ф. Р-2896, 4 од. зб., 1932–1934 рр. 

Робітничий факультет Державного Університету, ф. Р-3316, 2 од. зб., 1938–1940 рр.

ПОЗАШКІЛЬНІ ЗАКЛАДИ

Дитячі садки і дитячі будинки

Детские сады и детские дома

4 фонди, 42 од. зб., 1930–1938, 1944, 1945 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.

Діяльність установ простежується протягом 1930–1938, 1944, 1945 рр. Безпосереднє керів-

ництво закладами дошкільного виховання (дитячі садки, дитячі будинки) здійснювали відділи 

народної освіти виконкомів місцевих і районних рад.

Постанова Ради Народних Комісарів УРСР про закупівлю продуктів лікарня-

ми, санаторіями та дитячими будинками; інструкції Наркомату охорони здоров’я 
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про проведення патронату дітей, інвентаризацію майна та матеріальних ціннос-

тей (ф. Р-3348). Протоколи загальних зборів співробітників ямбурзького будинку 

немовлят, робочої конфліктної комісії, засідань членів комісії з прийняття дітей 

в дитячий садок № 39 і загальних зборів батьків (1930), виробничих нарад спів-

робітників і засідань педагогічної ради дитячого садка. Листування з обласними, 

міським відділами охорони здоров’я. Історії розвитку дітей (1933), історії хвороб 

дітей ямбурзького дитячого будинку (1937). Акти передачі дітей батьками на вси-

новлення (1935–1937). Списки дітей ямбурзького, костромського дитячих будинків 

(1932–1934, 1945), дитячого садка № 39 (1936). Список співробітників ямбурзько-

го дитячого будинку, відомості на видачу заробітної платні. Книга реєстрації факту 

смерті (1936, 1937). Книга реєстрації дітей, відвідування дітьми дитячого садка 

№ 38 (1931 р.). Відомості на видачу заробітної платні службовцями садка № 38 

(1932, 1934). Кошториси витрат, відомості нарахування заробітної платні спів-

робітникам костромського дитячого будинку.
Дніпропетровський дитячий садок № 38 міського відділу народної освіти, ф. Р-2906, 5 од. зб., 

1931–1934 рр.

Дніпропетровський дитячий садок № 39 міського відділу народної освіти, ф. Р-3542, 8 од. зб., 

1930–1938 рр.

Костромський дитячий будинок відділу народної освіти виконкому Апостолівської районної 

Ради депутатів трудящих, ф. Р-3992, 4 од. зб., 1944, 1945 рр.

Ямбурзький дитячий будинок немовлят Дніпропетровського району, ф. Р-3348, 25 од. зб., 

1932–1938 рр.

Дніпропетровська евакуаційна приймальня безпритульних дітей 

Днепропетровская эвакуационная приёмная беспризорных детей

Ф. Р-2788, 4 од. зб., 1934–1935 рр. Опис. Каталог. Рос. мова.

Діяльність установи простежується протягом 1934–1935 рр. Підпорядковувалася міському 

відділу народної освіти.

Накази з особового складу та підстави до них. Картки обліку дітей.

Дніпропетровська обласна станція юних туристів

Днепропетровская областная станция юных туристов

Ф. Р-6471, 73 од. зб., 1950–1989 рр. Опис. Каталог. Рос., укр. мови.

Створена в 1946 р. як туристсько-екскурсійна станція. Підпорядкована відділу народної ос-

віти Дніпропетровського облвиконкому. В 1978 р. перейменована в станцію юних туристів. 

Складала методичні рекомендації з питань туристсько-екскурсійної та краєзнавчої роботи; 

готувала кадри з туризму, керівників гуртків, секцій, клубів; вела пропаганду туризму та 

краєзнавства серед вчителів, учнів, батьків; проводила масові заходи: походів-екскурсій, 

змагань, зльотів, олімпіад.

Накази директора станції з основної діяльності та особового складу. Прото-

коли засідань методичної та педагогічної рад. Плани та звіти про роботу станції, 

обласного дитячого туристського табору; розвиток туристсько-краєзнавчої та ек-

скурсійної роботи в області. Методичні рекомендації. Фінансові звіти. Штатні роз-

клади. Фотоальбом, присвячений роботі гуртків «пішого туризму» і «юний турист» 

за 1979–1980 навчальні роки. 

Павлоградська дитяча станція юних техніків

Павлоградская детская станция юных техников

Ф. Р-5527, 195 од. зб., 1947–1974 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.

Створена в 1945 р. під назвою Павлоградська дитяча технічна сільськогосподарська станція. 

В 1954 р. була перейменована в станцію юних техніків. Підпорядковувалася міському відділу 

народної освіти. 

Мала 17 гуртків: авіамодельний, автомодельний, автолюбительський, конструкторський, 

гурток картингістів, кіно-фото гурток, ракетомодельний, радіотехнічний, гурток автоматики, 
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судомодельний, УКХ(УКВ) зв’язок, гурток «Полювання на лисиць», технічного моделювання 

та фотогурток. 

Накази з основної діяльності та особового складу. Протоколи щорічного 

міського зльоту юних техніків, засідань педагогічних рад. Річні плани робіт. Відо-

мості про наявність технічних гуртків (1974–1975). Документи проведення міських 

і обласних змагань, святкового вечора, присвяченого 20-ти річчю з дня створен-

ня станції юних техніків (план проведення, списки доповідачів, доповіді) (1965). 

Книги відгуків і побажань відвідувачів виставок. Штатні розклади. Кошториси ад-

міністративно-управлінських витрат. Річні бухгалтерські звіти. Список викладачів 

на 1974–1975 навчальні роки.

Новомосковська дитяча станція юних натуралістів 

Новомосковская детская станция юных натуралистов

Ф. Р-5721, 35 од. зб., 1953–1967 рр. Опис. Каталог. Рос., укр. мови.

Відкрита в 1945 р. Підпорядковувалася міському відділу народної освіти. При станції працю-

вали гурток юних натуралістів, який займався вирощуванням сільськогосподарських культур 

на науково-дослідній ділянці, та гурток юних техніків, де робили діючі моделі сільськогоспо-

дарських машин.

З 1953 р. станція стає натуралістичною. Її працівники надавали консультації щодо проведен-

ня дослідів на ділянках, проводили семінари з біологами та хіміками шкіл міста, допомагали 

школам методичними розробками виготовлення наявних посібників: вологих препаратів, 

опудал, гербаріїв, а також проведенням традиційних свят, вечорів.

Протоколи засідань працівників станції, педагогічної Ради. Плани роботи 

станції, гуртків. Текстові звіти про роботу. Методичні розробки проведення до-

слідів. Документи зльоту юних мічурінців. Кошториси. Штатні розклади. Річні бух-

галтерські звіти.
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26. НАУКОВІ ТА ПРОЕКТНІ ІНСТИТУТИ

Всесоюзний ордена Трудового Червоного Прапора науково-дослідний і 

конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості, м. Дні-

пропетровськ

Всесоюзный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследователь-

ский и конструкторско-технологический институт трубной промышленнос-

ти, г. Днепропетровск

Ф. Р-4570, 4080 од. зб., 1930–1931, 1936, 1939–1941, 1943–1980 рр. Описи. Укр., рос. 
мови.

Створений в 1930 р. під назвою Дніпропетровський науково-дослідний інститут металів Все-

союзного об’єднання «Сталь», згодом підпорядковувався Головному управлінню трубної про-

мисловості Міністерства чорної металургії СРСР.

Науково-дослідна діяльність інституту направлена на розвиток і обслуговування трубної про-

мисловості СРСР. До його складу входили експериментально-виробничі майстерні, на базі 

яких в 1959 р. був організований дослідно-експериментальний завод, відділи, лабораторії, 

групи.

Накази та розпорядження з основної діяльності. Статут експериментально-

виробничої майстерні та додатки до нього (1950). Протоколи засідань науково-

технічної та редакційної ради. Виробничі плани та звіти. Теми науково-дослідних 

робіт. Збірники статей за темами «Про технічний прогрес трубної промисловості 

СРСР» (1962), «Трубне виробництво № 3» (1973). Дисертаційні справи (1966–1968). 

Техніко-економічний довідник «Трубне виробництво СРСР» (1966). Звіт про відряд-

ження до Італії, Венгрії, Польщі, Швеції, Германії, Англії, США (1967–1971). Штатні 

розклади. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні бухгалтерські 

звіти. Протоколи засідань профкому. 

Дніпропетровська філія державного інституту проектування металургій-

них заводів «Укрдіпромез» 

Днепропетровский филиал государственного института проектирования 

металлургических заводов «Укргипромез»

Ф. Р-2204, 1024 од. зб., 1931, 1932, 1934–1936, 1941–1987 рр. Описи. Укр., рос. мови.

У січні 1931 р. створене Дніпропетровське відділення державного інституту проектування 

металургійних та гірничорудних підприємств об’єднання «Сталь». У 1944 р. перетворений у 

філіал державного інституту проектування металургійних заводів «Діпромез». Підпорядкову-

вався Державному Союзному інституту проектування металургійних заводів «Діпромез» Нар-

комату чорної металургії СРСР, з 1946 р. – Міністерства металургійної промисловості СРСР, у 

1957–1958 рр. – відділу нової техніки і науково-дослідних робіт Держплану при Раді Міністрів 

України.

У 1958 р. реорганізований в Український державний інститут проектування металургійних за-

водів «Укрдіпромез», підпорядковувався Головному управлінню проектування підприємств 

чорної металургії «Головпроект» Міністерства чорної металургії СРСР.

Накази та розпорядження директора з основної діяльності. Креслення 

листопрокатного, залізопрокатного, рейкопрокатного цехів Сталінського заводу 

«Південсталь». Доповідна записка та креслення до проектів мідноливарного, чаву-

ноливарного, фасонно-сталеливарного цехів Дніпропетровського механічного за-

воду «С» (1931). Тематичні плани проектно-винахідницьких робіт, впровадження 

нової техніки. Річні звіти з основної діяльності та капітальним вкладенням. Штатні 

розклади адміністративно-управлінського та виробничого персоналу філіалу. Ха-

рактеристики на співробітників і листування із закладами і організаціями з особо-

вого складу (1932). Документи про роботу профкому.
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Дніпропетровська філія державного інституту проектування міст (Діпроград)

Днепропетровский филиал государственного института проектирования 

городов (Гипроград)

Ф. Р-2889, 3 од. зб., 1932–1934 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Діяльність установи простежується протягом 1932–1934 рр.

Робота інженера І. Скабалоновича з питання встановлення горизонту ґрун-

тових вод в районі правого та лівого берегів річки Дніпро після підпору греблею 

ДніпроГЕС (1932–1934).

Дніпропетровська філія Центрального науково-дослідного інституту 

«Проектстальконструкція»

Днепропетровский филиал Центрального научно-исследовательского инс-

титута «Проектстальконструкция»

Ф. Р-6323, 94 од. зб., 1939, 1943, 1946–1967 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Створений в серпні 1938 р. як Дніпропетровська державна проектна контора «Стальконструк-

ція» Народного Комісаріату будівництва СРСР. 

У 1944 р. перейменована в «Проектстальконструкція». З 1952 р. – Дніпропетровський філіал 

державного проектного інституту «Проектстальконструкція», з жовтня 1967 р. – Дніпро-

петровський філіал центрального науково-дослідного та проектного інституту будівель-

них металоконструкцій «ЦНДІпроектстальконструкція» Головного Управління будівельного 

проектування підприємств, будинків і споруд Держкомітету Ради Міністрів СРСР у справах 

будівництва. До його функцій входили роботи з проектування металевих будівельних конс-

трукцій промислових будівель і споруд.

Накази з основної діяльності. Положення про Дніпропетровське відділен-

ня державної союзної контори з проектування металевих споруд і заводів «Союз-

проектметалоконструкцій» (1939), Дніпропетровський філіал державного проект-

ного інституту «Проектстальконструкція» (1952, 1953). Тематичні плани. Плани по 

праці та заробітній платі. Звіти про виконання плану капітальних вкладень. Техніч-

ні звіти. Річні бухгалтерські звіти та пояснювальні записки до них. Штатні розкла-

ди. Кошториси адміністративно-господарських витрат. 

Дніпропетровська філія Харківської конструкторсько-проектної контори 

тресту «Південсантехмонтаж»

Днепропетровский филиал Харьковской конструкторско-проектной конто-

ры треста «Южсантехмонтаж»

Ф. Р-4233, 16 од. зб., 1946–1950 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Діяльність установи простежується протягом 1946–1950 рр.

Підпорядковувався Головсантехмонтажу Міністерства будівництва підприємств важкої індус-

трії СРСР.

Накази та розпорядження Дніпропетровського філіалу конструкторсько-

проектної контори. Протоколи виробничих нарад. Річний технічний звіт контори. 

Журнал реєстрації матеріалів бібліотеки (1949, 1950), проектної документації у 

зв’язку з ліквідацією.

Дніпропетровська філія Українського державного інституту проектування 

дорожного і транспортного господарства «Укрдіпродор»

Днепропетровский филиал Украинского государственного института про-

ектирования дорожного и транспортного хозяйства «Укргипродор»

Ф. Р-6180, 116 од. зб., 1951–1972 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створений в 1951 р. Вів роботу по проектуванню шляхів, штучних, громадських та автотранс-

портних споруд згідно з планом проектно-винахідницьких робіт.
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Накази Головного дорожнього управління при Раді Міністрів УРСР, які від-

носяться до діяльності філіалу (1951–1954). Накази та розпорядження з основної 

діяльності. Протоколи засідань технічної ради, ради науково-технічного товарис-

тва. Плани проектно-винахідницьких робіт і звіти про їх виконання; звіти про ро-

боту Криворізького та Полтавського проектно-винахідницьких відділень, респуб-

ліканського семінару «Підвищення якості проектно-винахідницьких робіт» (1971); 

надходження та впровадження у виробництво винаходів і раціоналізаторських 

пропозицій, первинної організації науково-технічного товариства (1970–1971), з 

праці та фонду заробітної платні, техніки безпеки. Фінансові плани та звіти. Штат-

ні розклади. Довідки та інформація про роботу з кадрами. Списки співробітників 

філіалу, представлених до нагород.

Дніпропетровська філія ордена Леніна науково-дослідного інституту шин-

ної промисловості

Днепропетровский филиал ордена Ленина научно-исследовательского ин-

ститута шинной промышленности

Ф. Р-5610, 706 од. зб., 1959–1972 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створений, згідно Постанови ЦК КПРС Ради Міністрів СРСР, від 23 липня 1958 р. № 795 і наказу 

Держхімкомітету від 16 березня 1959 р. № 143. Підпорядковувався Московському науково-

дослідному інституту шинної промисловості Міністерства нафтопереробної та нафтохімічної 

промисловості СРСР.

У період 1960–1965 рр. основним завданням філії було освоєння технологічних процесів і ма-

шин шинного виробництва на Дніпропетровському шинному заводі та узагальнення досвіду 

його роботи.

Згідно Постанови Ради Міністрів СРСР від 27 січня 1965 р. № 50 і наказу Держнафтохімкоміте-

ту від 24 червня 1965 р. № 382 філіал визначений базовою організацією для проведення нау-

ково-дослідних і експериментальних робіт щодо удосконалення та створення нових конструк-

цій шин для будівельно-дорожних, підйомно-транспортних і сільськогосподарських машин, 

самохідного рудничного транспорту та крупногабаритних автомобільних шин. 

Накази та розпорядження з основної діяльності та особового складу. Поло-

ження про філію (1959). Протоколи засідань вченої ради, технічних нарад і доку-

менти до них. Плани науково-дослідних робіт; звіти про роботу філії, лабораторії, 

виконання планів спільних з заводами дослідно-експериментальних робіт (1969, 

1970); плани впровадження нової техніки. Протоколи колоквіуму щодо розробки 

схеми технологічного процесу і устаткування для виробництва крупногабаритних 

шин. Статті співробітників філії, підготовлені до публікації. Звіти про надходження 

та впровадження у виробництво винаходів і раціоналізаторських пропозицій, під-

сумки огляду Всесоюзного хімічного товариства ім. Д. Менделєєва щодо виконан-

ня планів розробки та впровадженню у виробництво нової техніки (1967). Довід-

ки про роботу філії, яка проводилася разом із Волзьким шинним заводом (1964). 

Розрахунки необхідності шин для комплектації будівельно-дорожних, сільсько-

господарських машин і тракторів (1966–1970). Доповідь директора про роботу 

філіалу, виробництво шин для сільськогосподарських машин. Довідка про роботу 

щодо покращення якості крупногабаритних шин. Інформація про надання експо-

натів на ВДНГ СРСР (1967). Альбом основного технологічного устаткування Дніпро-

петровського шинного заводу (1963). Звіти про стан техніки безпеки, виконання 

планів капітального будівництва та капітальних вкладень. Штатні розклади та кош-

ториси затрат. Річні бухгалтерські звіти. Відомості нарахування заробітної платні. 

Статистичні звіти про чисельність та склад спеціалістів з вищою та се редньою спе-

ціальною освітою, роботу з кадрами, підбір і розстановку кадрів. Довідки, списки 

робітників філії, нагороджених медалями та позначками «Відмінник нафтопере-

робної промисловості СРСР» (1966–1968).
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Дніпропетровська філія Київського інституту автоматики Державного ко-

мітету чорної та кольорової металургії при Держплані СРСР

Днепропетровский филиал Киевского института автоматики Государствен-

ного института чёрной и цветной металлургии при Госплане СССР

Ф. Р-5879, 437 од. зб., 1960–1966 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створений згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 2 серпня 1960 р. № 1238. Підпоряд-

ковувався Держплану при Раді Міністрів УРСР; з 1961 р. – Дніпропетровському раднаргоспу, 

з 1964 р. – Придніпровському раднаргоспу, з 1965 р. – Державному комітету чорної та коль-

орової металургії при Держплані СРСР. Філіал був науково-дослідною та дослідно-конструк-

торською організацією з комплексної автоматизації виробничих процесів металургійних за-

водів Дніпропетровської та Донецької областей та гірничорудних підприємств Криворізького 

і Нікополь-Марганецького басейнів. Мав свої відділення на підприємствах металургійної і гір-

ничодобувної промисловості в містах Дніпродзержинську, Жданові, Кривому Розі, Нікополі. 

Накази та розпорядження з основної діяльності. Положення про філію, нау-

ково-технічну раду. Затверджена структура філіалу. Протоколи та документи до них 

науково-технічної ради та конференцій. Акти та документи до них здачі приладів та 

систем в дослідно-промислову експлуатацію. Тематичні плани та звіти про виконання 

плану науково-дослідних робіт. Наукові роботи (1961–1965). Плани з праці. Звіти 

про роботу, чисельність та склад спеціалістів з вищою та середньою спеціальною ос-

вітою. Штатні розклади. Кошториси адміністративно-господарських витрат.

Філія Українського проектного конструкторсько-технологічного інституту 

місцевої промисловості, м. Дніпропетровськ

Филиал Украинского проектного конструкторско-технологического инсти-

тута местной промышленности, г. Днепропетровск

Ф. Р-6543, 51 од. зб., 1969–1970, 1974–1990 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Створений в 1969 р. як філіал Центрального конструкторсько-технологічного відділення, з 

1975 р. – Центрального конструкторсько-технологічного бюро Міністерства місцевої про-

мисловості УРСР. З 1984 р. перейменований у філіал Українського проектного конструк-

торсько-технологічного інституту місцевої промисловості, з 1987 р. – науково-виробничого 

об’єднання «Промтехкомплекс» Міністерства місцевої промисловості УРСР.

Штатні розклади. Особові рахунки. Відомості нарахування заробітної платні.

Дніпропетровський науково-дослідний інститут геології, геологорозвіду-

вальні експедиції

Днепропетровский научно-исследовательский институт геологии, геолого-

разведывательные экспедиции

3 фонди, 46 од. зб., 1930–1941, 1949–1956 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створений в 1924 р. при Дніпропетровському гірничому інституті. В 1933 р. переданий дер-

жавному університету. Займався дослідженням місцевих паливних ресурсів, проводив геоло-

гічне вивчення запасів Криворізького та Марганецького рудних басейнів.

Експедиції входили до складу Укргеолтресту Міністерства чорної металургії СРСР, 

з 1954 р. – Міністерства чорної металургії УРСР. Займалися розвідкою корисних копалин на 

території України та Керченському півострові для підприємств Міністерства чорної металур-

гії. Ліквідовані в 1956 р. у зв’язку з закінченням запланованого комплексу геологорозвіду-

вальних робіт.

Положення про інститут (1941). Протоколи засідань гідрогеологічного сек-

тору; плани науково-дослідних робіт і звіти про їх виконання. Тематичні плани 

роботи інституту (1937–1941). Умови обробки палеонтологічного матеріалу, от-

риманого в Донбасі. Договори, кошториси, акти на виконання дослідних робіт 

(1940, 1941). Листування з Наркомпросом СРСР і науково-дослідними закладами 

про розвідування та добування корисних копалин на території області. Докумен-

ти (доповіді, записки, звітні баланси) про річні запаси залізних руд, флюсових 
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вапняків Керченської геологорозвідувальної партії (ф. Р-3977). Звіти про броню-

вання військовозобов’язаних запасу (ф. Р-3976). Акти передачі документальних 

матеріалів всередині експедиції, відбірні списки для знищення документів, що не 

мають наукового та практичного значення за 1955 р. (ф. Р-3976). Листування з Укр-

геолтрестом, Головгеологією Міністерства металургійної промисловості, з іншими 

організаціями з геологічних питань та роботи з кадрами (ф. Р-3977).
 Дніпропетровський науково-дослідний інститут геології, ф. Р-3995, 28 од. зб., 1930–1941 рр. 

 Дніпропетровська Центральна геологорозвідувальна експедиція, ф. Р-3976, 8 од. зб., 1955–

1956 рр. 

Керченська геологорозвідувальна партія, ф. Р-3977, 10 од. зб., 1949–1955 рр.

Науково-дослідний інститут оздоровлення і охорони праці в чорній мета-

лургії і коксохімії при ВЦРПС, м. Дніпропетровськ

Научно-исследовательский институт оздоровления и охраны труда в чёр-

ной металлургии и коксохимии при ВЦСПС, г. Днепропетровск

Ф. Р-2887, 208 од. зб., 1930–1940 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Створений в 1930 р., в 1933 р. реорганізований в Український інститут, в 1935 р. – у Всесоюз-

ний інститут охорони праці, який знаходився у віданні ВЦРПС. Діяльність інституту поширюва-

лася на заводи Дніпропетровської області, Донбасу і Уралу. Ліквідований в 1940 р.

Протоколи засідань Дніпропетровського міськвиконкому, міського експер-

тного бюро, редакційно-видавничої комісії інституту про покращення умов праці 

робочих на заводах, стан техніки безпеки і охорону праці в роки другої п’ятирічки 

(1937), видання наукових праць інституту. Інструкції щодо профілактики трав-

матизму, правил безпеки на підприємствах металургійної та металообробної 

промисловості (1930). Акти перевірки стану техніки безпеки і охорони праці на 

підприємствах міст Дніпропетровська, Макєївки і Артемівська (1932). Перелік 

науково-дослідних робіт, виконаних інститутом (1930–1933), проектів технічних 

удосконалень, виготовлених конструкторським бюро для подальшого впровад-

ження в металургійне виробництво. Наукові статті, підготовлені робітниками інс-

титуту. Доповідна записка про роботу інституту (1939). Кошториси витрат на про-

ведення науково-дослідних робіт (1939).

Дніпропетровський науково-дослідний інститут кадрів і організації праці 

чорної металургії 

Днепропетровский научно-исследовательский институт кадров и организа-

ции труда в чёрной металлургии

Ф. Р-2213, 6 од. зб., 1931–1933 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Діяльність інституту простежується протягом 1931–1933 рр. Підпорядковувався Головному 

Управлінню металургійної промисловості, Наркомату чорної металургії.

Листування з Всесоюзним об’єднанням «Сталь» щодо перевірки роботи ін-

ституту, допуску осіб до таємної роботи, списки військовозобов’язаних і науко-

вих співробітників. Список аспірантів, характеристики наукових співробітників 

і листування з Дніпропетровським військовим комісаріатом про звільнення ас-

пірантів від військової служби. Листування з таємною частиною заводу ім. Леніна, 

з органами міліції. 
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Дніпропетровський науково-дослідний інститут гідролізу рослинних від-

ходів сільського господарства 

Днепропетровский научно-исследовательский институт гидролиза расти-

тельных отходов сельского хозяйства

Ф. Р-4517, 39 од. зб., 1932–1941 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Діяльність установи простежується протягом 1932–1941 рр.

Протоколи засідань наукової ради. Тематичні плани. Звіти про проведені до-

сліди по гідролізу рослинних відходів сільського господарства. 

Дніпропетровський інститут епідеміології, мікробіології і гігієни ім. М. Га-

малія

Днепропетровский институт эпидемиологии, микробиологии и гигиены 

им. Н. Гамалия

Ф. Р-3972, 689 од. зб., 1927–1941, 1943–1965 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Створений в 1927 р., підпорядковувався Наркомату охорони здоров’я УРСР. Під час Другої Сві-

тової війни був евакуйований на Далекий Схід. У листопаді 1943 р. відновив свою діяльність 

в Дніпропетровську. Займався науково-дослідною роботою в області епідеміології, мікробіо-

логії і гігієни, виготовленням сироваток, вакцини інших бактерицидних препаратів. Ліквідо-

ваний в 1965 р.

Накази та розпорядження з основної діяльності. Положення про інститут 

(1954). Статут (1948, 1957). Протоколи наукових конференцій; засідань проблемної 

комісії та наукової ради; зборів колективу (1940, 1941, 1943–1964). Плани робо-

ти інституту та звіти про його виконання, роботи проблемної комісії. Довідки про 

результати перевірки виконання плану заходів щодо боротьби зі шлунково-кишко-

вими та паратифозними захворюваннями (1961, 1963), стану водопостачання, ка-

налізації та очищення води (1962). Плани наукових робіт і звіти про їх виконання, 

методичну допомогу робітникам охорони здоров’я (1961). Праці інституту, збірни-

ки рефератів і атестації до наукових робіт. Неопубліковані праці з питань водо-

постачання та санітарного стану комунальних об’єктів. Рецензії на наукові роботи. 

Фінансові плани. Звіти про виконання плану капітальних вкладень. Штатні розкла-

ди. Плани роботи з кадрами та звіти про їх виконання, підвищення кваліфікації ін-

женерно-технічних робітників і службовців; рух спеціалістів з вищою та середньою 

спеціальною освітою, чисельність адміністративно-управлінського персоналу. Акт 

обстеження інституту, проведеного комісією санітарно-бактеріологічного інститу-

ту Міністерства охорони здоров’я УРСР (1949).

Дніпропетровський науково-дослідний інститут гастроентерології

Днепропетровский научно-исследовательский институт гастроэнтэрологии

Ф. Р-6270, 233 од. зб., 1965–1973 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створений на підставі постанови Ради Міністрів УРСР від 19 грудня 1964 р. № 1244. Підпо-

рядковувався Міністерству охорони здоров’я УРСР. Займався вивченням клініки захворювань 

органів травлення, розробкою методів їх діагностики та лікування.

Накази з основної діяльності. Положення про інститут (1964). Протоколи засі-

дань вченої ради, нарад при директорі, проблемної комісії, наукових співробітників. 

Плани роботи вченої ради, науково-дослідних робіт, підготовки дисертаційних робіт, 

надання практичної та науково-методичної допомоги закладам охорони здоров’я 

УРСР. Методичні листи, розроблені співробітниками інституту, автореферати дисер-

тацій та відгуки на них. Доповіді та рукописи співробітників інституту, підготовлені до 

наукової конференції гастроентерологів (1969), симпозіуму «Клінічна фармакологія 

в гастроентерології» (1972), публікації в наукових медичних журналах (1967–1970). 
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Довідки про результати проведення науково-дослідницьких робіт, виконання 
операцій на шлунку з включенням дуодентального рефлектора (1965–1967), ро-
боту ради молодих вчених первинної організації «Знання» (1969–1971), підсум-
ки Все союзного громадського огляду медичних закладів (1971). Звіти про роботу 
інституту, його лабораторій, фінансово-господарську діяльність, роботу з кадра-
ми. Штатні розклади та кошториси адміністративно-управлінських витрат. Листу-
вання з Міністерством охорони здоров’я УРСР, науково-дослідними інститутами, 
поліклініками про розробку наукових проблем, застосування і апробування нових 

лікувальних препаратів (1973). 

Інститут чорної металургії , м. Дніпропетровськ

Институт чёрной металлургии, г. Днепропетровск 

Ф. Р-4594, 1549 од. зб., 1942–1991 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створений в грудні 1939 р. в системі Академії наук УРСР як самостійний науковий заклад. У 

1965 р. стає галузевим інститутом Міністерства чорної металургії СРСР.

Виконував науково-дослідницькі, дослідно-конструкторські, технологічні роботи в області 

виробництва чавуну, сталі, тонколистового і сортового прокату, металоведення та термічної 

обробки сталі, а також дослідження в області економіки, стандартизації, патентної та науко-

во-технічної інформації. 

Постанови, накази та розпорядження Ради Міністрів УРСР, АН УРСР, з основ-
ної діяльності. Паспорт інституту (1962). Протоколи засідань вченої ради. Довідки 
про роботу, найбільш важливі роботи, виконані інститутом; участь у виставці пе-
редового досвіду народного господарства УРСР (1958). Перспективний план роз-
витку науки в області чорної металургії (1959–1980). Порівняльний техніко-еко-
номічний аналіз розвитку чорної металургії СРСР, США, Японії, Англії, Німеччини і 
Франції за період з 1950 по 1962 рр. Документи проведення та доповіді делегатів і 
учасників І науково-технічної конференції молодих дослідників чорної металургії 
(1964). Анотації науково-дослідних робіт. Звіти з основної діяльності, про виконан-
ня плану науково-дослідницьких робіт, наукову діяльність інституту. Листування 
з Державним комітетом чорної та кольорової металургії при Раді Міністрів СРСР 
з питань металургії сталі, з Держкомітетом у справах винахідництва та відкриттів 
щодо винаходів, рекомендованих до впровадження. Фінансові звіти. Штатні роз-
клади. Кошториси витрат. Статистичні звіти про чисельність, склад і рух наукових 
кадрів. Документи про роботу профкому.

Науково-дослідний і дослідно-конструкторський інститут автоматизації 

чорної металургії, м. Дніпропетровськ

Научно-исследовательский и исследовательско-конструкторский институт 

автоматизации чёрной металлургии, г. Днепропетровск

Ф. Р-5880, 665 од. зб., 1966–1980 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Створений згідно з наказом Міністерства чорної металургії СРСР від 11 жовтня 1966 р. № 569 

на базі Дніпропетровського філіалу Інституту автоматики. Виконував завдання по проведен-

ню наукових досліджень, розробці та впровадженню у виробництво методів і засобів систем 

автоматизації для гірничодобувних і гірничо-збагачувальних підприємств, агломераційному 

та доменному виробництву, сортових прокатних станів, трубних заводів та енергоспоживання 

підприємств чорної металургії.

Рішення Головенерго Міністерства чорної металургії УРСР стосовно діяль-
ності інституту (1968). Накази та розпорядження по інституту. Протоколи засідань 
науково-технічної ради (1968–1975). Тематичні плани науково-дослідних робіт. 
Технічні завдання на розробку систем і засобів автоматизації. Розрахунки еко-
номічної ефективності від впровадження нової техніки. Довідки про виконання 
дослідницьких завдань інституту. Наукові роботи, реферати і анотації до них. Ро-

боти, висунені на Державну премію УРСР в галузі науки і техніки (1978). Відомості 
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про стан і перспективи оснащення галузей народного господарства засобами ав-

томатизації за напрямками, закріпленими за інститутом. Довідка про рівень ав-

томатизації металургійного виробництва в СРСР і пропозиції щодо покращення 

роботи інституту. Звіти про роботу інституту. Альбоми фотографій впровадження 

розробок (1972, 1973). Плани з праці та фінансам, звіти про їх виконання. Звіти 

з основної діяльності. Штатні розклади (1966–1970). Звіти про склад спеціалістів 

з вищою та середньою спеціальною освітою, чисельність співробітників інститу-

ту. Документи про нагородження співробітників інституту медалями ВДНГ СРСР 

(1970–1974). Протоколи засідань профкому.

Дніпропетровський державний проектний інститут «Придніпровський 

Промбудпроект»

Днепропетровский государственный проектный институт «Приднепров-

ский Промстройпроект»

Ф. Р-6135, 221 од. зб., 1930, 1943–1974 рр. Описи. Рос., укр. мови.

З 1930 р. існувала контора «Проектбуд» головної контори з будівельного проектування «Голов-

проект»; в 1944–1946 рр. мала назву Дніпропетровський промбудпроект Всесоюзної контори 

«Головбудпроект» Наркомбуду СРСР; з 1946 р. на підставі Постанови Ради Міністрів СРСР і 

наказу Міністра будівництва підприємств важкої індустрії СРСР реорганізована у Всесоюзний 

проектно-винахідницький трест «Придніпровський Промбудпроект». У 1953 р. трест перейме-

новано у Державний проектний інститут «Придніпровський Промбудпроект».

Основними функціями інституту були: розробка архітектурно-будівельної та санітарно-тех-

нічної частин проектів найбільш крупних промислових підприємств, будинків і споруд гірни-

чорудної промисловості, чорної та кольорової металургії; розробка схем генеральних планів 

промислових вузлів, а також схем упорядкування забудівлі існуючих промислових районів.

Накази з основної діяльності та особового складу. Звіти про технічну діяль-

ність інституту і капітальним вкладенням з пояснювальними записками до них. Те-

матичні плани проектно-винахідницьких робіт. Плани з праці та фонду заробітної 

платні. Штатні розклади. Кошториси адміністративно-господарських витрат.

Дніпропетровський державний проектно-винахідницький інститут «Дні-

продіпротранс»

Днепропетровский государственный проектно-изобретательский институт 

«Днепрогипротранс»

Ф. Р-4160, 348 од. зб., 1936–1943, 1944–1972 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створений в 1936 р. внаслідок злиття територіальних відділень Союзтранспроекту з проект-

ними відділами доріг.

У 1939 р. реорганізований у Дніпропетровське проектно-винахідницьке відділення «Союзтранс-

проекту», в 1951 р. – в Дніпропетровський Державний проектно-винахідницький інститут Мініс-

терства шляхів сполучення «Дніпродіпротранс», з 1954 р. – Міністерства транспортного будів-

ництва СРСР.

Накази Міністра шляхів сполучення СРСР і начальника «Головтранспроекту» 

про нагородження робітників інституту відзнаками «Ударнику Сталінського призо-

ву», «Відмінний будівельник». Накази начальника відділення (інституту) з основної 

діяльності (1948). Відомості про хід виконання робіт по проектуванню. Звіти та пояс-

нювальні записки до них з основної діяльності та капітальним вкладенням. Журнал 

реєстрації винаходів і раціоналізаторських пропозицій (1954–1956). Технічні звіти 

та фотоальбоми про роботу відділення (інституту). Листування з Союзтранспроек-

том, організаціями на залізничному транспорті з питань проектування. Звіти про 

роботу з кадрами. Списки робітників Дніпротранспроекту, які підлягали призову 

до Червоної Армії у випадку мобілізації (1937–1940). Штатні розклади. Документи 

про реевакуацію «Дніпротранспроекту» з м. Астрахані в м. Дніпропетровськ; акти 

про збитки, спричинені інституту нацистськими окупантами (1943–1944).
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Дніпропетровський державний проектний і проектно-конструкторський 

інститут (ДППКІ) «Електроважхімпроект»

Днепропетровский государственный проектный и проектно-конструкторс-

кий институт (ДППКИ) «Электротяжхимпроект»

Ф. Р-6462, 634 од. зб., 1951–1985 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Створений у 1951 р. як проектно-конструкторське управління, з 1953 р. Дніпропетровське 

відділення державного проектного інституту, з 1964 р. – Дніпропетровський спеціалізований 

державний проектний інститут «Електроважхімпроект».

Займався виконанням проектних і винахідницьких робіт по електричній частині і автоматиза-

ції промислових підприємств, розробкою типових проектів, прогресивних конструкцій, еле-

ментів електроустановок і впровадженням їх в промисловість і будівництво. 

Накази Міністерств будівництва підприємств важкої індустрії СРСР, будів-

ництва УРСР (1953), монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР (1963, 1964). 

Положення про Дніпропетровське відділення (1953). Статут Державного проектно-

го інституту (1972). Накази та розпорядження. Протоколи засідань технічної ради, 

секцій. Плани роботи технічної ради. Тематичні плани проектно-винахідницьких 

робіт і звіти про їх виконання. Доповіді про роботу інституту (1964, 1965). Звіт спів-

робітників інституту про відвідування міжнародної виставки «Хімія в промисло-

вості, будівництві та сільському господарстві» (1965). Тези доповідей, до семінарів 

і конференцій (1977–1980), рукописи статей співробітників (1981, 1983). Листу-

вання з Міністерствами чорної металургії СРСР, монтажних і спеціальних буді-

вельних робіт УРСР, «Укрголовелектромонтажем» про відрядження співробітників 

інституту за кордон (1968), з проектними інститутами, підприємствами і організа-

ціями про зміни і уточнення тематичного плану, виконання запитів, з інших питань. 

Фінансові плани. Штатні розклади. Кошториси витрат на утримання апарату управ-

ління. Звіти про виробничо-технічну, господарсько-фінансову діяльність, роботу 

з кадрами, пояснювальні записки до них. Статистичні звіти про надходження та 

впровадження раціоналізаторських пропозицій; чисельність і склад спеціалістів з 

вищою та середньою освітою.

Дніпропетровський державний інститут проектування шахт «Дніпродіпро-

шахт»

Днепропетровский государственный институт проектирования шахт «Дне-

прогипрошахт»

Ф. Р-6227, 266 од. зб., 1951–1981 рр., Опис. Рос., укр. мови.

Створений в 1951 р. Підпорядковувався Головному управлінню «Головшахтпроект» Міністерс-

тва вугільної промисловості СРСР. 

Розробляв проектну документацію для будівництва нових і реконструкції існуючих шахт, 

комплексної механізації і автоматизації виробничих процесів вугільних підприємств, а також 

займався розробкою перспектив розвитку вугільних районів Дніпропетровської та Донецької 

областей. 

Накази та розпорядження з основної діяльності та особового складу (з 

1962). Положення про інститут (1951). Протоколи засідань науково-технічної ради, 

всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів (з 1962). Документи щодо 

раціоналізації та винахідництва. Довідка про стан технічного рівня виробництва 

на підприємствах вугільної промисловості Дніпропетровської області (1972). Фі-

нансові плани. Звіти про роботу інституту, роботу з кадрами. Технічні звіти. Штатні 

розклади. Колективні договори. Протоколи засідань профкому. 
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Дніпропетровський Український державний проектний інститут «Металург-

автоматика»

Днепропетровский Украинский государственный проектный институт «Ме-

таллургавтоматика»

Ф. Р-6200, 203 од. зб., 1953–1974 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створений в жовтні 1960 р. на базі проектно-конструкторського бюро «Металургавтоматика» 

тресту «Променергоавтоматика» Міністерства будівництва УРСР під назвою проектно-конс-

трукторський інститут «Металургавтоматика», з лютого 1961 р. – проектний інститут «Мета-

лургавтоматика». Підпорядковувався Міністерству будівництва УРСР, з 1963 р. – Міністерству 

монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР. 

Розпорядження Міністерства будівництва УРСР стосовно діяльності інститу-

ту (1960–1961, 1971). Накази та розпорядження з основної діяльності. Статут інс-

титуту (1961). Протоколи нарад техради (1970–1974). Тематичні плани проект но-

винахідницьких робіт і довідки про їх виконання (1969–1974). Плани заходів щодо 

впровадження у виробництво наукової організації праці (НОП) і звіти про їх ви-

конання. Довідки про участь інституту у Всесоюзному та Республіканському огля-

дах-конкурсах НОП (1966, 1968, 1970), роботу економічних підрозділів інституту, 

виконання заходів щодо покращення якості проектної документації, раціональне 

використання робочого часу (1972), роботу групи народного контролю, проведен-

ня оглядів культури виробництва (1971–1974). Плани з праці та фонду заробітної 

платні, фінансові плани та звіти про їх виконання. Звіти про виробничо-технічну 

діяльність бюро та інституту (1953–1974). Штатні розклади (1971–1974). Коштори-

си на будівництво будинків і лабораторій бюро та інституту (1958–1959, 1961). Акт 

Державної комісії про прийом в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів 

(1962). Плани підвищення кваліфікації співробітників інституту, роботи з кадрами 

і звіти про їх виконання. Документи про роботу профкому. 

Проектно-конструкторський технологічний інститут, м. Дніпропетровськ

Проектно-конструкторский технологический институт, г. Днепропетровск

Ф. Р-4793, 462 од. зб., 1958–1977 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створений в 1958 р. Підпорядковувався Управлінню машинобудівної промисловості Дні-

пропетровського Раднаргоспу, з 1963 р. – управлінню розвитку металургійного машинобу-

дування Державного комітету важкого, енергетичного та транспортного машинобудування 

при Держплані СРСР, з 1966 р. – Головному управлінню металургійного машинобудування 

Міністерства важкого, енергетичного та транспортного машинобудування СРСР, з 1971 р. – 

знаходився у складі Дніпропетровського заводу металургійного устаткування як структурний 

підрозділ.

Накази та розпорядження з основної діяльності. Статут інституту (1958). 

Протоколи засідань технічної ради. Тематичні плани проектно-конструкторських і 

технологічних робіт, техпромфінплани. Довідки про хід змагання за звання «Удар-

ник комуністичної праці», роботу галузевої наради по металургійному машинобу-

дуванню. Звіти про виконання планів з праці, перехід на скорочений робочий день, 

капітальні вкладення, впровадження у виробництво нової техніки та передової 

технології, роботу з кадрами, преміювання передовиків виробництва. Листування 

з Міністерством важкого, енергетичного та транспортного машинобудування СРСР 

про виконання плану проектно-конструкторських робіт, введення нових умов оп-

лати праці. Фінансові плани та звіти. Документи з особового складу. Протоколи 

профспілкових конференцій і звітно-виборних зборів. 
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Дніпропетровське відділення державного інституту проектування заводів 

на транспорті «Діпрозаводтранс»

Днепропетровское отделение государственного института проектирования 

заводов на транспорте «Днепрозаводтранс»

Ф. Р-1485, 20 од. зб., 1932–1933 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Діяльність установи простежується протягом 1932–1933 рр.

Протоколи технічних нарад щодо проектування Луганського тролейбусного 

заводу, доповідна записка про стан проектування. Листування з Дніпропетровсь-

кою міськрадою, райвійськкоматом, зі спецчастиною міськвиконкому про допу-

щення до таємного листування. Списки військовозобов’язаних, які знаходяться 

на обліку на залізничному транспорті та співробітників відділення «Діпрозавод-

транс». Розпорядження директора «Діпрозаводтранс» про ліквідацію Дніпропет-

ровського відділення (1933).

Дніпропетровське міжобласне відділення Всесоюзної Державної технічної 

контори проектування, монтажу і обслуговування радіовузлів і радіоуста-

новок «Союзтехрадіо»

Днепропетровское межобластное отделение Всесоюзной Государственной 

технической конторы проектирования, монтажа и обслуживания радио-

узлов и радиоустановок «Союзтехрадио»

Ф. Р-3558, 117 од. зб., 1944–1951 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Діяльність установи простежується протягом 1944–1951 рр.

Накази з особового складу. Річні звіти про роботу відділення. Технічні про-

екти та генеральні кошториси на будівництво радіовузлів. Штатні розклади. Осо-

бові справи та відомості нарахування заробітної платні співробітникам контори.

Центральна науково-дослідна лабораторія тресту «Укрпластмас», м. Дні-

пропетровськ

Центральная научно-исследовательская лаборатория треста «Укрпласт-

масс», г. Днепропетровск

Ф. Р-4222, 35 од. зб., 1943–1949 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Діяльність установи простежується протягом 1943–1949 рр.

Підпорядковувалася Народному Комісаріату місцевої промисловості УРСР, а з 1946 р. – Мініс-

терству місцевої промисловості УРСР.

Збірник постанов і розпоряджень Уряду СРСР (1944). Накази, розпоряджен-

ня, інструкції Народного Комісаріату місцевої промисловості УРСР, Міністерства 

місцевої промисловості УРСР з адміністративно-господарських питань. Накази по 

Центральній лабораторії. Протокол виробничо-технічної наради. Річні звіти про 

роботу. Штатні розклади. Кошториси. Відомості нарахування заробітної платні.

Списки співробітників.

Центральне конструкторське бюро металургійного машинобудування, 

м. Дніпропетровськ

Центральное конструкторское бюро металлургического машиностроения, 

г. Днепропетровск

Ф. Р-3692, 121 од. зб., 1946–1958 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Діяльність установи простежується протягом 1946–1958 рр. Підпорядковувався відділу нової 

техніки та науково-дослідних робіт при Держплані Ради Міністрів УРСР.
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Накази та директиви Міністерства металургійної промисловості СРСР про 

скорочення витрат кольорових металів, використання бензолу (1948). Накази 

та розпорядження з основної діяльності. Тематичні плани та розрахунки об’єму і 

вартості проектно-конструкторських робіт. Звіти з основної діяльності з поясню-

вальними записками до них. Листування з Головмашчерметом і Міністерством 

чорної металургії СРСР про введення таємного діловодства, зберігання іноземної 

літератури, бронювання робочої сили; проектування металургійного заводу в Індії 

(1956). Штатні розклади. Кошториси адміністративно-господарських витрат.

Державне спеціалізоване конструкторське бюро автоматизації проекту-

вання, м. Дніпропетровськ

Государственное специализированное конструкторское бюро автоматиза-

ции проектирования, г. Днепропетровск

Ф. Р-6526, 93 од. зб., 1990–2001 рр. Опис. Рос., укр. мови. 

Створене в 1970 р. у складі конструкторського бюро «Дніпровське». В 1987 р. у складі КБ 

«Дніпровське» на підставі наказу Центрального науково-виробничого об’єднання «Вимпел» 

(м. Москва) створений підгалузевий центр автоматизації проектування ЦНВО «Вимпел», піз-

ніше виділений на окремий баланс і виведений зі складу КБ «Дніпровське», переведений в 

підпорядкування Міністерству промислового машинобудування України. Завданням бюро 

було створення науково-технічної документації для розробки системи автоматизованого ви-

робництва, автоматичної системи управління технічними виробами (АСУТВ), освоєння нових 

технологій в області радіоелектронної апаратури. В 1996 р. бюджетне фінансування припи-

нилося: постановою Арбітражного суду Дніпропетровської області у справі ДСКБАП визнане 

банкрутом і ліквідоване. Документи з основної діяльності, а також із таємною інформацією, 

були передані в архів Південного машинобудівного заводу.

Накази директора з особового складу. Особові рахунки по заробітній плат-

ні. Відомості нарахування заробітної платні.

Дніпропетровський Будинок науково-технічної пропаганди

Днепропетровский Дом научно-технической пропаганды

Ф. Р-5342, 310 од. зб., 1960–1967 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Створений 1 червня 1960 р. на підставі розпорядження Дніпропетровського Раднаргоспу від 

21 березня 1960 р. № 290-р, згідно постанови Ради Міністрів УРСР від 11 березня 1960 р. 

№ 306-р.

З 1963 р. підпорядковувався Придніпровському Раднаргоспу.

Займався організацією широкого обміну передовим виробничо-технічним досвідом, пропа-

гандою новітніх досягнень науки і техніки, наданням практичної допомоги підприємствам 

промисловості, будівництва і транспорту щодо впровадження передового досвіду та нової 

техніки. Ліквідований в 1971 р.

Постанови Ради народного господарства Дніпропетровського економічно-

го адміністративного району і Президії обласної ради профспілок про підсумки 

соціалістичних змагань робочих (бригад) провідних професій та майстрів підпри-

ємств (1963–1965). Протоколи засідань секцій. Документи Всесоюзного семінару 

в м. Ленінграді, Всесоюзної наради доменщиків і агломератників щодо обміну пе-

редовим досвідом на підприємствах Дніпропетровського раднаргоспу, республі-

канських семінарів, міжзаводської школи. Доповіді науково-технічних конферен-

цій, виступів на телебаченні на промислові теми (1963, 1966). 

Центральне бюро технічної інформації і пропаганди, м. Дніпропетровськ

Центральное бюро технической информации и пропаганды, г. Днепропетровск

Ф. Р-5341, 1353 од. зб., 1959–1972 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Центральне бюро технічної інформації (ЦБТІ) створено в 1959 р. 

Підпорядкувалося відділу кадрів і навчальних закладів Дніпропетровського Раднаргоспу, 

з 1965 р. Міністерству чорної металургії УРСР. Основними завданнями було: інформування 
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робітників управлінь і відділів, підприємств і організацій про новітні досягнення в області 

вітчизняної та закордонної техніки, технології, економіки і організації виробництва на під-

приємствах; методичне керівництво і надання практичної допомоги службам технічної інфор-

мації підприємств і організацій і контроль за їх діяльністю. З 1970 р. ЦБТІ стало називатися 

Центральне бюро технічної інформації та пропаганди. Кількість відділів значно зменшилася 

із-за їх об’єднання.

У зв’язку з ліквідацією у 1971 р. Будинку науково-технічної пропаганди на ЦБТІ були покладені 

функції наряду з технічною інформацією здійснювати та науково-технічну пропаганду.

Накази, положення про ЦБТІ і його відділи. Протоколи засідань методичної 

Ради, референтських груп. Документи про роботу комплексних бригад і міжзаводсь-

ких шкіл, конференцій, семінарів, нарад, оглядів конкурсів. Порівняльно-аналітична 

інформація основних техніко-економічних показників виконання плану підприємс-

твами МЧМ УРСР і документи про виставкову роботу. Рукописи переліків найбільш 

цінних винаходів, впроваджених на підприємствах Придніпровського раднаргоспу. 

Довідки, звіти, інформація про відрядження спеціалістів до Польщі з метою вивчення 

роботи по науково-технічній інформації та пропаганді. Листування з організаціями з 

питань науково-технічної інформації та пропаганди. Звіти про роботу ЦБТІ. Штатні 

розклади. Кошториси витрат.Фінансові звіти. Відомості нарахування заробітної плат-

ні. Документи про нагородження учасників виставок ВДНГ.

Всесоюзний науково-дослідний інститут безпеки праці в гірничорудній 

промисловості, м. Кривий Ріг

Всесоюзный научно-исследовательский институт безопасности труда в гор-

норудной промышленности, г. Кривой Рог

Ф. Р-6424, 155 од. зб., 1964–1975 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Розпочав діяльність на базі Криворізького філіалу інституту гірничої справи ім. М. Федорова. 

На підставі наказу Голови Державного комітету чорної та кольорової металургії при Держплані 

СРСР від 13 червня 1964 р. № 120 реорганізований в науково-дослідницький інститут венти-

ляції, знепилювання і очищення повітря на підприємствах металургійної промисловості. 

У 1968 р. перейменований в науково-дослідний інститут вентиляції та очищення повітря на 

гірничорудних підприємствах (НДІрудвентиляція), в 1971 р. реорганізований у Всесоюзний 

науково-дослідний інститут безпеки праці в гірничорудній промисловості чорної металургії з 

підпорядкуванням Головному управлінню гірничорудної промисловості Міністерства чорної 

металургії СРСР. 

Займався проведенням теоретичних і експериментальних досліджень, розробкою, створен-

ням і впровадженням у виробництво засобів і способів вентиляції, боротьбою з пилом; роз-

витком теорії рудничної і промислової вентиляції; розробкою нових методів і приладів конт-

ролю за станом атмосфери.

Статут інституту (1964, 1971). Накази та розпорядження з основної діяль-

ності. Протоколи засідань вченої ради, науково-технічної ради. Плани науково-

дослідних робіт. Координаційні плани науково-дослідних і дослідно-промислових 

робіт. Плани з праці, фонду заробітної платні, капітального будівництва. Звіти про 

наукову діяльність інституту, роботу з кадрами. Фінансові плани. Штатні розклади. 

Кошториси витрат на виробництво науково-дослідницьких робіт.

Криворізький науково-дослідний гірничорудний інститут 

Криворожский научно-исследовательский горнорудный институт

Ф. Р-6390, 546 од. зб., 1939–1942, 1946–1975 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Створений на підставі постанови Ради Народних Комісарів СРСР від 11 лютого 1933 р. 

№ 445. Підпорядковувався Наркомату важкої промисловості СРСР, головному управлінню 

рудної промисловості, пізніше Головному виробничому управлінню гірничорудних підпри-

ємств Міністерства чорної металургії УРСР. Займався науковим забезпеченням залізорудної 

та марганцевої промисловості.

Накази та розпорядження з основної діяльності та особового складу. Прото-

коли технічних нарад тресту «Кривбасруда» та інституту. Перспективні плани нау-
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ково-дослідних робіт. Плани випуску валової та товарної продукції, використання 
нової техніки на гірничорудних підприємствах. Тематичні плани науково-дослід-
них робіт. Довідка про впровадження результатів досліджень і розробок у вироб-
ництво (1959–1965). Довідки про стан патентно-ліцензійної роботи (1959–1975). 
Аналіз техніко-економічних показників роботи залізорудних підприємств Кривба-
су (1966–1974). Звіти про наукову діяльність інституту, участь в ІV Міжнародному 
гірничому конгресі в м. Мадриді (1970). Фінансові плани. Штатні розклади. Звіти 
про роботу з кадрами. Статистичні звіти про виконання плану розвитку та впро-
вадження нової техніки, випуску продукції; норм і витрат палива, теплоенергії та 
електроенергії, чисельність і склад спеціалістів з вищою та середньою спеціаль-

ною освітою. Документи про роботу профкому.

Криворізький науково-дослідний і проектний інститут збагачення і агло-

мерації руд чорних металів

Криворожский научно-исследовательский и проектный институт обогаще-

ния и агломерации руд чёрных металлов

Ф. Р-6395, 418 од. зб., 1956–1975 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Створений в 1956 р. Підпорядковувався Головному управлінню по проектуванню підприємств 

чорної металургії МЧМ СРСР. Декілька разів змінював свою підвідомчість.

У 1986 р. інститут призначений головним проектним інститутом збагачення і окомкування 

рудної сировини та центральним науково-дослідним інститутом з питань збагачення руд чор-

них металів.

Основними задачами було проектування будівництва нових підприємств, реконструкція та 

розширення діючих підприємств із збагачення і агломерації рудної сировини; виконання ви-

нахідницьких, науково-дслідних робіт і впровадження їх у виробництво.

Накази та розпорядження з основної діяльності та особового складу. Про-
токоли засідань технічної ради проектної та наукової частин. Перспективні плани 
розвитку найважливіших науково-дослідних і дослідницьких робіт. Тематичні та 
координаційні плани проектно-винахідницьких і науково-дослідних робіт. Плани 
з праці та фонду заробітної платні. Звіти про виконання плану науково-дослідних 
робіт, роботу проектної частини. Звіти з виробничо-фінансової та основної діяль-
ності з пояснювальними записками до них. Фінансові звіти по капітальним вкла-
денням. Статистичні звіти про чисельність і склад робітників управління, надход-
ження і впровадження винаходів і раціоналізаторських пропозицій. Листування 
з Металургнііпроектом при Держплані СРСР, з Управлінням гірничодобувної про-
мисловості Дніпропетровського Раднаргоспу з питань змін і уточнень контрольних 

цифр плану. Штатні розклади.

Криворізький державний інститут проектування підприємств залізорудної 

промисловості «Кривбаспроект»

Криворожский государственный институт проектирования предприятий 

железорудной промышленности «Кривбаспроект»

Ф. Р-6453, 343 од. зб., 1939, 1944–1974 рр.Опис. Рос., укр. мови.

Створений на базі проектної контори Південнорудного тресту в 1931 р.

З 1933 р. став називатися «Кривбаспроект».

У 1951 р. постановою Ради Міністрів СРСР виділений в самостійний державний проектний ін-

ститут з проектування залізорудних підприємств Криворізького басейну Міністерства чорної 

металургії СРСР.

Накази та розпорядження з основної діяльності. Протоколи засідань нау-

ково-технічної ради та ї ї секцій. Тематичні плани науково-винахідницьких робіт. 

Довідки про технічну діяльність інституту. Плани з праці. Акт прийому-передачі ін-

ституту в підпорядкування Міністерства чорної металургії СРСР (1968). Звіти з ви-

робничо-фінансової та основної діяльності з пояснювальними записками до них. 



375

Статистичні звіти про виконання плану проектних і винахідницьких робіт. Штат-

ні розклади. Звіти про роботу з кадрами. Протоколи засідань профкому, звітно-

виборного профспілкового зібрання.

Криворізький державний інститут проектування і конструювання машин 

для гірничорудної промисловості «Діпрорудмаш»

Криворожский государственный институт проектирования и конструиро-

вания машин для горнорудной промышленности «Гипрорудмаш»

Ф. Р-6254, 210 од. зб., 1954–1975 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Організований на підставі постанови Ради Міністрів СРСР від 6 травня 1954 р. № 836. Під-

порядковувався Головному управлінню гірничого машинобудування Міністерства важкого, 

енергетичного і транспортного машинобудування СРСР.

Основним завданням було проектування, конструювання та виготовлення дослідних зразків 

машин і механізмів для гірничорудної промисловості; розгляд і підготовка пропозицій по ко-

ординації галузевих науково-дослідницьких і проектно-конструкторських робіт; внесення 

пропозицій з питань організації, методичного керівництва патентно-ліцензійної роботи на 

підприємствах галузі.

Накази та розпорядження з основної діяльності. Тематичні плани проект-

но-конструкторських і експериментальних робіт. Перспективні плани роботи 

інституту. Плани з праці та фонду заробітної платні. Журнали реєстрації заявок 

на винаходи. Звіти про виконання плану науково-дослідницьких і проектно-конс-

трукторських робіт; про роботу з кадрами. Статистичні звіти про виконання плану 

з праці, чисельність апарату управління і розподіл всіх працюючих по займаним 

посадам. Штатні розклади. Кошториси витрат на утримання апарату управління. 

Протоколи засідань профкому.
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27.  КУЛЬТУРА

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРОЮ

Обласний відділ у справах мистецтв виконкому Дніпропетровської облас-

ної Ради депутатів трудящих

Областной отдел по делам искусств исполкома Днепропетровского област-

ного Совета депутатов трудящихся

Ф. Р-4361, 43 од. зб., 1944–1955 рр. Опис. Рос. , укр. мови.

Створений у 1944 р. Підпорядковувався облвиконкому і Комітету у справах мистецтв при Раді 

Міністрів УРСР. Ліквідований в червні 1953 р. у зв’язку з утворенням обласного управління 

культури. Керував роботою театрів, філармоній, кінотеатрів, музичних шкіл та інших установ 

мистецтва.

Накази з основної діяльності. Протоколи, стенограми нарад і зібрань акти-

ву робітників мистецтва, комітетів у справах мистецтв. Репертуарні плани театрів 

і філармоній. Річні звіти про роботу музеїв, бібліотек області. Акти, доповіді про 

обстеження творчої та експлуатаційної діяльності театрів, філармоній, музичних 

колективів і цирків. Фотокартки і описи проектів пам’ятників. Облікові картки на 

історичні і археологічні пам’ятники. Статистичні звіти роботи художньої самодіяль-

ності. Листування з обкомом, облвиконкомом щодо роботи культпросвіт закладів, 

капіталовкладень в будівництво. Штатні розклади. Річні бухгалтерські звіти.

Дніпропетровський обласний відділ у справах культурно-освітньої роботи 

Днепропетровский областной отдел по делам культурно-образовательной 

работы

Ф. Р-4360, 67 од. зб., 1944–1952 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створений в 1945 р. на базі сектора політико-виховної роботи обласного відділу народної 

освіти. Керував культурно-масовою роботою серед населення, діяльністю закладів культури. 

Займався організацією, зберіганням історичних та археологічних пам’яток на території об-

ласті. Ліквідований у червні 1953 р. у зв’язку з утворенням обласного управління культури.

Накази комітету у справах мистецтв УРСР. Протокол засідання журі облас-

ного огляду художньої самодіяльності, присвяченого 10-річчю возз’єднання ук-

раїнського народу (1949). Річний звіт технікуму культосвітробітників (1944–1945). 

Звіти про роботу культурно-освітних закладів області, районних будинків культу-

ри, обласних і районних бібліотек, Криничанського райвідділу культури. Стеног-

рами обласної наради бібліотечних робітників, художників і художнього активу. 

Акти прийому будівель закладів культури. Статистичні звіти про роботу клубів в 

області та районах (1951). Листування щодо проектування пам’ятників в області. 

Кошториси підвідомчих організацій. Річні бухгалтерські звіти. Заходи щодо підбо-

ру, розстановки та виховання кадрів (1952). Списки пам’ятників по області, які охо-

роняють місцеві організації державної влади (1946–1956).

Управління культури виконавчого комітету Дніпропетровської обласної 

Ради народних депутатів (об’єднаний фонд)

Управление культуры исполнительного комитета Днепропетровского об-

ластного Совета народных депутатов (объединённый фонд)

Ф. Р-4359, 2880 од. зб., 1953–1987 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Створено відповідно до постанови Президії Верховної Ради УРСР від 10 квітня 1953 р. № 818. 

Керувало роботою міських та районних відділів культури, культурно-освітніх і мистецьких за-

кладів на території області. 



377

Накази з основної діяльності. Протоколи засідань художньої ради у спра-

вах мистецтв (1953, 1968), нарад і конференцій культосвітробітників (1959, 1960), 

стенограми ІІ республіканської науково-методичної конференції з питань ефек-

тивності культосвітроботи, засідань ради у справах культурного будівництва 

(1953–1962, 1965, 1967–1968). Плани, звіти про роботу міських та районних від-

ділів культури, музеїв, обласних бібліотек, філармонії, театрів, клубних закладів, 

музичних шкіл і училищ, парків культури та відпочинку. Документи про огляд 

і роботу колективів художньої самодіяльності та театрів народної творчості, на-

родних університетів культури, філармонії та театрів, проведення обласних свят 

пісні і танцю, організацію художніх виставок; підготовку до Декади української лі-

тератури та мистецтв в м. Москві (1959–1960), проведення фестивалю радянської 

музики «Дніпропетровська весна» (1966). Репертуарні плани театрів. Навчальні 

плани курсів керівників художньої самодіяльності, обласних семінарів робітників 

культпросвітзакладів. Інформація, довідки та листування про виконання поста-

нов ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, наказів Міністерства культури УРСР про підго-

товку до святкування знаменних дат, розвиток закладів культури області за роки 

Х п’ятирічки (1976–1980). Текстові звіти культурно-освітницького, театрального, 

художнього та музичних училищ і шкіл за 1984–1985 рр. міст Дніпропетровська, 

Дніпродзержинська, Кривого Рогу. Аналізи роботи клубних закладів і бібліотек. 

Паспорти народних музеїв і кімнат-музеїв (1966, 1972). Виробничо-фінансові пла-

ни. Штатні розклади. Річні бухгалтерські звіти. Списки пам’ятників історії та куль-

тури, могил воїнів, які звільняли міста і села області. Списки державних і народних 

музеїв, меморіальних комплексів, пам’ятників, пам’ятних подій, видатних людей, 

що народилися, працювали чи були поховані в межах області.

Міські та районні відділи культурно-освітньої роботи та міські і районні 

відділи культури

Городские и районные отделы культурно-образовательной работы, а также 

городские и районные отделы культуры

46 фондів, 3420 од. зб., 1944–1980 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Починаючи з 1944 р. функціонували відділи у справах культурно-освітньої роботи при міськ- і 

райвиконкомах. Після організації у 1953 р. обласного управління культури вони були реор-

ганізовані, на їх базі створені відділи культури виконавчих комітетів міських рад. Підпорядко-

вувалися відділу у справах культурно- просвітньої роботи, а з 1953 р. – управлінню культури 

облвиконкому. Керували роботою культурно-освітніх закладів, розвитком художньої само-

діяльності та народної творчості, збереженням пам’яток культури і архітектури на території 

області.

Рішення обласного, міськ- і райвиконкомів, облуправління культури. Прото-

коли засідань міжвідомчих рад по культурі. Плани та звіти про культурно-освітни-

цьку роботу, розвиток художньої самодіяльності та народної творчості; матеріаль-

но-технічний стан районних і сільських будинків культури, клубів, бібліотек, 

кінотеатрів. Програми в сценарії святкових заходів; звіти про роботу по охороні 

пам’яток історії і архітектури. Виробничо-фінансові плани. Кошториси видатків, 

звіти про фінансово-господарську діяльність.
Міські культурно-освітньої роботи:

Дніпродзержинський, ф. Р-5864, 15 од. зб., 1950–1952 рр.

Дніпропетровський, ф. Р-5311, 44 од. зб., 1945–1952 рр.

Криворізький, ф. Р-5329, 16 од. зб., 1950–1952 рр.

Нікопольський, ф. Р-5684, 17 од. зб., 1944–1952 рр.

Міські відділи культури:

Дніпродзержинський, ф. Р-5987, 221 од. зб., 1953–1975 рр.

Дніпропетровський, ф. Р-5312, 230 од. зб., 1953–1969 рр.

Криворізький, ф. Р-4855, 140 од. зб., 1953–1973 рр.

Орджонікідзевський, ф. Р-4868, 43 од зб., 1965–1973 рр.

Павлоградський, ф. Р-5495, 54 од. зб., 1970–1973 рр.
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Районні культурно-освітньої роботи:

Васильківський, ф. Р-4760, 19 од. зб., 1945–1952 рр.

Криничанський, ф. Р-4596, 8 од. зб., 1946–1952 рр.

Межівський, ф. Р-5419, 9 од. зб., 1948–1952 рр.

Нікопольський, ф. Р-5433, 32 од. зб., 1946–1952 рр.

Новомосковський, ф. Р-4625, 2 од. зб., 1953 р.

Павлоградський, ф. Р-5232, 16 од. зб., 1949–1952 рр.

Перещепинський, ф. Р-4727, 22 од. зб., 1946–1952 рр.

Петриківський, ф. Р-5278, 17 од. зб., 1949–1952 рр.

Покровський, ф. Р-4347, 33 од. зб., 1944–1953 рр.

П’ятихатський, ф. Р-5480, 8 од. зб., 1946–1951 рр.

Синельниківський, ф. Р-5398, 14 од. зб., 1949–1952 рр.

Солонянський, ф. Р-6350, 11 од. зб., 1946–1952 рр.

Томаківський, ф. Р-6315, 16 од. зб., 1948–1952 рр.

Царичанський, ф. Р-4698, 8 од. зб., 1951–1952 рр.

Районні відділи культури: 

Апостолівський, ф. Р-5295, 65 од. зб., 1953– 971 рр. 

Васильківський, ф. Р-4761, 186 од. зб., 1953–1965 рр. 

Верхньодніпровський, ф. Р-4743, 149 од. зб., 1953–1962, 1965–1973 рр. 

Дніпропетровський, ф. Р-4627, 4 од. зб., 1955–1958 рр. 

Криворізький, ф. Р-6313, 106 од. зб., 1965–1973 рр. 

Криничанський, ф. Р-4644, 203 од. зб., 1953–1975 рр. 

Лихівський, ф. Р-6070, 15 од. зб., 1953–1958 рр. 

Межівський, ф. Р-5420, 73 од. зб., 1953–1975 рр. 

Нікопольський, ф. Р-5434, 127 од. зб., 1953–1977 рр. 

Новомосковський, ф. Р-4619, 148 од. зб., 1953–1976 рр. 

Павлоградський, ф. Р-5233, 118 од. зб., 1953–1970 рр. 

Перещепинський, ф. Р-4726, 23 од. зб., 1953–1959 рр. 

Петриківський, ф. Р-4905, 49 од. зб., 1954–1961 рр. 

Петропавлівський, ф. Р-5716, 59 од. зб., 1958–1973 рр. 

Покровський, ф. Р-5829, 127 од. зб., 1954–1962, 1965–1980 рр. 

П’ятихатський, ф. Р-5479, 286 од. зб., 1953–1975 рр. 

Синельниківський, ф. Р-5399, 180 од. зб., 1953–1977 рр. 

Солонянський, ф. Р-6355, 38 од. зб., 1953, 1955–1959, 1964–1972 рр. 

Софіївський, ф. Р-5752, 38 од. зб., 1965–1969 рр. 

Томаківський, ф. Р-6316, 85 од. зб., 1953–1974 рр.

Царичанський, ф. Р-4695, 157 од. зб., 1953–1972 рр.

Широківський, ф. Р-5266, 124 од. зб., 1965–1973 рр.

Щорський, ф. Р-4963, 65 од. зб., 1953–1963 рр.

Дніпропетровське обласне управління і районні відділи кінофікації 

Днепропетровское областное управление и районные отделы кинофикации

4 фонди, 1161 од. зб., 1944–1988 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Обласне управління створене в жовтні 1943 р. як управління кінофікації Міністерства кіне-

матографії УРСР. У 1953 р. реорганізоване у відділ кінофікації, з 1959 р. – відділ кінофікації 

та кінопрокату Дніпропетровського обласного управління культури, з 1963 р. – управління 

кінофікації виконкому обласної ради депутатів трудящих. Управлінню підпорядковувалися 

районні відділи кінофікації.

Накази з основної діяльності. Перспективні плани розвитку кіномережі та 

кінообслуговування населення. Річні плани розвитку та експлуатації мережі кіно-

фікації, капітальних вкладень, показу кінофільмів, проведення технічних занять 

кіномеханіків міських кінотеатрів. Річні звіти, відомості, доповіді про роботу уп-

равління, кінотеатрів, районних відділів культури про виконання плану з праці, 

експлуатації кіноустановок. Звіти з основної діяльності та пояснювальні записки 

до них районних дирекцій кіномережі Дніпропетровської області. Стенограми об-

ласної ради директорів кінотеатрів, відділень кінопрокату і завідуючих відділами 

культури. Довідка про досвід роботи дирекції об’єднаних кінотеатрів «Родина-

Панорама», документи огляду-конкурсу на кращий шкільний кінотеатр, на кращу 

експлуатацію кінотехніки.
Управління кінофікації виконавчого комітету Дніпропетровської обласної Ради депутатів тру-

дящих, ф. Р-5048, 1132 од. зб., 1947–1988 рр.
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Відділи:

Апостолівський районний, ф. Р-4021, 2 од. зб., 1944–1945 рр.

Верхньодніпровський міський, ф. Р-5310, 14 од. зб., 1948, 1950–1953 рр.

Петриківський районний, ф. Р-5264, 13 од. зб., 1944–1951 рр.

Дніпропетровська обласна контора з прокату кінофільмів 

Днепропетровская областная контора по прокату кинофильмов

Ф. Р-6388, 290 од. зб., 1943, 1946, 1947, 1949, 1960, 1963–1976 рр. Опис. Рос., укр. 
мови.

Створена в листопаді 1943 р., з 1953 р. перейменована в обласну контору по прокату кінофільмів. 

У січні 1959 р., згідно наказу Міністерства культури СРСР, об’єднана з відділом кінофікації та кі-

нопрокату обласного управління культури. В 1963 р. почала діяти на госпрозрахункових засадах. 

Підпорядковувалася Головному управлінню Головкінопрокату у справах кінемотографії при РНК 

СРСР, з 1953 р. – Головному управлінню кінофікації та кінопрокату Міністерства культури СРСР, 

з 1957 р. перейшла у республіканське підпорядкування. З 1963 р. була підвідомчою установою 

Держкомітету Ради міністрів УРСР по кінемотографії, займалася пропагандою і рекламуванням, а 

також створенням умов для зберігання і обліку кінофільмів.

Накази та розпорядження з основної діяльності. Довідки, інформація та 

листування з Головним управлінням кінофікації та кінопрокату про виконання по-

станови Ради Міністрів УРСР від 02. 02. 1973 р. «Про стан і заходи подальшого 

покращення кінообслуговування сільського населення». Зведені плани розвитку 

кіномережі. Експлуатаційні плани кіноустановок державних і профспілкових кіно-

мереж. Плани заходів, інформація та довідки покращення роботи кінопрокатних 

організацій області, підготовки до святкування 200-річчя м. Дніпропетровська 

(1976). Звіти про роботу контори, відділень кінопрокату, експлуатацію повномет-

ражних художніх фільмів. Довідки про хід проведення фестивалю сільськогоспо-

дарських фільмів (1954). Довідки, списки, заходи, графіки проведення третього 

Всесоюзного кінофестивалю науково-популярних фільмів, який проходив в м. Дні-

пропетровську в травні 1967 р. Статистичні звіти про роботу контори та відділень 

кінопрокату. Штатні розклади. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. 

УСТАНОВИ КУЛЬТУРИ

Дніпропетровське регіональне відділення Міжнародного фонду «Відрод-

ження»

Днепропетровское региональное отделение Международного фонда «Воз-

рождение»

Ф. Р-6510, 13 од. зб., 1993–1999 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Зареєстроване рішенням Дніпропетровської облдержадміністрації від 23 червня 1993 р. № 15. 

У 1995 р. перейменоване в регіональне відділення Міжнародного фонду «Відродження», діяль-

ність охоплює територію Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської областей. Основний 

вид діяльності – благодійність. Відділення здійснювало фінансівання проектів і програм, направ-

лених на розвиток демократичного гуманітарного суспільства, сприяло ознайомленню світової 

спільноти з українською культурою, наукою, просвітою і захистом навколишнього середовища; 

організовувало поїздки громадян України в зарубіжні країни для навчання, стажування, вивчення 

досвіду в центрах науки, культури і бізнесу. Ліквідоване в 1999 р.

Накази директора з особового складу. Відомості нарахування заробітної 

платні робітникам відділення.

Дніпропетровське обласне лекційне бюро 

Днепропетровское областное лекционное бюро

Ф. Р-4126 , 75 од. зб., 1944–1955 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Створене на підставі наказу Міністра культури УРСР від 22 лютого 1944 р. № 222-3с. Підпоряд-
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ковувалося відділу народної освіти облвиконкому, з 1953 р. – управлінню культури облвикон-

кому. Займалося лекційно-пропагандистською роботою серед населення.

Рішення облвиконкому з питань діяльності лекційного бюро. Накази з ос-

новної діяльності. Протоколи нарад і зібрань активу робітників бюро. Зведені річні 

плани, звіти про діяльність лекційного бюро. Рецензії на лекції. Штатні розклади. 

Кошториси адміністративно-господарських і управлінських витрат. Річні бухгал-

терські звіти. Розрахункові відомості на видачу зарплатні робочим і службовцям.

Обласні бібліотеки

Областные библиотеки

2 фонди, 1991 од. зб., 1944–1975 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Відновили діяльність в 1944 р. Підпорядковуються управлінню культури Дніпропетровського 

облвиконкому. 

Статут бібліотеки ім. Жовтневої революції (1966). Постанови міжбібліотеч-

ної ради обласного управління культури, протоколи засідань обласної міжвідомчої 

ради з питань бібліотечної роботи (1965–1973). Положення про міжбібліотечний 

абонемент, бібліотечне учнівство для підготовки робітників сільських бібліотек, 

порядок вилучення із масових бібліотек застарілої літератури (1955), раду бібліоте-

ки, раду районних, міських і сільських бібліотек (1956), об’єднану методичну раду 

(1959), районну бібліотеку (1962), огляд роботи бібліотек області. Плани, звіти, 

довідки, огляди про роботу обласної та районних бібліотек. Документи республі-

канського огляду бібліотек області, обласного зльоту переможців Всесоюзного ог-

ляду бібліотек, доповіді розширеного ювілейного засідання обласної міжвідомчої 

ради з питань бібліотечної роботи, присвяченого підсумкам бібліотечного будів-

ництва, діяльності бібліотек в області за останні 50 років; довідка про проведення 

науково-практичної конференції. Документи обласного конкурсу за звання «Біб-

ліотека відмінної праці». Методико-бібліографічні матеріали, тематичні підбірки 

літератури, списки літератури до «Календарів пам’ятних дат», плани читацьких 

конференцій і літературних вечорів (1955–1956). Аналізи довідково-бібліогра-

фічної та краєзнавчої роботи, рекомендації сільським бібліотекам (1958–1964), 

покажчики книг, виданих в Дніпропетровській області. Навчальні плани курсів по 

підготовці робітників сільських бібліотек, інформації про обласні семінари робіт-

ників сільських бібліотек. Альбом-естафета «Бібліотеки області». Штатні розкла-

ди. Кошториси витрат. Фінансові звіти. Акти збитків, спричинених бібліотекам на-

цистськими окупантами під час Другої Світової війни.
Дніпропетровська обласна бібліотека для дітей, ф. Р-4652, 1002 од. зб., 1944–1975 рр.

Дніпропетровська обласна бібліотека ім. Жовтневої революції, ф. Р-5861, 989 од. зб., 1936, 

1943–1973 рр.

Дніпропетровський художній музей

Днепропетровский художественный музей

Ф. Р-3169, 24 од. зб., 1922–1939 рр. Опис. Рос. мова.

Діяльність закладу простежується протягом 1922–1939 рр.

Накази з адміністративно-господарських питань (1937). Циркуляри та вказів-

ки комітету краєзнавства з питань організації виставки, екскурсійної справи. Збір-

ник центральних державних реставраційних майстерень «Питання реставрації». 

Протоколи засідань окружної інспекції та політичної просвіти, загального зібрання 

художників міста, адміністративно-наукової наради, засідань виставкового комі-

тету, тимчасової наради музею, засідань групи облнаросвіти по реорганізації екс-

позиційного фонду. Річні та квартальні звіти музею. Звіт про роботу Всеукраїнської 

художньої виставки. Листування з художниками, замовлення у відділ передплат-
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них і періодичних видань (1922–1926). Кошториси витрат. Штатні розклади. Спис-

ки співробітників музею (1924–1927).

Музеї

Музеи

2 фонди, 247 од. зб., 1944–1973 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Відновили діяльність у 1944 р. Знаходяться у віданні Управління культури облвиконкому. Зби-

рають, вивчають, експонують, популяризують пам’ятники матеріальної та духовної культури.

Плани, звіти про роботу музеїв. Інформація, довідки про наявність і рух екс-

понатів, науково-дослідницьку роботу, надання методичної та практичної допомо-

ги музеям і музейним кімнатам; заходи щодо покращення стану охорони, обліку 

і складання документації пам’ятників археології, історії і культури області, пок-

ращення охорони пам’ятників, встановлених меморіальних дошок. Довідка про 

створення народних музеїв на металургійному заводі ім. Дзержинського, Баглей-

ському і Дніпродзержинському коксохімічних заводах, музейних кімнат в металур-

гійному та індустріальному технікумах (1970). Відомості про історію виникнення 

музею історії м. Дніпродзержинська, фонди, експозиції, штати, бюджет музею 

(1967). Листування з Дніпропетровським обласним управлінням культури, музея-

ми і архівами країни про збір і наукову обробку експонатів, науково-дослідну ро-

боту, хід виконання умов Всесоюзного огляду роботи музеїв. Річні бухгалтерські 

звіти. Штатні розклади. Кошториси витрат. План з праці.
Державний музей історії міста Дніпродзержинська, ф. Р-380, 124 од. зб., 1959–1972 рр.

Нікопольський краєзнавчий музей ім. М. Ломоносова, ф. Р-5948, 123 од. зб., 1944–1973 рр. 

Дніпропетровська обласна філармонія

Днепропетровская областная филармония

Ф. Р-4491, 576 од. зб., 1944–1997 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Створена в 1944 р. Підпорядковувалася обласному відділу у справах мистецтв, з 1953 р. – уп-

равлінню культури облвиконкому. Займалась організацією концертної діяльності професій-

них виконавців і колективів.

Накази з основної діяльності та особового складу. Протоколи засідань ху-

дожньої ради. Плани творчі, репертуарні, виробничо-фінансові, звіти про діяль-

ність філармонії. Програми та плани концертів симфонічного оркестру, естрадних 

концертів, лекторських груп. Довідки, відомості, інформація про обслуговування 

філармонією комсомольських будівництв, проведення свята мистецтв народів 

СРСР в м. Дніпропетровську (1969), роботу симфонічного оркестру, художньо-ес-

тетичне виховання дітей та юнацтва, проведення свята «Трудової слави» в містах 

області (1962–1966), масової театралізованої виставки на стадіоні «Металург», 

присвяченої 20-річчю Перемоги над Германією (1965), 200-річчю м. Дніпропет-

ровська (1976), фестивалю радянської музики «Дніпровська весна» (1966). Листу-

вання з Міністерством культури УРСР і гастрольбюро про організацію концертів.

Театри

Театры

5 фондів, 971 од. зб., 1930–1977 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Підпорядковуються Дніпропетровському обласному управлінню культури. Обслуговують міс-

та і села Дніпропетровської області, ведуть гастрольну діяльність.

Постанови колегії Міністерства культури УРСР, секретаріату ЦК ЛКСМУ, пре-

зидіуму Республіканського комітету профспілки працівників культури, бюро Дніп-

ропетровського міському Компартії України та виконкому міської Ради депутатів 

трудящих. Накази Міністерства культури УРСР, управління культури облвиконкому 
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стосовно діяльності театрів. Наказ Президіуму Верховної Ради УРСР від 14 березня 

1968 р. про нагородження театру ім. Т. Шевченка Почесною грамотою та привітання 

від закладів та організацій колективу театру у зв’язку із 50-річчям його створення. 

Накази по театрам. Устави театрів. Протоколи засідань художньої Ради, виробни-

чих нарад. Місячні, річні плани роботи. Репертуарні плани театрів. Книги записів 

відгуків глядачів про спектаклі. Почесні грамоти Управління культури, обласного 

і міського відділів народної освіти про нагородження театру ляльок, вітальні листи 

колективу театру у зв’язку з 25-річчям (1965). Афіші театру (1965). Режисерські та 

суфлерські екземпляри п’єс, що поставили в театрі ім. Т. Шевченка (1935, 1938–

1965). Документи, списки бригад, листування, відгуки про роботу фронтових бригад 

театру (1943–1944), шефську роботу (1956), роботу конкурсної комісії. Експозицій-

ний план виставки «Перший театр Української Радянської республіки ім. Т. Шевчен-

ка», присвячений 50-річчю театру. Анотації на п’єси, поставлені театром. Програми 

спектаклів театральних сезонів, репертуарні плани, режисерські записи про робо-

ту артистів на репетиціях і спектаклях, стенограми обговорення спектаклів в театрі 

ім. М. Горького, рецензії, конференції глядачів в театрі, суфлерські екземпляри п’єс. 

Звіти про шефську роботу театру над клубами, сільськими будинками культури, довід-

ки про навчально-творчу роботу з молоддю. Статистичні звіти про чисельність і склад 

спеціалістів з вищою та середньою спеціальною освітою. Плани по праці. Фінансові 

звіти. Виробничо-фінансові плани та звіти театрів. Звіти про роботу з кадрами. Спис-

ки творчого складу театру ім. Т. Шевченка.
Державний російський драматичний театр ім. М. Горького, м. Дніпропетровськ, ф. Р-4465, 

153 од. зб., 1941–1975 рр.

Державний український музично-драматичний театр ім. Т. Шевченка, м. Дніпропетровськ, 

ф. Р-4470, 725 од. зб., 1930–1994 рр.

Обласний театр ляльок , м. Дніпропетровськ, ф. Р-6202, 107 од. зб., 1939–1970 рр.

Російський драматичний театр ім. Т. Шевченка, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 

ф. Р-6204, 42 од. зб., 1953, 1955–1972 рр.

Український театр юного глядача ім. Ленінського Комсомолу, м. Дніпропетровськ, ф. Р-6206, 

96 од. зб., 1969–1977 рр.

Дніпропетровський обласний Будинок народної творчості

Днепропетровский областной Дом народного творчества

Ф. Р-4545, 509 од. зб., 1944–1963, 1965, 1967–1972 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Створений на підставі постанови виконкому Дніпропетровської обласної Ради депутатів тру-

дящих від 14 травня 1944 р. № 43. Підпорядковувався відділу у справах мистецтв облвиконко-

му, з 1945 р. – відділу культпросвіт закладів, з 1953 р. – управлінню культури облвиконкому. 

Здійснював методичне і творче керівництво колективами художньої самодіяльності.

Накази з основної діяльності (1968–1972). Протоколи виробничих нарад ме-

тодистів, засідань художньої ради, зібрань активу художньої самодіяльності, огля-

ду агіткультбригад, огляду-конкурсу драматичних колективів, агіткультбригад.

Плани, звіти, довідки, інформація про роботу (1944–1972). Програми семі-

нарів по підвищенню кваліфікації директорів будинків культури, керівників ко-

лективів художньої самодіяльності, танцювальних гуртків. Репертуарні плани 

та програми концертних виступів гуртків, творчих звітів самодіяльних компози-

торів. Документи про підготовку до участі в республіканському конкурсі сільської 

художньої самодіяльності УРСР (1963), в театральній «Золотій осені». Рецензії на 

експонати обласних виставок образотворчого мистецтва та музичні композиції, 

оригінали творів самодіяльних композиторів і поетів і рецензії на них. Положення 

про районні театри народної творчості (1963). Інформація та відомості про кіль-

кість колективів художньої самодіяльності в області, їх діяльність. Списки клубів, 

які отримали звання «Клуб відмінної роботи» і списки колективів художньої са-

модіяльності, представлених на присвоєння звання «народних». Річні фінансові 

звіти. Штатні розклади. Кошториси витрат.
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Палац культури студентів ім. Ю. Гагаріна, м. Дніпропетровськ 

Дворец культуры студентов им. Ю. Гагарина, г. Днепропетровск

Ф. Р-4511, 45 од. зб., 1952–1961 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Створений в 1952 р. Основна робота направлена на організацію гуртків художньої самодіяль-

ності для студентів міста і проведення культмасових заходів.

Плани, підсумки роботи художньої самодіяльності. Журнал обліку культма-

сових заходів. Афіши та реклами (1957–1961). Альбом зразків білетів (1958–1961). 

Фотоальбом. Річні фінансові звіти. Штатні розклади. Кошториси витрат.

Агітаційний пункт при станції Чаплино Катеринославської залізниці 

Агитационный пункт при станции Чаплино Екатеринославской железной 

дороги

Ф. Р-4431, 1 од. зб., 1921 р. Опис. Рос. мова.

Діяльність установи простежується протягом 1921 р.

Роздаточні відомості на видачу жалування співробітникам пункту.

Дитячі музичні школи

Детские музыкальные школы

4 фонди, 328 од. зб., 1946–1977 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Підпорядковуються міським відділам культури. Надають загальну музичну освіту, готують 

найбільш обдарованих дітей до вступу в музичні училища.

Рішення обласних і районних виконкомів щодо діяльності Синельниківської 

школи. Накази з основної діяльності та особового складу. Положення про Сине-

льниківську музичну школу. Протоколи засідань педагогічної Ради, батьківських 

зборів, методичних комісій. Плани, звіти про роботу шкіл, плани навчально-вихов-

ної роботи. Протоколи вступних, перевідних, випускних іспитів. Штатні розклади, 

кошториси витрат адміністративно-управлінського персоналу. Річні бухгалтерські 

звіти. Акти ревізії фінансово-господарських витрат. Розрахункові відомості нара-

хування зарплатні. Книги реєстрації учнів шкіл. Списки робітників Павлоградської 

школи.
Апостолівська, ф. Р-5886, 42 од. зб., 1951–1969 рр.

Нікопольська, ф. Р-6474, 116 од. зб., 1946–1977 рр.

Павлоградська, ф. Р-5525, 122 од. зб., 1947–1973 рр.

Синельниківська, ф. Р-5754, 48 од. зб., 1962–1971 рр.

АРХІВНІ УСТАНОВИ

Дніпропетровське окружне архівне управління

Днепропетровское окружное архивное управление

Ф. Р-2079, 16 од. зб., 1926–1930 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Створено у 1926 р. Підпорядковувалося окрвиконкому та Центральному архівному управлін-

ню УСРР. У жовтні 1930 р. у зв’язку з ліквідацією округу реорганізоване у міське. Займалося 

відбором на зберігання і утилізацію документів дореволюційних відомств і ліквідованих ра-

дянських установ.

Розпорядження, інструкції Центрального архівного управління про вико-

ристання документів. Листування про ведення таємного діловодства, надання 

дові док з особового складу. Плани та звіти про роботу. Акти прийняття докумен-

тів на державне зберігання. Список промислових та торгівельних підприємств з 

англійським капіталом, які існували на території Катеринославської губернії до 

1917 р.
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Архівний відділ виконкому Дніпропетровської обласної Ради народних де-

путатів

Архивный отдел исполкома Днепропетровского областного Совета народ-

ных депутатов

Ф. Р-268, 1916 од. зб., 1932–1943, 1944–1988 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створений у 1932 р., мав назву Архівне Управління виконкому Ради робітничих, селянських 

та червоноармійських депутатів. З 1938 р. підпорядковувався управлінню Наркомату внут-

рішніх справ по Дніпропетровській області, з 1946 р. – управлінню МВС по Дніпропетровсь-

кій області, з 1960 р. – виконкому обласної Ради депутатів трудящих, з 1977 р. – виконкому 

обласної Ради народних депутатів. Керував роботою державних архівних установ області. 

Ліквідований у 1988 р.

Постанови, директиви ВРНГ, Дніпропетровського облвиконкому, архівного 

управління про складання евакопланів, порядок видачі архівних довідок на запи-

ти з-за кордону, облік таємних фондів. Накази, директиви, циркуляри, розпоряд-

ження ЦАУ СРСР, УРСР, ГАУ НКВС СРСР, облвиконкому про роботу архівних органів 

області. Накази з особового складу. Протоколи виробничих нарад, засідань ЕПК 

Архівного відділу УНКВС (1941). Плани та звіти про роботу відділу, плани розвитку 

архівної справи. Описи на архівні документи Криворізького, Запорізького історич-

них архівів, які підлягають евакуації на випадок війни. Списки німецьких фірм, 

які знаходилися в період німецької окупації на території області. Списки сільських 

рад, що існували в період окупації на території Синельниківського району та їх 

керівників. Документи про партизанський рух на Дніпропетровщині (1945). Акти 

прийому-передачі документів таємного відділу обласного історичного архіву, 

таємної частини обласного архівного управління. Акти знищення німецьких дру-

кованих видань (1945). Огляди про роботу державних міських і районних архівів 

області. Листування з ЦАУ СРСР, УРСР з питань роботи відділу, з державними істо-

ричними архівами, закладами та організаціями з питань комплектування архіва 

документами. Акти збитків, спричинених німецькими окупантами відомчим ар-

хівам області (1945). Штатні розклади. Відомості нарахування заробітної платні. 

Кошториси доходів і витрат. Списки співробітників державних архівних установ 

області. Особові справи звільнених співробітників. 

Державний архів Дніпропетровської області 

Государственный архив Днепропетровской области

Ф. Р-1684, 6341 од. зб., 1921–2001 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створений в лютому 1922 р., мав назву Катеринославський губернський архів Головного 

Архівного Управління Народного Комісаріату просвіти УРСР, з 1923 р. – Катеринославський 

губернський історичний архів, з 1926 р. – Дніпропетровський окружний історичний архів, з 

1932 р. – Дніпропетровський обласний історичний архів, з 1941 р. – державний архів облас-

ті, з 1958 р. – обласний державний архів, з 1980 р. – державний архів області. Підпорядко-

вувався архівному відділу облвиконкому, з 1938 р. –архівному відділу УНКВС в Дніпропет-

ровській області, з 1960 р. – облвиконкому, з березня 1992 р. – облдержадміністрації, з липня 

1994 р. – облвиконкому, з жовтня 1995 р. – облдержадміністрації, з 2000 р. – підзвітний і під-

контрольний голові обласної державної адміністрації та Держкомархіву України. Здійснював 

управління архівною справою на території області.

Накази, циркуляри, інструкції МВС СРСР, ГАУ НКВС СРСР, АУ НКВС УРСР про 

введення в дію правил визначення архівного фонду, про складання оглядів фон-

дів, про паспортизацію державних архівів (1944–1945). Розпорядження РНК УРСР, 

накази НКВС СРСР про віднесення до науково-дослідницьких закладів СРСР де-

ржавних архівів (1945) Накази та директиви АУ МВС УРСР (1945–1948). Рішення 

виконкому Дніпропетровської обласної Ради депутатів трудящих. Накази та роз-

порядження з основної діяльності (з 1966) та особового складу. Паспорт архіву (з 

1970). Протоколи виробничих та методичних нарад архіву, експертно-перевірної 
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комісії, науково-технічних семінарів. Плани та звіти про розвиток архівної спра-

ви в області, науково-дослідницьку роботу. Проекти, кошториси з пояснювальни-

ми записками на будівництво нової будівлі обласного історичного архіву (1934–

1938 рр.). Картки обліку фондів. Акти прийняття-передачі документів від органі-

зацій, фондів в інші архіви. Огляди різних фондів. Рукописи опублікованих та 

неопублікованих статей співробітниками архіву. Довідка адміністративно-тери-

торіального поділу Дніпропетровської області (1950). Хронологічний довідник 

«Дніпропетровщина в період тимчасової фашистської окупації 1941–1943 рр.». 

Путівник «Державний архів Дніпропетровської області» (1959). Збірник докумен-

тів «Листи трудящих Катеринославської губернії В. Леніну» (1959). Описи фондів, 

які були втрачені в період тимчасової окупації області (1941–1943). Документи про 

участь співробітників архіву в наукових конфренціях, про видачу довідок, в т.ч. іно-

земним громадянам. Листування з Дніпродзержинським та Полтавським відділен-

нями товариств політкаторжан, Новгород-Волинською районною партизанською 

комісією про учасників партизанського руху (1933, 1934). Листування про підбір 

документів для філіалу музею ім. В. Леніна (1937). Акти ревізій фінансово-госпо-

дарської діяльності архіву. Акти збитків, спричинених німецькими окупантами 

архіву (1945). Штатні розклади. Кошториси витрат місцевого бюджету. Протоколи 

засідань профкому.

Дніпропетровський міський архів при міській раді робочих, селянських та 

червоноармійських депутатів

Днепропетровский городской архив при городском совете рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов

Ф. Р-3452, 11 од. зб., 1933–1935 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Діяльність установи простежується протягом 1933–1935 рр.

Циркуляри та копія витягу з потоколу засідання президії ЦВК СРСР про захо-

ди щодо впорядкування архівної справи (1934). Розпорядження облвиконкому та 

обласного архівного управління про організацію мережі районних архівів (1933). 

Плани та звіти про роботу архіву. Листування з обласним архівним управлін-

ням про зберігання та облік архівних документів, фінансовим та господарським 

питанням. Переліки підприємств та установ, документи яких відібрані до знищен-

ня. Заяви громадян про видачу архівних довідок (1935).
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28. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я

Губернський, окружний, обласний та Павлоградський повітовий відділи 

охорони здоров’я

Губернский, окружной, областной и Павлоградский уездный отделы здра-

воохранения

4 фонди, 3290 од. зб., 1921–1930, 1932–1991 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.

Губернський відділ створений в лютому 1919 р., припинив діяльність в 1925 р. у зв’язку з лікві-

дацією губернії. Окружний – в 1923 р., ліквідований в 1930 р. у зв’язку зі змінами адміністра-

тивно-територіального поділу. Обласний створений в 1932 р.

До функцій відділів охорони здоров’я входила організація медичної допомоги населенню в 

містах і сільській місцевості, керівництво лікувальними закладами, боротьба з епідеміями та 

заразними захворюваннями, санітарне обслуговування, організація аптечної справи, сані-

тарна та медична просвіта.

Циркуляри, директиви, розпорядження Наркомату охорони здоров’я УСРР 

(ф. Р-1184, 2240). Постанови, рішення Дніпропетровського облвиконкому, накази 

та розпорядження обласного відділу. Протоколи засідань повітового, окружного 

з’їздів рад Катеринославського округу та медично-санітарного з’їзду (ф. Р-1184). 

Протоколи засідань обласної медичної ради, звуженої колегії (ф. Р-2240). Плани 

роботи Дніпропетровського окружного і обласного відділів охорони здоров’я. 

Документи про формування шпиталів в містах і селах області за 1932, 1933 рр. 

Кон’юнктурні огляди стану терапевтичного обслуговування населення і робочих 

промислових підприємств, педіатричної, акушерсько-гінекологічної служби, ди-

тячих ясел міста. Звіти про роботу міських і районних відділів охорони здоров’я, 

міських і районних лікарень, диспансерів, про стан терапевтичної служби, хірургіч-

ної, протитуберкульозної допомоги населенню, фізичного виховання і лікарсько-

го контролю в школах області. Довідки про результати перевірок стану охорони 

здоров’я в містах області (ф. Р-2240). Листування з Наркоматами та Міністерством 

охорони здоров’я УРСР, окружним та районними виконкомами, закладами і органі-

заціями. Виробничо-технічні кошториси на будівництво поліклініки в с. Кодаки, в 

м. Амур-Нижньодніпровську (ф. Р-1184). Накази та виписки з наказів з особового 

складу (1930). Штатні розклади. Відомості нарахування заробітної платні робітни-

кам окружного відділу. Списки робітників окружного відділу охорони здоров’я та 

Павлоградського повітового відділу, старшого та середнього медичного персона-

лу відділів.
Відділ охорони здоров’я виконкому Катеринославської губернської ради робочих, сільських 

та червоноармійських депутатів, ф. Р-1180, 2 од. зб., 1924–1926 рр.

Відділ охорони здоров’я виконкому Дніпропетровської окружної ради робочих, сільських та 

червоноармійських депутатів, ф. Р-1184, 24 од. зб., 1923–1930 рр.

Павлоградський повітовий відділ охорони здоров’я, ф. Р-75, 1 од. зб., 1921–1923 рр.

Дніпропетровський обласний відділ охорони здоров’я, ф. Р-2240, 3263 од. зб., 1932–1991 рр.

Катеринославський губернський військово-санітарний підвідділ

Екатеринославский губернский военно-санитарный подотдел

Ф. Р-3775, 2 од. зб., 1923–1924 рр. Опис. Рос. мова.

Діяльність установи простежується протягом 1923–1924 рр.

Листування з Катеринославським губернським народним судом про притяг-

нення до судової відповідальності осіб, які ухилялися від військового обліку. Спис-

ки медичного персоналу.
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Управління охорони здоров’я Дніпропетровської обласної державної ад-

міністрації

Управление здравоохранения Днепропетровской областной государствен-

ной администрации

Ф. Р-6544, 19 од. зб., 1992–1995 рр. Опис. Укр., рос. мови.

На підставі постанови Верховної Ради України та Указу Президента України в 1992 р. була 

створена Дніпропетровська обласна державна адміністрація та відділ охорони здоров’я пе-

рейшов до ї ї підпорядкування. Згідно з розпорядженням Представника Президента України 

в Дніпропетровській області «Про управління охорони здоров’я облдержадміністрації» та на-

казу відділу охорони здоров’я в 1992 р. відділ охорони здоров’я перетворений в управління 

охорони здоров’я Дніпропетровської обласної державної адміністрації. З липня 1994 р. під-

порядковувався виконкому Дніпропетровської обласної ради народних депутатів. З жовтня 

1995 р. – обласній державній адміністрації.

Накази з основної діяльності. Штатний розпис. Кошториси доходів і видатків.

Дніпропетровське обласне аптечне управління 

Днепропетровское областное аптечное управление

Ф. Р-5422, 260 од. зб., 1945–1972 рр. Опис. Рос., укр. мови.

У 1924 р. було організоване окружне господарсько-розрахункове Катеринославське аптечне 

управління з підпорядкуванням відділу охорони здоров’я губернського виконкому. В жовтні 

1930 р., у зв’язку з організацією Всеукраїнського аптекоуправління, окружне аптечне управ-

ління перейшло в його підпорядкування. В 1941 р. припинило свою діяльність і відновило в 

жовтні 1943 р. після звільнення області від нацистських окупантів. Згідно з постановою Ради 

Міністрів УРСР і наказу Міністерства охорони здоров’я УРСР в 1960 р. Дніпропетровське об-

ласне аптекоуправління із підпорядкування Головного аптечного управління Міністерства 

охорони здоров’я УРСР було передано у відання Дніпропетровського обласного відділу охоро-

ни здоров’я. В завдання аптекоуправління входило постачання населення і лікувально-про-

філактичних закладів області медикаментами, предметами санітарії, гігієни, а також іншими 

медичними виробами.

Постанова Ради Міністрів УРСР і наказ Міністерства охорони здоров’я УРСР 

«Про передачу обласних аптекоуправлінь в підпорядкування відділів охорони 

здоров’я обвиконкомів» (1960). Положення про аптекоуправління (1948). Накази 

по аптекоуправлінню. Протоколи засідань аптечної ради, адміністративно-вироб-

ничих нарад управляючих аптеками, головних бухгалтерів, начальників відділів, 

інспекторських нарад. Плани розвитку аптечної мережі, виробництва медикамен-

тів по галено-фасовочним лабораторіям. Торгово-фінансові плани. Плани това-

рообігу, рецептури, рентабельності підвідомчих закладів. Документи перевірки 

стану медикаментозного обслуговування робочих гірничорудної промисловості 

та населення м. Кривого Рога. Списки підвідомчих закладів. Статистичні звіти про 

розвиток аптечної мережі області. Листування з Головним аптечним управлінням і 

обласним відділом охорони здоров’я про виконання наказів Міністерства охорони 

здоров’я УРСР і обласного відділу щодо покращення лікарського обслуговування 

населення, організаційну роботу аптекоуправління, розширення мережі аптеч-

них закладів області; щодо організації Криворізького міського аптекоуправління 

(1960). Штатні розклади аптекоуправління і підвідомчих закладів. Зведені звіти 

про роботу з кадрами.

Відділи охорони здоров’я виконавчих комітетів міських рад депутатів тру-

дящих і районні відділи у містах 

Отделы здравоохранения исполнительных комитетов городских советов 

депутатов трудящихся и районные отделы в городах

15 фондів, 4179 од. зб., 1930–1941, 1944–1976 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.

Створені на підставі постанови Наркомату охорони здоров’я УСРР від 27 лютого 1919 р.
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Відновили діяльність у 1944 р. після звільнення Дніпропетровської області від нацистської 

окупації.

Керували роботою лікувально-профілактичних, дитячих дошкільних і аптечних закладів у міс-

тах. Робота відділів спрямовувалася на розширення матеріально-технічної бази, постачання за-

кладів устаткуванням, інвентарем та інструментарієм, розширення об’єму медичної допомоги.

Постанови ЦК ВКП(б), ВУЦВК і РНК УСРР, рішення міськвиконкомів щодо 

діяльності медичних закладів. Накази та розпорядження Наркомату Міністерства 

охорони здоров’я УРСР, міських відділів охорони здоров’я. Протоколи засідань 

колегії, медичних рад, нарад санітарних комісій (1932), надзвичайної комісії по 

боротьбі з епідеміями, патолого-анатомічних конференцій лікарів, організацій-

но-методичного бюро, інспекторських нарад. Комплексні плани роботи міських 

відділів охорони здоров’я. Плани роботи лікарських рад, проведення оздоровчих 

заходів серед населення. Звіти про роботу медичного наукового товариства лі-

карів, медсанчастини заводів ім. К. Лібкнехта, ім. Комінтерна. Довідки та доповід-

ні записки про стан медичного обслуговування населення Кіровського, Жовтнево-

го районів м. Дніпропетровська. Акти перевірки лікувальних і дитячих закладів. 

Статистичні звіти про роботу міських відділів охорони здоров’я, міських лікарень, 

інфекційних лікарень, пологових будинків, будинків санітарної просвіти, дитячих 

лікарень. Листування з питань охорони здоров’я. Штатні розклади. Кошториси апа-

рату міських відділів охорони здоров’я і підвідомчих закладів. Річні бухгалтерські 

звіти. Списки лікувально-санітарних закладів м. Дніпропетровська (30-ті рр.). Зві-

ти про чисельність і склад медичних робітників з вищою та середньою спеціаль-

ною освітою. Списки учасників Другої світової війни, представлених до нагороди 

відзнакою «25 лет победы в Великой Отечественной войне», робітників охорони 

здоров’я, які представлені до нагороди орденами та медалями (1970, ф. Р-4732). 

Списки медико-санітарного персоналу міських і районних лікувальних закладів 

м. Дніпропетровська (30-ті рр.). Акти збитків, заподіяних нацистськими окупанта-

ми лікувальним закладам Амур-Нижньодніпровського району.
Міські відділи: 

Дніпродзержинський, ф. Р-5574, 421 од. зб., 1947–1973 рр.

Дніпропетровський, ф. Р-2790, 752 од. зб., 1930–1941, 1943–1978 рр.

Криворізький, ф. Р-4879, 679 од. зб., 1947–1975 рр.

Марганецький, ф. Р-6114, 49 од. зб., 1944–1963 рр.

Нікопольський, ф. Р-4338, 479 од. зб., 1944–1976 рр.

Новомосковський, ф. Р-4757, 26 од. зб., 1947–1957 рр.

Павлоградський, ф. Р-4732, 369 од. зб., 1947–1976 рр.

Районні у містах:

м. Дніпропетровськ

Амур-Нижньодніпровський, ф. Р-6150, 215 од. зб., 1943–1972 рр.

Жовтневий, ф. Р-4899, 125 од. зб., 1947–1964 рр.

Кіровський, ф. Р-4898, 63 од. зб., 1946–1965 рр.

Ленінський, ф. Р-4897, 325 од. зб., 1943–1970 рр.

Червоногвардійський, ф. Р-5703, 202 од. зб., 1944, 1946–1971 рр.

м. Кривий Ріг

Дзержинський, ф. Р-5392, 265 од. зб., 1944–1976 рр.

Тернівський, ф. Р-6370, 94 од. зб., 1969–1976 рр.

Центрально-міський, ф. Р-6198, 115 од. зб., 1944, 1947–1957, 1959, 1961–1972 рр.

Відділи охорони здоров’я виконавчих комітетів районних Рад депутатів 

трудящих

Отделы здравоохранения исполнительных комитетов районных Советов 

депутатов трудящихся

10 фондів, 361 од. зб., 1936–1941, 1943–1957 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Постановою ВУЦВК в 1924 р. затверджено «Положення про районні виконавчі комітети». В 

складі виконкомів утворювалися відділи охорони здоров’я, які керували роботою лікуваль-

них і санітарно-епідемічних закладів району, проводили пропаганду профілактичних знань.

Ліквідовані в червні 1957 року, функції передані центральним районним лікарням. 
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Постанови РНК СРСР і УСРР. Накази Наркомату Міністерства охорони 

здоров’я УРСР. Накази і рішення обласного відділу охорони здоров’я про заходи бо-

ротьби із захворюваннями, проведення профілактичних заходів. Рішення райви-

конкомів щодо діяльності відділів охорони здоров’я. Накази завідуючих відділами. 

Протоколи нарад медичних робітників Апостолівського району. Плани лікуваль-

но-профілактичних заходів. Звіти про роботу лікувальних і санітарно-епідеміч-

них закладів по районам. Списки закладів охорони здоров’я по районам. Штатні 

розклади. Відомості на видачу заробітної платні. Особові рахунки співробітників 

медичних амбулаторій. Статистичні звіти про чисельність робітників і службовців. 

Виробничі характеристики на співробітників, автобіографії, листи обліку кадрів, 

списки медичного персоналу лікарень (ф. Р-3083). 
Апостолівський, ф. Р-3998, 52 од. зб., 1945–1956 рр.

Котовський, ф. Р-3161, 9 од. зб., 1943–1945 рр.

Новомосковський, ф. Р-4620, 46 од. зб., 1943–1957 рр.

Перещепинський, ф. Р-4621, 25 од. зб., 1943–1957 рр.

Петриківський, ф. Р-4977, 65 од. зб., 1944–1957 рр.

Покровський, ф. Р-5135, 53 од. зб., 1940, 1945–1953 рр.

П’ятихатський, ф. Р-6100, 21 од. зб., 1947–1955 рр.

Синельниківський, ф. Р-3083, 18 од. зб., 1936–1941 рр.

Царичанський, ф. Р-4768, 32 од. зб., 1947–1957 рр.

Щорський, ф. Р-4962, 40 од. зб., 1943–1957 рр.

Дніпропетровський інститут відновлення та експертизи працеспромож-

ності інвалідів (ДІВЕПІН)

Днепропетровский институт восстановления и экспертизы трудоспособнос-

ти инвалидов (ДИВЕТИН)

Ф. Р-4816, 730 од. зб., 1945–1974 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створений в 1924 р. як Інститут лікування і відновлення працеспроможності ім. П’ятої річниці 

Червоної Армії Наркомату соцзабезпечення УСРР. У серпні 1941 р. був евакуйований в схід-

ні райони СРСР, у 1945 р. відновив свою роботу в м. Дніпропетровську. В січні 1958 р. філія 

Українського ЦІЄПІНа була перетворена в Дніпропетровський науково-дослідний інститут 

відновлення і експертизи працеспроможності інвалідів (ДІВЕПІН) Міністерства соціального 

забезпечення УРСР.

Накази Міністерства соціального забезпечення УРСР щодо діяльності інсти-

туту. Накази по інституту. Протоколи засідань вченої ради, наукових конференцій, 

клінічних конференцій філіалу ЦІЄНПІНа, засідань проблемних комісій. Докумен-

ти про відновлення і будівництво інституту (1945–1948). Плани роботи інституту, 

науково-дослідних робіт, звіти про їх виконання. Наукові роботи, автореферати, 

методичні розробки, написані співробітниками інституту. Програма наукової сесії 

та довідка про стан викладання лікарняно-трудової експертизи в медичних інсти-

тутах України (1964). Довідки про виконання наукової тематики і аналізу серце-

во-судинної інвалідності (1946, 1947), діяльності УкрЦІЄПІНа (1948); доповідні за-

писки про роботу ЛВТЕК і ЛКК. Доповіді на республіканській нараді лікарів ЛТЕК 

і ЛКК. Плани підвищення професійної кваліфікації лікарів-експертів (1957). Звіти 

про роботу з кадрами (1950).

Криворізький науково-дослідний інститут гігієни праці і профзахворю-

вань 

Криворожский научно-исследовательский институт гигиены труда и проф-

заболеваний

Ф. Р-6393, 169 од. зб., 1955–1974 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Створений в 1955 р. Підпорядковувався Міністерству охорони здоров’я УРСР. Основними за-

вданнями інституту були комплексна розробка наукових підвалин гігієни, фізіології праці, 

профілактики професійних захворювань в гірничорудній і коксохімічній промисловостях; 
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розробка питань санітарної охорони атмосферного повітря і водоймищ від забруднення за-

значених галузей промисловості. 

Протоколи засідань вченої ради, нарад наукових співробітників клінічного, 

гігієнічного відділень. Плани роботи вченої ради. Плани та звіти науково-дослід-

них робіт. Рецензії на науково-дослідні роботи. Матеріали про роботу теоретичних 

конференцій. Штатні розклади. Кошториси адміністративно-управлінських вит-

рат. Фінансові звіти. Звіти про роботу з кадрами та чисельність і склад спеціалістів 

з вищою та середньою спеціальною освітою.

Обласний та міський Будинки санітарної просвіти, м. Дніпропетровськ

Областной и городской Дома санитарного просвещения, г. Днепропетровск

2 фонди, 440 од. зб., 1944–1970 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Обласний створений в вересні 1950 р. на базі міського Будинку санітарної просвіти. Підпо-

рядковувався обласному відділу охорони здоров’я. Здійснював організаційно-методичне 

керівництво санітарно-просвітницькою роботою п’яти міських, одного районного Будинків 

санітарної просвіти, чотирнадцяти обласних закладів охорони здоров’я, двадцяти районних 

лікарень і п’яти медичних училищ.

Робота проводилася при активній участі вчених Дніпропетровського медичного інституту, інституту 

гастроентерології, Криворізького інституту гігієни праці та профзахворювань, ДІВЕПІНа.

Накази по обласному Будинку санітарної просвіти. Протоколи та стеногра-

фічні звіти про роботу засідань медичної ради обласного відділу охорони здоров’я, 

конференцій, медичних нарад. Звіти про санітарно-просвітницьку роботу облас-

ного Будинку, Дніпродзержинського, Дніпропетровського, Криворізького, Ніко-

польського міських Будинків санітарної просвіти, лікувально-профілактичних і 

санітарно-епідеміологічних закладів області. Доповіді, довідки про роботу облас-

ного Будинку. Методичні розробки щодо пропаганди профілактики інфекційних 

захворювань, проведення «Днів здоров’я» и «Днів медичного робітника». Плака-

ти, листівки, афіши, пам’ятки, які видані обласним Будинком і міськими Будинками 

санітарної просвіти. Рукописи статей і нотатки, тексти виступів на радіо і телеба-

ченні. Альбоми, присвячені розвитку охорони здоров’я і санітарної просвіти в об-

ласті. Листування з Міністерством охорони здоров’я УРСР. Штатні розклади. 
Дніпропетровський обласний будинок санітарної просвіти, ф. Р-5679, 430 од. зб., 1950–

1970 рр.

Дніпропетровський міський будинок санітарної просвіти, ф. Р-5715, 10 од. зб., 1944–

1949 рр.

ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Дніпропетровські окружний та обласні диспансери

Днепропетровские окружной и областной диспансеры

4 фонди, 830 од. зб., 1926–1929, 1944–1984 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Діяльність установ простежується протягом 1926–1929, 1944–1984 рр. Знаходилися у віданні 

обласного відділу охорони здоров’я облвиконкому. Були організаційно-методичними, ліку-

вально-діагностичними і консультативними центрами відповідних галузей охорони здоров’я.

Рішення міськвиконкому, накази обласного відділу охорони здоров’я щодо 

діяльності обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру. Накази, циркуляри та 

інструкції окружної інспектури про організацію районних венерологічних пунктів, 

проведення профілактичних заходів. Накази з основної діяльності та особового 

складу. Протоколи засідань обласного товариства фтизіатрів. Комплексні плани 

протитуберкульозних заходів в області, впровадження наукової організації праці 

в діяльності різних служб облтубдиспансера, довідки, інформація про їх виконан-

ня. Звіти про роботу обласних диспансерів, дитячого міського лікувально-фізкуль-
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турного диспансера (ЛФД), Дніпродзержинського і Криворізького міських ЛФД, 

обласних, міських і районних лікарень і лікарських кабінетів по контролю за осо-

бами, які займаються фізкультурою і спортом. Звіти про роботу протитуберкуль-

озних служб міста і районів. Методичні вказівки, листи та розробки, лекції та бесі-

ди, статті, підготовлені лікарями обласного ЛФД до публікації в обласних газетах 

і радіо. Статистичні звіти, міських і районних тубдиспансерів, лікарень і відділень 

про лікувально-профілактичну роботу, контингент хворих туберкульозом; про ро-

боту онкологічних відділень лікувально-профілактичних закладів, наявність коєч-

ного фонду, хворих злоякісними новоутвореннями; про чисельність медичного 

персоналу в диспансерах, склад і рух спеціалістів з вищою та середньою спеціаль-

ною освітою. Списки медично-санітарного персоналу. Штатні розклади. Кошториси 

адміністративно-господарських витрат. Фінансові звіти та пояснювальні записки 

до них. Особові рахунки по заробітній платні медичного і адміністративно-госпо-

дарського персоналу. Протоколи засідань місцевого комітету профспілок.
Дніпропетровський окружний центральний шкіряно-венерологічний диспансер, ф. Р-2791, 

33 од. зб., 1926–1929 рр.

Дніпропетровський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер, ф. Р-5891, 281 од. зб., 

1960–1984 рр.

Дніпропетровський обласний онкологічний диспансер, ф. Р-6181, 94 од. зб., 1946–1975 рр.

Дніпропетровський обласний тубдиспансер і стаціонар, ф. Р-5857, 422 од. зб., 1944–1977 рр.

Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І. Мечнікова

Днепропетровская областная клиническая больница им. Мечникова

Ф. Р-2139, 1776 од. зб., 1944–1991 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.

Заснована в м. Катеринославі в 1798 р. До 1918 р. – Катеринославська губернська земська лі-

карня; з 1923 р. – Катеринославська земська лікарня; з 1926 р. – Дніпропетровська окружна 

лікарня; з 1932 р. – Дніпропетровська міжрайонна клінічна лікарня; з квітня 1941 р. – І міська 

клінічна лікарня; з листопада 1943 р. – міжрайонна клінічна лікарня; з березня 1945 р. – Дніп-

ропетровська міська клінічна лікарня ім. І. Мечнікова; з 1948 р. – Дніпропетровська обласна 

клінічна лікарня ім. І. Мечнікова. Підпорядковувалася відділу охорони здоров’я облвиконко-

му. Була організаційно-методичним і координаційним центром для лікувально-профілактич-

них закладів області. Надавала стаціонарну і поліклінічну допомогу населенню.

Рішення облвиконкому щодо покращення роботи лікарні ім. І. Мечнікова 

та довідки про його виконання. Накази з основної діяльності (з 1969). Протоколи 

засідань медичної ради, виробничих нарад. Плани роботи лікарні, станції санітар-

ної авіації. Комплексні плани основних організаційних заходів охорони здоров’я 

по міським і районним лікарням. Звіти про стан охорони здоров’я в області. Річні 

медичні звіти лікарні ім. І. Мечнікова. Звіти обласних лікарень, диспансерів, місь-

ких і районних відділів охорони здоров’я, міських, районних, дільничних лікарень. 

Кон’юнктурні огляди стану терапевтичного обслуговування населення, епідеміологіч-

них захворювань, санітарно-протиепідемічної роботи, ендокринологічної допомоги 

в області. Доповідь про діяльність лікарні (1945). Статистичні звіти про чисельність 

медичного і адміністративно-управлінського персоналу. Штатні розклади. Фінансові 

звіти. Кошториси витрат. Протоколи засідань місцевого комітету.

Обласна лікарня для ревматиків «Солоний лиман», с. Новотроїцьке Ново-

московського району Дніпропетровської області

Областная больница для ревматиков «Солёный лиман», с. Новотроицкое 

Новомосковского района Днепропетровской области

Ф. Р-5720, 105 од. зб., 1946–1976 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Створене в 1946 р. Основне лікування хворих – грязеве в комплексі з водолікуванням, пара-

фінолікуванням, електролікуванням, масажем і лікувальною фізкультурою. Лікуються хворі 

терапевтичного, неврологічного, хірургічного, гінекологічного і ортопедотравматологічного 

профілю.
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Накази з основної діяльності. Протоколи засідань медичної ради. Річні ста-

тистичні звіти. Штатні розклади. Кошториси адміністративно-управлінських і госпо-

дарських витрат. Річні бухгалтерські звіти. Протоколи засідань місцевого комітету.

Дніпропетровська обласна басейнова лікарня 

Днепропетровская областная бассейновая больница

Ф. Р-6179, 178 од. зб., 1950–1983 рр. Описи. Рос., укр. мови.

В 1944 р. була утворена водна лікувально-санітарна дільниця Дніпровського водного відділу 

охорони здоров’я.

З 1950 р. лікарня виділилася зі складу дільниці в самостійний заклад. У 1956 р. передана від-

ділу охорони здоров’я Дніпропетровського облвиконкому. 

Займалася лікуванням працівників підпиємств водного транспорту, рибних колгоспів і членів 

їх сімей.

Накази головного лікаря з основної діяльності та особового складу. Про-

токоли конференцій лікарів і середніх медпрацівників, виробничих нарад, нау-

ково-практичних конференцій і семінарів, патолого-анатомічних конференцій. 

Комплексні плани лікувально-профілактичного обслуговування річників Дніпро-

петровського водного вузла. Доповіді, текстові звіти про роботу лікарні. Тези 

виступів і доповідей головного лікаря. Статистичні звіти щодо рівня захворюванос-

ті в зоні обслуговування лікарні. Фінансові звіти. Протоколи засідань профкому.

Міські та районні лікарні Дніпропетровської області

Городские и районные больницы Днепропетровской области

23 фонди, 2299 од. зб., 1943–1976 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Діяльність установ простежується протягом 1943–1976 рр. Основною метою і завданнями лі-

карень було надання всіх видів спеціалізованої та кваліфікованої допомоги населенню, ство-

рення на базі лікарень організаційно-методичних і лікувально-профілактичних центрів. З 

1958 р., у зв’язку з ліквідацією районних відділів охорони здоров’я, здійснювали керівництво 

охороною здоров’я у районах. 

Накази обласного управління охорони здоров’я щодо діяльності районних лі-

карень, накази по лікарням. Протоколи засідань медичної ради, головних лікарів, 

лікарських конференцій, оперативних нарад. Протоколи проведення розтинів. 

Плани та звіти з акушерства і гінекології. Звіти про роботу лікарень, лікувальних 

закладів. Відомості про рівень смертності в м. Верхньодніпровську (1963, 1964). 

Звіти про лікувально-профілактичну роботу в м. Марганці. Аналізи, довідки щодо 

діяльності міських лікарень; роботу туберкульозного та рентгенвідділення Ново-

московської міської лікарні, рівня інфекційних захворювань. Пояснювальні запис-

ки до звітів станції медичної допомоги, фізіотерапевтичної та урологічної служб. 

Довідки про стан охорони здоров’я в Криворізькому районі. Книги обліку надход-

ження хворих. Статистичні звіти про роботу та кількість лікувально-профілактич-

них закладів районів. Звіти щодо чисельності адміністративно-управлінського та 

медперсоналу і розподіл всіх працюючих по займаним посадам, склад спеціалістів 

з вищою та середньою спеціальною освітою, профогляд населення. Річні бухгал-

терські звіти. Штатні розклади. Кошториси адміністративно-управлінських витрат 

міських лікарень і підвідомчих закладів. Документи з особового складу. Протоко-

ли засідань профкомів.
Міські:

Верхньодніпровська, ф. Р-5300, 6 од. зб., 1963–1965 рр.

Марганецька об’єднана лікарня № 1, ф. Р-6022, 118 од. зб., 1945–1971 рр.

Новомосковська, ф. Р-4756, 598 од. зб., 1957, 1959–1973 рр.

Районні:

Апостолівська, ф. Р-6162, 29 од. зб., 1957–1971 рр.

Васильківська, ф. Р-6220, 39 од. зб., 1943–1961, 1967–1973 рр.

Верхньодніпровська, ф. Р-5301, 103 од. зб., 1943–1970 рр.
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Дніпропетровська, сел. Підгороднє Дніпропетровського району, ф. Р-4773, 33 од. зб., 1965–

1970 рр.

Каменська, с. Каменка Апостолівського району, ф. Р-4006, 1 од. зб., 1944 р.

Криворізька, ф. Р-6318, 47 од. зб., 1965–1970 рр.

Криничанська, ф. Р-4670, 120 од. зб., 1950–1973 рр.

Личківська, с. Личкове Котовського району, ф. Р-3429, 5 од. зб., 1944–1945 рр.

Межовська, смт Межове Межевського району, ф. Р-5795, 75 од. зб., 1943–1973 рр.

Новомосковська, смт Губініха Новомосковського району, ф. Р-4638, 153 од. зб., 1944–1973 рр.

Новомосковська, смт Перещепине Новомосковського району, ф. Р-4629, 91 од. зб., 1945–

1970 рр.

Павлоградська, ф. Р-4730, 62 од. зб., 1959–1970 рр. 

Петриківська лікарня № 2, сел. Петриківка Царичанського району, ф. Р-5353, 56 од. зб., 1958–

1965 рр.

Петропавлівська, ф. Р-2793, 75 од. зб., 1941, 1943–1966 рр. 

П’ятихатська, ф. Р-6242, 296 од. зб., 1948–1976 рр.

Синельниківська, ф. Р-4804, 79 од. зб., 1943–1970 рр.

Царичанська, ф. Р-4769, 95 од. зб., 1958–1970 рр.

Червоногригорівська, сел. Червоногригорівка Нікопольського району, ф. Р-5750, 94 од. зб., 

1957–1971 рр.

Широківська, ф. Р-5644, 104 од. зб., 1944–1972 рр.

Юр’ївська, ф. Р-5441, 20 од. зб., 1949–1958 рр.

Психоневрологічні лікарні 

Психоневрологические больницы 

2 фонди, 256 од. зб., 1945–1970 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Ігреньська психоневрологічна лікарня створена в 1897 р.

З 1944 по 1945 рр. лікарня мала назву Психіатрична лікарня «Ігрень». Підпорядковувалася 

Наркомату, з 1946 р. – Міністерству охорони здоров’я УРСР. З 1950 р. – Ігренська психонев-

рологічна лікарня, з 1956 р. підпорядковувалася відділу охорони здоров’я облвиконкому, 

з 1977 р. – Дніпропетровська обласна психоневрологічна лікарня.

Гейківська обласна психіатрична лікарня створена в 1958 р., мала назву Дніпропетровська 

обласна психіатрична колонія. Згодом перейменувалася в Гейківську обласну психіатричну 

лікарню. Знаходилася у віданні Дніпропетровської обласної психоневрологічної лікарні. 

Накази Міністерства охорони здоров’я СРСР, УРСР. Накази та розпоряджен-

ня з основної діяльності та особового складу лікарень. Протоколи конференцій 

лікарів, ради медсестер. Документи щодо створення Дніпропетровської обласної 

психіатричної колонії (1958), відновлення та будівництво Ігреньської обласної 

лікарні (1946). Доповідь про роботу Ігреньської лікарні (1952). Звіти про роботу 

Дніпропетровської обласної психіатричної колонії, Васильківської психіатричної 

колонії, Криворізької психоневрологічної лікарні та диспансера, Павлоградсько-

го психоневрологічного диспансера. Кон’юнктурні огляди про стан психіатричної 

та наркологічної допомоги в м. Дніпропетровську та області. Статистичні звіти 

психоневрологічних лікарень, диспансерів і наркологічних відділень області про 

лікувально-профілактичну роботу. Звіти і пояснювальні записки до них по капі-

тальним вкладенням. Штатні розклади. Звіти про фінансову діяльність, чисель-

ність адміністративно-управлінського персоналу і розподіл всіх працюючих по 

займаним посадам. Списки кращих робітників Ігреньської лікарні, представлених 

до нагороди медаллю «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.» і відзнакою «Отличник охраны здоровья» (1947). Документи про роботу 

з кадрами. Відомості про соцзмагання між колективами співробітників Ігренської 

та Полтавської психіатричних лікарень. Протоколи засідань профкому.
Дніпропетровська обласна психоневрологічна лікарня, ф. Р-5714, 197 од. зб., 1945–1970 рр.

Гейківська обласна психіатрична лікарня, с. Гейківка Криворізького району, ф. Р-6011, 

59 од. зб., 1958–1970 рр.
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Військові шпиталі та лазарет

Военные госпитали и лазарет

4 фонди, 21 од. зб., 192–1923, 1946 рр. Описи. Рос. мова.

Діяльність установ простежується протягом 1921–1946 рр.

Наказ Революційної військової ради РРФСР щодо обліку посадових осіб ко-

мандного та адміністративного складу армії (1921). Накази з основної діяльності 

та особового складу лазарету та Катеринославського шпиталю. Листування ла-

зарету з санітарно-статистичним відділом окружного ветеринарного управління, 

відділом стройової підготовки Харківського військового округу. Звіти шпиталю 

№ 2543 про політико-шефську роботу, рух хворих репатрійованих громадян, вит-

рати кредитів, рух спеціалістів з вищою освітою, списки медичного персоналу, по-

мерлих хворих (1946). Списки і анкети співробітників лазарету та шпиталів. 
Катеринославський постійний військовий шпиталь ім. ІІІ Інтернаціоналу, ф. Р-3658, 1 од. зб., 

1923 р.

Павлоградський другий зведений польовий запасний шпиталь Катеринославської губернії, 

ф. Р-3660, 1 од. зб., 1921 р.

Катеринославський гарнізонний військово-ветеринарний лазарет, ф. Р-3659, 13 од. зб., 

1921–1922 рр.

Евакуаційний шпиталь № 2543, м. Камишлов Свердловської області, з 1944 р. – м. Дніпро-

дзержинськ Дніпропетровської області, ф. Р-2447, 6 од. зб., 1946 р.

Ямбурзький дитячий будинок (немовлят) та дитяча трахоматозна лікарня, 

с. Ямбург Дніпропетровського району і області

Ямбургский детский дом (грудных детей) и детская трахоматозная больни-

ца, с. Ямбург Днепропетровского района и области

2 фонда, 35 од. зб., 1932–1939 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Діяльність установи простежується протягом 1932–1938 рр. Здійснювали виховання, лікуван-

ня та оздоровлення дітей.

Постанова УСРР про закупівлю продуктів лікарнями, санаторіями, дитячими 

будинками. Інструкції Наркомату охорони здоров’я УСРР про проведення патрона-

ту дітей, інвентаризацію майнових і матеріальних цінностей в закладах. Циркуля-

ри та розпорядження райвідділів охорони здоров’я, народної освіти, райфінвідділу 

про покращення фінансової дисципліни. Протоколи загальних зборів, виробничих 

нарад співробітників дитячого будинку, конфліктної комісії. Листування з облас-

ним, міськими відділами охорони здоров’я. Списки, історії розвитку дітей дитячих 

будинків. Книга реєстрації факту смерті дітей (1936–1937). Звіти щодо чисельності 

робітників. Списки співробітників. Відомості нарахування заробітної платні робіт-

никам трахоматозної лікарні.
Дитяча трахоматозна лікарня, с. Ямбург Дніпропетровського району і області, ф. Р-2792, 

10 од. зб., 1935–1939 рр. 

Ямбурзький дитячий будинок (немовлят), с. Ямбург Дніпропетровського району і області, 

ф. Р-3348, 25 од. зб., 1932–1938 рр. 

Профілакторій і санаторій м. Дніпропетровська

Профилакторий и санаторий г. Днепропетровска

2 фонди, 27 од. зб., 1930–1933, 1938 рр. Описи. Рос. мова

Діяльність установ простежується протягом 1930–1933, 1938 рр. Здійснювали стаціонарне 

лікування і оздоровлення громадян.

Накази з основної діяльності нічного санаторію. Платіжні відомості трудово-

го профілакторію.
І-й жіночий трудовий профілакторій, м. Дніпропетровськ, ф. Р-2993, 26 од. зб., 1930–1933 рр.

Нічний санаторій Дніпропетровського військового гарнізону, ф. Р-4406, 1 од. зб., 1938 р.
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Санітарно-епідеміологічні станції

Санитарно-эпидемиологические станции 

7 фондів, 5269 од. зб., 1931–1937, 1944–1986 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Діяльність санітарно-епідеміологічних станцій (СЕС) було відновлено згідно постанов з 

1944 р. Підпорядковувалися відділам охорони здоров’я. Здійснювали нагляд за санітарним і 

епідеміологічним станом населення, промислових об’єктів та населених пунктів. Починаючи 

з 1949 р. спеціалізовані СЕС як самостійні організації було включено до складу структурних 

підрозділів обласної СЕС.

Постанови Дніпропетровського обласного та міського виконавчих комітетів 

про боротьбу з епідемічними захворюваннями. Накази по обласній санітарно-епі-

деміологічній станції. Протокол обласної наради по боротьбі із малярією (1946, 

ф. Р-4354). Стенограми обласних нарад санітарних лікарів (1945–1956). Семирічні 

та п’ятирічні плани розвитку санітарно-епідеміологічних закладів. Комплексні пла-

ни заходів щодо попередження і боротьби з інфекційними захворюваннями. Звіти 

про роботу санбаклабораторії, відділення житлово-комунальної санітарії, сані-

тарний стан шкіл і медичне обслуговування учнів, міських і районних санстанцій, 

виконання виробничого плану, про радіоактивність атмосферного повітря і осіда-

ючого пилу, результати дослідження радіоактивності об’єктів зовнішнього середо-

вища. Річні звіти по епідеміологічним захворюванням, боротьбі із малярією. Звіти 

про захворюваність і професійні травлення робочих заводів чорної металургії та 

промислових підприємств міст Дніпропетровська, Кривого Рогу (ф. Р-4353). Звіти 

про будівництво дезінфекційної станції та ї ї роботу. Статистичні таблиці резуль-

татів фізико-хімічних і бактеріологічних досліджень атмосферного повітря міст 

Дніпропетровська і Кривого Рогу. Пояснювальна записка до статзвіту про органі-

заційно-методичну роботу (1959), дослідження води Каховського і Дніпровського 

водосховищ в межах області (1956), санітарно-епідемічна характеристика облас-

ті (1946–1955). Доповідні записки про виконання плану заходів щодо боротьби з 

професійними захворюваннями. Довідки про результати дослідження забруднен-

ня атмосферного повітря викиданнями промислових підприємств. Аналіз кількості 

захворювань серед робочих промислових підприємств Кривбасу. Наукові роботи 

співробітників санстанції. Нарис про малярійно-епідеміологічний стан за 20 років 

(1949, ф. Р-4354). Штатні розклади. Річні бухгалтерські звіти.
Дніпропетровськ:

Обласна санітарно-епідеміологічна станція, ф. Р-4357, 5102 од. зб., 1944, 1946–1986 рр.

Лінейна санітарно-епідеміологічна станція (водного транспорту), ф. Р-4356, 42 од. зб., 1946–

1955 рр.

Міжобласна протибруцельозна станція, ф. Р-4355, 21 од. зб., 1944–1955 рр.

Обласна промислова санітарна станція, ф. Р-4353, 23 од. зб., 1944–1949 рр.

Обласна протималярійна станція, ф. Р-4354, 34 од. зб., 1944–1955 рр.

Епідеміологічна та дезінфекційна станція, ф. Р-2795, 20 од. зб., 1931–1937 рр.

Криворізька міська санітарно-епідеміологічна станція, ф. Р-4549, 27 од. зб., 1960–1969 рр.

Дніпропетровський регіональний благодійний фонд «Здорове серце»

Днепропетровский региональный благотворительный фонд «Здоровое 

сердце»

Ф. Р-6530, 1 од. зб., 2002–2003 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Зареєстрований Дніпропетровським обласним управлінням юстиції 5 серпня 2002 р. Метою 

діяльності фонду було сприяння розвитку охорони здоров’я та соціального захисту. В травні 

2003 р. діяльність фонду припинена.

Накази голови фонду з особового складу. Особові рахунки по заробітній 

платні працівників фонду. 
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29.  ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ. ТУРИЗМ

Комітет по фізичній культурі і спорту виконкому Дніпропетровської облас-

ної ради депутатів трудящих та ради Союзу спортивних товариств і органі-

зацій УРСР

Комитет по физической культуре и спорту исполкома Днепропетровского 

областного совета депутатов трудящихся и совета Союза спортивных об-

ществ и организаций УССР

2 фонда, 1267 од. зб., 1945–1991 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створений в 1936 р. Відновив свою роботу в 1943 р. З березня 1959 р. по січень 1969 р. комі-

тет припинив діяльність. Його функції виконувала обласна рада Союзу спортивних товариств 

і організацій. Відновив діяльність в 1969 р. Документи за 1936–1941, 1943–1944 рр. не збе-

реглися. 

Накази, розпорядження, рішення комітету та ради. Стенограма наради фіз-

культурного активу, протоколи науково-методичної конференції викладачів про 

фізичну культуру в вузах. Протоколи засідань обласного, міських комітетів по фіз-

культурі і спорту, президіумів, пленумів обласних нарад добровільних спортивних 

товариств, науково-методичної наради, обласних колегій спортивних судей. Пла-

ни, звіти, доповіді, довідки щодо роботи обласного, міських і районних комітетів 

по фізкультурі та спорту, обласних рад добровільних спортивних товариств, спор-

тивних шкіл, клубів про розвиток фізкультури та спорту, підготовку і проведення 

святкування Всесоюзного дня фізкультурника, проведення спортивних змагань, 

спартакіад, підготовку спортсменів-розрядників і значківців ГПО. Документи щодо 

проведення Всесоюзного огляду спортивної та оборонно-масової роботи первин-

них комсомольських організацій та іспиту комсомольців і молоді з фізичної і війсь-

ково-технічної підготовки, представлення до нагородження почесними грамотами 

і ювілейними медалями кращих спортсменів, тренерів, робітників фізичної куль-

тури на честь 100-річчя з дня народження В. Леніна, підготовку збірних команд об-

ласті, проведення республіканських міжвідомчих змагань по легкій атлетиці. Дип-

ломи учасників спортивних змагань, характеристики та списки робітників ВУЗів, 

представлених до нагороди грамотами та значками «Відмінник фізичної культури» 

(1966), списки кращих спортсменів області і таблиці встановлених рекордів.
Комітет по фізичній культурі і спорту виконкому Дніпропетровської обласної ради депутатів 

трудящих, ф. Р-4789, 770 од. зб., 1945–1959, 1969–1991 рр.

Дніпропетровська обласна рада Союзу спортивних товариств і організацій УРСР, ф. Р-4451, 

497 од. зб., 1959–1968 рр.

Комітети по фізичній культурі і спорту виконкомів міських Рад депутатів 

трудящих

Комитеты по физической культуре и спорту исполкомов городских Советов 

депутатов трудящихся

9 фондів, 702 од. зб., 1944–1959, 1969–1974 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Створені в 1944 р. У 1959 р. реорганізовані в ради Союзу спортивних товариств і організацій. 

На їх базі в жовтні 1968 р. при виконкомах міських рад депутатів трудящих створені комітети 

по фізичній культурі і спорту. 

Копії наказів Всесоюзного комітету у справах фізкультури і спорту, положен-

ня про проведення змагань з футболу і хокею за 1951 р. (ф. Р-4902). Накази, розпо-

рядження, постанови обласного комітету по фізкультурі та спорту щодо діяльності 

міських комітетів. Постанови, накази міських комітетів. Положення про проведен-

ня міських спортивних змагань. Протоколи засідань комітетів, криворізької місь-

кої федерації з усіх видів спорту (ф. Р-4860). Плани спортивно-масових заходів. 

Річні звіти про роботу комітетів, добровільних спортивних товариств в містах. 
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Рішення міськвиконкому про покращення спортивно-масової роботи, підготовку 

спортсменів до Олімпійських ігор в Мюнхені, перевірку навчально-спортивної, 

фізкультурно-масової і оздоровчої роботи в колективах фізкультури (1971 р., 

ф. Р-4902). Документи щодо проведення змагань з волейболу, баскетболу, футбо-

лу. Дикторські тексти про проведення всесоюзних студентських змагань з легкої 

атлетики, гімнастики, плавання в м. Дніпропетровську за 1956 р. (ф. Р-4902). Річ-

ні фінансові звіти з господарської діяльності комітетів, по спортивним заходам. 

Штатні розклади. Кошториси витрат комітетів.
Дніпропетровський, ф. Р-4902, 85 од. зб., 1946–1958, 1969–1972 рр.

Жовтоводський, ф. Р-5123, 19 од. зб., 1957–1958, 1969–1971 рр.

Криворізький, ф. Р-4860, 285 од. зб., 1944–1958, 1969–1974 рр.

Марганецький, ф. Р-5783, 53 од. зб., 1946–1958, 1969–1971 рр.

Нікопольський, ф. Р-5426, 96 од. зб., 1944–1959, 1969–1973 рр.

Новомосковський, ф. Р-6325, 40 од. зб., 1969–1973 рр. 

Орджонікідзевський, ф. Р-6130, 36 од. зб., 1969–1973 рр. 

Павлоградський, ф. Р-4752, 76 од. зб., 1944–1958, 1969–1973 рр.

Синельниківський, ф. Р-5757, 12 од. зб., 1969–1973 рр.

Районні та міські ради Союзу спортивних товариств і організацій Дніпро-

петровської області

Районные и городские советы Союза спортивных обществ и организаций 

Днепропетровской области

9 фондів, 544 од. зб., 1959–1968 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Створені в січні 1959 р. як ради Союзу спортивних товариств і організацій СРСР. Підпорядко-

вувалися обласному комітету по фізичній культурі та спорту, а в містах – виконкомам міських 

рад депутатів трудящих. Здійснювали керівництво розвитком фізичної культури та спорту в 

містах і районах.

Накази та розпорядження Ради союзу спортивних товариств і організацій 

УРСР і обласної Ради спортивних товариств і організацій щодо присвоєння почес-

них спортивних і тренерських звань (ф. Р-5332). Протоколи засідань президіумів 

міських спортивних союзів, товариств і організацій. Протоколи засідань, плани 

роботи секцій з різних видів спорту. Виписки з постанов Президіуму федерацій 

спорту Української РСР щодо присвоєння спортсменам звання «Майстер спорту» 

(ф. Р-5237). Плани розвитку фізкультури та спорту, підготовки майстрів спорту і 

спортсменів-розрядників по видам спорту (ф. Р-5332). Плани та звіти про роботу 

міських і районних Рад союзів спортивних товариств і організацій. Звіти і таблиці 

по результатам проведення різних змагань. Статистичні звіти про роботу дитячих 

спортивних товариств (ДСТ) і шкіл. Листування з обласною Радою союзу спортив-

них товариств і організацій щодо фізкультурно-масової роботи в м. Жовті Води. 

Штатні розклади. Кошториси витрат. Фінансові звіти. Статистичні звіти про кіль-

кісний і якісний склад кадрів. Списки робітників фізичної культури і громадсько-

го активу, нагороджених почесними грамотами, відзнаками «Відмінник фізичної 

культури» і пам’ятною медаллю (ф. Р-5332). 
Дніпродзержинська, ф. Р-5332, 266 од. зб., 1959–1968 рр.

Дніпропетровська, ф. Р-5713, 1 од. зб., 1959–1969 рр.

Жовтоводська, ф. Р-5121, 28 од. зб., 1959–1968 рр.

Криворізька, ф. Р-5237, 113 од. зб., 1959–1968 рр. 

Марганецька, ф. Р-5782, 43 од. зб., 1959–1968 рр.

Орджонікідзевська, ф. Р-6131, 14 од. зб., 1965–1968 рр.

Павлоградська, ф. Р-4733, 34 од. зб., 1959–1968 рр.

Синельниківська, ф. Р-5759, 7 од. зб., 1964–1968 рр.

Царичанська, ф. Р-5370, 38 од. зб., 1959–1968 рр.
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Обласні та районні ради добровільних спортивних товариств

Областные и районные советы добровольных спортивных обществ

15 фондів, 1595 од. зб., 1943–1987 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Ради товариств створювалися для масового розвитку фізичної культури і спорту, очолювали 

та організовували колективи фізичної культури в містах, колгоспах і радгоспах, здійснювали 

контроль за підготовкою та перепідготовкою кадрів, будівництвом і експлуатацією спортив-

них споруд . 

Постанови президіуму, накази та розпорядження обласних рад ДСТ. Рішен-

ня, постанови правління студентських клубів. Протоколи пленумів і засідань пре-

зидіуму обласних і районних Рад. Протоколи виробничих нарад, змагань з різних 

видів спорту. Плани і звіти про роботу ДСТ, колективів студентських клубів, облас-

ного зльоту туристів-альпіністів. Документи щодо проведення спортивних заходів 

районними спортивними закладами, товариствами, колективами студентських 

клубів. Статистичні звіти про чисельність адміністративно-управлінського персо-

налу, склад спеціалістів з вищою та середньою спеціальною освітою, розподіл всіх 

працюючих за займаними посадами. Штатні розклади. Кошториси доходів і вит-

рат. Документи щодо проведення звітно-виборних зібрань колективів фізкультури 

радгоспів і районних конференцій.
Обласні ради:

ДСТ «Авангард», ф. Р-5818, 84 од. зб., 1968–1974 рр.

ДСТ «Будівельник», ф. Р-4251, 66 од. зб., 1947–1956 рр.

ДСТ «Буревісник», ф. Р-5656, 166 од. зб., 1947–1972 рр

ДСТ «Динамо», ф. Р-6208, 54 од. зб., 1944–1973 рр.

ДСТ «Колос», ф. Р-6182, 77 од. зб., 1950–1971 рр. 

ДСТ «Локомотив», ф. Р-5458, 560 од. зб., 1956–1987 рр.

ДСТ «Металург», ф. Р-4283, 86 од. зб., 1949–1954 рр.

ДСТ «Металург», ф. Р-6392, 49 од. зб., 1954–1957 рр.

ДСТ «Спартак», ф. Р-5655, 109 од. зб.,1968–1972 рр.

ДСТ «Сталь», ф. Р-4282, 41 од. зб., 1943–1948 рр.

ДСТ «Трудові резерви», ф. Р-5927, 106 од. зб., 1950–1970 рр.

ДСТ «Харчовик», ф. Р-5211, 29 од. зб., 1946–1958 рр.

Районні ради:

Криворізька, ф. Р-6317, 40 од. зб., 1965–1969 рр.

Криничанська, ф. Р-5934, 43 од. зб., 1961–1973 рр.

Павлоградська, ф. Р-4834, 85 од. зб., 1959–1970 рр.

Павлоградська дитячо-юнацька спортивна школа

Павлоградская детско-юношеская спортивная школа

Ф. Р-5526, 99 од. зб., 1948–1973 рр. Опис. Рос., укр. мови. 

Створена в 1943 р. Підпорядковувалася Павлоградському міському відділу народної освіти. 

Готувала інструкторів і спортивних суддів. У школі працювало 7 відділень, які налічували 

39 навчальних груп. 

Накази директора школи з основної діяльності та особового складу. Прото-

коли засідань тренерської ради. Протоколи змагань з легкої атлетики між містами 

Новомосковськ-Дніпродзержинськ-Павлоград; Лозова-Павлоград, матчевих зуст-

річей з волейболу, шкільних змагань з художньої гімнастики, акробатики. Плани, 

звіти про роботу школи. Штатні розклади. Річні бухгалтерські звіти. Кошториси 

витрат адміністративно-управлінського персоналу. Списки учасників обласної 

спартакіади з легкої атлетики, іншим видам спорту.
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Дніпропетровська обласна Рада по туризму і екскурсіям

Днепропетровский областной Совет по туризму и экскурсиям

Ф. Р-4786, 390 од. зб., 1965–1989 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Створена в травні 1965 р. Здійснювала керівництво туризмом і екскурсійною роботою, органі-

зацію подорожей і екскурсій. Підпорядковувалася Українській Центральній республіканській 

раді по туризму і обласній раді профспілок.

Постанова президії Дніпропетровської обласної ради профспілок щодо за-

твердження складу обласної ради по туризму і екскурсіям (1970). Накази та роз-

порядження голови облради з основної діяльності. Протоколи засідань президіуму 

федерації туризму, колегії обласної ради. Звіти про роботу туристичних клубів. 

Звіти щодо пропаганди і реклами туризму. Доповіді на семінарах і нарадах з пи-

тань покращення організації транспортних подорожей. Довідки про результати 

комплексних перевірок роботи Дніпропетровського і Криворізького бюро подоро-

жей і екскурсій. Листування з Українською Центральною республіканською радою 

по туризму. Штатні розклади. Кошториси адміністративно-господарських витрат. 

Фінансові звіти. Документи про роботу з кадрами.
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30. УПОВНОВАЖЕНІ У СПРАВАХ РЕЛІГІЙ

Уповноважені рад у справах релігій при Раді Міністрів УРСР у Дніпропет-

ровській області

Уполномоченные советов по делам религий при Совете Министров УССР в 

Днепропетровской области

3 фонди, 232 од. зб., 1944–1991 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови.

Відповідно до постанови Раднаркому СРСР в 1943 р. була створена Рада у справах російської 

православної церкви; у травні 1944 р. – Рада у справах релігійних культів при Раді Міністрів 

СРСР, у березні 1966 р. – об’єднані в єдину Раду у справах релігій при Раді Міністрів СРСР. 

Здійснювали контроль за дотриманням радянського законодавства про релігійні культи на 

території області.

Постанови, вказівки, інструкції Ради у справах російської православної 

церкви. Доповідні записки, інформаційні звіти, статистичні зведення про стан і 

діяльність зареєстрованих релігійних громад і незареєстрованих груп віруючих. 

Реєстраційні справи знятих з обліку релігійних товариств російської православної 

церкви, євангельських християн-баптистів в Васильківському, Дніпропетровсько-

му, Криворізькому, Криничанському, Покровському, П’ятихатському, Солонянсь-

кому районах (1946–1954, 1958, 1961, 1962, 1964, 1965); громади віруючих рим-

сько-католицького віросповідання в м. Дніпропетровську (1948). Книга реєстрації 

релігійних громад російської православної церкви (1944).

Звіти про роботу Дніпропетровської єпархії архієпископа Гурія (1956); інфор-

маційна доповідь про Тихвінський жіночий монастир (1957); Дніпропетровсько-За-

порізької єпархії (1957–1958, 1973–1981). Документи про реєстрацію церковних 

рад і ревізійних комісій релігійних громад російської православної церкви. Відо-

мості про проведення різдвяних та хрещенських свят (1960), релігійних обрядів, 

доходів та витрат релігійних товариств по Дніпропетровській області (1965–1972). 

Список священнослужителів церков і молитвених будинків Дніпропетровської 

області (1944). Листування з Радою у справах релігійних культів при Раднаркомі 

СРСР, Уповноваженим Ради у справах релігійних культів при Раді Міністрів УРСР, 

виконкомами місцевих рад депутатів трудящих про діяльність релігійних това-

риств, надання приміщень релігійним громадам, закриття молитвених будинків, 

стан контролю за дотриманням законодавства про релігійні культи.
Уповноважений Ради у справах релігійних культів при Раді Міністрів СРСР у Дніпропетровсь-

кій області, ф. Р-6463, 59 од. зб., 1944–1965 рр.

Уповноважений Ради у справах руської православної церкви при Раді Міністрів СРСР у Дні-

пропетровській області, ф. Р-6464, 61 од. зб., 1943–1965 рр.

Уповноважений Ради у справах релігій при Раді Міністрів СРСР у Дніпропетровській області, 

ф. Р-6465, 112 од. зб., 1965–1991 рр. 

Відділ у справах релігій Дніпропетровської обласної державної адміні-

страції, м. Дніпропетровськ

Отдел по делам религий Днепропетровской областной государственной 

адми нистрации, г. Днепропетровск

Ф. Р-6561, 60 од. зб., 1992–2006 рр. Опис. Укр. мова.

Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації від 12.06.2000 р. «Про упорядкування 

структури обласної державної адміністрації» було створено Управління у справах релігій. В 

2007 році було прийнято рішення про ліквідацію управління. 

Положення про відділ. Статистичні та інформаційні звіти про роботу відділу. 

Інформаційні, аналітичні довідки про релігійну ситуацію в області. Листування з 

вищестоящими органами.
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 РОЗДІЛ IV. 

 ФОНДИ ПЕРІОДУ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ 1941–1943 рр. 

 КОМІСІЇ З РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ НАЦИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА СУДУ

Генеральний комісаріат, гебітскомісаріати, штадткомісаріати

Генеральный комиссариат, гебитскомиссариаты, штадткомиссариаты 

10 фондів, 216 од. зб., 1941–1944 рр. Описи. Каталог. Нім., укр., рос. мови.

Значна частина України в роки нацистської окупації увійшла до складу рейхскомісаріату 

«Україна» і була поділена на 6 генеральних округів, в числі яких був і генеральний округ Дні-

пропетровськ у складі Дніпропетровської області та частини районів Запорізької області. Ке-

рував округом генеральний комісар, призначений Гітлером. Генеральні округи були поділені 

на округи та райони, які очолювали гебітскомісари, призначені рейхсміністром «у справах 

окупованих Східних областей» Розенбергом, і які являли собою керівників гитлерівської 

адміністрації на тимчасово окупованій території. Для виконання поліцейських заходів під їх 

керівництво передавалися загони СС та поліції.

Накази, розпорядження, обіжники, постанови, інструкції рейхскомісара Ук-
раїни про роботу гебітскомісаріатів, облік антирадянських елементів та етнічних 
німців, заборону німцям брати шлюб з особами інших національностей. Дванад-
цять заповідей про відносини до російського населення на Сході. Накази, розпо-
рядження, інструкції генералкомісара, гебітскомісарів, штадткомісара, німецької 
влади про дислокацію жандармських постів, боротьбу з партизанами, євреями, 
створення єврейської управи, арешт комуністів, з питань землеустрою та поста-
чання хліба і сільськогосподарських продуктів, вивезення експонатів з міського 
музею. Листування з рейхскомісаріатом України щодо адміністративно-госпо-
дарських питань, про «нову аграрну реформу», влаштування і організацію сільсь-
когосподарських шкіл, забезпечення робочою силою, ціни на тварин і продукти, 
порядок оподаткування, медичне обслуговування. Звіти відділу пропаганди штад-
ткомісаріату про становище в Радянському Союзі, Червоній Армії. Таємні донесен-
ня поліцейських начальників СС про ставлення місцевого населення до окупантів, 
діяльність партизан. Відомості та довідники рейхскомісаріату України про площі та 
заселенність районів України. Річні та декадні звіти про посіви озимини, збирання 
врожаю, польові роботи, постачання сільгосппродуктів. Відомості про наявність 
реманенту, худоби в товариствах. Статистичні відомості про природний рух насе-
лення (1941–1942 рр). Відомості про затриманих, поранених, арештованих, роз-
стріляних, інфекційні захворювання, чисельність хворих. Структурні схеми упо-
рядкування генералкомісаріату. Свідоцтва про службу в калмицьких військових 
частинах. Списки арештованих комуністів, військовополонених, що знаходились у 
таборах та шпиталях Дніпропетровської області. Списки співробітників генералко-
місаріату, жандармів, поліцейських, вартових команди СС, фольксдойче, куркулів, 
священиків, медичних та наукових працівників. Списки та анкети членів націонал-

соціалістичної партії Німеччини, діючої на території Дніпропетровської області.
Генеральний комісаріат, м. Дніпропетровськ, ф. Р-2281, 52 од. зб., 1941–1943 рр.

Дніпропетровський штадткомісар, ф. Р-2567, 15 од. зб., 1941–1943 рр.

Обласний комісар, м. Кривий Ріг, ф. Р-2479, 87 од. зб., 1941–1944 рр.

Кам’янський штадткомісаріат, ф. Р-3422, 2 од. зб., 1941–1943 рр.

Гебітскомісаріат, м. Кривий Ріг, ф. Р-2282, 8 од. зб., 1942–1943 рр.

П’ятихатський гебітскомісаріат, ф. Р-2283, 38 од. зб., 1941–1943 рр.

Межівський гебітскомісаріат, ф. Р-3409, 2 од. зб., 1941–1943 рр.

Софіївський гебітскомісаріат, ф. Р-3404, 1 од. зб., 1941–1943 рр.

Покровський окружний гебітскомісаріат, ф. Р-2347, 9 од. зб., 1942–1943 рр.

Фризендорфський гебітскомісаріат, ф. Р-3405, 2 од. зб., 1943 р.



402

Комендатури

Комендатуры

4 фонди, 11 од. зб., 1941–1943 рр. Описи. Нім., укр. мови.

Місцеві та районні комендатури діяли на тимчасово окупованій нацистами території Дніпро-

петровської області протягом 1941–1944 рр. У своїй діяльності спиралися на міські, районні, 

сільські управи.

Накази місцевої комендатури (ф. Р-3421). Розпорядження, оголошення 

гебітскомісаріату, комендатури, райуправи з адміністративних та господарських 

питань, відомості про рух населення, списки співробітників комендатури 

(ф. Р-2510, ф. Р-2348). Місячні звіти про виконання бюджету районним фінансо-

вим відділом та сільськими управами, відомості про збір податків та хід весняних 

польових робіт, списки населення, комуністів та новоприбулих осіб (ф. Р-2293).
Місцеві:

№ 11/ 421, м. П’ятихатки, ф. Р-3421, 2 од. зб., 1942–1943 рр. 

№ 794, с. Новомиколаївка, ф. Р-2293, 3 од. зб., 1942 р.

Районні сільськогосподарські:

Межівська, ф. Р-2510, 3 од. зб., 1943 р.

Покровська, ф. Р-2348, 3 од. зб., 1941–1943 рр.

Шутцполіція, м. Дніпропетровськ

Шутцполиция, г. Днепропетровск

Ф. Р-2287, 2 од. зб., 1943 р. Опис. Нім. мова.

Виконувала охоронні функції, підтримувала порядок, створений окупаційною владою.

Листування з уповноваженим генералкомісаріату у справах протиповітря-

ної оборони та організаційних питань.

Господарська команда та господарські роботи

Хозяйственная команда и хозяйственные работы

3 фонди, 7 од. зб., 1941–1943 рр. Описи. Нім. мова.

Створені окупаційною адміністрацією у 1941 р. Займалися господарською діяльністю та за-

безпеченням постачання німецької армії.

Листування з господарською інспекцією Півдня з питань господарської 

політики. Список підприємств м. Дніпропетровська, підвідомчих господарській 

команді (ф. Р-2300). Анкети підприємств м. Нікополя (ф. Р-2299). Вимоги військо-

вих частин про видачу палива, продовольства, одягу, проведення ремонтних робіт

(ф. Р-2298).
Господарська команда, м. Дніпропетровськ, ф. Р-2300, 2 од. зб., 1941–1943 рр.

Господарська рота, м. Дніпропетровськ, ф. Р-2298, 3 од. зб., 1941–1943 рр.

Господарська рота, м. Нікополь, ф. Р-2299, 2 од. зб., 1941 р.

Дніпропетровська обласна та міські управи

Днепропетровская областная и городские управы

4 фонди, 3511 од. зб., 1941–1943 рр. Описи. Каталог. Укр., нім., рос. мови.

Розпочали свою діяльність: Дніпропетровська обласна та Дніпропетровська міська (з 1942 р. –

Дніпропетровська Українська допоміжна управа) – у вересні 1941 р., Криворізька міська упра-

ва – 21 серпня 1941 р., управа Криворізького сільського району – 11 вересня 1941 р. Ство-

рені як допоміжні органи адміністрації, заснованої окупаційною владою на радянській те-

риторії та діяли згідно вказівок німецьких комендантів. До функцій і завдань відносилось: 

підтримка окупаційного режиму, керівництво міським господарством, облік населення, 

участь у примусовому вивезені молоді на роботи до Німеччини, виявлення осіб єврейської 

національності, мобілізація населення на «суспільні роботи», вилучення у населення сіль-

ськогосподарських продуктів, майна, допомога окупантам в боротьбі з партизанами та під-

пільниками. Ліквідовані після звільнення м. Дніпропетровська у жовтні 1943 р., м. Кривого 

Рогу – у лютому 1944 р.
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Постанови, розпорядження, накази, обіжники, повідомлення німецької 
влади та міських управ про введення карткової системи, норми хлібного пайка, 
перейменування назв радянських установ та вулиць в містах, репресії до осіб, що 
допомагали військам Червоної Армії та партизанам, насильницьке відправлення 
робочої сили до Німеччини, мобілізацію населення на земляні та будівельні робо-
ти оборонних споруд, Дніпрогесу, Запорізького та Криворізького шляхів, органі-
зацію курсів навчання української та німецької мовам, ведення діловодства на 
німецькій та українській мовах, конфіскацію всіх архівів, музеїв, бібліотек та цер-
ковних канцелярій для рейхскомісара України, заборону шлюбів між німцями та 
українцями, примусове вилучення продуктів харчування у сільськогосподарських 
підприємств та приватних осіб, конфіскацію на підприємствах та у мешканців ко-
льорових металів, теплого одягу, створення медичної комісії для визначення расо-
вої належності, накладення штрафів за невчасне внесення податків. Листування з 
штадткомісаром про виселення українського населення з центральної та нагорної 
частин м. Дніпропетровська, улаштування гетто для євреїв, переселення народів 
Північного Кавказу, боротьбу з розповсюдженням комуністичної пропаганди, ви-
селення престарілих з будинку інвалідів. Звернення, оголошення про забезпечен-
ня продуктами та допомогу родинам громадян, які вступили до німецької армії 
або добровільно виїхали на роботу до Німеччини. Виступи представників міськ-
управ з пропагандистською метою про виїзд до Німеччини. Доповідні записки про 
освоєння місцевих покладів вугілля і торфу, заготівлю палива. Плани, звіти, огляди 
відділів міських управ про стан і роботу промислових підприємств, торговельних, 
навчальних закладів. Штатні розклади, кошториси, доповідні та пояснювальні за-
писки, баланси різних окупаційних організацій, підприємств. Книги розрахунків, 
оголошення, особові рахунки, квитанції, розрахункові відомості про стягнення 
податків з підприємств, установ, дрібних кустарних підприємств, торговців, това-
риств, домовласників. Акти оцінки конфіскованого майна. Статистичні звіти про 
народження, смертність, інфекційні та інші захворювання. Списки промислових 
підприємств, установ та організацій міста. Відомості про реєстрацію молоді, ме-
дичних працівників, занесених до списку для вивезення на роботу до Німеччини. 
Списки комуністів, проживаючих на окупованій території, військовополоненних, 
що знаходились у таборах та шпиталях, радянських громадян, евакуйованих з 
Дніпропетровської області та з інших місцевостей, що прибули до Дніпропетров-
ської області. Списки, анкети, особові рахунки квартиронаймачів по домоуправ-
лінням. Особові картки, анкети, заяви, посвідчення, рапорти, списки відповідаль-
них працівників та співробітників управ, інших окупаційних установ, співробітників 
місцевої поліції, родин добровольців німецької армії, осіб, поданих до нагород за 
активне співробітництво з німецькою владою. Заяви від організацій та приватних 
осіб про одержання продуктових карток, патентів на відкриття кустарних підпри-
ємств, повернення садиб і господарств розкуркуленим.

Дніпропетровська обласна управа, ф. Р-2443, 93 од. зб., 1941–1943 рр.

Дніпропетровська Українська допоміжна управа, ф. Р-2276, 2405 од. зб., 1941–1943 рр.

Криворізька міська управа, ф. Р-2484, 31 од. зб., 1941–1943 рр.

Управа Криворізького сільського району, м. Кривий Ріг, ф. Р-2480, 982 од. зб., 1941–1943 рр.

Районні та сільські управи Дніпропетровської області

Районные и городские управы Днепропетровской области

17 фондів, 881 од. зб., 1941–1944 рр. Описи. Каталог. Укр., нім. мови.

З передовими німецькими частинами до населених пунктів прибували ортскомендатури, які 

створювали на окупованій території установи та органи влади: в районних центрах районні 

управи, в селах – сільські управи. Діяли, як місцева допоміжна адміністрація німецького вій-

ськового командування, сприяли налагодженню окупаційного режиму, брали участь у керів-

ництві господарствами, стягненні податків з населення, примусовому вивезенні радянських 

громадян і молоді на роботи до Німеччини. Припинили діяльність після звільнення території 

Дніпропетровської області від нацистів.
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Накази, розпорядження, директиви, обіжники окупаційної влади, районних 
управ з адміністративних, господарських, правових, фінансових питань, про діяль-
ність релігійних організацій, облік німецьких, італійських поховань, розшук військо-
вополонених, забезпечення родин добровольців німецької армії, нагородження за 
боротьбу з партизанами, повернення садиб, осель, майна особам, які були репресо-
вані за часів радянської влади, про здачу радіоприймачів, запобігання епідемії тифу. 
Відомості, інформації голів райуправ про роботу громадських господарств, хід ви-
конання сільськогосподарських робіт, посіви зернових культур, лікарських рослин, 
збір врожаю, наявність насіння, реманенту, роботу комітету «Самодопомога». Плани 
постачання і зобов’язання керівників общинних господарств про заготівлю сільсько-
господарських продуктів. Акти перевірки стану громадських господарств, відомості 
про облік земель, перепис худоби, птиці, реманенту. Протоколи засідань райуправ, 
нарад старост, загальних зборів членів господарств. Проекти та акти розділу земель 
громадських господарств для індивідуального користування в Широківській управі. 
Відомості та списки надходження податків, штрафів, акти ревізій фінансової діяль-
ності сільуправ. Тимчасове положення Всеукраїнського комітету «Самодопомога». 
Наряди-вимоги на робочу силу та гужовий транспорт для вивезення громадян до 
Німеччини. Донесення, звіти старост сільських управ про ставлення населення до 
окупантів, повідомлення старости с. Роздори про поранених червоноармійців. Ра-
порти про вбивство поліцейських та німців. Постанови, висновки, звіти медичної 
комісії і медичних установ про санітарно-профілактичну роботу, медичний огляд, 
стан інфекційних та інших захворювань, списки медичних установ. Звіти, доповідні 
записки про роботу шкіл району, відомості про вилучену літературу і підручники. 
Список небажаних українських, російських та зарубіжних письменників. Відомості 
про чисельність шкіл, вчителів, учнів з навчанням німецькою мовою по П’ятихатській 
райуправі. Списки, облікові картки населення, проживаючого на території районних 
та сільських управ, платників податків, кустарів, вчителів. Списки комісарів, політ-
керівників, комуністів, дітей комуністів, комсомольців, військовополонених, небла-
гонадійних вчителів, евакуйованих, новоприбулих на території сільуправ, молоді, 
що пройшла медичний огляд, громадян, вивезених на роботи до Німеччини. Списки 
старост, працівників окупаційних установ, місцевих німців, добровольців німецької 
армії. Анкети фольксдойче, що мешкали в селах Фризендорфського району. Статис-
тичні відомості про рух населення, зведені відомості про народження, смертність по 
райуправах. Заяви, довідки, посвідчення, дозволи поліції на поселення, свідоцтва 
про звільнення радянських громадян з полону, прохання родин добровольців, що 
виїхали до Німеччини. Особові рахунки членів господарств, патенти щодо відкриття 
кустарних майстерень.
Районні управи:

Апостолівська, ф. Р-3288, 4 од. зб., 1941–1943 рр.

Васильківська, ф. Р-2531, 48 од. зб., 1941–1943 рр.

Верхньодніпровська, ф. Р-3845, 2 од. зб., 1942–1943 рр.

Кам’янська, ф. Р-2571, 2 од. зб., 1942–1943 рр.

Межівська, ф. Р-2500, 156 од. зб., 1941–1943 рр.

Новомосковська, ф. Р-3268, 3 од. зб., 1942–1943 рр.

Перещепинська, ф. Р-2318, 6 од. зб., 1943 р.

Петриківська, ф. Р-2310, 2 од. зб., 1941–1943 рр.

Петропавлівська, ф. Р-2538, 52 од. зб., 1941–1943 рр.

Покровська, ф. Р-2349, 139 од. зб., 1941–1943 рр.

П’ятихатська, ф. Р-2492, 22 од. зб., 1941–1943 рр.

Софіївська, ф. Р-3287, 6 од. зб., 1942–1944 рр.

Томаківська, ф. Р-3360, 2 од. зб., 1941–1943 рр.

Українська, ф. Р-2309, 2 од. зб., 1943 р.

Фризендорфська, ф. Р-3388, 26 од. зб., 1941–1943 рр.

Широківська, ф. Р-2585, 31 од. зб., 1941–1943 рр.

Сільські управи Дніпропетровської області (об’єднаний фонд), ф. Р-2311, 378 од. зб., 1941–

1943 рр.
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Відділи управ

Отделения управ

Дніпропетровський міський житловий відділ № 7 Дніпропетровської місь-

кої управи

Днепропетровский городской жилищный отдел № 7 Днепропетровской го-

родской управы

Ф. Р-3273, 104 од. зб., 1941–1943 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Діяв протягом періоду нацистської окупації м. Дніпропетровська. Займався обліком населен-

ня, стягненням квартирної платні з квартиронаймачів, приймав участь у виявленні осіб єв-

рейської національності, мобілізації населення на «суспільні роботи».

Розпорядження міської управи про зміни в соціальному страхуванні та ко-

мунальних тарифах. Накази завідуючого житловим відділом про мобілізацію на-

селення на будівництво Запорізького шосе, реєстрацію громадян, що прибули з 

північного Кавказу. Прибутково-витратні ордери. Баланси домоуправлінь та ра-

хунки за квартирну плату, оборотні відомості, особові рахунки квартиронаймачів. 

Списки мешканців, пенсіонерів, безробітних, жінок, що мають дітей для отриман-

ня хлібних карток, вугілля.

Сільськогосподарські районні відділи

Сельскохозяйственные районные отделы

4 фонди, 53 од. зб., 1941–1943 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови.

Створені окупаційною адміністрацією у 1941 р. Займалися організацією сільського госпо-

дарського виробництва та забезпеченням постачання сільськогосподарської продукції оку-

паційній владі.

Накази, розпорядження, обіжники рейхскомісару України, генералкомі-

саріату, обласної управи, сільськогосподарського відділу про ведення діловодства 

в сільському господарстві, розвиток городництва, тваринництва, підготовку насін-

ня до посівів, вивезення плодових дерев до Німеччини, конфіскацію хліба, заборо-

ну продажу сільгосппродуктів, використання присадибних дільниць, оплату праці, 

регулювання цін. Положення про МТС та районний земельний відділ. Протоколи 

районних нарад старост, бригадирів. Оперативні плани весняних польових робіт. 

Плани та звіти про заготівлю сільгосппродуктів, посіви сільськогосподарських 

культур, засипку зерна, насіння. Зведення, відомості про посіви, збирання та якість 

врожаю сільськогосподарських культур, проведення посівної кампанії, кількість 

засіяної землі, садів, плодових дерев, лісові породи. Річні звіти громадських гос-

подарств за 1942 р. про хід сільськогосподарських робіт, надходження та витрати 

зерна, ремонт сільськогосподарських машин, наявність насіння, худоби, пального, 

реманенту, баштанних культур. Акти перевірки наявності сільськогосподарських 

продуктів, реманенту, про знищення посівів. Списки сільських управ, співробітни-

ків сільськогосподарського та земельного відділів, членів господарств, працівни-

ків опорних пунктів, зоотехників, вчителів та учнів Ерастівського технікуму, пра-

цівників Саксаганської лікарні, осіб, що пройшли медичну комісію для вивозу до 

Німеччини в П’ятихатському районі. Навчальні плани та програми сільськогоспо-

дарських та агрономічних шкіл. Заяви громадян про отримання землі.
Дніпропетровський, ф. Р-4475, 1 од. зб., 1942 р.

Межівський, ф. Р-3400, 3 од. зб., 1943 р.

Покровський, ф. Р-3402, 2 од. зб., 1942–1943 рр.

П’ятихатський, ф. Р-3414, 47 од. зб., 1941–1943 рр
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Фінансові районні відділи

Финансовые районные отделы

3 фонди, 9 од. зб., 1941–1943 рр. Описи. Укр., рос., нім. мови.

Створені у 1941 р. як відділи райуправ. Здійснювали контроль за станом фінансування уста-

нов на території району, складали районний бюджет та забезпечували його виконання.

Постанови гебітскомісаріату про реєстрацію державних і кооперативних 

установ, підприємств, упорядкування заробітної платні та трудових відносин усіх 

працюючих в німецьких установах, складання бюджету на 1 квартал 1942 р. При-

бутково-видаткові документи райфінвідділів, сільуправ. Звіти, баланси. Постанова 

щодо платності та розцінок медичної допомоги. Відомості сплачування податків з 

обороту підприємств та громадських господарств (ф. Р-3850). Відомості прибутків 

торговельних організацій. Заяви на одержання патентів. Відомості про заробітну 

платню співробітників.
Криворізький, ф. Р-3850, 3 од. зб., 1941–1943 рр.

Перещепинський, ф. Р-3413, 1 од. зб., 1942 р.

Томаківський, ф. Р-4230, 5 од. зб., 1941–1943 рр.

Бюро забірних карток міської управи, м. Дніпропетровськ

Бюро заборных карточек городской управы, г. Днепропетровск

Ф. Р-2278, 883 од. зб., 1941–1943 рр. Описи. Каталог. Укр., нім. мови.

Бюро забірних карток при торговельному відділі Дніпропетровської міської управи (з 1942 р. –

Дніпропетровської Української допоміжної управи) було організоване 2 жовтня 1941 р. Основна 

функція: видача карток населенню для отримання хліба, продуктів, промислового краму по карт-

ковій системі, введеній окупаційною владою. Проіснувало до жовтня 1943 р.

Накази, розпорядження, циркуляри Дніпропетровської міської управи з пи-

тань постачання, інвентаризації матеріальних цінностей, понаднормової роботи, 

страхування робочої сили. Накази завідуючого бюро забірних карток про органі-

зацію бюро забірних карток, режим роботи, утворення комісії для перевірки ро-

боти бюро, норми оформлення карток на кожного обліковця, з особового складу. 

Листування з відділами міської управи та установами і організаціями з адміністра-

тивно-фінансових питань. Фінансові звіти та пояснювальні записки до них. Ого-

лошення, інструкції про порядок видавання забірних карток. Акти ревізій роботи 

бюро забірних карток, перевірки каси, складу, договори з підприємствами та ор-

ганізаціями. Відомості, довідки, доручення про отримання карток. Заяви місцевих 

жителів, евакуйованих громадян. Списки на отримання карток підприємствами, 

організаціями, установами, майстернями, артілями. Списки інвалідів та їхніх утри-

манців, евакуйованих з Донбасу, Сталінграду, Воронезької області на отримання 

карток. Списки співробітників міської управи, штадткомісаріату, поліції, осіб, ро-

дичі яких знаходились у німецькій армії та виїхали на роботу до Німеччини, італій-

ських підданих, що мешкають у м. Дніпропетровську на отримання карток.

Біржі праці

Биржи труда

7 фондів, 73 од. зб., 1941–1943 рр. Описи. Укр., нім. мови.

Під час тимчасової нацистської окупації на території Дніпропетровської області діяли біржі 

праці в містах і районних центрах. Розпочали свою діяльність восени 1941 р. Займалися ви-

явленням, реєстрацією та обліком всього працездатного населення для подальшого вико-

ристання на будівельних, земляних роботах, насильницького вивезення радянських грома-

дян на роботу до Німеччини. Припинили свою діяльність наприкінці 1943 р.

Картки обліку громадян, зареєстрованих на біржах праці. Облікові картки 

поступаючих на роботу. Статистичні звіти про облік населення, кількість працівни-

ків та громадян надісланих на роботу, народжуваність, смертність. Списки, заяви, 
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довідки, посвідчення, доручення громадян, що поступали та звільнялися з роботи, 

про місце проживання, дозвіл на прописку, зміну місця проживання, зняття з об-

ліку. Перелік установ П’ятихатського району. Свідоцтва про народжених у Петро-

павлівському районі. Заяви громадян, члени родин яких працювали у Німеччині, 

про отримання землі. Списки громадян, що перебували на обліку на біржах праці. 

Списки громадян по сільуправах та господарствах. Списки робітників та службов-

ців окупаційних установ і організацій, осіб, що працювали на земляних та будівель-

них роботах. Списки молоді, що пройшла медичну комісію для виїзду до Німеччини, 

громадян, які примусово відправлені на роботи до Німеччини по П’ятихатському 

району, евакуйованих працівників залізниці, військовополонених.
Міські:

Дніпропетровська, ф. Р-2277, 12 од. зб., 1941–1943 рр.

Криворізька, ф. Р-2556, 3 од. зб., 1943 р.

Районні:

Межівська, ф. Р-2502, 11 од. зб., 1941–1943 рр.

Петропавлівська, ф. Р-3357, 3 од. зб., 1941–1943 рр.

Покровська, ф. Р-3280, 6 од. зб., 1941–1943 рр.

П’ятихатська, ф. Р-3476, 31 од. зб., 1941–1943 рр.

Синельниківська, ф. Р-2613, 7 од. зб., 1941–1943 рр.

Товариство управління сільським господарством на Україні, м. Дніпро-

петровськ

Общество управления сельским хозяйством на Украине, г. Днепропетровск

Ф. Р-2285, 1 од. зб., 1942–1943 рр. Опис. Нім., укр. мови.

Діяло на території Дніпропетровської області в період нацистської окупації. Товариство мало 

завдання: управління колективними господарствами та сільськогосподарськими колектива-

ми (колишніми колгоспами), державними господарствами (колишніми радгоспами), рослин-

ництвом, насінництвом, машино-тракторними станціями. До його складу входили районні 

відділи, а також опорні та заготівельні пункти.

Схема влаштування товариства. Листування з центральним торговельним 

товариством Сходу, філією фірми Франца Дзікау з господарських та технічних пи-

тань.

Військово-польовий суд комендатури № 397, м. Дніпропетровськ

Военно-полевой суд комендатуры № 397, г. Днепропетровск

Ф. Р-4472, 1 од. зб., 1942–1943 рр. Опис. Нім. мова.

Діяльність установи простежується протягом 1942–1943 рр.

Витяги з рішень суду у справах військовослужбовців німецької армії.

ПРОМИСЛОВІ ПІДПРИЄМСТВА ТА БУДІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Намагання нацистів відродити промисловість в Дніпропетровської області не здійснились. В 

роки нацистської окупації частково працювали заводи «Дніпро» (колишній ім. В. Молотова), 

трубопрокатний (колишній ім. В. Леніна), Дніпромет, ДЗМО, паровозоремонтний, коксохіміч-

ний, цегельний, сільськогосподарських виробів, оцтовий, газомінеральних вод, горілчаний, 

маслозаводи та інші дрібні кустарні підприємства.

Будівельний батальйон № 219, м. Дніпропетровськ

Строительный батальон № 219, г. Днепропетровск

Ф. Р-2295, 2 од. зб., 1943 р. Опис. Нім. мова.

Діяльність установи простежується протягом 1943 р.

Накази начальника будівельної частини № 26 про військово-шляховове 

будівництво.
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Криворізьке металургійне відділення гірничої та металургійної компанії 

«Схід», мм. Кривий Ріг-Нікополь

Криворожское металлургическое отделение горной и металлургической 

компании «Восток», гг. Кривой Рог-Никополь

Ф. Р-3408, 2 од. зб., 1941–1943 рр. Опис. Нім. мова.

Розпорядження про добування нечистої руди, відвантаження вагонів. 

Проект рудникової шахти № 7. Правила для робітників відділу капбудівництва, 

лабораторні аналізи якості руди, пояснення виробничого процесу. Відомості про 

охорону рудника.

Паровозо-ремонтний завод, м. Дніпропетровськ

Паровозо-ремонтный завод, г. Днепропетровск

Ф. Р-2301, 2 од. зб., 1942–1943 рр. Опис. Нім., рос. мови.

Відомості про продукти харчування, що одержували співробітники.

Гудзикова фабрика «Галаліт», м. Дніпропетровськ

Пуговичная фабрика «Галалит», г. Днепропетровск

Ф. Р-2305, 1 од. зб., 1942–1943 рр. Опис. Укр., рос., нім. мови.

Листування з господарських питань. Списки та довідки про співробітників та 

їхніх утриманців для отримання карток на хліб.

Васильківський луб’яний завод, с. Васильківка Васильківського району

Васильковский лубяной завод, с. Васильковка Васильковского района

Ф. Р-2517, 2 од. зб., 1943 р. Опис. Укр., рос. мови.

Листування про направлення на роботу.

Дніпропетровське відділення центрального управління молочно-жировою 

промисловістю України та маслозаводи

Днепропетровское отделение центрального управления молочно-жировой 

промышленностью Украины и маслозаводы

5 фондів, 191 од. зб., 1941–1943 рр. Описи. Укр., рос., нім. мови.

Розпорядження, циркуляри німецької влади, накази по відділенню про 

діяльність маслозаводів, з фінансових та адміністративних питань, оплату праці. 

Плани поставок молока. Звіти, зведення відділення і маслозаводів про хід заготі-

вель молочних продуктів, надходження сировини, виробництво та реалізацію 

продукції по підприємствам об’єднання. Акти прийняття та переробки сировини, 

реалізації готової продукції. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності мас-

лозаводів. Бухгалтерські документи. Вимоги німецьких військових частин щодо 

молокопродуктів. Відомості реалізації продуктів німецьким військовим частинам, 

службовцям райуправи. Списки маслозаводів, баз, холодокомбінатів області. 

Списки робітників та службовців відділення, Апостолівського, Васильківського, 

Дніпропетровського, Криворізького, П’ятихатського маслозаводів, завідуючих 

пунктами прийняття сировини, володарів сепараторів, здавальників молока. Ав-

тобіографії, заяви, договори про прийняття на роботу. Особові рахунки робітників 

та службовців. Відомості нарахування заробітної платні. 
Дніпропетровське відділення центрального управління молочно-жировою промисловістю 

України, ф. Р-2482, 62 од. зб., 1942–1943 рр.

Маслозаводи:

Васильківський, ф. Р-2512, 30 од. зб., 1941–1943 рр.

Петропавлівський, ф. Р-2533, 46 од. зб., 1941–1943 рр.
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Покровський, ф. Р-2358, 51 од. зб., 1941–1943 рр.

Юр’ївський, ф. Р-2304, 2 од. зб., 1943 р.

Ковбасна фабрика, м. Дніпропетровськ

Колбасная фабрика, г. Днепропетровск

Ф. Р-2610, 74 од. зб., 1941–1943 рр. Опис. Укр., рос., нім. мови.

Відомості, наряди, накладні, квитанції про реалізацію ковбасних виробів ге-

неральному комісаріату, військовим частинам. Списки працівників фабрики, осо-

бові рахунки та відомості нарахування заробітної платні робітникам і службовцям.

Дніпропетровська різниця

Ф. Р-3274, 121 од. зб., 1941–1943 рр. Опис. Укр., рос., нім. мови.

Діяльність установи простежується протягом 1941–1943 рр.

Відомості про надходження худоби та реалізацію готової продукції. Первин-

ні бухгалтерські документи.

Дніпропетровська обласна контора реставрації заводських споруд, 

м. Дніпропетровськ

Днепропетровская областная контора реставрации заводских сооружений

Ф. Р-2428, 2 од. зб., 1942–1943 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Діяльність установи простежується протягом 1942–1943 рр.

Бухгалтерські документи.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Громадські господарства Дніпропетровської області (об’єднаний фонд)

Общинные хозяйства Днепропетровской области (объединённый фонд)

Ф. Р-3235, 2900 од. зб., 1941–1944 рр. Описи. Каталог. Укр., нім. мови.

З приходом нацистських військ та встановленням окупаційної влади в сільській місцевості 

України, згідно з наказом рейхсміністра окупованих Східних областей Розенбергом у 1942 р. 

про встановлення нового земельного порядку на Україні, колгоспи були перетворені в гро-

мадські господарства. Займалися сільськогосподарськими роботами, підпорядковувалися 

сільським управам. Після звільнення території Дніпропетровської області від окупантів гро-

мадські господарства припинили існування.

Накази, розпорядження та оголошення німецької влади, районних сільсь-

ких управ про призначення старост, обмін радянських банкнот, заміну радянських 

знаків та емблем, вилучення зброї, радіоприймачів, велосипедів, бензину та май-

на, реєстрацію євреїв і партійних діячів, примусові роботи для населення, лікві-

дацію заборгованості з постачання сільськогосподарських продуктів, землеустрій 

господарств та товариств, порядок проведення зборів, охорону зібраного врожаю, 

заборону пересування в нічний час, обмеження обміну продуктів, переміну місця 

роботи і житла, про репресії до осіб, що уникають від відправлення до Німеччи-

ни. Норми поставок сільськогосподарських продуктів. Плани та звіти громадських 

господарств про посіви, збір зернових, технічних культур, лікарських рослин, пос-

тачання птиці, яєць, молокопродуктів. Відомості, списки, табелі про вихід на ро-

боту, виробку і кількість трудоднів, натуральних та грошових виплат за трудодні, 

наявність тяглової сили, птиці, фуражу у господарствах, помелу зерна, відправле-

ного до Німеччини та відданого за трудодні, кількість одноосібників, розрахунки 

з членами господарств, вчителями, службовцями. Листування про відправлення 

в табори осіб, що ухиляються від роботи та не виконують норм постачання. Акти, 
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рахунки, квитанції, накладні про надходження і витрати сільськогосподарських 

продуктів, на вилучену худобу та майно у населення німецькою та румунською ар-

мією. Заяви, рапорти, довідки, доручення про наділення землею, отримання до-

помоги, заробітної платні, про виконану роботу та звільнення від загальних робіт. 

Статистичні зведення про рух населення. Списки керівних працівників та членів 

громадських господарств, військовополоненних, громадян, вивезених на роботу 

до Німеччини, евакуйованих. Особові рахунки членів господарств.

Державні господарства Дніпропетровської області

Государственные хозяйства Днепропетровской области

2 фонди, 51 од. зб., 1941–1943 рр. Описи. Укр., нім. мови.

Державні господарства на окупованій території були створені замість радгоспів у лютому 1942 р. 

Створено «Товариство для управління державними маєтками», у віданні якого було 2215 великих 

господарств, переважно радгоспів. У Дніпропетровській області діяли до 1943 р.

Накази та розпорядження німецької влади щодо діяльності державних гос-

подарств: про регулювання умов праці та заробітної платні, вилучення худоби у 

господарів, проведення обстеження ґрунту, заготівлю насіння, прополювання 

сільськогосподарських культур, збирання врожаю, реєстрацію плодових дерев. 

Накази П’ятихатського окружного управління державними господарствами з осо-

бового складу, розпорядження про конфіскацію хліба у населення, складання 

натурального та фінансового бюджету. Вказівки, розпорядження та плани Дніп-

ропетровського облсільгоспвідділу про закладення насінників, посіви зернових 

культур. Накази директорів державних господарств з особового складу та адмі-

ністративно-господарських питань. Зведення про проведення посівної кампанії. 

Плани та звіти про обмолот зерна, сівооборот по господарствам. Схеми посівних 

площ держгосподарств, розвитку садівництва, описування та характеристики 

ґрунтів держгосподарств. Висновки комісії з відбору громадян для вивезення до 

Німеччини. Листування з держгосподарствами про стан скотарства, садівництва, 

землеробства. Списки та особові справи службовців та працівників держгоспо-

дарств. Довідки, посвідчення членів господарств.
Державні господарства Дніпропетровської області (об’єднаний фонд), ф. Р-3300, 23 од. зб., 

1941–1943 рр.

П’ятихатське окружне управління державними господарствами, ф. Р-3468, 28 од. зб., 1941–

1943 рр.

Машино-тракторні станції

Машино-тракторные станции

6 фондів, 139 од. зб., 1941–1943 рр. Описи. Укр., нім., рос. мови.

Під час окупації машино-тракторні станції, як і радгоспи, були привласнені німецькою владою.

Накази, розпорядження, інструкції з господарських питань, особового скла-

ду. Зведення, звіти, довідки про ремонт сільськогосподарських машин, збирання 

врожаю. Відомості та акти обліку тракторів, комбайнів, молотилок, двигунів, за-

пасних частин, матеріалів, пального. Річні баланси, прибутково-видаткові доку-

менти. Наряди на виробництво робіт для німецьких військових частин. Облікові 

картки. Відомості нарахування заробітної платні. Списки працівників.
Варварівська, ф. Р-3406, 1 од. зб., 1943 р.

Великомихайлівська, ф. Р-2357, 5 од. зб., 1941–1943 рр.

Олександрівська, ф. Р-2672, 50 од. зб., 1941–1943 рр.

Петропавлівська, ф. Р-2530, 54 од. зб., 1941–1943 рр.

Поливанівська, ф. Р-3216. 17 од. зб., 1942–1943 рр.

П’ятихатська, ф. Р-3283, 12 од. зб., 1942–1943 рр.
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ТРАНСПОРТ, ЗВ’ЯЗОК ТА ФІНАНСИ

Установи залізничного транспорту

3 фонди, 7 од. зб., 1942–1943 рр. Описи. Укр., нім., рос. мови.

Діяли під час нацистської окупації Дніпропетровської області (1942–1943).

Залізничні накладні (ф. Р-2303). Телеграми про рух потягів (ф. Р-2302). Кош-

ториси заробітної платні та адміністративних витрат на охорону, списки, посвід-

чення охоронників, заяви про прийом на роботу та звільнення (ф. Р-2563).
Головне транспортне управління Сходу, м. Дніпропетровськ, ф. Р-2303, 2 од. зб., 1942 р.

Дніпропетровське управління залізничним рухом, ф. Р-2302, 3 од. зб., 1942–1943 рр.

Залізнична охорона, м. Кривий Ріг, ф. Р-2563, 2 од. зб., 1943 р.

Установи зв’язку

3 фонди, 17 од. зб., 1942–1943 рр. Описи. Нім. мова.

Діяли протягом періоду нацистської окупації Дніпропетровської області. Забезпечували пош-

тово-телеграфний зв’язок.

Телеграми німецького командування військовим, адміністративним, карним 
та господарським органам про пошкодження, заподіяні радянською авіацією, дисло-
кацію військових частин, інтендантське постачання німецької армії та установ, місце-
перебування поранених німецьких військовослужбовців, відвантаження та відправ-
лення вагонів з будівельними матеріалами, грошові операції (ф. Р-3411). Накладні 
та реєстри рекомендованих листів (ф. Р-2286). Листи, телеграми про військово-
службовців і пересилання кореспонденції. Довідки, свідоцтва про перебування на 
передових позиціях. Запити про місцеперебування військовослужбовців. Корес-
понденція особистого характеру (ф. Р-3418).

Телеграф, м. Дніпропетровськ, ф. Р-3411, 13 од. зб., 1942–1943 рр.

Німецьке поштове відділення, м. П’ятихатки, ф. Р-2286, 1 од. зб., 1943 р.

Служба польової пошти № 47065, ф. Р-3418, 3 од. зб., 1942–1943 рр. 

Банки, ощадна каса

Банки, сберегательная касса

8 фондів, 79 од. зб., 1941–1943 рр. Описи. Укр., нім. мови.

Діяли під час нацистської окупації Дніпропетровської області (1941–1943).

Розпорядження німецької влади про порядок обміну радянських банкнот 

на марки, відомості обміну. Прибутково-видаткові та бухгалтерські документи. 

Відомості про осіб та зразки підпису осіб, уповноважених підписувати чеки. Акти 

перевірки діяльності, дозволи на відкриття особових та поточних рахунків, списки 

службовців, відомості заробітної платні (ф. Р-2352). Квитанції про сплачення по-

датків з будівель та землі (ф. Р-2608).
Дніпропетровський обласний комунальний банк, ф. Р-2608, 4 од. зб., 1942 р.

Апостолівський районний сільськогосподарський банк, ф. Р-3420, 9 од. зб., 1942–1943 рр.

Межівський державний банк, ф. Р-2504, 4 од. зб., 1942 р.

Петропавлівське відділення господарського банку, ф. Р-2539, 2 од. зб., 1942 р.

Покровське відділення державного банку, ф. Р-2353, 8 од. зб., 1942–1943 рр.

Покровське відділення господарського банку, ф. Р-2352, 32 од. зб., 1941–1943 рр.

Покровська ощадна каса, ф. Р-2351, 2 од. зб., 1942 р.

Томаківський сільськогосподарський банк, ф. Р-3247, 18 од. зб., 1942–1943 рр.
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ОРГАНИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Комітети «Самодопомога»

Комитеты «Самодопомога» 

4 фонди, 382 од. зб., 1941–1943 рр. Описи. Укр., нім., рос. мови.

Під час нацистської окупації при Дніпропетровській міській управі працював відділ соціаль-

ного забезпечення, пізніше перейменований в управління соціального забезпечення. На базі 

управління створений міський комітет «Самодопомога», який був філіалом Всеукраїнського 

комітету «Допомога». Метою комітету було надання всіх видів допомоги місцевому населен-

ню, поліпшення його санітарно-медичного та культурно-побутового стану. В районних цент-

рах діяли районні комітети «Самодопомога».

Накази Української допоміжної управи про ведення діловодства в установах 

українською мовою та вживання у школах і дитячих садках української мови, необ-

хідність працювати жінкам, що мають дітей, догани за перевитрату харчів в дитя-

чих установах. Накази, постанови комітету «Самодопомога» про облік пенсіонерів 

та інвалідів, утримання дитячих притулків і будинків для інвалідів та осіб похилого 

віку, видачу одноразової грошової допомоги, організацію медичної комісії, діяль-

ність каси взаємодопомоги, недоліки, виявлені в роботі дитячих притулків, сад-

ків та ясел. Статут місцевого комітету «Самодопомога». Акти, доповідні записки 

про роботу інспектури соціального забезпечення, обстеження відкритих вперше 

дитячих установ, перевірку роботи П’ятихатського районного комітету «Самодо-

помога». Постанови, протоколи, звіти засідань медичної комісії, каси взаємодопо-

моги. Листування з міською управою про влаштування громадян на роботу, дітей 

в дитячі притулки, постачання продовольства, палива. Звіти про фінансову діяль-

ність комітету «Самодопомога», лікарсько-трудових експертних комісій, дитячих 

закладів, будинку інвалідів. Кошториси витрат районних комітетів «Самодопомо-

га». Штатні розклади. Відомості про рух працівників та дітей в дитячих закладах. 

Списки дитячих притулків, садків, ясел та дітей в них. Списки сиріт Межівського 

району. Списки працівників дитячих установ, співробітників відділу соцзабезпе-

чення, членів комітетів «Самодопомога» та каси взаємодопомоги, громадян, що 

отримали матеріальну допомогу. Заяви, довідки, відомості про видачу і поновлен-

ня талонів на обіди в їдальнях, матеріальну допомогу.
Дніпропетровський міський комітет «Самодопомога» ім. Т. Шевченка, ф. Р-2280, 369 од. зб., 

1941–1943 рр.

Межівський районний комітет взаємодопомоги, ф. Р-2507, 1 од. зб., 1941 р.

П’ятихатський районний комітет «Самодопомога», ф. Р-3481, 10 од. зб., 1941–1943 рр.

Петропавлівська каса взаємодопомоги, ф. Р-2540, 2 од. зб., 1942–1943 рр.

НАВЧАЛЬНІ ТА НАУКОВІ ЗАКЛАДИ

У роки тимчасової нацистської окупації в Дніпропетровській області діяли деякі початкові, 

7-річні, 10-річні та ремісничі школи, землевпорядний та сільськогосподарський технікуми. 

З дозволу німецької влади за рішенням голови Дніпропетровської обласної управи був від-

критий Дніпропетровський Український державний університет, до складу якого відносилися 

медінститут, інститут інженерів транспорту, політехнічний інститут. Також у березні 1942 р. 

наказом по Дніпропетровській обласній управі був створений ряд науково-дослідних інсти-

тутів.

Український державний університет, м. Дніпропетровськ

Украинский государственный университет, г. Днепропетровск

Ф. Р-4398, 196 од. зб., 1941–1943 рр. Опис. Укр., нім. мови.

Накази, розпорядження, інструкції Дніпропетровської обласної управи, 

ректора університету про затвердження професорсько-викладацького складу 

університету та обслуговуючого персоналу, зарахування студентів на факультети, 
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виконання навчальних планів, допуск викладачів до захисту дисертацій, надан-

ня вченого ступеню науково-викладацькому складу, забезпечення співробітників 

продовольством, житлом. Статут Дніпропетровського Українського державного 

університету. Положення про ботанічний сад та інститут вивчення місцевого краю, 

присвоєння наукового ступеню. Листування з штабом рейхміністра, генкомісаром, 

Київським університетом, біржею праці про проведення науково-дослідницьких 

робіт, створення картотеки словників, ремонт навчального та житлового корпусів, 

визволення викладачів з табору військовополонених. Протоколи засідань держав-

ної екзаменаційної комісії, редакторів словників. Навчальні плани та програми. 

Відомості про організацію і стан роботи факультетів університету та гідробіологіч-

ного інституту, кількість студентів на факультетах. Список професорсько-виклада-

цького складу, співробітників факультетів, обслуговуючого персоналу університе-

ту, гідробіологічного інституту, геологічної групи. Списки студентів по факультетам 

з вказівкою місця проживання, списки дипломованих спеціалістів медичного фа-

культету випуску 1942 р. Наукові роботи П. Самойленка, Левашовича, стаття П. Ко-

зара «Історичні твори Т. Шевченка». Особові аркуші, картки, заяви, автобіографії, 

документи про освіту, анкети професорсько-викладацького складу, службовців, 

студентів.

Політехнічний інститут, м. Дніпропетровськ

Политехнический институт, г. Днепропетровск

Ф. Р-2306, 9 од. зб., 1941–1943 рр. Опис. Укр., нім. мови.

Доповідь про стан роботи політехнічного інституту. Креслення будівель гір-

ничого, металургійного та будівельного інститутів. Кошторис капітального ремон-

ту політехнічного інституту. Листування з адміністративно-господарських питань, 

штатний розпис. Списки професорсько-викладацького складу та обслуговуючого 

персоналу.

Інститут епідеміології та мікробіології, м. Дніпропетровськ

Институт эпидемиологии и микробиологии, г. Днепропетровск

Ф. Р-3302, 25 од. зб., 1941–1943 рр. Опис. Нім. мова.

Бухгалтерські документи.

Землевпорядний технікум, м. Дніпропетровськ

Землеустроительный техникум, г. Днепропетровск

Ф. Р-3824, 5 од. зб., 1941–1942 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Відомості про отримання заробітної платні викладачами та службовцями. 

Списки студентів, що внесли платню за навчання. Атестати, свідоцтва про освіту, 

анкети, заяви, автобіографії осіб, що вступали до технікуму.

Ерастівський сільськогосподарський технікум, с. Ерастівка П’ятихатського 

району

Эрастовский сельскохозяйственный техникум, с. Эрастовка Пятихатского 

района

Ф. Р-3407, 3 од. зб., 1942–1943 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Навчальні програми та плани. Кошторис витрат на ремонт будівлі технікуму. 

Звіт про участь викладачів і студентів в сільськогосподарських роботах. Списки 

членів пожежної дружини. Автобіографія директора технікуму.
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Агрономічна школа, м. Кривий Ріг

Агрономическая школа, г. Кривой Рог

Ф. Р-2545, 7 од. зб., 1942–1943 рр. Опис. Укр. мова.

Розпорядження директора школи, розклад навчання. Відомості нарахуван-

ня заробітної платні співробітникам. Списки студентів. Списки, розписки, рахунки 

про отримання продуктів.

Бюро прокату музично-театральної школи, м. Дніпропетровськ

Бюро проката музыкально-театральной школы, г. Днепропетровск 

Ф. Р-2623, 8 од. зб., 1941–1943 рр. Опис. Укр. мова.

Договори та заяви про прокат музичних інструментів.

ЛІКУВАЛЬНІ ЗАКЛАДИ, ВЕТЕРИНАРНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Лікарні, поліклініки, ветеринарне обслуговування та інше

Больницы, поликлиники, ветеринарное обслуживание и другое

14 фондів, 173 од. зб., 1941–1944 рр. Описи. Укр., нім. мови.

Під час окупації у м. Дніпропетровську було відкрито 8 лікарень на 1800 ліжок, 9 поліклінік. У 

населених пунктах області також працювали лікарні та поліклініки. Підпорядковувалися від-

ділу охорони здоров’я Дніпропетровської обласної управи.

Розпорядження, накази відділу охорони здоров’я генералкомісаріату, упра-

ви та ветеринарної інспекції. Накази та розпорядження з особового складу, ад-

міністративно-господарських питань, протоколи виробничих нарад в лікарнях. 

Звіти завідуючих відділеннями про роботу лікарень, про стан худоби (ф. Р-2319). 

Листування з відділом охорони здоров’я, біржею праці, установами міста про пот-

реби в медичному обладнанні, в кадрах, проведення ветеринарного огляду тва-

рин, реєстрацію коней. Заяви, розписки про отримання ліків і перев’язувальних 

матеріалів. Акти інвентаризації майна лікарень. Кошториси адміністративно-гос-

подарських витрат. Бухгалтерські документи. Історії хвороб пацієнтів, лікарняні 

листи. Відомості про отримання заробітної платні, обідів робітниками та службов-

цями. Списки співробітників лікарень. Списки ветеринарного персоналу району 

та ветеринарних пунктів (ф. Р-2503). Анкети-супровідні до матеріалів досліджень 

стану здоров’я німецьких військовослужбовців (ф. Р-3830).
м. Дніпропетровськ:

Обласна лікарня, ф. Р-2485, 26 од. зб., 1941–1943 рр.

Перша міська інфекційна лікарня, ф. Р-2325, 27 од. зб., 1941–1943 рр.

Друга інфекційна лікарня, ф. Р-2320, 7 од. зб., 1941–1943 рр.

Третя міська лікарня, ф. Р-2603, 17 од. зб., 1942–1943 рр.

Четверта міська поліклініка, ф. Р-2321, 1 од. зб., 1942 р.

П’ята міська поліклініка, ф. Р-2324, 23 од. зб., 1941–1943 рр.

Діївська лікарня, ф. Р-3282, 19 од. зб., 1942–1943 рр.

Венеричний диспансер, ф. Р-2317, 3 од. зб., 1941–1942 рр.

Ветеринарна лікарня, ф. Р-2319, 6 од. зб., 1942–1943 рр.

Бактеріологічна станція, ф. Р-3830, 20 од. зб., 1941–1943 рр.

Районні:

Апостолівський відділ охорони здоров’я, ф. Р-4628, 2 од. зб., 1941–1944 р.

Великомихайлівська лікарня, ф. Р-2359, 9 од. зб., 1942–1943 рр.

Межівська поліклініка, ф. Р-2508, 12 од. зб., 1941–1943 рр.

Межівська ветеринарна лікарня, ф. Р-2503, 1 од. зб., 1942–1943 рр.
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ТОРГІВЕЛЬНІ, ЗАГОТІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ, МЛИНИ, СПОЖИВЧА

КООПЕРАЦІЯ

Заготівельні організації, млини та інше

Заготовительные организации, мельницы и т. д.

17 фондів, 489 од. зб., 1941–1943 рр. Описи. Укр., нім., рос. мови.

Заготівельні організації при окупаційному режимі підпорядковувалися центральному тор-

говельному товариству «Схід». До функцій товариства відносилися: заготівля та вивезення 

з окупованих областей сільськогосподарських та продовольчих продуктів, реалізація, збут, 

постачання сільськогосподарських продуктів нацистським військам та в рейх, управління 

продовольчими підприємствами.

Накази, розпорядження, директиви німецького командування, генерально-

го комісаріату, центрального бюро заготівель про заготівлю та постачання сіль-

ськогосподарських продуктів для німецької армії, податки на зернові, відправку 

зерна до Німеччини, роботу МТС, ведення бухгалтерського обліку, роботу підпри-

ємств харчової промисловості. Статут та план роботи сільськогосподарського коо-

перативу (ф. Р-2543). Інструкція про диференційоване оплачування праці особам 

різної національності. Річні плани постачання сільськогосподарських продуктів. 

Звіти, відомості, зведення про хід збирання врожаю, виконання поставок по гос-

подарствам, заготівлю зерна, худоби, фуражу, олійних культур, бавовни, шкір, 

сировини, облік громадських господарств. Оголошення про норми постачання 

продуктів. Прибутково-видаткові документи, квитанції про постачання сільсь-

когосподарських продуктів. Акти про пошесть худоби, птахів, бджіл. Відомості, 

фактури про надходження сільгосппродуктів та реалізацію продуктів німецьким 

військовим установам і частинам, цивільному населенню. Штатні розклади бюро 

заготівель. Списки, анкети працівників районних бюро заготівель, заготівельни-

ків, членів громадських господарств, громадян, що мають худобу, платників по-

датків, здавальників продуктів, володарів сепараторів, осіб, що відмовилися від 

здавання молокопродуктів, членів товариства взаємодопомоги, старост, військо-

вополонених. Особові рахунки, відомості заробітної платні робітників та службов-

ців. Заяви громадян про звільнення від здачі продуктів.
Брагинівський пункт «Заготзерно», ф. Р-2541, 33 од. зб., 1941–1943 рр.

Великомихайлівський сільськогосподарський опорний пункт, ф. Р-2355, 2 од. зб., 1943 р.

Дніпропетровське обласне бюро заготівель, ф. Р-2573, 2 од. зб., 1942–1943 рр.

Кам’янський млин, ф. Р-2602, 2 од. зб., 1942–1943 рр.

Межівське районне бюро заготівель, ф. Р-2499, 26 од. зб., 1941–1943 рр.

Петропавлівське окружне бюро заготівель, ф. Р-2587, 28 од. зб., 1941–1943 рр.

Петропавлівське районне бюро заготівель, ф. Р-2543, 88 од. зб., 1941–1943 рр.

Петропавлівський млин, ф. Р-2542, 35 од. зб., 1941–1943 рр.

Покровське окружне бюро заготівель, ф. Р-2350, 3 од. зб., 1943 р.

Покровське районне бюро заготівель, ф. Р-3836, 3 од. зб., 1943 р.

Покровський млин, ф. Р-3299, 8 од. зб., 1941–1943 рр.

Покровський млиновий комбінат, ф. Р-2356, 75 од. зб., 1942–1943 рр.

П’ятихатське районне бюро заготівель, ф. Р-2581, 62 од. зб., 1941–1943 рр.

П’ятихатська заготівельна контора «Заготзерно», ф. Р-3417, 3 од. зб., 1941–1943 рр.

П’ятихатська районна скотарська контора, ф. Р-3467, 9 од. зб., 1942–1943 рр.

Ульянівська заготівельна контора «Заготзерно», ф. Р-2516, 98 од. зб., 1941–1943 рр.

Царичанська інкубаторна станція, ф. Р-2657, 12 од. зб., 1941–1943 рр.

Споживча кооперація

Потребительская кооперация

19 фондів, 429 од. зб., 1941–1944 рр. Описи. Укр., нім., рос. мови.

Через споживчу кооперацію, що діяла при німецькій владі в містах і на селі з 1941 по 1944 рр., 

здійснювалася заготівля та постачання сільськогосподарських продуктів для німецької армії, 

а також реалізація населенню промислових і продовольчих товарів.
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Накази, розпорядження німецької влади. Постанови, обіжники, інструкції 

правління та організаційних бюро спілок споживчої кооперації про плани заготі-

вель і постачання сільськогосподарських продуктів, збирання насіння у населен-

ня для посівних кампаній, збір рослинної, технічної та хутросировини, з питань 

капіталовкладень, торгівлі, страхування, звітності та обліку матеріальних ціннос-

тей. Протоколи та витяги з протоколів засідань правлінь райспоживспілок і сільсь-

ких споживчих товариств. Звіти, листування про заготівлю продукції і виконання 

планів постачання, товарообіг, реалізацію товарів, роботу торгівельної мережі. 

Повідомлення обласної та районних спілок про заготівельні ціни на сільськогос-

подарські продукти, сировину, наявність товарів і приладів на складах. Відомості 

про видачу продуктів харчування німецьким військовим частинам, лазаретам, 

поліції, комендатурі, повідомлення про покарання порушників наказу німецько-

го командування про заборону товарообміну. Інвентаризаційні відомості, бухгал-

терські звіти. Закази на сировину, накладні на продукти. Акти про перевірку робо-

ти магазинів, переробку продуктів, списування продуктів, цінностей і майна, яке 

було відібране та знищене німецькою армією та поліцейськими. Переліки, списки 

сільських споживчих спілок і земельних товариств, пайовиків, здавальників про-

дуктів, працівників управ, поліції, комендатур та інших організацій для отримання 

продуктів харчування. Списки та особові рахунки службовців і працівників спо-

живчої кооперації на отримання заробітної платні. Довідки про осіб, вивезених на 

роботу до Німеччини по Васильківському району.
Дніпропетровська обласна спілка споживчої кооперації, ф. Р-3838, 1 од. зб., 1942 р.

Криворізьке міське споживче товариство «Нове життя», ф. Р-2483, 13 од. зб., 1941–1944 рр.

Районні спілки:

Васильківська, ф. Р-2513, 89 од. зб., 1941–1943 рр.

Кам’янська, ф. Р-2572, 3 од. зб., 1943 р.

Криворізька, ф. Р-2481, 166 од. зб., 1941–1943 рр.

Магдалинівська, ф. Р-3832, 1 од. зб., 1942–1943 рр.

Петропавлівська, ф. Р-2532, 92 од. зб., 1941–1943 рр.

Покровська, ф. Р-3230, 5 од. зб., 1941–1943 рр.

Сільські товариства:

Аполонівське, ф. Р-3298, 3 од. зб., 1941–1943 рр.

Бабайківське, ф. Р-2658, 8 од. зб., 1942–1943 рр.

Богдано-Вербське, ф. Р-2534, 19 од. зб., 1942–1943 рр.

Вільнянське, ф. Р-2322, 8 од. зб., 1942–1943 рр.

Коломійцівське, ф. Р-2394, 6 од. зб., 1943 р.

Любимівське, ф. Р-3416, 1 од. зб., 1943 р.

Покровське, ф. Р-2354, 2 од. зб., 1941–1943 рр.

П’ятихатське, ф. Р-3479, 1 од. зб., 1943 р.

Саксаганське, ф. Р-3478, 1 од. зб., 1943 р.

Сурсько-Михайлівське, ф. Р-2596, 9 од. зб., 1942–1943 рр.

Троїцьке, ф. Р-3403, 1 од. зб., 1943 р.

Торгівельні організації

Организации по торговле

4 фонди, 435 од. зб., 1941–1944 рр. Описи. Укр., нім. мови.

Діяли протягом періоду нацистської окупації Дніпропетровської області (1941–1943).

Накази, розпорядження, інструкції, обіжники німецької влади, управ про 

перебудову торговельної мережі, з особового складу та наймання робочої сили. 

Доповідні записки про організацію торговельної мережі. Відомості оперативного 

обліку, договори про охорону. Акти, висновки про обстеження їдалень. Баланси, 

контрольні журнали Центрального харчоторгу, універсальної бази. Листування з 

адміністративно-господарських питань, про постачання, притягнення до відпові-

дальності, вилучення та доставку меблів з єврейських квартир. Відомості про 

надходження товарів, акти переобліку товарів, прейскуранти, реєстри, накладні, 

фактури, довідки, рахунки, розписки, прибутково-касові ордери, наряди на ви-
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дачу продуктів, авансові звіти, заяви до біржі праці. Прейскуранти цін на елект-

рообладнання (ф. Р-3716). Особові рахунки та відомості нарахування заробітної 

платні продавцям крамниць. Табелі явки на роботу. Заяви, автобіографії, особові 

картки, довідки, доручення, посвідчення службовців харчоторгу, продавців. Спис-

ки діючих крамниць, працівників Центрального, Криворізького торгів, завідуючих 

крамниць, працівників їдалень. Запити служби СД про співробітників торгу.
Центральний харчоторг, м. Дніпропетровськ, ф. Р-2279, 430 од. зб., 1941–1943 рр.

Контора міської промислової торгівлі, м. Дніпропетровськ, ф. Р-2429, 3 од. зб., 1941–

1943 рр.

Криворізький міський відділ торгівлі, ф. Р-3846, 1 од. зб., 1943–1944 рр.

Електро-торговельна фірма Вальтера Фалькенгагена, м. Дніпропетровськ, ф. Р-3716, 

1 од. зб., 1942–1943 рр.

КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО, РЕДАКЦІЇ ГАЗЕТ ТА ІНШЕ

Комунальне господарство

Коммунальное хозяйство 

3 фонди, 73 од. зб., 1941–1943 рр. Описи. Укр., нім. мови.

Діяли протягом періоду нацистської окупації Дніпропетровської області. Організовували та 

забезпечували діяльність комунальних підприємств.

Хімічні аналізи води, креслення поздовжнього розрізу греблі водостоків, 

калькуляція собівартості води (ф. Р-2622). Відомості, рахунки за водопостачання 

військовим частинам та іншим установам. Особові картки громадян-користувачів. 

Акти прийняття робіт, сальдові баланси. Списки робітників водогону на отримання 

заробітної платні (ф. Р-3244). Особові рахунки абонентів (ф. Р-2601).
Головне управління «Водоканал» при Дніпропетровській міській управі, ф. Р-2622, 7 од. зб., 

1941–1943 рр.

Криворізький міський водогін при міській управі, ф. Р-3244, 13 од. зб., 1941–1943 рр.

Кам’янське управління «Електромережа» Кам’янської міської управи, ф. Р-2601, 53 од. зб. 

Редакції газет

Редакции газет

2 фонди, 34 од. зб., 1941–1943 рр. Описи. Укр., нім. мови.

Для надання населенню «достовірної» інформації під час окупації в містах Дніпропетровської 

області видавалися газети, які підпорядковувалися відділам преси міських управ: у м. Дніп-

ропетровську – «Дніпропетровська газета», у м. Нікополі – газета «Промінь», у м. Кривому 

Розі – з жовтня 1941 р. – газета «Дзвін» під редакцією письменника М. Пронченка, через яку 

лідери ОУН проводили агітаційну роботу. В газетах друкувалися матеріали про події в світі, на 

фронті, оголошення про відкриття церков, кінотеатрів, кафе, шкіл, дитячих садків, розміщали 

повідомлення, оголошення про покарання осіб за допомогу військовополоненим, розстріл 

заручників, комсомольців-підпільників, накази про заборону пересування в нічний час, здачу 

зброї населенням. Також друкували статті про Т. Шевченка, Лесю Українку, Д. Яворницького. 

Припинили свою діяльність після звільнення міст від окупантів.

Накази та оголошення окупаційної влади, поліції. Бухгалтерські документи, 

пояснення до балансу редакції. Списки працівників редакції, типографії, перед-

платників газети, службовців поліції (ф. Р-2609). Відомості нарахування заробітної 

платні та отримання гонорарів співробітниками газет. Заяви на право опубліку-

вання оголошень у газеті.
Окружна газета «Дзвін», м. Кривий Ріг, ф. Р-2609, 10 од. зб., 1941–1942 рр.

Окружна газета «Промінь», м. Нікополь, ф. Р-2308, 24 од. зб., 1941–1943 рр
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Районна організація гітлерівської молоді, м. Дніпропетровськ

Районная организация гитлеровской молодёжи, г. Днепропетровск

Ф. Р-2284, 2 од. зб., 1943 р. Опис. Нім. мова.

Діяльність організації простежується протягом 1943 р.

Повідомлення про організацію десятиденного табору для дівчат-фольксдойче.

Трудові книжки, що видавалися німецькою окупаційною владою радянсь-
ким громадянам, вивезеним на роботу до Німеччини (колекція)
Трудовые книжки, которые выдавались немецкой оккупационной властью 

советским гражданам, вывезенным на работу в Германию (коллекция)

Ф. Р-3272, 71 од. зб., 1942–1944 рр. Опис. Нім. мова.

Вивезеним до Німеччини громадянам, які працювали на підприємствах і в приватних госпо-

дарствах, видавалися трудові книжки «остарбайтерів» німецькою мовою з фотографією та 

відбитками пальців працівника.

Трудові книжки.

Дніпропетровська обласна комісія обліку збитків, заподіяних німецько-

фашистськими загарбниками та їхніми спільниками

Днепропетровская областная комиссия учёта ущерба, причинённого не-

мецко-фашистскими оккупантами и их сообщниками

Ф. Р-2427, 217 од. зб., 1941–1946 рр. Описи. Каталог. Укр., рос., нім. мови.

Надзвичайна державна комісія з встановлення і розслідування злочинів німецько-фашист-

ських загарбників та їхніх спільників і заподіяних ними збитків громадянам, колгоспам, гро-

мадським організаціям, державним підприємствам та установам СРСР, була створена, згідно 

з указом Президії Верховної Ради СРСР, від 2 листопада 1942 р. Дніпропетровська обласна 

комісія почала діяти після визволення. м. Дніпропетровська 25 жовтня 1943 р. На підставі 

зібраних документів, свідчень очевидців, розкопок, здійснених комісією, висновків судово-

медичної експертизи Дніпропетровська обласна комісія склала 29167 актів, відповідно до 

яких Надзвичайна державна комісія визначила збитки, заподіяні під час окупації Дніпро-

петровської області з серпня 1941 р. по березень 1944 р. у сумі 29 мільярдів 458 мільйонів 

82 тисячі 100 карбованців. Припинила свою діяльність у 1945 р.

Узагальнені відомості обліку збитків, заподіяних окупантами по області, 

містах та районах області. Акти, реєстри, опитувальні листи про знищених, роз-

стріляних, закатованих комуністів, радянських активістів, військовополонених, 

мирного населення, євреїв. Акти розкриття поховань жертв нацистських злочинів 

та про виявлені поховання червоноармійців, що загинули в боях при звільнені 

Дніпропетровської області. Акти про матеріальні збитки, заподіяні нацистами 

громадянам, державним підприємствам, колгоспам, установам, громадським ор-

ганізаціям. Відомості, свідчення громадян про знущання, розстріли, утримання у 

концентраційних таборах. Списки вивезених на примусові роботи до Німеччини 

та репатрійованих громадян. Списки командуючого складу німецької окупаційної 

влади, осіб, винних у скоєнні злочинів та катуванні мирного населення. Хроноло-

гічні довідки про період тимчасової окупації міст, районів, населених пунктів об-

ласті, та підпільно-партизанський рух на території області. Донесення 444 німець-

кої охоронної дивізії командуванню про знищення партизанського загону біля 

м. Нікополя (1941 р., німецькою мовою). Фотодокументи місць розстрілу жертв на-

цистів, зруйнованих будівель, споруд, підприємств. Заяви громадян про злочини 

та збитки, заподіяні окупантами.
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 РОЗДІЛ V.

 ФОНДИ ОСОБОВОГО ПОХОДЖЕННЯ, КОЛЕКЦІЇ

ОСОБОВІ ФОНДИ

Аверін В.К.

Аверин В.К.

Ф. Р-4444, 58 од. зб., 1903, 1914–1937, 1956–1964 рр. Опис. Каталог. Рос., укр. мови.

Аверін Василь Кузьмич (1884–1945), член Комуністичної партії з 1903 р., організатор та керів-

ник боротьби за встановлення радянської влади на Катеринославщині, народився у 1884 р. 

в с. Летошники Рославльського повіту Смоленської губернії. З 1900 р. працював у м. Кате-

ринославі на заводі Брянського акціонерного товариства, приймав участь у революційному 

русі. У 1917 р. – керівник військово-революційного штабу Катеринославської Ради робітничих 

і солдатських депутатів, у 1918 р. – член Тимчасового робітничо-селянського уряду України, у 

1919 р. – член ВУЦВК, уповноважений Ради Праці і Оборони України та ЦК КП(б)У в боротьбі з 

армією генерала Денікіна. У 1937 р. арештований та засуджений, як «ворог народу». Помер у 

таборі в 1945 р.; реабілітований у 1956 р.

Біографія В. Аверіна, свідоцтво про працю на Брянському заводі, посвід-

чення, які видавалися Катеринославською Радою робітничих і солдатських де-

путатів, губернським революційним комітетом, військово-революційним штабом 

(1917–1918), наказ Наркома шляхів сполучення СРСР про призначення В. Аверіна 

директором Жовтневої залізниці (1931). Коротка довідка про революційну діяль-

ність В.К. Аверіна.

Авруцький Л.Й.

Авруцкий Л.И.

Ф. Р-5651, 196 од. зб., 1909, 1926–1983 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Авруцький Лев Йосипович (1908–1983), журналіст, народився 27 січня 1908 р. у м. Шполі на 

Черкащині. Після закінчення семирічної школи у 1924 р. почав працювати у м. Катеринославі. 

Займався журналістською діяльністю, з 1944 р. – відповідальний секретар, а з 1948 р. – за-

місник відповідального редактора газети «Зоря» – органа Дніпропетровського обкому КПУ та 

облвиконкому. У 1954 р. закінчив Вищу партійну школу при ЦК КПРС. Заслужений працівник 

культури УРСР, член КПРС з 1941 р.

Автобіографія. Мандат делегата IV Всеросійської наради робітничих, се-

лянських та військових кореспондентів (1928). Диплом про закінчення ВПШ при 

ЦК КПРС. Посвідчення члена Дніпропетровського міськкому КПУ. Військовий білет, 

грамоти, вітальні адреси. Статті Л.Й. Авруцького, опубліковані в газетах та жур-

налах про життя та діяльність В. Маяковського, Ю. Фучика, С. Гопнер, С. Бірма-

на (1943–1976). Рукопис книги Л. Авруцького «Як це робиться або подорож у світ 

здобування новин». Документи, зібрані Л. Авруцьким для роботи: статті, спогади 

про життя та діяльність С. Гопнер, Е. Квірінга, В. Маяковського, Д. Бєдного, М. Го-

лодного, К. Симонова, П. Ширшова, І. Коробова – М. Сташкова, Р. Велогоненко про 

чехословацький партизанський загін під командуванням Я. Налепки (1942–1974). 

Листи Л. Авруцького, адресовані С. Гопнер, І. Папаніну (1963, 1964); листи К. Гру-

шевого, Л. Леонова, Л. Маяковської, Р. Островської, К. Симонова, П. Усенко, І. Шир-

шової та інш., адресовані Л. Авруцькому (1945–1983). Фотографії Л. Авруцького, 

С. Гопнер, співробітників газет «Звезда», «Зоря», «Дніпровська правда».
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Баглій Ф.І.

Баглей Ф.И.

Ф. Р-4417, 57 од. зб., 1942–1964 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Баглій Федір Іванович (1901–1980), актор, народився в 1901 р. у робітничий сім’ї. Навчався в 

студії Київського театру Соловцова. Працював в театрах Київської області. З 1943 р. працював 

у Дніпропетровському державному російському драматичному театрі ім. О. Горького. Зіграв 

більше 150 ролей, заслужений артист УРСР. Неодноразово обирався депутатом Кіровської 

районної Ради м. Дніпропетровська . 

Програми вистав за участю Ф. Баглія, рецензії до вистав та відгуки про ролі, 

зіграні Ф. Баглієм. Витяги з постанов та наказів про нагороди та подяки, почесні 

грамоти, депутатські посвідчення, характеристика Ф. Баглія. Документи про свят-

кування ювілейних дат, вітальні листи. Статті про творчу діяльність актора, що були 

опубліковані у газетах. Фотографії Ф. Баглія та сцен із постанов з його участю.

Водіна В.В.

Водина В.В.

Ф. Р-6444, 47 од. зб., 1937–1989 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Водіна Віра Василівна (1922), ветеран війни та праці, народилася 12 грудня 1922 р. у с. Пла-

тове Полтавського району Омської області. Закінчила 2-річну школу медсестер в м. Ростові-

на-Дону. 26 червня 1941 р. добровільно вступила до лав Червоної армії, учасниця боїв Ве-

ликої Вітчизняної війни. У м. Дніпропетровську була головою військово-патриотичного клубу 

«Фронтовичка», членом президії міської жіночої ради.

Автобіографія (1988), профспілковий білет, особова картка члена ради 

клубу «Фронтовичка». Спогади В. Водіної про Велику Вітчизняну війну. Тексти 

виступів перед піонерами, молоддю. Протоколи засідань активу клубу «Фронто-

вичка». Квитанція про переведення коштів членами клубу в допомогу потерпілим 

від землетрусу у Таджикистані. Грамота, одержана за військово-патріотичну ро-

боту клубу, статті в місцевій пресі про роботу жіночої ради клубу «Фронтовичка», 

про патріотичне виховання молоді. Листування В. Водіної з фронтовими друзями. 

Фотографії В. Водіної та ї ї друзів і однополчан.

Горлунова-Лазорєва А.Л.

Горлунова-Лазорева А.Л.

Ф. Р-4446, 3 од. зб., 1953–1961 рр. Опис. Рос. мова.

Горлунова-Лазорєва Анастасія Леонтійівна (1898-?), член КПРС з 1917 року, народилась у 

1898 р. в м. Кременчуці Полтавської губернії. Трудову діяльність розпочала з 1910 р. Прийма-

ла активну участь у боротьбі за встановлення радянської влади у м. Катеринославі. У 1920 р. 

воювала в складі Другої Кінної армії. В мирний час займала відповідальні посади в різних ус-

тановах, з 1920 по 1930 рр. обиралася депутатом Дніпропетровської міської Ради, пенсіонер 

республіканського значення, нагороджена орденом Червоного Прапора.

Автобіографія А. Горлунової-Лазорєвої, підтвердження М. Прохорова, члена 

КПРС з 1905 р. про активну участь А. Горлунової-Лазорєвої в боротьбі за встанов-

лення радянської влади. Фотографія А. Горлунової-Лазорєвої.

Деменко І.К.

Деменко И.К.

Ф. Р-6430, 24 од. зб., 1954–1988 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Деменко Іван Костянтинович (1935), бригадир овочівників радгоспу «Нижньодніпровський», 

народився 1935 р. З 1962 р. працював у радгоспі «Нижньодніпровський» Дніпропетровського 

району Дніпропетровської області, з 1965 р. – бригадиром овочівницької бригади. За високі 

врожаї та дострокове виконання планів з виробництва та продажу державі овочів нагородже-

ний орденами Леніна, Знак Пошани. Лауреат Державної премії СРСР (1985), Герой Соціаліс-

тичної праці (1986).
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Грамота Президії Верховної Ради СРСР, у зв’язку з наданням І. Демен-

ко звання Героя Соціалістичної праці, диплом лауреата Державної премії СРСР 

(1985–1986). Посвідчення до медалей «За трудову доблесть», бронзової, срібної 

та золотої медалей ВДНГ СРСР (1974–1980). Документи про громадську діяльність 

І. Деменко, участь в роботі 18 з’їзду профспілок СРСР.

Дружиніна О.І.

Дружинина Е.И.

Ф. Р-5794, 29 од. зб., 1936, 1969–1985 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Дружиніна Олена Іоасафівна (1916), доктор історичних наук, професор, історик краю, наро-

дилася 11 квітня 1916 р. у Москві. Закінчила екскурсійно-перекладацьке відділення Москов-

ського інституту нових мов та історичний факультет Московського державного університету 

ім. М. Ломоносова. В роки Великої Вітчизняної війни служила військовою перекладачкою в 

діючий армії. О. Дружиніна – член-кореспондент АН СРСР, автор монографій та наукових пра-

ць з історії Півдня України та Росії. Нагороджена орденом Дружби народів.

Автореферат дисертації на здобуття ученого ступеню доктора історичних 

наук на тему: «Південна Україна у 1775–1825 рр.» (1969). Нариси та статті О.І. Дру-

жиніної (1972, 1973). Тези доповіді «Катеринославська губернія в період кризи 

феодально-кріпацьких відносин» (1974), доповідь «200-річчя Кючук-Кайнарджий-

ського миру» (1975). «Спогади військової перекладачки», опубліковані у книзі «В 

роки війни». Спогади О. Дружиніної про швейцарського комуніста Ф. Платтена, 

опубліковані в журналі «Історія СРСР», про алтайського письменника П. Кучияка, 

опубліковані в книзі «Павло Кучияк». Листи та картки О. Дружиніної до історика-

краєзнавця Г. Шевченко, до директора держархіву Дніпропетровської області, в 

редакцію газети «Дніпро вечірній». Книга О. Свєнціцької (матері О.І. Дружиніної) 

«Фріц Платтен – полум’яний революціонер» – М., 1974. Вітальні картки. Фотогра-

фії: О. Дружиніна (дів. Чистякова) з Ф. Платтеном, з академіком М.М. Дружиніним 

(чоловіком), О. Свєнціцька.

Євдокімова М.Г.

Евдокимова М.Г.

Ф. Р-4546, 39 од. зб., 1914, 1917–1918, 1932–1966 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Євдокімова Меланія Георгіївна (1900-?), медсестра, активна учасниця громадянської та Вели-

кої Вітчизняної воєн, народилася в 1900 р. Після закінчення у 1917 р. Новоукраїнської школи 

медсестер потрапила на фронт, де працювала сестрою милосердя та військовим фельдшером 

до кінця громадянської війни. Учасниця боїв з білофінами (1939) та Великої Вітчизняної вій-

ни.

Свідоцтво про закінчення Новоукраїнської школи медсестер (1917). Посвід-

чення про роботу у військово-санітарному потязі, про відрядження до м. Одеси і 

м. Яси. Довідки про мобілізацію до лав Червоної армії, службу в військових час-

тинах, нагороди. Спогади М. Євдокимової про ї ї бойовий шлях. Газетні статті про 

М. Євдокімову. Фотографії.

Журавель М.Г.

Журавель М.Г.

Ф. Р-4535, 14 од. зб., 1922, 1924, 1960–1968 рр. Опис. Укр. мова.

Журавель Митрофан Григорійович (1893-?), делегат 8-го Катеринославського повітового 

з’їзду Рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, народився у 1893 р. в 

с. Сурсько-Михайлівка на Катеринославщині. Учасник громадянської війни. Після повернен-

ня з фронту став військовим керівником Сурсько-Михайлівського ревкому, приймав участь в 

особливій продовольчій комісії. Делегат 3-го Катеринославського повітового з’їзду комітетів 

незаможних селян та 8-го Катеринославського повітового з’їзду Рад робітничих, селянських 

та червоноармійських депутатів.
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Мандат делегата 3-го Катеринославського повітового з’їзду комітету неза-

можних селян (1922). Статті М. Журавля, опубліковані в газетах «Вперед», «Черво-

ний прапор». Посвідчення, фотографії М. Журавля.

Заремба В.І.

Заремба В.И.

Ф. Р-6555, 23 од. зб., 1959–2006 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Заремба Володимир Іванович народився 4 липня 1941 р. на Рівненщині. Після семирічки всту-

пив на бібліотечне відділення Дубнівського культосвітнього технікуму. У 1959 р. вступив на 

факультет журналістики Львівського університету ім. Івана Франка, якій закінчив у 1964 р. 

З 1970 р. працював у Дніпропетровську. Заремба В.І. – автор історико-біографічних повіс-

тей: «Іван Манжура», «Макар Посмітний», «Василь Корнієнко», «Скарб Дикого Степу», «По-

дарована краса», «Три шляхи до Вівтаря», «Фатальний вибір», «Долі», «Живе слово», близь-

ко 100 друкованих рецензій, критичних нарисів, творчих портретів, присвячених діяльності 

українських письменників-шістдесятників.

Автобіографічні документи. Рукописи статей, статті у журналах, книга 

В.І. Заремби «Фатальний вибір», критичні нариси, рецензії, відгуки. Вірші, листи 

надіслані Зарембі В.І. як журналісту і громадському діячу. Листи з автографами 

відомих українських письменників-шістдесятників. Документи, зібрані Зарембою 

для роботи.

Каверін О.О.

Каверин А.А.

Ф. Р-4547, 4 од. зб., 1917–1919, 1967 рр. Опис. Рос. мова.

Каверін Олександр Олексійович (1894–1919), активний учасник боротьби за встановлення 

радянської влади, народився у 1894 р. У 1902 р. його батьки переїхали до Катеринослава. 

Революційну діяльність розпочав у 1913 р. у м. Катеринославі. Учасник громадянської війни 

та боротьби за встановлення радянської влади у м. Катеринославі. Загинув у кінці 1919 р.

Спогади дружини та сина О. Каверіна про його революційну діяльність. Фо-

тографії О. Каверіна.

Капранов М.Є.

Капранов Н.Е.

Ф. Р-4574, 10 од. зб., 1922–1925, 1972 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Капранов Микола Євдокимович (1895–?), член Комуністичної партії з 1918 р., народився у 

1895 р. в с. Дурівці Ізбердіївського повіту Тамбовської губернії. У 1915 р. призваний до армії. 

В листопаді 1917 р. призначений головою Успенського волосного виконкому Козловського 

повіту Тамбовської губернії. У 1919–1920 рр. воював на Україні комісаром полку та поміч-

ником воєнкому. Делегат 1-го Всесоюзного та 10-го Всеросійського з’їзду Рад від Катери-

нославської губернії. Учасник Великої Вітчизняної війни. Персональний пенсіонер союзного 

значення, нагороджений орденом Червоної Зірки, 2 орденами Вітчизняної війни.

Автобіографія (1972), посвідчення члена Катеринославського губвиконко-

му (1925), архівна довідка про обрання М. Капранова делегатом 10 Всеросійсько-

го з’їзду Рад. Фотографії М. Капранова.

Кашель М.Д.

Кашель М.Д.

Ф. Р-6502, 42 од. зб., 1962–1987 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Кашель Майя Дмитрівна (1930–1987), перекладач в’єтнамської літератури, публіцист і лі-

тературознавець, народилася 10 січня 1930 р. в м. Києві. У 1954 р. закінчила англійський 

факультет Державних центральних курсів іноземних мов, в’єтнамську мову вивчала само-

стійно. Займалася перекладацькою, публіцистичною та літературознавською діяльністю. 

З 1973 р. – член Спілки письменників СРСР, лауреат літературної премії ім. М. Рильського.
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Рукописи авторизованих перекладів творів радянських, в’єтнамських, 

лаоських, болгарських письменників та поетів (1962–1986); рукописи сценаріїв, 

літературних композицій та радіокомпозицій за творами в’єтамських письменни-

ків та поетів; рукописи складених М. Кашель збірників, до яких увійшли в’єтнамські 

вірші, казки, пісні, прислів’я, приказки (1970–1987); рукописи книг, віршів, статей, 

написаних М. Кашель (1970–1984). Рецензії на переводи та вірші М. Кашель. Лис-

ти М. Кашель до Союзу письменників УРСР, видавництв, редакцій газет, журналів 

про видавництво збірників, книг, публікацію переводів. Листи від поетів, редакції 

зарубіжної літератури до М. Кашель.

Крижанівська І.І.

Крыжановская И.И. 

Ф. Р-6222, 108 од. зб., 1934–2001 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Крижанівська Інна Іларіонівна (1913–2004), доктор медичних наук, професор, народилася 

25 червня 1913 р. в м. Черкаси. Закінчила лікувальний факультет Дніпропетровського медич-

ного інституту в 1938 р. У 1953 р. захистила кандидатську дисертацію, у 1957 р. – докторську 

дисертацію. З 1956 р. працювала зав. кафедрою факультетської терапії в Дніпропетровсь-

кому медичному інституті, з 1957 р. до 1959 р. завідувала кафедрою терапії Монгольського 

держуніверситету. З 1964 р. до 1981 р. займала посаду ректора Дніпропетровського медич-

ного інституту. Займалася науковою роботою, наукові досліди та праці присвячені пробле-

мам хронічної недостатності кровообігу при різних сердцево-судинних захворюваннях. 

Заслужений діяч науки УРСР (1967), нагороджена орденом Леніна, 2 орденами Трудового Чер-

воного Прапора, орденами Дружби народів, Жовтневої революції, орденом Княгині Ольги 

III ступеню.

Автобіографія, характеристика, копія диплому, посвідчення делегата з’їздів 

кардіологів та терапевтів, почесна грамота Міністерства охорони здоров’я МНР. 

Указ Президента України про нагородження І. Крижанівської орденом Княгині Оль-

ги III ст., почесна грамота, вітальна адреса Міністерства охорони здоров’я з нагоди 

85 річниці з дня народження І. Крижанівської. Документи про наукову, педагогіч-

ну, громадську діяльність І. Крижанівської: монографії, наукові праці, співавтором 

яких є І. Крижанівська (1966–1984), лекції з госпітальної терапії, тези доповідей на 

Всесоюзних та республіканських з’їздах терапевтів та конференціях, список нау-

кових праць з історії медицини. Бібліографічний покажчик (1981). Статті, нариси 

про І. Крижанівську, монографія Л. Шумрикової-Карагодіної «Видатні жінки Украї-

ни». Листування, фотографії.

Крячко Д.Г.

Крячко Д.Г.

Ф. Р-4438, 3 од. зб., 1917–1920, 1953 р. Опис. Рос. мова.

Крячко Дмитро Григорійович (1892-?), член Комуністичної партії з 1919 р., народився у

1892 р. в с. Нова Прага Олександрійського повіту Херсонської губернії. З 1907 р. працював 

в м. Катеринославі, потім в м. Кривому Розі. Учасник першої світової та громадянської воєн. 

У 1917–1919 роках приймав участь у встановленні радянської влади на Катеринославщині. 

Нагороджений особливою Почесною грамотою реввійськради Кавказького фронту в 1921 р. 

Особовий аркуш обліку кадрів з фотографією Д. Крячко (1953). Авторський 

рукопис роману Д. Крячко «Битва за Радянську владу».

Кудрявцев К.Д.

Кудрявцев К.Д.

Ф. Р-4445, 9 од. зб., 1906–1911, 1955 рр. Опис. Рос. мова.

Кудрявцев Костянтин Дмитрович (1887–1955), учасник революції 1905–1907 рр. на Катери-

нославщині, народився у 1887 р. в м. Воронежі. Навчався в реальному училищі у м. Калузі, 

звідки був виключений за політичну неблагонадійність. З 1905 р. входив до військової органі-

зації Катеринославського комітету РСДРП(б). Під час революційних подій 1905 р. був ареш-
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тований та відправлений на довічне заслання до Сибіру, звідки втік і знаходився у підпіллі до 

Лютневої буржуазно-демократичної революції.

Автобіографія К. Кудрявцева, спогади про нього сестри О. Кудрявцевої. 

Архівні довідки про революційну діяльність К. Кудрявцева. Фотографії.

Куслій П.П.

Куслий Ф.П.

Ф. Р-4553, 17 од. зб., 1930–1933, 1937, 1946–1970 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Куслій Пилип Петрович (1914–1986) – колишній вихованець О.С. Макаренка.

Спогади П. Куслія. Фотографії вихованців комуни ім. Ф. Дзержинського.

Лукашенко-Шведова Ф.Д.

Лукашенко Т.М.

Лукашенко-Шведова Ф.Д.

Лукашенко Т.М. 

Ф. Р-4439, 16 од. зб., 1917, 1919, 1947–1963 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Лукашенко-Шведова Федора Дорофіївна (1894–1961), Лукашенко Тимофій Митрофанович 

(1887–1919), – учасники революційного руху на Катеринославщині. Шведова Федора Доро-

фіївна народилася 21 лютого 1894 р. у м. Курську. У 1915 р. поступила працювати санітаркою 

до земської лікарні. Після закінчення короткого курсу медсестер направлена медсестрою 

на фронт, де стала займатися революційною діяльністю. З 1917 р. член Комуністичної пар-

тії, учасниця революційного руху, підпілля та боїв проти генерала Денікіна, персональний 

пенсіонер республіканського значення. Померла у 1961 р. Лукашенко Тимофій Митрофано-

вич (1887–1919), чоловік Ф. Т. Шведової, працівник Брянського заводу, учасник революційно-

го руху та підпільної роботи на Катеринославщині, арештований та розстріляний денікінсь-

кою контррозвідкою у грудні 1919 р.

Автобіографія Ф. Лукашенко-Шведової та біографія Т. Лукашенка. Особова 

справа Ф. Лукашенко-Шведової. Свідоцтво про шлюб, пенсійна книжка персональ-

ної пенсіонерки республіканського значення, довідки про інвалідність та пільги. Спо-

гади Ф. Лукашенко-Шведової про революційну діяльність. Некролог. Фотографії.

Макаров-Нікітін М.М.

Макаров-Никитин Н.М.

Ф. Р-4533, 22 од. зб., 1918–1920, 1929, 1964–1971 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Макаров Микита Мефодійович (псевд. Нікітін) (1888–1971), учасник громадянської та Вели-

кої Вітчизняної воєн, народився у 1888 р. у м. Хоролі Полтавської губернії. Трудову діяльність 

розпочав з 1902 р. За участь у революційному русі 1905–1907 рр. був відправлений на за-

слання до Сибіру. З 1917 р. став одним із організаторів і керівників партизанських загонів, з 

1919 р. – начальник штабу повстанських військ Лозово-Синельниківського напрямку на Кате-

ринославщині та одночасно – командир першої повстанської радянської бригади. Під час Ве-

ликої Вітчизняної війни – командир партизанського загону. Нагороджений орденом Леніна, 

медаллю «За відвагу».

Мандати, посвідчення про призначення М. Макарова-Нікітіна начальником 

штабу повстанських загонів. Спогади Макарова-Нікітіна про участь в громадян-

ській війні 1918–1919 рр. Список партизанських загонів, що діяли на території 

Лозово-Синельниківського напрямку. Статті про Макарова-Нікітіна, опубліковані 

у газетах (1967, 1971). Фотографії М. Макарова-Нікітіна.

Маринич Г.В.

Маринич Г.В.

Ф. Р-4366, 14 од. зб., 1936–1959 рр. Опис. Укр. мова.

Маринич Григорій Васильович (1876–1961), актор Дніпропетровського державного українсь-
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кого музично-драматичного театру ім. Т. Шевченка, народився 17 листопада 1876 р. в с. Гу-

палівка на Катеринославщині. Творчу діяльність на професійній сцені розпочав з 1906 р. у 

трупі П.К. Саксаганського та І. Карпенко-Карого. Працював у театрах м. Києва, м. Полтави, 

з 1925 р. до 1957 р. – у Дніпропетровському державному українському драматичному театрі 

ім. Т. Шевченка. Зіграв близько 500 ролей. У 1940 р. одержав звання заслуженого артиста 

УРСР, у 1943 р. – народного артиста УРСР.

Автобіографія, почесні грамоти. Указ Президії Верховної Ради УРСР про 

присвоєння Г.В. Мариничу звання народного артиста УРСР (1943). Список ролей, 

що були зіграні Г.В. Мариничем за 1918–1957 рр. Програми вистав за участю 

Г.В. Маринича та рецензії на них. Вітальні листи, телеграми.

Мельников Г.Б.

Мельников Г.Б. 

Ф. Р-5340, 38 од. зб., 1929–1973 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Мельников Георгій Борисович (1904–1973), доктор біологічних наук, професор, народився 

22 січня 1904 р. у с. Чорнава Єлецького повіту Орловської губернії. Закінчив агро-біологічне 

відділення Дніпропетровського інституту народної освіти (1929). У 1936 р. захистив канди-

датську, у 1940 р. – докторську дисертації. Займався викладацькою та науковою діяльністю, 

опублікував понад 170 наукових праць з питань іхтіології, рибного господарства та гідробіо-

логії. У 1964 р. одержав звання «Заслужений діяч науки УРСР». Нагороджений орденами Тру-

дового Червоного Прапора, «Знак Пошани».

Особова справа та характеристики Г. Мельникова. Свідоцтво про закінчен-
ня Дніпропетровського інституту народної освіти (1929). Рішення комісії, витяг з 
протоколу, накази про присудження вчених ступенів кандидата та доктора біоло-
гічних наук, затвердження у званні професора та завідуючим кафедрою гідробіо-
логії держуніверситету. Указ Президії Верховної Ради УРСР про присвоєння звання 
«Заслужений діяч науки УРСР» (1964). Службові, депутатські посвідчення, війсь-
ковий, профспілковий білети, членські білети різних товариств, почесні грамоти. 
Перелік основних наукових праць, брошури та статті Г. Мельникова. Тези доповіді 
на XVIII міжнародному економічному конгресі (1971).

Міллер М.С.
Міллер М.С.
Міллер А.С.
Миллер Н.С.
Миллер М.С.

Миллер А.С.

Ф. Р-4447, 28 од. зб., 1905–1972 рр. Опис. Рос. мова.

Міллер Микола Станіславович (1879–1951), Міллер Макарій Станіславович (1882–1948), Міл-

лер Афанасій Станіславович (1885–1929) – учасники революційних подій 1905–1907 років 

на Катеринославщині. Брати Міллер народилися: Микола Станіславович у 1879 р., Макарій 

Станіславович у 1882 р., Афанасій Станіславович у 1885 р. у м. Катеринославі в родині робіт-

ників. Закінчили початкову школу. Трудову діяльність розпочали на заводі Брянського акціо-

нерного товариства (тепер металургійний завод ім. Г. Петровського). Приймали активну участь 

в робітничих революційних гуртках та страйках. У червні 1907 р. були заарештовані та вислані 

до Архангельської губернії. У 1908 р. звільнені без права проживання у м. Катеринославі.

Спогади сестер Міллер Ксенії Станіславівни та Міллер Марії Станіславівни 
про революційну діяльність родини Міллер. Автобіографії сестер Міллер. Архів-
ні довідки державного історичного музею м. Москви та державного архіву Дні-
пропетровської області про участь родини Міллер у революційному русі 1905–
1907 рр. у м. Катеринославі. Сценарій радіопередачі про родину Міллер (1972). 
Фотодокументи: фотографії батька, матері, братів та сестер Міллер. Гурт револю-
ціонерів в м. Кемь Архангельської губернії, гурт старих більшовиків, членів Ради 
депутатів Брянського заводу, серед яких були брати Міллер.
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Моссаковський В.І.

Массаковский В.И.

Ф. Р-6105, 40 од. зб., 1950–1998 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Моссаковський Володимир Іванович (1919-2006) – ректор Дніпропетровського державного 

університету, доктор фізико-математичних наук, професор, народився 27 серпня 1919 р. у 

м. Мелітополі Запорізької області. Закінчив Дніпропетровський держуніверситет у 1950 р., де 

й працював завідуючим кафедрою аеродинаміки і теорії пружності, деканом фізико-технічно-

го факультету, з 1964 р. – ректором. Вчений у галузі механіки, академік АН УРСР, заслужений 

діяч науки УРСР, депутат Верховної Ради УРСР 9 та 10-го скликань. Нагороджений орденом 

Леніна, орденом Трудового Червоного Прапора, лауреат Державної премії СРСР.

Автобіографія В. Моссаковського (1974). Дипломи, атестати, особовий ар-

куш. Характеристика на ректора Дніпропетровського держуніверситету В. Мосса-

ковського для подання в обласне товариство «Знання». Перелік наукових праць 

В. Моссаковського з 1951 по 1978 рр. Наукові статті В.І. Моссаковського, опуб-

ліковані в «Известиях АН СССР», «Відомостях АН УРСР», «Віснику інституту буді-

вельної механіки АН УРСР», серії «Гідроаеродинаміка» та ін. журналах. Фотографії 

В. Моссаковського.

Овчаренко В.І.

Овчаренко В.И.

Ф. Р-4414, 18 од. зб., 1946–1969 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Овчаренко Василь Іванович (1899–1978), актор і режисер Дніпропетровського Українського 

музично-драматичного театру ім. Т. Шевченка, народився 19 листопада 1899 р. у с. Драбівці 

на Черкащині. У 1933 р. закінчив Дніпропетровський театральний технікум. З 1930 по 1974 рр. 

працював у Дніпропетровському українському музично-драматичному театрі ім. Т. Шевченка 

актором та постановником. Заслужений та народний артист України (1951, 1959). За виконан-

ня ролі Кобзаря («Навіки разом») удостоєний звання лауреата Державної премії СРСР (1951).

Грамоти про присвоєння звання заслуженого артиста УРСР, народного ар-

тиста УРСР, почесні грамоти Президії Верховної Ради УРСР, Верховної Ради Азер-

байджанської РСР, облуправління культури. Афіші театру, вітальні листи, телегра-

ми, програма ювілейного вечора, присвяченого 50-річчю театру ім. Т. Шевченка.

Озёрний М.О.

Озерный М.О.

Ф. Р-4434, 37 од. зб., 1944–1957 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Озерний Марко Остапович (1890–1957), знатний кукурудзівник, ланковий колгоспу «Черво-

ний партизан» с. Мишурин Ріг Лихівського району Дніпропетровської області, народився в 

с. Мишурин Ріг на Катеринославщині 1890 р. У 1933 р. вступив до колгоспу «Червоний парти-

зан». З 1936 р. і до кінця життя очолював ланку, яка вирощувала високі врожаї кукурудзи, а 

у 1949 р. встановила світовий рекорд з урожайності цієї культури. Герой Соціалістичної Пра-

ці, лауреат Державної премії СРСР, депутат Верховної Ради УРСР. Нагороджений 2 орденами 

Леніна.

Брошури М. Озерного «Мій досвід по вирощуванню високих врожаїв куку-

рудзи», «Рекордні врожаї кукурудзи» та ін. Наказ Міністра віщої освіти СРСР про 

введення М. Озерного до складу Ради Дніпропетровського сільськогосподарсько-

го інституту. Вітальні листи, телеграми, адресовані М.О. Озерному, у зв’язку з при-

судженням Державної премії (1946) та присвоєнням звання Героя Соціалістичної 

Праці (1947). Листування М. Озерного з колгоспниками, юннатами щодо обміну 

досвідом. Статті в газетах «Зоря», «Дніпровська правда» про М. Озерного. Некро-

лог. Фотографії.
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Писаржевський Л.В.

Писаржевский Л.В.

Ф. Р-680, 562 од. зб., 1871–1970, 1988 рр. Опис. Каталог. Рос., укр., нім., фр. мови.

Писаржевський Лев Володимирович (1871–1938), видатний український радянський вчений-

хімік, народився 1 лютого 1871 р. в м. Кишиневі. У 1895 р. закінчив фізико-математичний 

факультет Новоросійського університету. Професор Юр’ївського (Тартуського) університету, 

Київського політехнічного інституту, з 1913 р. – професор катеринославських (дніпропет-

ровських) вузів. З 1927 р. – директор створеного за його ініціативою Українського інституту 

фізичної хімії (інститут фізичної хімії ім. Л. Писаржевського АН УРСР). Займався експеримен-

тальними та теоретичними дослідженнями в різних галузях неорганічної та фізичної хімії, ви-

дав ряд монографій, підручників, книг, керівництв з хімії, наукових праць та статей. Академік 

АН УСРР (1925), академік АН СРСР (1930). Удостоєний в 1899 р. премії ім. М. Ломоносова, у 

1932 р. премії ім. Леніна, у 1935 р. нагороджений орденом Леніна. 

Автобіографія та анкета (1935, копія), свідоцтво про народження (1873), 

паспорт; дипломи про присвоєння ученого ступеню магістра хімії та про обрання 

членом-кореспондентом АН СРСР (1902, 1928); особові справи Л. Писаржевсько-

го – професора Катеринославського гірничого інституту та Катеринославського 

єврейського наукового інституту (1911–1931); постанови про надання звання «За-

служений професор УСРР», «Заслужений діяч науки», нагороду орденом Леніна 

(1924, 1935); посвідчення, свідоцтва, членські білети. Документи наукової, служ-

бової, викладацької, громадської діяльності: опубліковані наукові статті, напи-

сані Л. Писаржевським самостійно та в співавторстві на російській, німецькій, 

французькій мові (1898–1935); нотатки до дисертації, статей, доповідей з описом 

дослідів (1904–1934); наукові праці та звіти про наукову діяльність (1912–1956); 

рукописи доповідей на засіданнях, конференціях, сесіях; плани та звіти Українсь-

кого інституту фізичної хімії, Тифліського науково-дослідного хімічного інституту 

(1930–1936); перелік головних праць Л.В. Писаржевського за 1897–1938 рр.; пла-

ни та конспекти лекцій, прочитаних в Юр’ївському університеті, Дніпропетровсь-

кому гірничому інституті, Дніпропетровському та Тбіліському держуніверситетах. 

Листування з АН СРСР, АН УРСР, Комітетом хімізації народного господарства, з ака-

деміками О. Бахом, Б. Канделакі, В. Кістяківським, М. Курнаковим, О. Ферсманом, 

В. Шапошніковим, членом-кореспондентом АН СРСР А. Рабіновичем, професорами 

В. Плотніковим, М. Поляковим, Д. Рубінштейном, М. Танаєвим, Г. Цулукідзе. Книги, 

монографії, статті вчених В. Ройтера, Ф. Березовської, Б. Дайна, А. Думанського, 

Ф. Тредвелла та ін., з дарчими надписами Л. Писаржевському, а також нау-

кові праці учених з нотатками та рецензіями Л. Писаржевського: І. Бацанадзе, 

М. Бєлєнького, К. Бонгефера, А. Гааза, Т. Глікмана, Д. Кафітіна та ін. Статті та спога-

ди учнів, колег, рідних про Л. Писаржевського. Документи про смерть та увіковіч-

нення пам’яті Л. Писаржевського. Фотодокументи: Л. Писаржевський з колегами, 

студентами, родиною (1924–1937). Фоторепродукції з картин Л. Писаржевського.

Подоба-Нупрій О.Ф.

Подоба-Нуприй Е.Ф.

Ф. Р-4548, 99 од. зб., 1880–1969 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Подоба-Нупрій Олена Федорівна (1881-?), зачинательниця фізкультурного руху на Катери-

нославщині, народилась 24 жовтня 1881 р. Трудову діяльність розпочала у 1906 р. вчитель-

кою початкової школи. У 1914 р. закінчила курси і отримала право викладати фізкультуру 

в школах, з цього часу стала зачинательницею та пропагандисткою фізкультурного руху на 

Катеринославщині: організовувала фізкультурні гуртки, виступала з лекціями, складала 

програми з гімнастики, викладала фізкультуру в школі, була членом комісії народної освіти 

міської ради.

Автобіографія, матеріали про громадську роботу в школі, посвідчення вчи-

тельки першого Катеринославського залізничного училища (1919), про закінченя 

курсів з елементарної гімнастики та інших. Доповіді, складені О. Подоба-Нупрій: 
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«Характер та його виховання», «Значення фізкультури для жінок», «Як я проводжу 

роботу з учнями, що відстають». Вірші О. Подоба-Нупрій. Фотографії.

Прокудо В.С.

Прокудо В.С.

Ф. Р-6476, 52 од. зб., 1939–1989 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Прокудо Віталій Стефанович (1920–1995), старший науковий співробітник Дніпропетров-

ського історичного музею ім. Д. Яворницького, народився 19 листопада 1920 р. в с. Азарівці 

Стародубського району Брянської області. З 1941 р. по 1944 р. приймав участь в Великій Віт-

чизняній війні. Після війни закінчив Бакинське військове училище, служив на офіцерських 

посадах в Дніпропетровському зенітному артилерійському училищі. У 1954 р. закінчив іс-

торико-філологічний факультет Дрогобицького учительського інституту ім. І. Франка, а у 

1961 р. – історичний факультет Полтавського педагогічного інституту ім. В. Короленка. З 

1963 р. – науковий співробітник Дніпропетровського історичного музею ім. Д. Яворницького. 

Автор сценарію та науковий консультант діорами «Битва за Дніпро». Нагороджений орденами 

Вітчизняної війни II ступеню, Червоної Зірки, лауреат Державної премії УРСР ім. Т. Шевченка.

Автобіографія, звіти В. Прокуди про роботу в історичному музеї ім. Д. Яворни-

цького (1966–1986); спогади про Велику Вітчизняну війну та роботу над діорамою 

«Битва за Дніпро» (1975, 1980); фотокопія диплома лауреата Державної премії УРСР 

ім. Т. Шевченка, почесні грамоти. Методичні рекомендації, підготовані В. Прокудою в 

допомогу організаторам музеїв, лекторам, екскурсоводам (1967, 1975, 1985). Руко-

писи лекцій, статей В. Прокуди для збірників та путівників, програми, афіші науково-

практичних конференцій, тематичних та святкових вечорів. Буклети та путівник по 

музею, підготовані за участю В. Прокуди. Документи, зібрані В. Прокудою для роботи: 

відомості, що надіслав маршал авіації В. Судець, тексти виступів до відкриття діо-

рами, статті, присвячені діорамі, опубліковані в газетах та журналах. Листування В. 

Прокуди з редакціями центральних газет щодо діяльності музею та діорами; листи Ге-

роїв Радянського Союзу Г. Здановича, генерал-лейтенанта О. Потьомкіна, ветеранів 

війни, учасників форсування р. Дніпро та боїв за визволення м. Дніпропетровська 

у роки Великої Вітчизняної війни; співробітників історичних та краєзнавчих музеїв. 

Фотографії: В. Прокудо з ветеранами війни, з родиною.

Розенберг М.А.

Розенберг М.А.

Ф. Р-4554, 97 од. зб., 1888, 1911, 1927–1966 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Розенберг Мальвіна Асирівна (1888–1965), доктор хімічних наук, професор, народилася 

18 листопада 1888 року в м. Єлисаветграді (нині Кіровоград). У 1911 р. закінчила фізико-ма-

тематичний факультет Харківського університету. З 1920 р. працювала в Дніпропетровському 

держуніверситеті (з 1925 р. – завідуючою кафедрою неорганічної хімії хімічного факультету), 

одночасно в 1926–1932 рр. працювала в Дніпропетровському гірничому інституті, фармацев-

тичному інституті, в Інституті фізичної хімії. Спільно з Л. Писаржевським була організатором 

Тифліського науково-дослідного хімічного інституту. Наукові праці присвячені механізму 

електронно-іонних реакцій в розчинах та питанням корозії металів.

Автобіографія. Свідоцтво про народження. Диплом про закінчення Хар-

ківського університету. Атестат і диплом про присудження звання професора, 

ученого ступеню доктора хімічних наук (1934, 1936). Довідка про стаж наукової 

та викладацької діяльності. Посвідчення, депутатський, профспілковий білети, 

осо бистий аркуш обліку кадрів. Почесні грамоти. Тези до доповіді, присвяченій 

30-річчю хімічного факультету держуніверситету (1947), статті М. Розенберг 

«До 10-річчя з дня смерті Л. Писаржевського», «20 років інституту фізичної хімії

ім. Л. Писаржевського АН УРСР». Листування М. Розенберг з академіками О. Брод-

ським, О. Палладіним, професором В. Ройтером та інш. Статті та вірш, присвячені 

М.А. Розенберг. Вітальні листи і телеграми. Фотографії: М. Розенберг з співробіт-

никами, з Л. Писаржевським (чоловіком). Альбом про ювілей М. Розенберг (1958).
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Рудяков А.П.

Рудяков А.П.

Ф. Р-6522, 22 од. зб., 1939, 1950–2000 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Рудяков Андрій Павлович (1918–2001), актор, режисер, директор Дніпропетровського дер-

жавного російського драматичного театру ім. О. Горького, народився 9 жовтня 1918 р. в 

с. Ольхівці Волгоградської області. Закінчив Ростовське театральне училище (1937). З 1962 

р. до 1967 р. навчався в режисерській школі народного артиста СРСР Кєдрова. Працював у 

теат рах м. Красноярська, Сталінграду, Уляновська, в Тюмені. З 1971 р. до 1989 р. працював у 

м. Дніпропетровську актором, режисером, а в 1974–1984 рр. директором Дніпропетровсько-

го державного російського театру ім. О. Горького. Заслужений артист РРФСР (1960), народний 

артист УРСР (1976).

Автобіографія, почесні грамоти, посвідчення, візитна картка А. Рудякова. 

Сценарії вистав, театральні програми вистав за участю та режисурою А. Рудякова. 

Статті з газет та журналу «Український театр» про творчу діяльність А.П. Рудякова. 

Фотографії: А. Рудяков в ролях, актори Сталінградського театру юного глядача, 

Дніпропетровського державного російського театру ім. О. Горького, батьки А. Ру-

дякова.

Рябий К.В.

Рябой К.В.

Ф. Р-4534, 41 од. зб., 1943–1945, 1957, 1964–1978 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Рябий Костянтин Васильович (1912–1982), підполковник запасу, колишній начальник штабу 

об’єднаних бойових груп підпільної антифашистської організації м. Павлограда Дніпропет-

ровської області, народився 19 травня 1912 р. в с. Буйволівці на Хмельниччині. У 1931 р. пі-

шов добровольцем до Червоної Армії. Учасник Великої Вітчизняної війни з 22 червня 1941 р. 

З грудня 1941 р. був одним із організаторів та керівників по створенню бойових диверсійних 

груп підпілля в м. Павлограді, восени 1942 р. став начальником штабу об’єднаних бойових 

груп підпільної антифашистської організації. Приймав участь у визволенні від нацистських 

загарбників міст Павлограда, Синельникове, Запоріжжя, Херсона. Нагороджений орденами 

Леніна, Червоного Прапора, Вітчизняної війни II ступеню, Червоної Зірки та медалями.

Автобіографія, посвідчення партизана Великої Вітчизняної війни. Наказ об-

ласного військового комісаріату з висловленням подяки К. Рябому за довгорічну 

та бездоганну службу в рядах Радянської Армії. Спогади про збройне повстання в 

місті Павлограді у лютому 1943 р. Книга К. Рябого «43 дні в підпіллі», статті, опуб-

ліковані в газетах. Вітальні листи та телеграми, у зв’язку з 30-річчям визволення 

України від окупантів. Фотографії К. Рябого та його товаришів по підпіллю. Схема 

бою в період збройного повстання бойових патріотичних груп по розгрому фа-

шистських окупантів у м. Павлограді 13–16 лютого 1943 р.

Савельєв-Сучков В.В.

Савельев-Сучков В.В.

Ф. Р-4543, 4 од. зб., 1941–1967 рр. Опис. Рос. мова.

Савельєв-Сучков Володимир Васильович (1895-?), активний учасник громадянської та Вели-

кої Вітчизняної воєн, народився у 1895 р. в с. Ромнах Полтавської губернії. Трудову діяльність 

почав у 1914 р. в Нижньодніпровських вагонних майстернях. У 1918 р. вступив до Червоної 

Армії. Під час громадянської війни був командиром червоного загону, згодом став секрета-

рем підпільного райкому КП(б)У Амур-Нижньодніпровського району м. Катеринослава, був 

керівником бронепоїзда «Повстанець», червоний партизан. В часи Великої Вітчизняної війни 

керував групою партизан-розвідників партизанського загону, що діяв на Дніпропетровщині у 

1941–1943 рр.

Спогади В. Савельєва-Сучкова про діяльність молодіжної підпільної групи 

партизан-розвідників в тилу ворога у 1941–1943 роках. Архівна довідка про участь 

В. Савельєва-Сучкова у партизанському русі на території Дніпропетровської об-

ласті. Фотографії В. Савельєва-Сучкова.
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Солонуха П.Г.

Солонуха П.Г.

Ф. Р-4416, 48 од. зб., 1895, 1920–1962 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Солонуха Петро Григорійович (1882–1966), член Комуністичної партії з 1917 р., учасник рево-

люційних подій в м. Катеринославі, народився 1882 р. у с. Ячників Лохвицького повіту Пол-

тавської губернії. Після смерті батьків у 1898 р. пішов працювати. Займався політичною діяль-

ністю. У 1903 р. був призваний на військову службу, де у 1905 р. був засуджений до 2 років 

каторжного дисциплінарного батальйону за революційну діяльність. З 1908 р. працював у 

м. Катеринославі, приймав активну участь в більшовицькій роботі. Учасник збройних загонів 

Червоної гвардії, у 1919 р. по завданню ЦК ВКП(б) був у підпіллі, у 1920 р. – член Військово-

революційного комітету, член бюро Катеринославського губкому КП(б)У.

Автобіографія П. Солонухи, свідоцтво про закінчення початкового народ-
ного училища. Спогади П.Г. Солонухи про революційну діяльність. Мандати П. Со-
лонухи – делегата районних партійних конференцій. Листування зі старими біль-
шовиками – М. Левченком, П. Гудимовою, Т. Доній, М. Шаком. Вітальні листи та 
телеграми. Статті про П. Солонуху, опубліковані в газетах. Фотографії П. Солонухи 

зі старими більшовиками та піонерами.

Сонц А.Ю.

Сонц А.Е.

Ф. Р-4440, 63 од. зб., 1940–1962 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Сонц Ада Юхимівна (1897–1968), акторка Дніпропетровського державного російсько-

го драматичного театру ім. О.М. Горького, народилася 9 грудня 1897 р. в м. Бердичеві. У 1919 р. 

поступила до Київської театральної студії «Культурліга», з 1921 р. навчалась у Москві у 

Є.Б. Вахтангова, Р.М. Симонова, В.Е. Меєрхольда. Працювала в театрах міст Києва, Харкова, 

Дніпропетровська. Під час Великої Вітчизняної війни працювала в театрі російської драми

ім. О.М. Горького у м. Уфі, з 1950 р. до 1962 р. – в Дніпропетровському державному російсь-

кому театрі ім. О.М. Горького. З 1931 р. – заслужена артистка УРСР, заслужений діяч мистецтв 

УРСР (1945).

Автобіографія А. Сонц. Посвідчення депутата Київської міської ради. Почесні 
грамоти Комітету у справах мистецтв при Раді Міністрів СРСР, Президії ЦК профспілок 
працівників культури, управління культури Дніпропетровської обласної ради. Грамо-
та про присвоєння звання «Заслужений діяч мистецтв УРСР» (1945). Посвідчення 
до медалі «За доблесну працю в роки Великої Вітчизняної війни». Рецензії вистав з 
участю А. Сонц. Програми та афіші вистав. Фотографії: А. Сонц у різних ролях.

Сотська З.А.

Сотская З.А.

Ф. Р-6455, 51 од. зб., 1924–1989 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Сотська Зоя Андрійовна (1906–[1993]), доктор медичних наук, професор Дніпропетровсь-

кого медичного інституту, ветеран війни та праці, народилася у 1906 р. в м. Береза Брест-

ської губернії. З 1922 р. почала працювати в м. Катеринославі на Катерининській залізниці. У 

1927 р. після закінчення робфаку поступила до Дніпропетровського медичного інституту, де 

й працювала після його закінчення. З лютого 1942 р. до кінця війни знаходилася в Червоній 

Армії. З 1946 р. працювала в Дніпропетровському медичному інституті, Запорізькому інсти-

туті удосконалення лікарів, Дніпропетровському науково-дослідному інституті епідеміології, 

мікробіології та гігієни. Нею опубліковано більше 80 наукових праць з мікробіології, вірусо-

логії, антибіотиків, багато з яких найшли застосування в практичній медицині. Нагороджена 

бойовими орденами і медалями, Почесною грамотою Президії Верховної ради УРСР.

Автобіографія (1989). Накази Верховного Головнокомандуючого про вине-
сення подяки за участь в бойових діях (1945, 1946). Почесні грамоти, листи-подяки 
Міністра охорони здоров’я УРСР, партійних, профспілкових та інших організацій за 
сумлінну працю, підготовку медичних кадрів, пропаганду медичних знань; депу-
татські посвідчення, партизанський білет З. Сотської, мандати делегата парткон-
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ференцій. Рецензії та відгуки З. Сотської на кандидатські та докторські дисертації 
(1956–1975). Статті З. Сотської, опубліковані в газетах. Листування з однополчана-
ми та родичами, з Миколаївським міським комітетом КПУ про подання З. Сотської 
до урядової нагороди як члена підпільної організації (1966). Фотографії.

Суржина Н.А.

Суржина Н.А.

Ф. Р-6443, 34 од. зб., 1956–1988 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Суржина Нонна Андріївна (1937), солістка Дніпропетровського театру опери та балету, лау реат 

Державної премії УРСР ім. Т. Шевченка, народилась 17 жовтня 1937 р. в м. Дніпропетровсь-

ку. Закінчила Дніпропетровське музичне училище ім. М. Глинки (1959), Харківський інститут 

мистецтв ім. І. Котляревського (1964). Творчу діяльність почала в Харківському дер жавному 

академічному театрі опери та балету ім. О. Лисенка. У 1968 р. отримала звання заслуженої 

артистки УРСР. З 1974 р. – солістка Дніпропетровського театру опери та балету. Народна ар-

тистка УРСР (1975), народна артистка СРСР (1976).

Автобіографія (1988), похвальний аркуш Дніпропетровського музичного 

училища ім. М. Глінки (1957), почесні грамоти Президії Верховної Ради УРСР, Мініс-

терства культури УРСР, президії Ради композиторів України, дипломи держав-

ного академічного Великого театру, Українського республіканського конкурсу 

вокалістів. Афіші, програми вистав, творчих вечорів, концертів за участю Н. Сур-

жиної. Стаття Н. Суржиної «Слухайте музику», опублікована в газеті «Зоря». Статті 

в центральній та місцевій пресі про творчість Н. Суржиної. Листування, вітальні 

адреси. Фотографії Н. Суржиної у ролях Кармен («Кармен», Бізе), Соломії («Богдан 

Хмельницький», Данкевича), Азучени («Трубадур», Верді).

Циклінський С.М.

Циклинский С.Н.

Ф. Р-3178, 204 од. зб., 1864–1943 рр. Опис. Рос. мова.

Циклінський Сергій Миколайович (1881–[1943]), інженер-шляховик.

Особисті документи (1865–1942). Проекти, плани, креслення, кошториси, 

технічні умови, розрахунки будов та споруд. Посібники, конспекти, нотатки до лек-

цій. Службові документи та довідки. Особисте та родинне листування. Фотографії 

різних будов та ремонту шляхів після залізничних катастроф. Фотографії учнів-

ських, студентських років і родинні.

Шак М.Л.

Шак М.Л.

Ф. Р-4437, 59 од. зб., 1919–1971 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Шак Марко Львович (1898–1979), учасник громадянської війни, народився 16 травня 1898 р. 

в м. Катеринославі, з 1917 р. брав участь при встановленні радянської влади в м. Катери-

нославі. Приймав участь в підпільній роботі під час окупації міста армією генерала Денікіна. 

З 1919 р. член Комуністичної партії. З липня 1920 р. до березня 1922 р. перебував у лавах 

Червоної армії. Після закінчення Дніпропетровського гірничого інституту з 1927 р. працював 

на Дніпропетровському трубопрокатному заводі ім. Леніна. Нагороджений орденами Леніна, 

Трудового Червоного Прапора, медалями.

Автобіографія, посвідчення про закінчення Дніпропетровського гірничого 

інституту, витяг з трудової книжки, копія військового білету, орденська книжка про 

нагородження орденами Леніна та Трудового Червоного Прапора, посвідчення до 

медалей. Почесні грамоти, мандати делегата партконференцій. Авторське свідоц-

тво технічного удосконалення під назвою «Автоматизація трубопрокатного стану», 

матеріали технічного змісту, опубліковані в спеціальних журналах. Вітальні листи. 

Статті про М. Шака, надруковані в газетах. Фотографії.
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Шаповал І.М.

Шаповал И.М.

Ф. Р-6119, 484 од. зб., 1889–1998 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Шаповал Іван Максимович (1905–2003), кандидат технічних наук, член національної Спіл-

ки письменників України, народився 4 січня 1905 р. в с. Гаражівці Близнюківського повіту 

Харківської губернії. Трудову діяльність почав з 14 років. Закінчив Дніпропетровський ме-

талургійний інститут. Працював на заводах ім. К. Лібкнехта та паровозоремонтному м. Дні-

пропетровська, з 1939 р. – завідуючим промисловим відділом Дніпропетровського міськкому 

партії. Учасник Великої Вітчизняної війни. Після демобілізації з 1946 р. працював у дніпропет-

ровських металургійному та гірничому інститутах. Паралельно з науковою роботою займався 

літературною діяльністю, ним опубліковано понад 400 нарисів та статей, написано 9 книг. 

Нагороджений орденом Червоної Зірки, медалями, грамотою Президії Верховної Ради УРСР.

Автобіографія. Почесні грамоти, вітальні адреси. Довідка про участь у Вели-

кій Вітчизняній війні. Документи до дисертації на здобуття ученого ступеню кан-

дидата технічних наук (1953, 1954). Опубліковані статті та доповіді з наукових та 

технічних питань. Список наукових праць І. Шаповала. Нариси та статті І. Шаповала 

про видатних сучасників, земляків та історичні міста Дніпропетровщини (1964–

1989). Тексти виступів на зустрічах з представниками громадськості; документи 

про участь І. Шаповала в роботі обласної секції історії фабрик та заводів, секції 

науково-технічного прогресу, Дніпропетровського філіалу Українського відділу іс-

торії, природознавства та техніки; Книги І. Шаповала: «В пошуках скарбів» (1963), 

«Стежками незвіданими» (1966), «Широкі крила» (1969), «Академік О. Чекмарьов» 

(1971), «Володимир Маковський» (1974), «Придніпровські джерела» (1982), «Взяв 

би я бандуру» (1991), «Козацький батько» (1998). Документи (статті, спогади, та 

ін.), зібрані І. Шаповалом для роботи: про життя та діяльність академіків О. Динни-

ка, М. Лошкарьова, З. Некрасова, Л. Писаржевського, О. Чекмарьова, Д. Яворни-

цького; про видатних вчених – дніпропетровців А. Бєльгарда, М. Гасіка, Я. Грдину, 

К. Позднякова, О. Поля – одного з перших дослідників руд Кривбасу, С. Ростов-

цева, Ф. Флоринського, С. Хитрика та ін.; про творчість поетів та письменників В. 

Василевської, Є. Єнджеєвича, О. Корнійчука, М. Рильського, Л. Українки, Т. Шев-

ченка, художника В. Корнієнко, народного артиста СРСР Б. Гмирю, про кошового 

атамана війська Запорізького І. Сірка, кобзарів та ін. Листи письменників та поетів 

Б. Антоненко-Давидовича, П. Воронька, О. Гончара, Є. Єнджеєвича, А. Малишка, 

Д. Міщенка, М. Рильського, Ю. Смолича, М. Стельмаха, К. Чуковського, польських 

літераторів Є. Литвинюка, М. Трухана, народних артистів СРСР Б. Гмирі, Д. Гна-

тюка, кінорежисера В. Сперкача, краєзнавців П. Богаша, Г. Зленко, К. Романова, 

П. Ротача, установ, редакцій журналів і газет, музеїв, бібліотек. Фотографії кобзарів 

Н. Богуславського, О. Вересая, М. Кравченко, С. Пасюги та інш. (1911, 1962–1988), 

І. Шаповала, членів його родини, співробітників, письменників (1938–1982).

Шепітько Г.С.

Шепитько А.С. 

Ф. Р-6539, 14 од. зб., 1969–2004 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Шепітько Ганна Семенівна, поетеса, кандидат філософських наук, народилася у 1943 р. в 

с. Губініха Новомосковського району Дніпропетровської області. Там же закінчила середню 

школу №2. У 1964–1969 рр. навчалася на філософському факультеті Київського національ-

ного університету ім. Т. Шевченка, після закінчення якого працювала викладачем Львівсько-

го національного університету ім. І. Франка. З 1984 р. живе і працює у м. Дніпропетровську. 

Г. Шепітько – член національної Спілки письменників України, член національної Спілки теат-

ральних діячів України, автор поетичних книг та прозових публікацій.

Біографія. Характеристики Г. Шепітько. Списки наукових праць та публіка-

цій поетичних творів Г. Шепітько. Книги, рукописи, поеми та вірші Г. Шепітько. Вірш 

поетеси Г. Маняко, присвячений Г. Шепітько. Програма авторського концерту з на-
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годи 25 річниці творчої діяльності Г. Шепітько. Листи, вітальні листівки. Фотогра-

фії, пов’язані з життям і творчістю Г. Шепітько.

Шпаковська Т. А.

Шпаковская Т. А.

Ф. Р-6549, 31 од. зб., 1978–2006 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Шпаковська Тетяна Андріївна – театральний критик, театрознавець, письменниця. Народи-

лася 20 жовтня 1945 р. в м. Кіровограді Свердловської області. У 1964 р. закінчила середню 

школу № 23, після чого історико-філологічний факультет (1969) і аспірантуру (1972) Дніпро-

петровського Державного Університету за спеціальністю філолог, літературознавець, викла-

дач російської мови та літератури. Шпаковська – автор понад 800 друкованих робіт-статей, 

рецензій, нарисів, творчих портретів, а також 7 виданих книг, присвячених діяльності митців, 

насамперед Дніпропетровщини.

Автобіографічні документи. Рукописи статей, публікації, книги Шпаков ської. 

Документи про Т.А. Шпаковську та членів родини Тетяни Андріївни. Фотографії.

Штейн М.О.

Штейн М.А.

Ф. Р-6137, 263 од. зб., 1912–1985 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Штейн Михайло Олександрович (псевд. Михайло Шатров) (1908–1984), журналіст, краєзна-

вець, народився 19 лютого 1908 р. в м. Катеринославі. Закінчив фізико-математичний фа-

культет Дніпропетровського державного університету (1936) та заочне відділення Москов-

ського літературного інституту ім. О.М. Горького (1940). Працював в редакціях обласних газет, 

з березня 1944 р. і до кінця війни – в редакції 302 стрілецької дивізії «За Батьківщину», після 

війни в редакції газети «Зоря» та редактором видавництва «Промінь» у м. Дніпропетровську. 

Член правління Дніпропетровської обласної організації Українського товариства з охорони 

пам’ятників історії та культури, член Спілки журналістів СРСР.

Автобіографія (1982). Статті, присвячені історії розвитку краю, періоду Ве-

ликої Вітчизняної війни, післявоєнної відбудови міста (1945–1980); рукописи та 

чернетки книг, повістей, нарисів, оповідань про Ф. Достоєвського, Г. Петровсько-

го; присвячені періоду перебування в Катеринославі О. Пушкіна, В. Маяковського, 

І. Бабушкіна, історії місцевого краю (1947–1981); книги з автографами автора 

«Місто на трьох горбах» (1966, 1969), «З вершини півсторіччя» (1968) – про історію 

утворення та розвитку Катеринослава – Дніпропетровська, «Сторінки кам’яної 

книги» (1969) – про пам’ятні міста Дніпропетровська, «Буревісники» (1980) про 

Катеринославські роки І. Бабушкіна та Г. Петровського, рецензії на твори М. Шат-

рова (1954–1983), рецензії М. Шатрова на рукописи різних авторів (1966–1969). 

Документи, зібрані М. Шатровим для роботи: документи про Г. Петровського, про 

творчість скульптора Л. По (Поліни Михайлівни Горенштейн), письменниці О. Ган; 

статті, написані в період Великої Вітчизняної війни І. Еренбургом, М. Шолоховим, 

О. Толстим, М. Тихоновим та ін.; статті різних авторів про встановлення радянської 

влади, громадянську війну на Катеринославщині, боротьбу підпільної організа-

ції та партизан Дніпропетровщини в роки Великої Вітчизняної війни; спогади про 

В. Аверіна, Е. Квірінга; копії документів про дореволюційну історію краю, рево-

люцію 1905–1907 рр. на Катеринославщині та ін. Листування М. Шатрова з про-

фесорами П.Л. Варгатюком, Б. Воронцовим; поетами і прозаїками А. Билиновим, 

І. Вєтровим, Л. Стояновим; учасниками революційних подій; з родичами револю-

ціонерів В.К. Аверіна, О. Винокурова, С. Волошкевича, Е. Квірінга, І. Лавренова, 

народовольців – братів Негрескул; з редакціями журналів та газет. Фотографії: 

М. Штейна (М. Шатрова), членів Дніпропетровської підпільної комсомольської ор-

ганізації, що діяла у 1941–1943 рр.
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КОЛЕКЦІЇ 

Спогади про революційні події на Катеринославщині 

Воспоминания о революционных событиях на Екатеринославщине

Ф. Р-3493, 112 од. зб., 1899, 1903, 1915–1992 рр. Опис. Каталог. Рос., укр. мови.

Вперше документи фонду надійшли на зберігання в 1949 р. у кількості 13 справ. У 1950 р. доку-

менти були описані та створена колекція. Колекція поповнювалася протягом 1950–1996 рр. 

документами, які надходили від приватних осіб, з колишнього партійного архіву, Дніпропет-

ровського історичного музею, райархівів Дніпропетровської області. Складається з особис-

тих спогадів учасників революційних подій, спогадів, записаних науковими працівниками із 

слів авторів, автобіографій, газетних статей, листів, фотографій, особових документів. Доку-

менти висвітлюють період з 90 років XIX ст. до 20 рр. XX ст.

Спогади видатного діяча, члена КПРС з 1897 р. Г. Петровського про його 

діяль ність в Катеринославі у 1897–1917 рр. та про діяльність І. Бабушкіна; Спо-

гади члена КПРС з 1903 р. А. Войцеховича про революційну діяльність у 1900–

1914 рр., особисті документи, рукописи спогадів та статей, листи, надіслані С. Гоп-

нер, П. Бабушкіною, різними організаціями та приватними особами А. Войцехо-

вичу. Спогади старих революціонерів-більшовиків М. Андреєва, Ф. Визовицького, 

М. Геншафта, М. Злобовської, П. Клименко, В. Кожукіна, Л. Колядинського, Д. Ку-

делі, П. Лазько, К. Лантуха, М. Ленського, С. Мельникова, Ф. Підопригори, С. Резні-

ченко, І. Руденко, М. Рухмана, В. Савельєва-Сучкова, І. Семенова, А. Демічова-Со-

сновського, М. Цуканова, П. Чорновалової, А. Шахрая про революційну діяльність, 

революційні події в період громадянської війни на Україні (1918–1919), роботу в 

більшовицьких організаціях, революційну боротьбу робітників Брянського заво-

ду. Особовий аркуш обліку кадрів С. Ковпака. Документи та фотогафії про життя 

і діяльність революціонера Г. Баглія, нарис про історію родини Багліїв, зібрані та 

передані А. Баглієм. Документи про революційну діяльність, участь у громадянсь-

кій війні І. Громова, І. Кадомцевої, Д.І. Тюленєва. Спогади жителів, листи, надіслані 

до газет про Жовтневу революцію, становлення Радянської влади, громадянську 

війну на Катеринославщині. Довідки, що видавали Г. Петровський, А. Войцехович, 

Риков, П. Янієв про підтвердження революційної діяльності більшовиків.

Спогади жителів Дніпропетровщини про голод 1932–1933 рр. на Україні

Воспоминания жителей Днепропетровщины о голоде 1932–1933 гг. на 

Украине

Ф. Р.-6468, 26 од. зб., 1938, 1965, 1990-2005 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Колекція створена у 1990 р. Документи надійшли від приватних осіб та з райархівів Дніпро-

петровської області.

Спогади жителів Дніпропетровщини про голод 1932–1933 рр. на Україні.

Документальні матеріали про виселених з Дніпропетровської області кур-

кулів, членів їхніх родин та спецпоселенців

Документальные материалы о выселенных из Днепропетровской области 

кулаков, членов их семей и спецпоселенцев

Ф. Р-6483, 63 од. зб., 1930–1933, 1946–1949, 1952 рр. Опис. Каталог. Рос., укр. мови.

На державне зберігання документи фонду у кількості 63 одиниць зберігання надійшли разом 

з іменним каталогом з Управління внутрішніх справ Дніпропетровської області МВС України 

в серпні 1993 р., з яких була створена колекція «Документальні матеріали про виселених з 

Дніпропетровської області куркулів, членів їхніх родин та спецпоселенців».

Рішення Дніпропетровського облвиконкому про громадян, виселених згід-

но з Указами Президії Верховної Ради СРСР від 21.02.48 р., 02.06.48 р. (за анти-
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громадський спосіб життя). Листування, доповіді, спецповідомлення щодо засуд-

жених та відбувших покарання. Постанови УНКВС Дніпропетровської області про 

спецпоселенців по директиві № 97 (служба в німецькій армії, поліції, власівці). 

Списки з областей УРСР на спецпоселенців в Горьківську область, кутію, Хакасію. 

Витяги рішень ДПУ УРСР, постанови та обвинувальні вироки районних відділів ДПУ 

по кримінальним справам розкуркулених. Облікові картки, інші документи на ви-

селених куркулів та їхніх родин по районам Дніпропетровської області. Протоколи 

засідань надзвичайної трійки Новомосковського району по ліквідації куркулів.

Спогади про В.І. Леніна за період 1913–1924 рр. 

Воспоминания о В.И. Ленине за период 1913–1924 гг.

Ф. Р-4568, 42 од. зб., 1960, 1970 рр. Опис. Каталог. Рос., укр. мови.

Колекція створена у 1971 р., у зв’язку зі святкуванням 100-річчя з дня народження В. Леніна.

Спогади, розповіді членів КПРС, персональних пенсіонерів про зустрічі з 

В. Леніним.

Документи про підготовку та проведення святкування 100-річчя з дня на-

родження В.І. Леніна на Дніпропетровщині

Документы о подготовке и проведении 100-летия со дня рождения В.И. Ле-

нина на Днепропетровщине

Ф. Р-4571, 309 од. зб., 1968–1970 рр. Опис. Каталог. Укр., рос. мови.

Колекція створена у 1972 р., у зв’язку зі святкуванням 100-річчя із дня народження В.І. Леніна. 

Рішення Дніпропетровського облвиконкому про заходи щодо 100-річчя з 

дня народження В. Леніна. Соціалістичні зобов’язання трудящих промислових під-

приємств, сільського господарства, транспорту, будівництва, торгівлі, побутового 

обслуговування, професійно-технічної та народної освіти, медичного обслугову-

вання. Документи про проведення ювілейного Ленінського суботника, організа-

цію та проведення комсомольського Ленінського заліку, фестивалів самодіяльно-

го мистецтва, спортивних змагань, організацію роботи кінолекторіїв, бібліотек, 

клубів, палаців культури, програми та афіші ювілейних постанов драмтеатрів. 

Книги Ленінської трудової слави, в які занесені колективи підприємств, передови-

ки виробництва та сільського господарства, що домоглися високих показників в 

соціалістичному змаганні на честь 100-річчя з дня народження В. Леніна.

Листівки та листи, надіслані радянськими громадянами з німецької катор-

ги в Дніпропетровську область 

Открытки и письма, присланные советскими гражданами из немецкой ка-

торги в Днепропетровскую область

Ф. Р-2431, 12800 од. зб., 1941–1945 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Відклалися у 1941–1945 рр., під час нацистської окупації, коли частина населення була виве-

зена до Німеччини, із листівок та листів, що надходили від радянських громадян з Німеччини 

до родичів та знайомих.

Документи фонду надходили на зберігання: від районних архівів Дніпропетровської області 

у 1945–1949 рр., від Київського центрального історичного архіву у 1951 р. кількістю 25000 

документів, від державних архівів Волинської, Донецької, Житомирької, Запорізької, Кіро-

воградської, Миколаївської, Черкаської, Чернігівської, Хмельницької областей з 1956 р. до 

1997 р.

З початку надходжень документи групувалися у фонди по районам Дніпропетровської облас-

ті, у 1953–1954 рр. фонди були об’єднані та створена «Колекція листівок та листів, надісланих 

радянськими громадянами з Німецької каторги в Дніпропетровську область».

Листівки та листи, надіслані радянськими громадянами з німецької каторги 
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до Дніпропетровської області. Листування радянських громадян, вивезених на ро-

боту до Німеччини в межах Німеччини.

Спогади про пережите радянськими громадянами в часи перебування на 

німецькій каторзі в гітлеровській Німеччині 

Воспоминания о пережитом советскими гражданами во время пребывания 

на немецкой каторге в гитлеровской Германии

Ф. Р-2441, 188 од. зб., 1941–1945 рр. Опис. Каталог. Укр. мова.

Колекція створена 1953 р., складається з рукописних спогадів жителів Дніпропетровської об-

ласті, вивезених до Німеччини в роки тимчасової нацистської окупації України. До держархіву 

Дніпропетровської області документи надійшли від районних архівів у 1945–1948 рр.

Рукописи спогадів радянських громадян про перебування в фашистській 

Німеччині.

Контрольні роботи учнів шкіл Дніпропетровської області на тему: «Що я 

зазнав у дні німецько-фашистської окупації»

Контрольные работы учеников школ Днепропетровской области на тему: 

«Что я пережил в дни немецко-фашистской оккупации»

Ф. Р-2442, 5045 од. зб., 1943–1946 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Написані у 1943–1946 рр. в період повного визволення України від німецько-фашистських 

загарбників і перші післявоєнні роки.

Розповіді про вторгнення гітлерівських військ в міста та села Дніпропетров-

ської області, грабування, насильство, масові розстріли мирних громадян, вивезен-

ня населення до Німеччини, допомогу місцевого населення партизанам, наступ ра-

дянських військ та визволення території Дніпропетровської області від окупантів. 

Документи про ветеранів Великої Вітчизняної війни Дніпропетровщини 

Документы о ветеранах Великой Отечественной войны Днепропетровщины

Ф. Р-5421, 61 од. зб., 1941-2001 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Колекція створена у 1978 р. Документи надходили від приватних осіб, райархівів Дніпро-

петровської області, редакцій газет «Дніпровська правда», «Дніпро вечірній», «Дніпровська 

зоря».

Лист міністра оборони СРСР маршала Радянського Союзу Р. Малиновського 

Герою Радянського Союзу В. Баранову (1963). Вирізки з газети «Дніпро вечірній» 

про проведення свята, присвяченого пам’яті В.К. Баранова (1977). Документи про 

ветерана війни, медсестру М. Дуднікову (1941–1943, 1971–1973), Героїв Радянсь-

кого Союзу І. Хрущова, П. Казарінова, Я. Штанєва, О. Омельченка – льотчиків, 

учасників оборони та визволення м. Дніпропетровська у 1941, 1943 рр., про їх 

зустріч з співробітниками держархіву Дніпропетровської області. Документи про 

А. Арутюняна – заступника командира 684-го стрілкового полку 409-ї ордена Бог-

дана Хмельницького стрілкової дивізії, що приймала участь у звільнені Дніпропет-

ровщини від фашистських загарбників. Фотокопії газети «На бойовому посту» від 

7 листопада 1943 р., з повідомленням про героїзм льотчиків та фотознімки льот-

чиків 81-го, потім 5-го гвардійського авіаполку, який обороняв та звільняв м. Дні-

пропетровськ (1941–1943). Брошура та вирізка з газети про участь павлоградських 

комсомольців, вивезених до Німеччини, в лейпцигському антифашистському під-

піллі (німецькою мовою). Спогади ветерана Великої Вітчизняної війни старшини 

медичної служби у відставці Є. Височиної, розвідниці В. Реви, учасника підпільно-

го руху м. Кривого Рогу А. Чумаченко, жителів Дніпропетровщини про війну. Листи 

із спогадами про Велику Вітчизняну війну, надіслані до редакцій газет: «Дніпро 
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вечірній», «Дніпровська правда», «Прапор юності», «Червоний гірник». Фотознім-

ки ветеранів війни, учасників антифашистського повстання у Павлограді. Листи з 

фронту, анкети, довідки про участь у підпіллі.

Спогади воїнів-інтернаціоналістів про війну в Афганістані 1979–1989 рр.

Воспоминания воинов-интернационалистов о войне в Афганистане 1979–

1989 гг.

Ф. Р-6467, 11 од. зб., 1964–1989 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Документи, з яких створена колекція, надійшли у 1990 р. від Р.Н. Редєчкіної – матері полков-

ника А. Редєчкіна та редакції газети «Прапор юності». 

Листи воїнів-інтернаціоналістів зі спогадами про війну в Афганістані, 

надіслані до редакції газети «Прапор юності». Документи про полковника А. Редєч-

кіна, нагородженого орденом Леніна за бойові заслуги в Афганістані посмертно.

Документи про господарський, культурний та суспільний розвиток Дніпро-

петровської області

Документы о хозяйственном, культурном и общественном развитии Дне-

пропетровской области

Ф. Р-6469, 65 од. зб., 1923–1994 рр. Опис. Укр., рос. мови.

Рік створення колекції – 1991. Документи надійшли від райархівів Дніпропетровської області 

та приватних осіб.

Документи про розвиток промисловості, сільського господарства, прове-
дення колективізації сільського господарства, створення перших колгоспів, період 
сталінських репресій, роботу підприємств та колгоспів в нових умовах господарю-
вання, розвиток фермерського руху, ветеранів праці, передовиків виробництва, 
культурний розвиток області, діяльність суспільно-політичних організацій області, 
проблеми екології. Документи з історії розвитку м. Синельникове та Синельни-
ківського району, зібрані краєзнавцем М. Крапивою, з історії розвитку смт Цари-

чанка та Царичанського району.

Колекція реєстрації актів громадянського стану відділами реєстрації актів 
громадянського стану Дніпропетровської області
Коллекция регистрации актов гражданского состояния отделами регистра-

ции актов гражданского состояния Днепропетровской области

Ф. Р-6508, 3384 од. зб., 1919–1935 рр. Описи. Укр., рос. мови.

Вперше документи надійшли на державне зберігання у 1999 р. Колекція постійно попов-

нюється документами, що надходять від відділів реєстрації актів громадянського стану Дні-

пропетровської області.

Книги записів актів громадянського стану.

Листи з підписами громадян Дніпропетровської області під закликом Пос-
тійного комітету всесвітнього конгресу прихильників миру
Письма с подписями граждан Днепропетровской области под призывом 

Постоянного комитета всемирного конгресса сторонников мира

Ф. Р-3499, 108 од. зб. 1950 р. Описи. Укр., рос. мови.

Колекція створена у 1950 р. і складається з листів з підписами трудящих під Стокгольмським 

закликом.

Заклик Постійного комітету всесвітнього конгресу прихильників миру, при-

йнятий у м. Стокгольмі. Протоколи загальних зборів трудящих, листи з підписами 
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громадян Дніпропетровської області (по районам) з вимогою про заборону атом-

ної зброї.

Листи з підписами під зверненням Всесвітньої ради миру про укладення 
пакту миру між п’ятьма великими державами: СРСР, США, Китайською на-
родною республікою, Великобританією і Францією

Письма с подписями под обращением Всемирного совета мира о заключе-

нии пакта мира между пятью крупными государствами: СССР, США, Китайс-

кой народной республикой, Великобританией, Францией 

Ф. Р-3694, 3 од. зб., 1951 р. Опис. Рос., укр. мови.

Колекція створена у 1953 р. після надходження документів на державне зберігання.

Інформація, протоколи зборів громадян та листи з підписами під звернен-

ням Всемірної ради миру про укладення пакту миру між п’ятьма великими держа-

вами.

Документи про події, пов’язані з виборами народних депутатів України, де-

путатів місцевих рад  

Документы о событиях, связанных с выборами народных депутатов Украи-

ны, депутатов местных советов

Ф. Р-6550, 22 од. зб., 2005–2006 рр. Опис. Укр. мова.

Вибори до Верховної Ради України та місцевих органів влади відбулися 31 березня 2006 року. 

У зв’язку з тим, що вибори проходили в умовах жорсткого політичного протистояння, було 

вирішено взяти на постійне зберігання передвиборчі агітаційні документи різних політичних 

партій та блоків і документи, що відображали події, які відбулися в країні під час проведення 

виборів. В результаті волевиявлення громадян України до Верховної Ради України пройшли 

п’ять політичних партій та блоків: 1. Партія регіонів України; 2. Блок Ю. Тимошенко; 3. Блок 

«Наша Україна»; 4. Соціалістична партія України; 5. Комуністична партія України.

Передвиборні програми, звернення, заяви, агітаційні плакати, листівки, 

листи штабів кандидатів.
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 РОЗДІЛ VІ. 

 ДОКУМЕНТИ НЕФОНДОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

КІНОДОКУМЕНТИ

За станом на 1 січня 2009 р. в держархіві області зберігається 39 од. зб. 

кінодокументів за 1961–1992 рр. Прийом кінодокументів здійснювався в 1976–

1992 рр. Джерело комплектування – Дніпропетровська обласна телерадіоком-

панія. Кінодокументи, що надійшли на постійне зберігання, представлені чорно-

білими та кольоровими хронікальними сюжетами. Більшість із них не озвучені, 

забезпечені дикторським текстом, інші мають у комплекті синхронні магнітні за-

писи. Кіносюжети використовуються при підготовці циклових краєзнавчих теле-

передач.

Кінодокументи мають відомості про партійні, радянські, профспілкові, 

комсомольські організації, перебування на Дніпропетровщині керівників КПРС і 

Радянського уряду, делегації ООН. У кінодокументах відображено: розвиток на-

родного господарства, робота промислових підприємств, випуск нової продукції, 

впровадження передових форм і методів праці. Телесюжети про мітинги, присвя-

чені пуску доменної печі – 8 (1974), стану – 140 (1975). Репортажі, телесюжети про 

будівництво каналу Дніпро-Донбас (1975), відкриття Кайдакського мосту через 

р. Дніпро у м. Дніпропетровську (1982), житла, шкіл, лікарень. Кінодокументи міс-

тять відомості про діяльність колгоспів, радгоспів – перехід на повний госпрозра-

хунок і нові умови господарювання колгоспу ім. С. Кірова П’ятихатського району 

(1989), створення одного з перших в області агроконсорціумів на базі радгоспу 

«Україна» Дніпропетровського району (1990). Питання культури, науки, освіти ві-

дображені у кінодокументах про створення діорами «Форсування Дніпра» (1975), 

майстрів Петриківського розпису (1979), нових археологічних знахідках, вияв-

лених при розкопках скіфських курганів у районі Придніпров’я (1984), відкриття 

будинку органної та камерної музики у м. Дніпропетровську (1987), створення 

технічного ліцею у СШ № 79 на базі Дніпропетровського інституту інженерів заліз-

ничного транспорту (1990), проведення страйку вчителів у Кривому Розі (1992). 

В кінодокументах є відомості про Героїв Радянського Союзу, Соціалістичної Праці, 

передовиків народного господарства, діячів науки та культури.

ФОТОДОКУМЕНТИ

За станом на 1 січня 2009 р. в держархіві області зберігається 52 669 фото-

документів за 1890–2002 рр. Систематичний прийом фотодокументів на державне 

зберігання ведеться з 1958 р. Основні джерела комплектування –редакції облас-

них, міських і районних газет, фотолабораторії промислових підприємств, ВУЗів, 

приватні особи. Використовуються в наукових, краєзнавчих виданнях, вистав-

ковій діяльності.

Фотодокументи дореволюційного періоду представлені репродукціями, що 

відображають види міст і сіл Катеринославської губернії, фабрик, заводів, ад-

міністративних будинків м. Катеринослава (міської Думи, банків, навчальних за-

кладів, театрів, готелів), вулиць, садів, бульварів, парків, культових споруджень. 

Фотографії з Південно-російської промислової, сільськогосподарської та кустар-

ної виставки, що проходила в м. Катеринославі в 1910 р. Види Дніпра і його поро-

гів біля м. Катеринослава.

Фотодокументи періоду першої російської революції 1905–1907 рр. і ре-

волюційного руху на Катеринославщині представлені фотографіями членів со-

ціал-демократичної та інших партій, активних учасників революції (А. Булигіна, 
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І. Верчено, О. Кирилова, Г. Петровського), будинку, де в 1905 р. засідала Катери-

нославська Рада робочих депутатів, фото жертв чорносотенських єврейських пог-

ромів у жовтні 1905 р. в м. Катеринославі. Фотодокументи, що відбивають період 

Жовтневої революції і громадянської війни: фотокопія листівки з закликом гу-

бернського з’їзду Рад виступити проти каледінсько-корніловських контрреволю-

ційних військ (1918); звірства австро-німецьких окупантів на Катеринославщині 

(1918); вступ у Катеринослав частин Червоної Армії, що розгромили петлюрівсь-

кі війська (1918); партизани з загону під командуванням М. Макарова-Нікітіна, 

що діяли в тилу деніківців (1919); частини Першої кінної армії, які слідували че-

рез Катеринослав на польський фронт (1920); С. Будьонний і К. Ворошилов на 

суботнику в Катеринославі (1920). Період відновлення народного господарства, 

індустріалізації і колективізації сільського господарства, представлений невели-

кою групою фотодокументів. Серед них: фото делегатів 1-го Всесоюзного з’їзду

Рад – М. Бєднова, І. Беседова (1922); учасників мітингу у Дніпропетровську, при-

свяченого ліквідації неписемності (1930); фото делегатів 1-го Всеукраїнського 

з’їзду металургів, що відбувся у Дніпропетровську (1932); будівництво Криворізь-

кого металургійного заводу ім. В.І. Леніна (1933); фотокопія грамоти, якою був на-

городжений Дніпропетровський завод «Семафор» на Всесвітній виставці в Парижі 

(1937). Довоєнний період представлений фотодокументами, що відбивають за-

гальноосвітнє, наукове і культурне життя Дніпропетровщини: лікнепів, читалень, 

бібліотек, клубів, дошкільних установ, загальноосвітніх шкіл, інститутів, утворення 

та діяльність різних суспільних і суспільно-політичних організацій (КПРС, ВЛКСМ, 

піонерської, профспілок, ДТСААФ), розвиток радянської науки в промисловості, 

сільському господарстві, охороні здоров’я.

Значна кількість фотодокументів відображає події Великої Вітчизняної 

війни: фото добровольців, що подають заяви в Кіровський райвійськкомат Дніп-

ропетровська з проханням про відправлення на фронт (1941); фотографія Героя 

Радянського Союзу, секретаря Дніпропетровського підпільного обкому партії 

М. Сташкова та будинку в місті Дніпропетровську, де містилася явочна квартира 

підпільного обкому партії; фотокопія схеми бою в період збройного антифашист-

ського повстання в м. Павлограді під керівництвом місцевого партійного підпілля 

(1943); фото В. Бабича, С. Масалигіна, В. Шахновича-командирів партизанських 

загонів, що діяли на території області, знімок Героя Радянського Союзу, генерал-

лейтенанта Ю. Пушкіна, що командував військами, які відзначилися при звільнен-

ні Дніпропетровська (1943); фотодокументи зруйнованих промислових підпри-

ємств, транспорту, зв’язку, театрів, шкіл, житлових об’єктів міст і сіл області, фото 

численних пам’ятників і обелісків загиблим воїнам, партизанам і підпільникам, які 

споруджені в післявоєнні роки на Дніпропетровщині; відкриття монументу «Сла-

ви» у місті Дніпропетровську (1967). Фотодокументи, що відтворюють основні події 

періоду відбудови народного господарства в повоєнний час. Суспільно-політичне 

життя представлене: партійними та профспілковими конференціями, виборами 

до місцевих Рад та Верховної Ради СРСР і УРСР, відвідування Дніпропетровщи-

ни діячами партії і держави, святкові демонстрації трудящих, урочисті мітинги, 

зустрічі делегацій Свердловської і Саратовської областей, що змагалися з трудя-

щими Дніпропетровської області. Численні фото показують самовіддану працю 

трудящих області в роки післявоєнних п’ятирічок на відновленні металургійних за-

водів Придніпров’я, залізорудних шахт Кривбасу. Будівництво Дніпродзержинсь-

кої гідроелектростанції (1956), Південного гірничо-збагачувального комбінату 

(1960), Дніпропетровського шинного заводу (1958–1964), спорудження найбіль-

шої в світі доменної печі на Криворізькому металургійному заводі ім. В. Леніна 

(1962) і виплавка там 100-мільйонної тони сталі (1982), будівництво метрополітену 

у Дніпропетровську (1986), монтаж стану 550 на Дніпропетровському металургій-

ному заводі ім. Петровського (1987). Багато фотографій передовиків виробництва, 
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знатних робітників, раціоналізаторів і винахідників, Героїв Соціалістичної праці та 
орденоносців, ініціаторів патріотичних починів у промисловості: М. Мамая, П. Ма-
хоти, Г. Стенька, І. Терещенка. Фотодокументи про розвиток сільського господарс-
тва, діяльність колгоспів, радгоспів, МТС, лісгоспів, об’єднань садівників-аматорів, 
впровадження нової техніки і механізації сільськогосподарських виставок. Фото-
знімки нарад працівників сільського господарства, Героїв Соціалістичної Праці, 
передовиків виробництва Г. Байди. (механізатора), І. Бабенко, М. Карнизи (город-
ників), М. Озерного (кукурудзівника). Значна кількість фотодокументів про розви-
ток науки, культури, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту, роботу ВУЗів, 
технікумів, шкіл, музеїв, театрів, художньої самодіяльності. Всесоюзний з’їзд на-
уково-технічного товариства металургів, що проходив у місті Дніпропетровську, 
фото академіків АН СРСР А. Благонравова, Б. Грозіна, Б. Юр’єва під час їхнього 
перебування в Дніпропетровську, відомого радянського металурга, академіка Со-
колова Б., полярного дослідника, академіка АН СРСР, уродженця Дніпропетровсь-
ка П. Ширшова. Фотографії відомих літераторів: В. Василевської, П. Вершигори, 
О. Гончара, О. Корнійчука під час зустрічей з читачами на Дніпропетровщині. Діячів 
мистецтва, народних артистів СРСР: Б. Бабочкіна, С. Лемешева, Д. Кабалевського, 
С. Образцова, Ю. Левітана, А. Штогаренка, Й. Кобзона під час їхнього перебування 
на Дніпропетровщині. Фотографії, що відбивають дні братських республік, декади 
літератури і мистецтва, ярмарки, художні виставки. Виступ колективів художньої 
самодіяльності на XII Всесвітньому фестивалі молоді та студентів у Москві (1985). 
Значна кількість документів про роботу лікарень, поліклінік, санаторіїв, будинків 
відпочинку, піонерських таборів, всесоюзних і республіканських з’їздів, конфе-
ренцій, нарад медичних працівників, фотографії заслужених лікарів в області. 
Багато фотодокументів розповідають про розвиток фізкультури та спорту на Дні-
пропетровщині: всесоюзні та республіканські змагання по футболу, легкої та важ-
кої атлетики, плавання, бадмінтону та інших видів спорту, здача нормативів ГПО, 
проведення спортивних олімпіад і свят. Численні фотодокументи відтворюють ар-
хітектурні пам’ятники Дніпропетровщини, види міст і сіл, нові мікрорайони, площі, 

вулиці та краєвиди.

ФОНОДОКУМЕНТИ

За станом на 1 січня 2009 р. в держархіві Дніпропетровської області збері-
гається 439 од. зб. фонодокументів за 1960–1991 рр. Систематичний прийом 
фонодокументів на постійне зберігання проводиться з 1978 р. Основне джерело 
комплектування – Дніпропетровська обласна державна телерадіокомпанія. Фоно-
документи поділяються на хронікально-документальні та художні. Використову-
ються при підготовці радіо і телепередач з краєзнавчої тематики.

У держархіві області зберігаються записи – спогади учасників громадянсь-
кої та Великої Вітчизняної війни, зустрічі з Героями Радянського Союзу: льотчиком 
П. Шавуріним, що зробив під час війни два тарани (1978), захисником Брестської 
фортеці М. М’ясниковим (1989), репортажі про святкування 200-річчя міст Кривого 
Рогу (1975) і Дніпропетровська (1976), про дніпропетровців, що приймали участь 
у ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС (1986), про відкриття IV Всесоюзного 
фестивалю радянської музики в Дніпропетровську (1987), про зустріч ветеранів 11 
Дніпропетровської гвардійської Червонопрапорної ордена Б. Хмельницького ви-
нищувальної авіадивізії, присвяченій 45-річчю визволення міста Дніпропетровсь-
ка від фашистських загарбників (1988), про всесоюзну зустріч колишніх вихованців 
дитячих будинків в Дніпропетровську (1990). Художні звукозаписи представлені: 
виступами артиста СРСР А. Штогаренка (1973), солістів Дніпропетровського театру 
опери та балету Н. Суржиної, М. Полуденного (1978), Л. Гавриленка (1979), кон-
цертами симфонічного оркестру обласної філармонії (1972), фрагментами вистав 

Дніпропетровських театрів (1975–1989).
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ДОВІДКА ПРО АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ

ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ

Наказом Катерини ІІ від 30 березня 1783 р. було створено Катеринославсь-

ке намісництво в складі 15 повітів1: Олександрійський, Олексопольський, Бахмут-

ський, Донецький, Катеринославський, Єлизаветградський, Костянтиноградський, 

Кременчуцький (з 1789 р. – Градижський), Маріупольський, Новомосковський, 

Ольвіопольський (з 1784 – Новомиргородський)2, Павлоградський, Полтавський, 

Слов’янський, Херсонський.

Внаслідок російсько-турецької війни 1787–1791 рр. до Росії відійшла об-

ласть між Бугом, польським кордоном та Дністром, яка відповідно до указу від 

26 січня 1792 р. під назвою Очаківської, була приєднана до Катеринославського 

намісництва.3

У 1795 р. три повіти Катеринославського намісництва – Єлизаветградський, 

Новомиргородський, Херсонський – були включені до складу Вознесенського на-

місництва.4

Указом від 12 грудня 1796 р. Катеринославське намісництво було перетво-

рене на Новоросійську губернію. З ї ї складу були вилучені та передані до Слобід-

сько-Української губернії наступні повіти: Полтавський, Градижський, майже весь 

Слов’янський, частина Костянтиноградського, Олексопольського, Донецького та 

Бахмутського. Водночас до Новоросійської губернії відійшла Таврійська область.

Указом від 22 грудня 1797 р. місто Катеринослав було перейменовано на 

Новоросійськ.5

Указом від 8 жовтня 1802 р. Новоросійська губернія була розділена на три 

губернії: Катеринославську, Миколаївську і Таврійську. Місто Новоросійськ було 

знову перейменовано на Катеринослав.6 До складу Катеринославської губернії 

спочатку входило 6 повітів: Катеринославський, Новомосковський, Павлоград-

ський, Бахмутський, Маріупольський, Ростовський-на-Дону і Таганрозьке градо-

начальство. Пізніше були створені Олександрівський, Верхньодніпровський та 

Слов’яносербський повіти, Маріупольський повіт був включений до складу Олек-

сандрівського.
У 1874 р. Олександрівський повіт було поділено на Олександрівський і Маріу-

польський повіти.7

У 1887 р. з Катеринославської губернії були вилучені та передані області 

Війська Донського Ростовський-на-Дону повіт і Таганрозьке градоначальство. В 

складі губернії залишилося 8 повітів: Олександрівський, Бахмутський, Верхньод-

ніпровський, Катеринославський, Маріупольський, Новомосковський, Павлоград-

ський, Слов’яносербський. Повіти ділилися на волості.

У 1913 р. Катеринославська губернія складалася з 8 повітів та 236 волостей, 

займала територію в 5664321 десятин або 54377 квадратних верст з населенням в 

3349565 осіб8. У такому складі Катеринославська губернія проіснувала до 1919 р.

Декретом Раднаркому УСРР від 5 лютого 1919 р. була створена Донецька гу-

бернія9, до ї ї складу відійшли два повіти Катеринославської губернії: Бахмутський 

1 Повне зібрання законів Російської імперії, т. ХХІ, № 15696.
2 Е.И. Дружинина. Северное Причерноморье в 1775–1800. – М., 1959 – С. 275.
3 Повне зібрання законів Російської імперії, т. ХХІІІ, № 17017.
4 Е.И. Дружинина. Северное Причерноморье в 1775–1800, М., 1959. – С. 207.
5 Повне зібрання законів Російської імперії, т. ХХІV, № 18288.
6 Там само, т. ХХІІІ, № 17634.
7 Весь Екатеринослав. Справочная книга. – Екатеринослав, 1911. – С. 61.
8 Памятная книга Екатеринославской губернии на 1914 г. – Екатеринослав, 1914. – С. 76.
9 Збірник узаконень і розпоряджень Робітничо-селянського Уряду України. – 1919. – С. 73.
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і Слов’яносербський. У квітні 1919 р. з 9 волостей Верхньодніпровського повіту і 

частини волостей Олександрійського, Єлизаветградського і Херсонського повітів 

Херсонської губернії було створено Криворізький повіт10, який увійшов до складу 

Катеринославської губернії. 16 квітня 1920 р. Президія ВУЦВК видала постанову 

«Про затвердження кордонів і складу Донецької губернії»11, згідно якої до складу 

останньої від Катеринославської губернії відійшов Маріупольський повіт. У липні 

1920 р. до знову створеної Олександрівської (з 1921 р. Запорізької)12 губернії відій-

шов Олександрівський повіт. У кінці 1921 р. був створений Нікопольський повіт.13

Постановою ВУЦВК від 21 жовтня 1922 р. до Катеринославської губернії 

була приєднана Запорізька губернія в складі Бердянського, Великотокмакського, 

Генічеського, Гуляйпільського, Мелітопольського та Запорізького повітів.14 Водно-

час до складу Катеринославської губернії відійшов Олександрійський район лікві-

дованої Кременчуцької губернії.

Згідно постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р. була проведена адміністра-

тивно-територіальна реформа. Замість існуючих 13 повітів та 325 волостей було 

створено 7 округів – Олександрійський, Бердянський, Катеринославський, За-

порізький, Криворізький, Мелітопольський і Павлоградський. В свою чергу ці ок-

руги поділялися на 7 районів.

Олександрійський округ мав у своєму складі 13 районів: Аджамський, Верб-

можський, Глинський, Знаменський, Красно-Каменський, Лихівський, Новогеор-

гіївський, Новостародубівський, Новопразький, Новогородковський, Онуфріїв-

ський, Троїцький, Цибулівський.

Бердянський округ нараховував 9 районів: Берестовський, Новопавлів-

ський, Ногайський, Новоспасівський, Петропавлівський, Полозький, Царекостян-

тинівський, Цареводаровський, Чернігівський.

Катеринославський складався з 12 округів: Верхньодніпровського, Діїв-

ського, Єлизавето-Каменського, Криничеватського (Криничанського), Лоцмано-

Каменського, Мануйлівського, Новомосковського, Петриківського, Прядівського, 

Солонянського, Чаплинського, Каменського.

До Запорізького округу входило 12 районів: Балківський, Василівський, Воз-

несенський, Гуляйпільський, Жеребецький, Каменський, Михайло-Лукашів ський, 

Новомиколаївський, Покровський, Томаківський, Хортицький, Орехівський.

Криворізький округ складався з 13 районів: Адамівського, Апостолівського, 

Долинського, Лозоватського, Казанківського, Криворізького, Михайлівського, Ні-

копольського, Петриківського, П’ятихатського, Софіївського, Широківського, Шо-

лохівського.

Мелітопольський округ мав у складі 15 районів: Великотокмакський, Вели-

кобілозерський, Великолепетихський, Верхньорогазький, Веселівський, Возне-

сенський, Второпокровський, Генічеський, Іванівський, Кизиярський, Михайлів-

ський, Новотроїцький, Нижньосирогозький, Пришибський, Якимівський.15

Павлоградський округ складався з 12 районів: Богданівського, Васильків-

ського, Григорівського, Знаменівського, Межівського, Павлоградського, Переще-

пинського, Петропавлівського, Синельниківського, Самойлівського, Юр’ївського, 

Лозовського.16

10 Вся Екатеринославщина. – Екатеринослав, 1925. – С. 19.
11 Збірник узаконень і розпоряджень Робітничо-селянського Уряду України. – 1920. – С. 121.
12 Історія міст і сіл Української РСР, Запорізька область. – К., 1970. – С. 3.
13 Вся Екатеринославщина. – Екатеринослав, 1925. – С. 19.
14 Збірник узаконень і розпоряджень Робітничо-селянського Уряду України. – 1922. – С. 655.
15 Описание населенных мест Екатеринославской губернии. – Екатеринослав, 1925. – С. 185–

550.
16 Збірник узаконень і розпоряджень Робітничо-селянського Уряду України. – 1923. – С. 308.
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10 грудня 1924 р. ВУЦВК УСРР прийняли постанову «Про зміни адміністра-

тивно-територіального поділу Катеринославської губернії» в складі якої були про-

ведені такі зміни:

Ліквідований Аджамський район Олександрійського округу. Через це Ад-

жамська волость цього району відійшла до Одеської губернії, а Машоринська во-

лость – Новопразькому району того ж округу.

Центр Троїцького району Олександрійського округу перенесено з села Троїць-

ке до села Попельнасте, з перейменуванням Троїцького району на Попельнастий.

Центр Користівського району Олександрійського округу перенесено з Користів-

ки до села Косівка, з перейменуванням Користівського району на Косовський.

Центр Адамівського району Криворізької округи перенесено з села Ада-

мівки до села Божедарівка, з перейменуванням Адамівського району на Боже-

дарівський.

Центр Прядівського району Катеринославського округу перенесено з села 

Прядівки до села Могилеве, з перейменуванням Прядівського району на Моги-

левський.

Центр Петровського району Криворізького округу перенесено з села Петрів-

ки до села Зелене, з перейменуванням Петровського району на Зеленівський.

Центр Самойлівського району Павлоградського округу перенесено з села 

Самойлівки до села Близнюки, з перейменуванням Самойлівського району на 

Близнюківський.

Центр Михайлово-Лукашівського району Запорізької округи перенесено з 

Михайлово-Лукашівки з села Софіївки з перейменуванням Михайлово-Лукашів-

ського району на Софіївський.

Центр Новопавлівського району Бердянського округу перенесено з села 

Новопавлівки до села Андріївки з перейменуванням Новопавлівського району на 

Андріївський.17

У тому ж році зі складу Мелітопольського округу був виділений Великоток-

макський район та приєднаний до Бердянського округу. В складі Бердянського 

округу створений Молочанський район, а в Мелітопольському – Терпеніївський 

район.18

Постановою ВУЦВК УСРР «Про ліквідацію губерній і перехід на трьохступе-

неву систему управління» від 3 червня 1925 р., Катеринославська губернія була 

ліквідована.19 Олександрійський і Бердянський округи були розформовані. Те-

риторія Олександрійського округа була розподілена поміж Одеським, Кременчу-

цьким і Криворізьким округами.

Територія Бердянського округа відійшла до Запорізького, Маріупольського 

і Мелітопольського округів. Тоді ж до Катеринославської губернії відійшла частина 

території колишньої Полтавської губернії – Царичанський район Полтавського ок-

руга,20 а також частина території ліквідованого Красноградського округа.

Постановою Президії ЦВК СРСР від 20 липня 1926 р. місто Катеринослав 

було перейменовано на Дніпропетровськ. Відповідно Катеринославський округ 

був перейменований на Дніпропетровський.21 У тому ж році був ліквідований Пав-

лоградський округ. Його територія була розподілена поміж Дніпропетровським і 

Харківським округами.

17 Збірник узаконень і розпоряджень Робітничо-селянського Уряду України. – 1924. – № 52. – 

С. 320.
18 Вся Екатеринославщина. – Екатеринослав, 1925. – С. 22.
19 Збірник узаконень і розпоряджень Робітничо-селянського Уряду України. – 1925. – 

№ 29–30. – С. 233.
20 Там само, 1925. – № 32. – С. 249.
21 Збірник узаконень і розпоряджень Робітничо-селянського Уряду Союзу Радянських

Соціалістичних Республік. – 1926. – № 52. – С. 927.
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Відповідно до постанови ЦВК СРСР «Про ліквідацію округів» від 23 червня 

1930 р.22 ВУЦВК Дніпропетровський округ був ліквідований. Були розформовані 

райони, що входили до нього: Дніпропетровський і Карло-Марксівський. Центр 

Кам’янського району було перенесено з міста Каменське до села Криничевате 

(Кринички) з перейменуванням Кам’янського району на Криничеватський.23

Місто Дніпропетровськ увійшло до групи міст, безпосередньо підпорядкова-

них центру республіки.

Постановою ВУЦВК УСРР «Про реорганізацію районів УСРР» від 3 лютого 

1931 р.24 були розформовані наступні райони колишнього Катеринославсько-

го округа: Котовський, Криничеватський, Перещепинський, Петропавлівський, 

Юр’ївський. У березні 1931 р. був створений Кам’янський район.25 11 квітня 

1931 р. рішення було відмінено. Сільради, які входили до Кам’янського району, 

відійшли в підпорядкування до Каменської міськради. Кам’янське віднесено до 

міст, безпосередньо підпорядкованих центру.

У тому ж році був ліквідований Криворізький район,26 Криворізька міськра-

да була підпорядкована центру.

9 лютого 1932 р. на четвертій позачерговій сесії ВУЦВК УСРР дванадцятого 

скликання було прийняте рішення про створення на Україні п’яти областей: Харківсь-

кої, Київської, Вінницької, Дніпропетровської, Одеської.27 Дніпропетровська область 

була створена в складі 4-х міст обласного підпорядкування – Дніпропетровська, За-

поріжжя, Каменського, Кривого Рогу і 50 районів – Апостолівського, Бердянського, 

Божедарівського, Великобілозерського, Великолепетихського, Великотокмакського, 

Василівського, Васильківського, Великоянисольського, Верхньодніпровського, Вол-

новаського, Високопольського, Генічеського, Долинського, Кам’янського, Коларівсь-

кого, Лихівського, Люксембурзького, Магдалинівського, Михайлівського, Межівсь-

кого, Мелітопольського, Молочанського, Нижньосеро зького, Нікопольського, 

Нововасилівського, Новозлатопольського, Новомиколаївського, Новомосковського, 

Новопразького, Новотроїцького, Олександрійського, Орехівського, Павлоградсько-

го, Петриківського, Покровського, П’ятихатського, Си нель никівського, Солонянсь-

кого, Софіївського, Сталіндорфського, Старокоранського, Старокерменчикського, 

Старомиколаївського, Терпеніївського, Томаківського, Царекостянтинівського, Ца-

ричанського, Чубарівського, Якимівського.

У зв’язку з утворенням у вересні 1932 р. Донецької області до ї ї складу ввійшли 

5 районів Дніпропетровської області: Великоянисольський, Волноваський, Старо-

коранський, Старокерменчикський, Старомиколаївський (Володарський).28

У 1934 р. постановою ВУЦВК у Дніпропетровській області було ліквідовано 

6 районів: Божедарівський, Лихівський, Михайлівський, Нікопольський, Новоми-

колаївський і Петриківський.29 У тому ж році райцентр з села Чубарівки перенесе-

но до села Гуляйполе.30

Постановою ВУЦВК від 27 лютого 1935 р. за рахунок розукрупнення Бер-

дянського, Великобілозерського, Васильківського, Долинського, Магдалинів-

ського, Межівського, Нижньосерозького, Нововасилівського, Новомосковського, 

Новопразького, Покровського, Новотроїцького, П’ятихатського, Софіївського, Чу-

22 Там само, 1930. – С. 400.
23 Збірник узаконень і розпоряджень Робітничо-селянського Уряду УСРР. – 1930. – № 23. – С. 225.
24 Там само, 1931. – № 3. – С. 33.
25 Збірник узаконень і розпоряджень Робітничо-селянського Уряду УСРР. – № 8. – С. 70.
26 Там само, № 10. – С. 92.
27  Там само, 1932. – С. 28.
28 Там само, № 22–23. – С. 139.
29  Там само, 1934. – № 8. – ст. 60; № 10. – С. 82.
30 Там само, № 20. – С. 169.
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барівського районів в Дніпропетровській області були створені 20 нових районів: 

Андріївський, Божедарівський, Веселівський, Гуляйпільський, Іванівський, Казан-

ківський, Котовський, Михайлівський, Новогородковський, Новомиколаївський, 

Перещепинський, Петропавлівський, Петровський, Приазовський, Сиваський, 

Ротфронтівський, Красноармійський, Чернігівський, Широківський, Юр’ївський.31

Постановою ВУЦВК від 15 квітня 1935 р. Царекостянтинівський район пе-

рейменовано на район імені В. Куйбишева і його райцентри – село Царекостян-

тинівка – на село Куйбишеве.32

Постановою ВУЦВК «Про перейменування деяких районів і районних цент-

рів УСРР» від 28 серпня 1935 року перейменовані наступні райцентри Дніпропет-

ровської області:

1. Центр Приазовського району село Покровка – на село Приазовське.

2. Центр Сиваського району село Різдвяне – на село Сиваське.

3. Центр Красноармійського району село Софіївка – на село Красноармійське.

4. Центр Ротфронтівського району село Вальдчейм – на село Ротфронт.33

Відповідно до постанови ВУЦВК «Про зміни обласних меж Харківської і Дні-

пропетровської областей» від 14 листопада 1935 р. зі складу Харківської області 

передані до Дніпропетровської 4 сільради: Вербоватська, Новоруська, Каховська, 

Путятинська.34

У 1935 р. в області нараховувалося 63 райони. Постановою ЦВК СРСР від 

I лютого 1936 року місто Кам’янське було перейменовано на Дніпродзержинськ.35 

У тому ж році був знову створений Петриківський район.36

Постановою ЦВК СРСР від 21 травня 1936 р. Високопольський район був пе-

рейменований на район імені Ф. Геккерта. У 1937 р. було створено Дніпропетровсь-

кий район.37 На підставі постанови ЦВК СРСР від 22 вересня 1937 р. про створення 

Миколаївської області до неї відійшли 9 районів Дніпропетровської області: Вели-

колепетихський, Високопольський (ім. Ф. Геккерта), Долинський, Казанків ський, 

Новогородковський, Новотроїцький, Олександрійський, Петровський, Новопразь-

кий. Тоді ж був ліквідований Каменський район через створення Запорізької об-

ласті (10 січня 1939 р.). До складу останньої включені 28 районів Дніпропетров-

ської області: Андріївський, Бердянський, Великоозерський, Великотокмакський, 

Василівський, Веселівський, Генічеський, Гуляйпільський, Іванівський, Камен сько-

Дніпровський, Коларівський, Красноармійський, імені В. Куйбишева, Люксембур-

зький, Мелітопольський, Михайлівський, Молочанський, Нижньосерогозький, Но-

возлатопольський, Новомиколаївський, Оріхівський, Полозький (Чубарівський), 

Приазовський, Ротфронтівський, Сиваський, Чернігівський, Нововасилівський, 

Якимівський.38

У 1940 р. в складі Дніпропетровської області було 26 районів: Апостолів-

ський, Божедарівський, Васильківський, Верхньодніпровський, Дніпропетровсь-

кий, Котовський, Криворізький, Критичанський, Магдалинівський, Межівський, 

Новомосковський, Нікопольський, Павлоградський, Петропавлівський, Переще-

пинський, Петриківський, Покровський, П’ятихатський, Синельниківський, 

Софіївський, Сталіндорфський, Томаківський, Царичанський, Широківський, 

Юр’ївський, Солонянський.

31 Збірник узаконень і розпоряджень Робітничо-селянського Уряду УСРР. – 1935. – № 5. – С. 23.
32 Там само, № 11–12. – С. 50.
33 Там само, № 24. – С. 142.
34 Там само, № 42. – С. 198.
35 // Зоря. – 1936. – 2 лютого. – № 27.
36 Там само, 19 лютого.
37 Збірник узаконень і розпоряджень Робітничо-селянського Уряду УСРР. – 1937. – № 14. – С. 59.
38 Відомості Верховної Ради СРСР. – 1939. – № 1.
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У 1940–1941 рр. в адміністративно-територіальному поділі Дніпропетров-

ської області відбулися такі зміни:

1. Селище Божедарівка перейменоване на селище Щорськ, а Божедарівсь-

кий район перейменовано на Щорський.

2. Центр Нікопольського району перенесено з міста Нікополя до села Чкало-

ве, Нікопольський район перейменовано на Чкалівський.

Після звільнення Дніпропетровської області від фашистських окупан-

тів було відновлено ї ї довоєнне районування, тобто в області було 26 районів. 

У серпні 1944 р. відбулося перейменування села Сталіндорф на село Сталінсь-

ке, а Сталіндорфський район на Сталінський. Місто П’ятихатка перейменоване 

на м. П’ятихатки.39 У 1945 р. центр Сталінського району перенесено з села Сталінсь-

ке до села Лошкарівка без перейменування району. У 1946 р. відбулися такі зміни: 

центр Чкалівського району перенесено з села Чкалове до міста Нікополь, а район 

перейменовано на Нікопольський,40 в складі Дніпропетровської області створено 

два нових райони – Лихівський і Новопокровський.41

За станом на 1 вересня 1946 р. в області нараховувалося міст обласного 

підпорядкування – 7 (Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, Кривий Ріг, Марга-

нець, Нікополь, Новомосковськ, Павлоград), міст районного підпорядкування – 

2 (П’ятихатки, Синельникове), районів сільських – 28, селищ міського типу – 30, 

сільрад – 485.42

У 1947–1955 рр. суттєвих змін в адміністративно-територіальному поділі об-

ласті не відбулося.

У 1956 р. до міст районного підпорядкування віднесені: смт. Апостолове, 

Верхівцеве, Верхньодніпровськ, Інгулець, Орджонікідзе, Придніпровськ.43

Рішенням виконкому Дніпропетровської обласної Ради депутатів трудящих 

№ 8 від 5 січня 1957 р. селище Першотравенка перейменовано на Терни і віднесе-

но до категорії міст районного підпорядкування.44 У тому ж році смт. Жовта Ріка 

перейменоване на Жовті Води і віднесено до міст обласного підпорядкування.45 

У вересні 1958 р. ліквідовані Котовський і Лихівський райони Дніпропет-

ровської області, територія яких розподілена між Магдалинівським, Царичансь-

ким і Верхньодніпровським районами.46 В березні 1959 р. селища Карла Маркса, 

Красноармійський Дніпропетровської міськради і Одинківка Новомосковського 

району об’єднані в населений пункт Ігрень, віднесений до міст районного підпо-

рядкування.

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради УРСР від 21 січня 1959 р. лікві-

довані: Дніпропетровський, Сталінський і Юр’ївський райони. Їх територія розді-

лена між Новомосковським, Петриківським, Синельниківським, Солонянським, 

Апостолівським, Нікопольським, Новопокровським, Софіївським, Павлоград-

ським, Перещепинським районами, а також між Дніпродзержинською і Дніпропет-

ровською міськрадами.47

Указом Президії Верховної Ради УРСР від 25 листопада 1959 р. ліквідо-

вано Криворізький район, а його територію розділено серед Апостолівським, 

39 Відомості Верховної Ради УРСР. – 1945. – № 7–8. – С. 9.
40 Адміністративно-територіальний поділ Української РСР. – К., 1947. – С. 104.
41 Там само, С. 104.
42 Там само, С. 104.
43 Адміністративно-територіальний поділ СРСР. – М., 1958. – С. 260;

ДАДО, ф. Р-3383, оп. 2, спр. 1667, арк. 252–256.
44 ДАДО, ф. Р-3383, оп. 2, спр. 1724, арк. 165.
45 Відомості Верховної Ради УРСР. – 1957. – № 4. – С. 112.
46 Там само, 1958. – № 9. – С. 215.
47 ДАДО, ф. Р-3383, оп. 2, спр. 1909, арк. 33.
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П’ятихатським, Софіївським, Широківським районами і Криворізькою міськра-

дою.48

За станом на 1 січня 1962 р. в Дніпропетровській області нараховувалося 

22 сільських райони, 8 міст обласного підпорядкування, 43 селища міського типу, 

218 сільрад.

Відповідно до рішень листопадового (1962) Пленуму ЦК КПРС, радянські ор-

гани були реорганізовані за виробничим принципом. Створені обласні промислові 

та обласні сільські Ради депутатів трудящих і проведено укрупнення і ліквідацію 

районів. Указом Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 р. укрупнені 

12 районів: Апостолівський, Васильківський, Криничанський, Нікопольський, Но-

вомосковський, Павлоградський, Петропавлівський, П’ятихатський, Синельниківсь-

кий, Солонянський, Софіївський, Царичанський. Ліквідовано 10 районів: Верхньо-

дніпровський, Магдалинівський, Межівський, Новопокровський, Перещепинський, 

Петриківський, Покровський, Томаківський, Широківський, Щорський. Віднесені до 

категорії міст обласного підпорядкування: Верхньодніпровськ, Синельникове.49

Указом «Про внесення змін до адміністративного районування Української 

РСР» від 4 січня 1965 р. Президія Верховної Ради УРСР затвердила в Дніпропет-

ровській області 20 районів, серед яких 8 новостворених (відновлених): Верхнь-

одніпровський, Дніпропетровський, Криворізький, Магдалинівський, Межів ський, 

Покровський, Томаківський, Широківський. Місто Орджонікідзе віднесено до кате-

горії міст обласного підпорядкування, а Верхньодніпровськ і Синельникове стали 

містами районного підпорядкування.50

У 1977 р. місцеві ради в містах Ігрень та Придніпровськ були ліквідовані та 

перейшли в безпосереднє підпорядкування Самарській райраді депутатів трудя-

щих м. Дніпропетровська.

Указом Верховної Ради УРСР № 5356-ІХ від 26 листопада 1979 р. м. Сине-

льникове віднесено до категорії міст обласного підпорядкування.51

За станом на 1 січня 1980 р. Дніпропетровська область займала територію 

в 32 тис. кв. км з населенням 3771020 чол. і розподілялася на 20 районів: Апос-

толівський, Васильківський, Верхньодніпровський, Дніпропетровський, Криво-

різь  кий, Криничанський, Магдалинівський, Межівський, Нікопольський, Новомос-

ковський, Павлоградський, Петропавлівський, Покровський, П’ятихатський, 

Синельниківський, Солонянський, Софіївський, Томаківський, Царичанський, 

Ши роківський. На території області знаходилося 10 міст обласного підпорядку-

вання: Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, Жовті Води, Кривий Ріг, Марганець, 

Нікополь, Новомосковськ, Орджонікідзе, Павлоград, Синельникове; 8 міст район-

ного підпорядкування: Апостолове, Верхньодніпровськ, Верхівцеве, Вільногірськ, 

Інгулець, Першотравенськ, П’ятихатки, Тернівка; 54 селища міського типу, 219 сіль-

ських рад.52

У 1980 р. селище міського типу Підгороднє, згідно з Указом Верховної Ради 

УРСР, отримало статус міста районного значення.

Наказом Президії Верховної Ради УРСР № 1300-ХІІ від 24 червня 1991 р. був 

утворений Юр’ївський район.53 У наступному 1992 р. – Петриківський район.

Наказом Президії Верховної Ради України 13 січня 2000 р. селище міського 

типу Перещепине отримало статус міста районного значення.

48 ДАДО, ф. Р-3383, оп. 2, спр. 1943, арк. 371-373.
49 Адміністративно-територіальний поділ Української РСР: Додаток до довідника видання        

1962 р. – К., 1964. – С. 12
50 Відомості Верховної Ради УРСР. – 1965. – № 3. – С. 56-58.
51 Там само, 1979. – № 50. – С. 711.
52 Адміністративно-територіальний поділ СРСР. – М., 1980. – С. 267.
53 Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – №31. – С. 415.
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У 2004 р. на території Дніпропетровського району було створене селище 

міського типу Авіаторське.54 

За станом на 1 січня 2009 року Дніпропетровська область займає тери-

торію 31, 9 тис. кв. км. З населенням 3447, 2 тис. осіб і поділяється на 22 райони: 

Апостолівський, Васильківський, Верхньодніпровський, Дніпропетровський, Кри-

ворізький, Криничанський, Магдалинівський, Межівський, Нікопольський, Ново-

московський, Павлоградський, Петриківський, Петропавлівський, Покровський, 

П’ятихатський, Синельниківський, Солонянський, Софіївський, Томаківський, Ца-

ричанський, Широківський, Юр’ївський. На території області знаходиться 13 міст 

обласного підпорядкування, 7 міст районного підпорядкування, 46 селищ місько-

го типу, 40 селищних рад, 288 сільських рад, 1438 сільських населених пунктів.

54 Там само, 2004. – № 13. – С. 187.
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ПОКАЖЧИКИ

 ПОКАЖЧИК ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ

 А
Августовська вол. – 181

Австрія – 453

Азарівка, с. Стародубського р-ну Брянської 

обл. – 453

Азовська губ. – 8, 9, 453

Азовське море – 311, 453

Амур-Нижньодніпровськ, м. – 97, 386

Амур-Нижньодніпровський р-н м. Дніпропетров-

ська – 58, 60, 68, 76, 86, 105, 143, 270, 318, 343, 

388, 429

Анастас’ївська вол. – 27

Англія – 361, 367

Апостолове, м. – 81, 181, 297, 450 ,451 

Апостолівський р-н – 47, 59, 61, 63, 69, 86, 95, 

104, 105, 115, 140, 142, 148, 151, 153, 172, 173, 

181, 183, 268, 273, 279, 287, 294, 297, 299, 300, 

301, 304, 335, 343, 359, 378, 379, 383, 389, 392, 

393, 404, 408, 411, 414, 446, 448, 449, 450, 451, 

452, 453, 454 

Артемівськ, м. – 453

Архангельська губ. – 425

Астрахань, м. – 368

Аули, с. – 310

Афганістан – 126 ,437 

 Б
Бабушкінський р-н м. Дніпропетровська – 60, 68, 

94, 105, 107, 340

Баглійський р-н м. Дніпродзержинська – 60, 94, 

105, 228, 233

Бахмутський пов. – 22, 37, 445

Бердичів, м. – 430

Береза, м. Брестської обл. – 430

Березанівка, с. – 91

Білорусь – 57

Богодарівка, с. Верхньодніпровського  пов. – 28, 

91

Божедарівський р-н – 63, 86, 296, 300, 322, 448, 

449, 450

Буйволівці, с. Хмельницької губ. – 429

 В
Варшавський окр. – 33, 34

Василівка, с. Карнаухівсько-Хуторянської вол. 

Катеринославської губ. – 180

Васильківка, с. Васильківського р-ну – 408, 216, 

393, 408

Васильківський р-н – 61, 63, 67, 69, 95, 104, 105, 

115, 137, 142, 183, 265, 297, 299, 307, 308, 310, 

343, 378, 392, 400, 404, 416, 448, 449, 451, 452 

Великобританія –15, 438

Верховцеве, м. – 59, 276

Верхньодніпровськ, м. – 9, 59, 71, 74 ,79, 102, 

115, 143, 220, 231, 237, 249, 266, 300, 327, 342, 

343, 353, 356, 379, 392, 450, 451

Верхньодніпровський пов. – 22, 25, 28, 42, 47, 

53, 55, 79, 83, 84, 91, 92, 99, 103, 133, 181, 208, 

320 ,322, 445, 446

Верхньодніпровський р-н – 52, 61, 63, 67, 69, 71, 

86, 95, 104, 105, 108, 110, 114, 115, 143, 151 ,153, 

157, 173, 181, 279, 287, 294, 297, 299, 303, 304, 

305, 330, 378, 392 ,404, 449, 450, 451, 452 

Вишневе, с. Покровського р-ну – 301, 304

Вищетарасівка, с. – 52, 84, 

Вищетарасівська вол. – 127, 181

Віленська губ. – 38

Вільне, с. Криворізького р-ну – 301

Вільногірськ, м. Верхньодніпровського р-ну – 157, 

181, 264, 451

Вовча, р. – 310

Волоське, с. – 123

Волоська вол. – 91

Воронеж, м. – 423

Воронезька обл. – 406

 Г
Гаражівці, с. Близнюківського пов. Харківської 

губ. – 432

Гейківка, ст. – 393

Горьківська обл. – 435

Горяїнове, ст. – 92

Гришине, ст. – 92

Грушівка, с. Апостолівського р-ну – 181

Губініха, смт Новомосковського пов. – 94, 101, 

355, 584

Гуляйполе, с. Щорського р-ну – 393, 432

Гупалівка, с. Катеринославської губ. – 453

 Д
Далекий Схід – 26, 366

Дзержинський р-н м. Кривого Рогу – 60, 68, 86, 

94, 105, 137, 143, 335, 343, 388  

Дмухайлівська вол. – 91, 300

Дніпро, р. – 12, 49, 151, 154, 275, 277, 283, 310

Дніпровське, с. Верхньодніпровського р-ну – 37, 

38, 60

Дніпровський р-н м. Дніпродзержинська – 54, 

60, 68, 94, 96, 105, 107

ДніпроГЕС –362

Дніпродзержинськ (Кам’янське), м. – 59, 68, 85, 

88, 93, 104, 112, 113, 115, 116, 143, 156, 176, 214, 

215, 222, 229, 244, 250, 251, 282, 335, 348, 353, 

377, 381, 388

Дніпродзержинська ГЕС – 57, 172, 299, 311

Дніпро-Донбас, канал – 57

Дніпро-Кривий Ріг, канал – 439

Дніпропетровськ (Катеринослав), м. – 54, 57, 58, 

59, 60, 63, 67, 68, 71, 72, 74, 75, 76, 86, 88, 89, 92, 

94, 96, 98, 99, 100, 104, 105, 106, 110, 112, 113, 

115, 118, 124, 129, 131, 135, 136, 138, 140, 142, 

143, 146, 148, 151, 152, 153, 154, 159, 160, 166, 

167, 170, 171, 174, 175, 180, 184, 192, 193, 198, 

209, 221, 278, 303, 317, 326, 354, 355, 357, 366, 

377, 409, 412

Дніпропетровська обл. –56, 57, 63, 64, 65, 67, 68, 

70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 85, 86, 88, 93, 95, 

98, 99, 100, 103, 105, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 
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115, 116, 119, 120, 122, 125, 126, 130, 131, 133, 

139, 142, 145, 149, 172, 173, 174, 185, 204, 208, 

223, 224 ,234, 237, 240, 250, 260, 263, 284, 289, 

292, 342, 392, 412, 436

Дніпропетровський окр. –54, 62, 63, 64, 67, 72, 

74, 80, 98, 99, 100, 110, 113, 114, 116, 133, 135, 

182, 313, 383, 384, 391

Дніпропетровський р-н – 61, 72, 73, 76, 98, 115, 

140, 163, 297, 343, 418

Долгінцеве, смт – 58, 81 ,97, 148, 274, 276  

Донбас –57, 170, 188, 196, 202, 215, 216, 217, 

233, 275, 310, 312, 364, 365, 406, 439

Донецьк (Юзівка), м. – 34

Донецька губ. – 176, 445, 445

Донецька обл. –364, 369, 435, 448

Донецький басейн – 38, 154, 165

Драбівці, с. Черкаської губ. – 426

Дубровна, м. Могилівської губ. – 37

Дурівці, с. Ізбердіївського пов. Тамбовської 

губ. – 422

 Е
Ерастівка, с. П’ятихатського р-ну – 304, 354, 405, 

413

 Є
Єлизавето-Кам’янський р-н. – 72, 80, 91

 Ж
Жданівська вол. – 56, 91

Житомирська обл. - 435

Жовті Води, м. – 397, 450, 451

Жовтневий р-н м. Дніпропетровська – 58, 60, 68, 

86, 94, 105, 143, 159, 318, 343, 388

Жовтневий р-н м. Кривого Рогу – 60, 68, 72, 86, 

88, 94, 105, 137, 143 ,154, 343

 З
Заводський р-н м. Дніпродзержинська – 60, 68, 

94, 105

Західний Донбас – 188, 202

Запоріжжя (Олександрівськ), м. – 8, 10, 144, 166, 

171, 181, 384, 403, 429, 430

Запорізька обл. – 88, 121 ,188, 198, 221, 275, 

289, 290, 307, 311, 317, 379, 401, 426, 435

Запорізька Січ - 12

Запорізький окр. – 72, 73, 118, 138, 141, 180, 

184, 306, 309

Західні області України – 61, 133, 453

Західні райони СРСР – 326, 453 

Златоустівка, с. Херсонської губ. – 144

Знаменівська вол. – 26

Знаменівський р-н Катеринославської губ. – 61, 

95

 І
Ігрень, с-ще – 59, 297, 393 ,450, 451

Ізраїль – 15

Інгулецький р-н м. Кривого Рогу – 60, 68, 94, 96, 

105, 108, 143, 161, 343

Індія – 67, 346, 372

Індустріальний р-н м. Дніпропетровська – 60, 69, 

94, 105

Італія – 404 ,406

 К
Кавказ – 23, 403, 405, 423

Калуга, м. – 423

Кам’янка, с. Новомосковського пов. – 79, 80, 91      

Кам’яний Брод, с., див. Луганськ - 23

Кам’янське, м. див. Дніпродзержинськ – 24, 37, 

38, 47, 59, 66, 72, 73, 80, 215, 230, 348, 354 ,401, 

415, 417, 449

Кам’янський р-н Катеринославської губ. –84, 86, 

104, 181, 215, 222, 332, 404, 416, 448

Кам’янськ-Уральский, м. Свердловської обл. -

Канада – 15

Канів, м. –172, 337

Канівська ГЕС – 171

Карла Маркса, с-ще – 450

Карло-Марксівський р-н Катеринославського 

окр. – 61, 80, 95, 98, 104, 296, 297, 448

Караганда, м. – 345

Катеринослав, див. Дніпропетровськ – 8, 9, 22, 

23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 47, 53, 73, 80, 

81, 92, 109, 127, 144, 176, 230, 231, 236, 245, 250, 

251, 274, 283, 321, 341, 344, 345, 384, 391, 422, 

430, 433, 440, 445 

Катеринославська губ. – 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 

31, 32, 35, 37, 40, 42, 45, 47, 49, 50, 53, 66, 72, 74, 

82, 85, 102, 112, 133, 138, 207, 208, 224, 247, 297, 

310, 316, 320, 321, 323, 386, 391, 422

Катеринославський окр. – 28, 54, 64, 72, 79, 80, 

91, 103, 117, 128, 138, 223, 286, 306, 328, 341, 

342, 343

Катеринославський пов. –23, 26, 28, 31, 36, 42, 

46, 49, 72, 79, 86, 103, 117, 127, 286, 295, 297, 

421, 422

Катеринославський р-н – 39, 204, 306

Катеринославщина –14, 22, 26, 82, 101, 184, 421, 

427, 433, 434, 440, 446

Каховське водосховище – 269, 310, 311, 395

Каховська ГЕС – 57, 58, 151, 310, 346 

Кемерово, м. – 347

Кемь, м. Архангельської губ. – 425

Керченський п-в – 364

Київ, м. – 45, 108, 347, 357, 364, 420, 427, 430, 

432, 435

Київська обл. – 420, 448

Китайгородка, с. – 26, 27, 52, 62

Китайська Народна республіка – 438

Кишинів, м. – 427

Кіровоград (Єлизаветград), м. – 351, 428, 433

Кіровоградська обл. – 172, 188, 198, 311, 317, 

379

Кіровський р-н м. Дніпропетровська – 61, 69, 76, 

86, 94, 105, 265, 318, 319, 343, 388, 340, 440

Кодаки, с. – 386

Козловський пов. Тамбовської губ. – 422

Колумбія – 223  

Комсомольський о-ів – 154 

Костянтинівка, с. – 22

Котовський р-н – 61, 80, 95, 104, 129 ,137, 143, 

268, 308, 389, 393, 449, 450

Краснопілля, с. – 26, 184

Красноярськ, м. – 429

Кременчук, м. – 9, 341, 420

Кривбас (Криворізький басейн) – 19, 38, 158, 

161, 164, 168, 174, 188, 190, 198, 199, 200, 236, 

312, 323, 331, 374

Кривий Ріг, м. – 10, 31, 37, 38, 58, 59, 60, 67, 68, 
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72, 85, 86, 93, 94, 96, 104, 105, 107, 110, 111, 112, 

113, 114, 115, 116, 129, 137, 140, 143, 151, 154, 

161, 162, 163, 164, 198, 199, 200, 217, 218, 219, 

220, 223, 229, 242, 253, 256, 281, 284, 291, 295, 

314, 321, 335, 336, 337, 343, 346, 351, 354, 355, 

373, 374, 375, 377, 389, 393, 395, 397, 401, 403, 

407, 411, 414, 416, 417, 448

Криворізький окр. –54, 67, 82, 111, 116, 117, 198, 

296, 306, 309, 310, 446, 447

Криворізький пов. – 83, 84, 87, 88, 135, 320, 446

Криворізький р-н – 38, 61, 63, 66, 69, 86, 95, 104, 

111, 137, 143, 207, 215, 217, 219, 291, 306, 307, 

332, 335, 343, 378, 397, 400, 406, 416, 446, 449

Криворізький сільський р-н. – 86, 402, 403

Крим – 22, 82, 87, 208, 274, 275, 319, 321, 330

Кринички (Криничувате), смт – 72, 105, 140, 448

Криничанський р-н – 61, 69, 86, 95, 104, 112, 113, 

114, 115, 116, 137, 140, 143, 151, 173, 181, 183, 

279, 287, 294, 299, 310, 343, 376, 378, 393, 398, 

400, 446, 448, 451, 452

Курськ, м. – 424

Кут, с. Апостолівського р-ну – 181

Кушугум, с. Запорізького р-ну – 259

 Л
Ландварово, м. Трокайського пов. Віленської 

губ. – 38

Ленінград, м. – 372

Ленінський р-н м. Дніпропетровська – 60, 69, 86, 

94, 105, 137, 176, 318, 343, 388

Летошники, с. Рославського пов. Смоленської 

губ. – 419

Лихівка, с. – 72, 74, 79, 297, 300

Лихівський р-н – 61, 67, 95, 104, 114, 115, 143, 

151, 153, 183, 287, 299, 310, 330, 343, 378, 426, 

446, 448, 450

Личкове, с. Котовського р-ну – 27, 268, 393

Ломівка, с. – 23, 91, 184

Лоцмано-Кам’янка, с. – 79

Луганськ (Кам’яний Брод), м. – 22, 23, 28, 371

 М
Магдалинівка, с. – 69

Магдалинівський р-н – 61, 63 ,67, 80, 95, 104, 

143, 151, 297, 298, 299, 308, 322, 343, 416, 448, 

449, 450, 451, 452

Магнітогорськ, м. – 343, 346

Мадрид, м. – 374

Макєївка, м. – 365

Малі Гирли, пристань – 277

Малоросійська губ. – 43

Мандриківка,с. – 58

Мануйлівська вол. – 91

Мануйлівський  р-н Катеринславського окр. і 

губ. – 52, 61, 98, 102

Марганець, м. – 59, 68, 94, 104, 112, 113, 115, 

137, 140, 143, 151, 201, 202, 220, 262, 314, 335, 

343, 354, 356, 364, 388, 392, 397, 450, 451

Маріупольський пов. – 22, 445, 446, 447

Межова, с. Дніпропетровської обл. – 300, 393, 

401, 411

Межівський р-н – 61, 63, 69, 95 ,104, 114, 115, 

116, 129, 137, 140, 143, 151, 183, 287, 294, 297, 

299, 343, 378, 402, 404, 405, 407, 412, 414, 446, 

448, 449, 451, 452

Мелітополь, м. – 10, 276, 426

Мелітопольський окр. – 306, 446, 447

Миколаївська обл. – 449

Миронівка, с. Криничанського р-ну – 232

Михайлівський р-н Катеринославської губ. – 95, 

448, 449

Мишурін Ріг, с. – 300, 426

Могилівська губ. – 37

Москва, м. – 12, 372, 377, 421, 425, 430, 441

Мюнхен, м. – 397

 Н
Надіє-Слов’янське, с. – 53, 138, 184

Нерудсталь, с. П’ятихатського р-ну – 219

Нижньодніпровськ –Вузол, ст. – 175

Нікополь, м. –14, 25, 31, 34, 36, 40, 47, 49, 50, 51, 

53, 58, 59, 68, 70, 73, 80, 87, 94, 108, 112, 113, 

133, 137, 143, 151, 153, 154, 158, 164, 225, 233, 

234, 247, 259, 262, 269, 314, 315, 320, 328, 335, 

339, 343, 351, 354, 356, 377, 381, 383, 388, 397, 

402, 417, 450

Нікопольська вол. – 55, 56, 91, 

Нікопольський пов. – 55, 73, 83, 91, 103, 141, 149, 

321, 446

Нікопольський р-н –58, 60, 63, 67, 69, 76, 86, 95, 

104, 137, 140, 147, 151, 183, 186, 279, 293, 294, 

298, 305, 322, 343, 378, 393, 448, 449, 450, 451

Німеччина –12, 15, 61, 78, 126, 367, 401, 402, 

403, 404, 405, 406, 407, 409, 410, 415, 416, 418, 

435, 436

Нова Прага, с. Олександрівського пов. Херсон-

ської губ. – 423

Новгород-Волинський р-н – 385

Новогеоргіївське лісництво – 446

Новомиколаївка, с. Дніпропетровської обл. – 402

Новомосковськ, м. – 23, 47, 59, 68, 80, 87, 94, 105, 

109, 112, 119, 137, 140, 143, 151, 227, 255, 259, 

270, 314, 335, 343, 354, 355, 356, 388, 392, 397, 

451

Новомосковське лісництво – 308

Новомосковський пов. –22, 23, 25, 26, 28, 33, 35, 

42, 47, 55, 79, 83, 84, 91, 92, 98, 99, 103, 320, 322, 

330, 331, 445

Новомосковський р-н – 61, 63, 69, 76, 80, 95, 98, 

104, 113, 123, 125, 137, 140, 143, 151, 187, 265, 

279, 291, 294, 298, 299, 300, 343, 356, 378, 389, 

391, 393, 404, 335, 448

Новоолександрівка, с. Томаківського р-ну – 259

Новопокровський р-н – 95, 104, 143, 150 ,151, 

287, 450, 451

Новоросійська губ. – 8, 9, 11, 445

Новоросійський край – 8, 24

НРБ, Народна Республіка Болгарія – 228

 О
Одеса, м. –12, 22, 74, 153, 262, 272, 421

Одеська обл. – 12, 88, 448

Одинківка, с. – 91, 450

Олександрівськ, див. Запоріжжя – 32, 37, 40, 46, 

300, 440

Олександрівська вол. – 56

Олександрівський пов. – 22, 28, 35, 42, 47, 247, 

445, 446

Олександрівський р-н – 81

Олександрійський окр. – 306, 446, 447
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Олександрійський пов. – 47, 423, 445, 446

Олександрійський р-н – 72, 274, 446 ,448, 449

Олександропіль, с. – 91

Ольхівка, с. Волгоградської обл. – 429

Орджонікідзе, м. – 59, 68, 94, 105, 109, 137, 143, 

151, 219, 220, 343, 377, 397, 450, 451

Оренбург (Чкаловськ) – 11

Оріль, р. – 214

Орловська губ. – 425

Орловщина, с. – 26

 П
Павлоград, м. – 47, 58, 59, 68, 70, 80, 94, 96, 105, 

109, 110, 113, 129, 137, 140, 143 ,165, 166, 173, 

202, 216, 232, 248, 263, 283, 303, 335, 343, 355, 

356, 377, 383, 388, 397, 429, 437, 450

Павлоградський  окр. – 9, 52, 54, 64, 80, 82, 84, 

91, 103, 117, 133, 141, 286, 306, 310, 446, 447

Павлоградський пов. – 28, 33, 34, 42, 47, 50, 55, 

66, 79, 84, 86, 88, 91, 92, 99, 103, 135, 186, 208, 

286, 322, 386, 445

Павлоградський р-н – 58, 59, 61, 63, 69, 80, 95, 

104, 112, 115, 116, 123, 137, 140, 143, 151, 183, 

279, 294, 298, 299, 306, 308, 309, 322, 343, 378, 

393, 398, 446, 449, 451, 452

Париж, м. – 440

Перещепинська вол. – 25

Перещепинський р-н – 61, 63, 81, 95, 104, 137, 

140, 143, 151, 279, 286, 299, 330, 335, 343, 378, 

389, 404, 406, 448, 449, 450

Петриківка, с. Новомосковського пов. – 79, 300, 

393, 439

Петриківський р-н –61, 81, 95, 98, 104, 129, 140, 

143, 183, 184, 273, 305, 322, 343, 378, 379, 389, 

404, 446, 448, 449

Петроград, м. – 39, 58

Петропавлівка, с. – 84, 393, 408, 410

Петропавлівський р-н – 61 ,63, 69, 95, 96, 104, 

129, 137, 140, 143, 151, 279, 299, 308, 343, 378, 

404, 407, 415, 416, 446, 448, 449, 451, 452

Південно-Західний фронт – 154, 155, 320, 322

Південь Росії – 13, 439

Південь України – 421

Північний Донець-Донбас, канал – 196

Північний Кавказ – 403, 405

Підгороднє, с. – 139, 184, 284, 296, 393, 451 

ПНР, Польська Народна Республіка – 223, 349

Поволжжя – 62, 127, 170 

Покровське, с. – 118, 173, 181, 284, 409, 411

Покровський р-н –52, 53, 60, 61, 63, 69, 74, 95, 

104, 110, 112, 116, 118, 137, 138, 141, 143, 151, 

154, 183, 279, 287, 294, 299, 301, 308, 310, 330, 

332, 343, 378, 389, 400, 404, 407, 415, 416, 446, 

448, 451, 452

Полтава, м. – 46, 425, 428

Полтавська губ. –420, 424

Польща – 15, 59, 61, 82 ,133, 361, 373

Попасне, с. – 92, 300, 356

Потсдам, м. – 12

Придніпровськ, м. – 59, 107, 164, 171, 198, 263, 

450, 451

Придніпров’я – 161, 162, 196, 439, 440

Приміський р-н – 143, 305

Прип’ять, м. – 126

Прядівський р-н Катеринославського окр. і 

губ. – 95, 446, 447 

Пушкарівка, с. Верхньодніпровського р-ну – 181

П’ятихатки, с. – 59, 300, 308, 393, 401, 402, 404, 

410, 411, 415, 416, 450, 451

П’ятихатський р-н – 61, 63, 67, 69, 81, 86, 95, 96, 

104, 105, 112, 113, 115, 129, 183, 198, 219, 279, 

287, 294, 298, 299, 304, 308, 327, 343, 378, 389, 

400, 404, 405, 407, 408, 412, 413, 415, 439, 446, 

448, 449, 452

 Р
Рівне, с. – 92, 422

Ромни, с. Полтавської губ. – 429

Російська імперія – 15, 40

Росія – 12, 13, 24, 28, 35, 37, 38, 39, 43, 48, 57, 82, 

222, 223, 225, 231, 251, 328, 401, 421

Ростов-на-Дону, м. – 420, 445

Рудаївська вол. – 186

Румунія – 118, 410

Рурська обл. – 52

 С
Саксагань, р. – 198, 276

Саксаганський р-н м. Кривого Рогу – 69, 94, 105, 

300, 356, 405

Самара, р. – 203, 310

Самаро-Вільнянське лісництво – 306

Самарський р-н м. Дніпропетровська – 94, 105, 

451

Свердловськ, м. – 123, 345

Свердловська обл. – 93, 394, 433, 440

Севастополь, м. – 22

Сербія – 15

Сергіївська затока – 205

Сибір – 26, 424

Сиваш, оз. – 205

Синельникове, м. – 59, 68, 94, 95, 105, 109, 113, 

129, 154, 248, 262, 263, 264, 287, 335, 383, 429, 

437, 450, 451

Синельниківський р-н. – 61, 63, 69, 76, 81, 86, 96, 

110, 112, 113, 115, 116, 120, 123, 137, 140, 143, 

151, 153, 154, 183, 207, 286, 294, 298, 310, 322, 

330, 343, 356, 378, 384, 389, 393, 397, 407, 446, 

449, 450, 451, 452

Слов’яносербський пов. – 22, 445, 446

Солоний Лиман, оз. – 391

Солоне, с. – 79, 105, 287

Солонянський р-н – 61, 67, 69, 86, 95, 96, 98, 104, 

115, 143, 151, 183, 184, 185, 343, 348, 446, 448, 

450, 451

Софіївка, с. Олександрівського повіту Катери-

нославської губ. – 247

Софіївська вол. – 25

Софіївський  р-н – 61, 63, 69, 86, 95, 96, 104, 105, 

137, 143, 151, 348, 401, 404, 446, 447, 448, 449, 

450, 451, 452

Ставрополь, м. – 349

Сталінград, м. – 406, 429

Сталінська (Придніпровська) залізниця – 72, 74, 

75, 89, 92, 97, 170, 175, 243, 275, 276, 314

Сталінський р-н – 61, 67, 95, 104, 143, 165, 300, 450

Стокгольм, м. – 437

Сулицьке , с. – 27

Сурсько-Литовське, с. – 56, 72, 130, 184, 300

Сурсько-Михайлівка, с. Катеринославського 

пов. – 421
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Сурсько-Покровське, с. – 138, 299

СФРЮ, Соціалістична Федеративна Республіка 

Югословія – 20, 222

Східні області – 11, 401, 409

США, Сполучені Штати Америки – 12, 345, 361, 

367, 438

 Т
Таврійська губ. – 8, 9, 24

Тернівка, м. Павлоградського р-ну – 59, 69, 186, 

199, 203, 301, 355, 356, 451

Тернівський р-н, м. Кривого Рогу – 60, 94, 105, 

343, 388

Тихвінський монастир – 400

Томаківка, с. – 49, 53, 72, 79, 180, 411

Томаківська вол. – 26, 27, 49, 52, 56, 62, 74, 127, 

138

Томаківський  р-н – 52, 61, 63, 69, 74, 86, 95, 104, 

110, 116, 118, 138, 143, 151, 183, 259, 299, 343, 

378, 404, 446, 448, 451, 452

Тюмень - 429

 У
Угорщина – 20

Україна – 24, 28, 37, 49, 54, 57, 61, 63, 64, 66, 68, 

70, 76, 78, 82, 87, 90, 92, 93, 96, 97, 100, 101, 103, 

104, 106, 107 111, 114, 119, 120, 121, 125, 126, 

127, 128, 138, 144, 149, 176, 185, 193, 194, 203, 

207, 208, 214, 262, 265, 267, 278, 284, 302, 306, 

307, 319, 321, 323, 326, 327, 328, 329, 331, 332, 

344, 355, 357, 362, 364, 370, 382, 403, 407, 408, 

412, 421, 426, 431, 434, 438

Улянівка, с. – 300, 415

Урал – 365

Уфа, м. – 430

 Ф
Фергана, м. – 349

Фінляндія – 236

Франція – 161, 222, 223, 224 ,367, 438

Фризендорф, с. Дніпропетровської обл. – 401

Фризендорфський р-н – 404

ФРН, Федеративна Республіка Німеччина – 236

 Х
Хакасія – 435

Харків, м. – 30, 77, 167, 204, 265, 309, 325, 347, 

362, 428, 431

Харківська губ. – 432

Харківська обл. – 88, 315, 449

Харківський військовий окр. – 84, 88, 267, 316, 

321, 322, 328, 329, 331, 341, 394

Херсон, м. – 429 

Херсонська губ. – 8, 24, 31, 144, 423, 446

Херсонська обл. – 311

Херсонський пов. – 47, 144, 445, 446

Хорол, м. Полтавської обл. – 424

Христофорівка, смт. Дніпропетровської обл. –

219, 301

 Ц
Царичанка, смт – 96, 271, 393, 415

Царичанська вол. – 91

Царичанський р-н – 61, 63, 69, 81, 95, 104, 115, 

129, 137, 140, 143, 151, 173, 183, 279, 287, 294, 

298, 299, 300, 305, 343, 378, 384, 393, 397, 437, 

447, 448, 449, 450, 451

Центральний р-н м. Дніпропетровська – 94, 105

Центрально-Міський р-н м. Кривого Рогу – 60, 

69, 86, 94, 105, 137, 143, 343, 388

 

 Ч
Чаплинська вол. – 91

Червоногвардійський р-н м. Дніпропетровська –

60, 69, 76, 86, 94, 105, 197, 249, 343, 388

Червоно-Чечелівський р-н м. Дніпропетровська –

94, 105

Черкаси, м. – 423

Черкаська обл. – 172, 219, 425

Черкащина –419, 426

Чкалове, смт Нікопольського р-ну – 220, 305, 

450

Чорнава, с. Єлецького пов. Орловської губ. –

425

Чорне море – 59

Чорнобильська АЕС – 441

ЧСР, Чехословацька Соціалістична Республіка –

419

Чумаки, с. – 26

Чумаківська вол. Катеринославського пов. – 26, 

27, 52, 56, 127, 181

 Ш
Швеція – 8, 236, 361 

Широке, с. – 58, 297, 354, 356, 112, 301, 356, 393 

Широківський р-н – 61, 69, 76, 86, 95, 104, 113, 

115, 116, 129 ,137, 140, 143, 151, 183, 279, 287, 

294, 298, 299, 300, 335, 343, 378, 404, 446, 449, 

451 ,452

Шпола, м. Черкаської губ. - 419

 Щ
Щорський р-н – 61, 95 ,104, 137, 140, 143 ,150, 

151, 183, 279, 287, 299, 301, 309, 343, 378, 389, 

450, 451

 Ю
Юзівка, див. Донецьк – 34

Юр’ївський р-н – 22, 34, 61, 63, 81, 91, 95, 104, 

143, 279, 299, 308, 343, 393, 409, 446, 448, 449, 

450, 451, 452

 Я
Ямбург, с. – 394

Японія – 15, 367

Яси, м. – 421

Ячників, с. Лохвицького пов. Полтавської губ. –

430
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 А
Аверін В. – 419

Авруцький Л. – 419

Андреєв М. – 434

Андрієвський О. – 35

Анісімов С. – 30

Антоненко-Давидович Б. – 432

Анчибадзе Таваде-Тагу – 23

Арсенічев М. – 107, 348, 354

Арутюнян А. – 436

 Б
Бабенко І. – 441, 

Бабич В. – 440

Бабочкін Б. – 441

Бабушкін І. – 22, 107, 433, 434

Баглій А. – 94, 105, 228, 420, 434 

Баглій Г. – 434

Баглій Ф. – 420

Байдак-Голговський – 144

Баранов В. – 436

Бах О. – 427 

Бацанадзе І. – 427

Березовська Ф. – 427

Беседов І. – 440

Бєдний Д. – 419

Бєднов М. – 440

Бєлєнький М. – 427

Бєльгард А. – 432

Билинов А. – 433

Бізе – 431

Бірман С. – 419

Благонравов А. – 441

Богаш П. – 432

Богуславський Н. – 432

Бонгефер К. – 427

Брежнєв Л. – 349

Бродський О. – 428

Будьонний С. – 440

Булгаков М. – 345

Булигін А. – 439

 В
Варгатюк П. – 433, 442

Василевська В. – 441

Вахтангов Є. – 430

Велогоненко Р. – 419

Верді – 431

Вересай О. – 432 

Верченко – 440

Вершигора П. – 441

Вєтров І. – 433

Винокуров О. – 433

Вирва (Бикова О.) – 48

Височина Є. – 436

Вишняков В. – 48

Визовицький Ф. – 434

Вілонов М. – 32

Водіна В. – 420

Войцехович А. – 434

Волошкевич К. – 433

Воронцов Б. – 100, 433

Воронько П. – 432

Ворошилов К. – 58, 218, 245, 304, 308, 324, 440

 Г
Гааз А. – 427

Гавриленко Л. – 441

Гавріїл, архієпископ – 8 

Гальперін С. – 30

Ган О. – 433

Гангеблов О. – 28

Гантке – 37, 226

Гасік М. – 432 

Геншафт М. – 434

Геруа Клод – 46

Гітлер А. – 401, 418, 436

Глікман Т. – 457

Гмиря  Б. – 432

Гнатюк Д. – 432 

Гняздовські – 39

Гончар О. – 23, 444

Гопнер С. – 419

Горенштейн П. див. По Л. – 433

Горлунова-Лазарева А. – 420

Горький М. (Горький О.) – 420, 429, 430, 433

Грдина Я. – 432

Григор’єв – 49, 58, 321

Гродницький І. – 44

Грозин Б. – 441 (в тексті – Грозін)

Громов І. – 434

Грушевий К. – 218

Грязнов Є – 31

Гудимова П. – 430

Гурій, архієпископ – 400

 Д
Дайн Б. – 427

Данкевич – 431

Деменко І. – 420, 421

Демічев-Сосновський А. – 420

Денікін О. – 424, 431, 440

Державін Г. – 28, 476

Джалалов В. – 31

Дзержинський Ф. –60, 63, 68, 75, 80, 85, 86, 88, 

94, 96, 104, 106, 110, 112, 223, 275, 345, 347

Дзікау Ф. – 457

Дибенко П. – 58, 186

Динник О. – 432

Дмуховський С. – 48 

Добровольський В. – 31

Доній Т. – 430 

Достоєвський Ф. – 433 

Дружинін М. – 457 

Дружиніна О. (Чистякова О.) – 13, 421

Дуднікова М. – 436 

Думанський І. – 427

 Е
Еренбург І. – 433 

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
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 Є
Євдокимова М. – 421

Єгоров О. – 48 

Єгорова С. – 48

Єнджеєвич Єжи – 432 

 Ж
Жильдильдинов Джексимбай - 23

Жолковер Х. – 33 

Журавель М. – 421

 З
Загребельний П. – 131 

Залата Ф. – 131 

Захаров О. – 46

Зданович Г. – 428 

Зленко Г. – 432 

Злобовська М. – 434 

Зубенко П. – 31 

 К
Кабалевський Д. – 441 

Каверін О. – 422

Кадомцева І. – 434 

Казарінов П. – 436 

Каменькович М. – 36 

Канделакі Б. – 427 

Капранов М. – 422

Караваєв О. – 28 

Карниза М. – 441 

Карташевські, брати – 40 

Катерина II – 8, 473 

Кафітін Д. – 458 

Каховський В. – 458 

Кашель М. – 458 

Квірінг Е. – 458  

Кирилов О. – 458 

Кістяківський В. – 458 

Клименко П. – 458 

Кобзон Й. – 458 

Ковпак С. – 458 

Кожукін В. – 458 

Козар П. – 458 

Колядинський Л. – 458 

Корбе Ф. – 458 

Корнієнко В. – 458 

Корнійчук О. – 458 

Костюшко-Валюжаніч О. – 458 

Коробов І. – 458

Кравченко М. – 458 

Крапива М. – 458 

Крижанівська І. – 423, 458

Крячко Д. – 423, 458

Куделя Д. – 458 

Кудрявцев К. – 423, 458

Кудрявцева О. – 458 

Кулябко П. – 458 

Курнаков М. – 458 

Куслій П. – 424, 458

Кучияк П. – 421 

 Л
Лавренов І. – 433 

Лазько П. – 434 

Лалаянц М. – 22

Лантух К. – 434 

Левашович – 413 

Левітан Ю. – 441 

Левченко М. – 430 

Лемешев С. – 441 

Ленін В. – 22, 54, 96, 100, 107, 108, 223, 226, 234, 

297, 324, 385, 396, 420, 424, 427, 431, 435, 437, 

440

Ленський М. – 434 

Леонов Л. – 419 

Литвинюк Є. – 432 

Лошкарьов М. – 432 

Лукашенко Т. – 424

Лукашенко-Шведова Ф. – 424 

 М
Макаренко О. – 424 

Макаров-Нікітін М. – 424

Маковський В. – 432 

Малахов Г. – 346 

Малиновський Р. – 436 

Малишко А. – 432 

Мамай М. – 441 

Манжура І. – 48, 422

Маняко Г. – 432 

Маринич Г. – 424, 425

Масалигін С. – 440 

Махно Н. – 14, 49, 58, 82, 442

Маяковська Л. – 419 

Маяковський В. – 419, 433

Меєрхольд В. – 430 

Мельников Г. – 13, 425

Мельников С. – 434 

Мізко Д. – 44 

Міллер, родина – 425 

Міщенко Д. – 432 

Моссаковський В. – 13, 426

М’ясников М. – 441 

 Н
Наліпка Ян – 419 

Негрескул, брати – 433 

Некрасов З. – 432 

Немченко Ю. – 48 

Нерятін В. – 44 

 О
Образцов С. – 441 

Овчаренко В. – 426 

Озерний М. – 426

Олесь О. – 48 

Ольшевський О. – 31 

Омельченко О. – 436 

Орлови, родина – 48 

Островська Р. – 419 

 П
Палладін О. – 428 

Папанін І. – 419 

Пасюга С. – 432 

Петровський Г. – 434 

Писаржевський Л. – 11, 13, 14, 427, 428, 432

Підопригора Ф. – 434 
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Платтен Ф. – 421 

Плотніков В. – 427 

По Л. (Горенштейн  П.) – 433 

Подоба-Нупрій О. – 427, 428

Поздняков К. – 432 

Полуденний М. – 441 

Поль О. – 432 

Поляков М. – 427 

Понятовський О. – 32 

Потьомкін О. – 428 

Прокудо В. – 428

Пронченко М. – 417 

Прохоров М. – 420 

Пушкін О. – 12, 433

Пушкін Ю. – 440 

 Р
Рабінович А. – 427 

Разумовський К. – 43 

Рева В. – 436 

Редєчкін А. – 437 

Рєпін-Фомін Ф. – 44 

Риков – 434 

Рильський М. – 422, 432

Розенберг М. – 13, 428

Розенберг – 401, 409

Ройтер В. – 427, 428

Романов В. – 432 

Ростовський Дмитро, метрополіт – 46 

Ростовцев С. – 432 

Ротач П. – 432 

Рубінштейн Д. – 427 

Руденко І. – 434 

Рудяков А. – 429 

Рухман М. – 434 

Рябий К. – 429 

 С
Савельєв-Сучков В. – 429

Самойленко П. – 413 

Самоквас Д. – 26 

Свєнціцька О. – 421 

Семенов І. – 434 

Симонов К. – 419  

Симонов Р. – 430 

Синельников І. – 9, 43  

Сімухін – 275 

Сірко І. – 432 

Скабалонович І. – 362 

Смолич Ю. – 432 

Сокальський П. – 44 

Соколовський – 321 

Солонуха П. – 430 

Сонц А. – 430 

Сотська З. – 430, 431

Сперкач В. – 432 

Сташков М. – 419, 440

Стельмах М. – 432 

Стенько Г. – 441 

Столипін П. – 23 

Стоянов Л. – 433 

Суворов-Римнікський О. – 43 

Судець В. – 428 

Суржина Н. – 431

Суркова Ю. – 48 

 Т
Танаєв М. – 427 

Терещенко І. – 441 

Терпигорєв О. – 23

Тихонов М. – 433 

Ткаченко-Петренко Г. – 32 

Толстой Л. – 22 

Тотлєбєн Є. – 22 

Тредвелл Ф. – 427 

Трухан М. – 432 

Тюленєв Д. – 434 

 У
Українка Леся – 417

Усенко П. – 419 

 

 Ф
Фалькенгаген В. – 417 

Федоров О. – 58 

Федоров М. – 31, 373

Феодосій, єпіскоп – 8 

Ферсман О. – 427 

Флоринський Ф. – 432 

Фрумкіни, брати – 38 

Фрунзе М. – 58, 82, 218, 219

Фурман – 254 

Фучик Ю. – 419 

 

 Х
Хитрик С. – 432 

Хмельницький Б. – 304, 436, 441

Христєва Л. – 349 

Хрущов І. – 436 

 Ц
Циклінський С. – 431 

Цуканов М. – 434 

Цулукідзе Г. – 427 

Ч
Чекмарьов О. – 432 

Чертков В. – 9, 46 

Чистякова О. див. Дружиніна О. – 13, 421 

Чорнобривець С. – 131 

Чорновалова П. – 434 

Чуковський К. – 432  

Чумаченко А. – 436 

 

 Ш
Шавурін П. – 441 

Шак М. – 430, 431 

Шаповал І. – 432

Шапошніков В. – 427 

Шатров М., див. Штейн М. – 48, 433

Шахнович В. – 440 

Шахрай А. – 434 

Шевченко Г. – 421 

Шевченко Т. – 22, 62, 121, 382, 412

Шепітько Г. – 432, 433

Ширшов П. – 419, 441

Шолом Алейхем – 22 

Шолохов М. – 433 

Штанєв Я. – 436 
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Штейн М. (Шатров М.) – 433 

Штогаренко А. – 441

Штумпп К. – 11 

Шумрикова-Карагодіна Л. – 423 

 Ю
Юр’єв Б. – 441 

 Я
Яворницький Д. – 8, 9, 417, 418, 428

Якобсон – 36 

Янієв П. – 434 
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ПРЕДМЕТНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК

 А
Авіація – 122, 175, 235, 245, 283, 284, 391, 411, 

428

Автотранспорт – 107, 164, 168, 172, 187, 278, 279, 

281, 282, 283, 336, 353, 467

Агентства – 143, 315, 323, 325

Агрономія, агропромисловість – 208, 209, 272, 

288, 290, 293, 295, 298, 299, 302, 319, 349, 405, 

414, 463

Адвокатура – 5, 76, 70

Адміністративно-територіальний поділ – 7, 29, 

72, 75, 85, 90, 94, 104, 125, 132, 135, 150, 385, 

386, 445, 447, 450, 451

Адміністрація – 379, 384, 387, 400, 401, 402, 403, 

405

 Академії:

митної служби України – 357

наук СРСР – 427, 441

наук УРСР – 367, 426, 427, 442

Акціонерні товариства – 241, 242, 251, 253, 272, 

295, 315, 328, 331, 336, 419

 Армії:

Біла – 82, 83

Друга кінна – 420

Кримська – 49, 186

Німецька – 11, 402, 403, 404, 406, 407, 411, 415, 

416, 439

Перша кінна – 55, 84, 267, 322, 440

Радянська – 18, 85, 429

Червона – 20, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 60, 62, 82, 83, 

84, 85, 86, 97, 102, 186, 265, 321, 368, 289, 401, 

403, 420, 421, 429, 430, 431, 440

 Артілі:

інвалідні – 185, 255

промислової кооперації – 178, 179, 255 

Архіви, архівні установи – 7, 10, 380, 383, 384, 

385, 439, 441, 443

 Асоціації:

гірничошахтна – 232

заготівлі, переробки, торгівлі – 317

підприємств продовольчих товарів – 209

«Укрметалургтранс» – 282

 Б
Бази – 15, 153, 187, 188, 191, 263, 281, 295, 316, 

327, 329, 342, 416

Банки – 18, 20, 35, 37, 42, 54, 141, 144, 145, 146, 

172, 181, 186, 196, 204, 206, 221, 265, 327, 411

Банкрутство – 143, 230, 235, 248, 257, 265, 272, 

372

 Басейни: 

водний – 192, 195

Донецький вугільний – 18, 38, 154, 165

Криворізький залізорудний – 198, 200, 217, 312, 

323, 364, 374

Нікополь-Марганецький – 218, 364

повітряний – 195

Бджільництво – 26, 287, 293, 298

Безпека – 5, 12, 15, 19, 20, 78, 79, 80, 110, 124, 

132, 148, 152, 159, 162–164, 167, 169, 187, 189, 

190–192, 197, 198, 200, 203–205, 211–213, 215, 

217–226, 228–235, 237–242, 244–246, 253, 255, 

256, 258, 261, 263, 266, 268–270, 272, 275, 276, 

280, 290, 363, 365, 373

Безробіття – 66, 132, 248

Бібліотеки – 7, 83, 92, 125, 341, 345, 351, 356, 

362, 376, 377, 380, 403, 432, 435, 440, 442, 475

Біженці – 26, 34, 35

Біржі праці – 132, 406, 407, 413, 414, 417

Благодійність, благодійні установи – 39, 126, 

379, 395

 Бригади:

інші – 321, 352, 372, 373, 382, 420, 424

молодіжні – 103

Окрема Катеринославська – 321

творчі – 123

 Будинки:

дитячі – 54, 55, 61, 114, 119, 136, 342, 358, 359, 

394, 412, 441

інвалідів – 92, 136, 403, 412

культури –92, 377, 382

молитовні – 400

народної творчості – 439

науково-технічної пропаганди – 372

санітарної просвіти – 390

 Будівництво:

енергетичне – 57, 58

житлово-комунальне – 32, 54, 57, 82, 93, 98, 113, 

132, 134, 139, 152, 153, 154, 157, 158, 160, 162, 

166, 170–173, 176, 177, 182, 220

капітальне – 5, 41, 48, 97, 134, 139, 144, 145, 

151–153, 155, 156–158, 161, 163, 165, 167, 169, 

172, 175, 187, 188, 189, 190, 192–195, 198, 200, 

202–206, 210–217, 220, 222–225, 233, 237, 238, 

240, 246, 261, 266, 280, 281, 284, 294, 327, 337, 

351, 363, 373

колгоспне, радгоспне, МТС – 60, 153, 172–174

промислове – 41, 67, 88, 110, 111, 120, 134, 139, 

152, 155–169, 171, 172, 175, 176, 189, 196, 202, 

206, 215

соціально-культурних закладів – 25, 46, 61, 62, 

102, 139, 145, 152, 153, 162

шляхів – 32, 34, 60, 62, 83, 170, 175, 176

Бюджет – 58, 62, 63, 93, 141, 142, 149, 153, 188, 

202, 204, 385, 402, 406, 410

 Бюро:

заготівельні – 415, 416

інші – 39, 53, 66, 70, 76, 99, 101, 102, 103, 107, 

117, 121, 123, 124, 148, 152, 154, 171, 177–179, 

215, 253, 257, 264, 276, 316, 317, 330, 364, 365, 

379–381, 399, 414

карткові – 318, 406

комсомольські – 101, 102–106, 123

контрольно-облікові – 317, 318

організаційні – 19, 117, 121, 122, 183, 185, 330, 

416

партійні – 14, 56, 64, 90–92, 94, 96–101, 110, 125, 

132, 146, 158, 208, 222, 236, 290, 298, 310, 430

податкові – 141

політичні – 92

проектно-конструкторські – 19, 109, 242, 246, 

346, 365, 370–372

професійних спілок – 99, 111

статистичне – 149
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технічної інформації – 21, 152, 310, 372, 373

 В
Ветеринарія – 7, 213, 289, 291, 296, 301–303, 

328, 354, 394, 414

 Вибори:

до Державної Думи – 23

інші – 24, 63, 84, 95

народних депутатів – 63

Президента України – 63

до рад – 49, 50, 53, 54, 60, 438

Видавництва – 128 – 130, 433, 442

 Виконкоми:

волосні – 50, 55, 84, 141, 250, 422

губернські – 53, 138, 387

міські – 14, 38, 49, 58, 282

обласні – 12, 14, 56

окружні – 5, 19, 54, 118, 132, 286

повітові – 14, 50, 54, 286

районні – 59, 60, 286

Виселення – 75, 403, 434

Виставки – 15, 18, 57, 60, 65, 121, 187, 191, 222, 

224, 229, 236, 287, 289, 299, 369, 373, 380, 382, 

439, 441, 442, 478

 Відділи:

архівні – 12, 13, 384

ДПУ – 132, 221, 222, 226, 251, 265, 435

ЗАГС – 71

земельні – 20, 52, 53, 55, 58, 60, 286, 288, 293, 

296, 300, 405

інші – 10, 12, 26, 33, 38, 39, 49, 50, 53, 54, 66, 

74, 82, 90, 96, 98, 120, 131, 133, 134, 136, 139, 

146, 152, 153, 196, 211, 273, 274, 276–279, 282, 

285–287, 289, 292, 293, 321, 325, 337, 339, 354, 

361, 371, 378, 380, 381, 394, 400, 403, 405, 406, 

408, 410, 417, 432

комунального господарства – 152, 176, 206, 211, 

316, 327, 334–337

культури – 10, 121, 131, 274, 376, 377–378, 382, 

383

міліції – 79, 80, 81

народної освіти – 9, 18, 49, 55, 92, 124, 139, 341–

343, 355–360, 376, 380, 382, 398

охорони здоров’я – 177, 355, 359, 386–395, 414

політичні – 97, 274

праці – 50, 51, 54, 99, 132, 134, 181, 222, 352

продовольчі – 25, 319, 320, 322

профспілкові – 99, 111–114, 116

РАЦС – 437 

робітничого постачання – 18, 20, 187, 191, 192, 

297, 322, 322–324, 330, 331

соціального забезпечення, соціальної допомоги –

50, 118, 135–137, 323, 412

торгівлі – 181, 184, 185, 210, 313, 314, 316–318, 

323, 327, 406, 417

фінансові – 141, 142, 184, 221, 329, 394, 402, 

406

юридичні – 34, 70, 73

юстиції – 70 – 72, 76

 Війни:

афганська – 126, 437

Велика Вітчизняна – 13, 14, 61, 93, 101, 136, 185, 

202, 210, 236, 254, 347, 422, 424, 428–430, 432, 

433, 436, 440, 441

Громадянська – 9, 14, 59, 82, 83, 98, 101, 133, 

254, 275, 322, 421, 422, 429, 433, 434, 440

Друга світова – 10, 12, 14, 16, 57, 59, 61, 125, 136, 

154, 228, 277, 297, 299, 300, 304, 317, 318, 322, 

345, 357, 366, 380, 388, 420, 421, 443

Кримська – 22

перша світова – 26, 30, 39, 40

 Війська:

австро-германські – 26

Азовське козаче – 9

Запорізьке – 432

контрреволюційні – 274

махновське – 58

нацистські – 415

петлюрівське – 440

Військові комісаріати – 82, 83, 85, 88, 98, 186, 

197, 221, 226, 251, 274, 316, 365, 429

Військові наради – 83, 84, 87, 184

Військовополонені – 78, 83, 401, 403, 404, 407, 

410, 413, 417, 418

Віросповідання – 400

Водопостачання – 176, 190, 217, 218, 310, 311, 

336, 337, 366, 417

Водосховище – 218, 269, 299, 310, 311, 395

В’язні, в’язниці – 22, 28, 32, 118

 Г
Газети – 15, 22, 28, 37, 48, 83, 90, 101, 107, 109, 128, 

129, 417, 419, 422, 426, 428–434, 436, 437, 439

Газифікація – 57, 60, 62, 140, 335, 338

Гебітскомісаріати – 401, 402, 406

Геологія, геологорозвідування – 175, 188, 189, 

198, 199, 205, 344–346, 364, 365, 413

Геодезія – 42

 Герої:

Кримської війни – 22

Радянського Союзу – 93, 125, 131, 436, 439

Соціалістичної Праці – 57, 101, 420, 426, 441

Гідромеліорація – 108, 354

Гімназії – 44

Голод, голодні паспорти – 14, 32, 56, 62, 78, 83, 

117, 127, 184, 277, 324, 434, 443, 444, 471

 Господарства:

водне – 310, 311

газове – 338

державні – 407, 410

енергетичне – 171, 190, 195, 196

житлово-комунальне – 60, 112, 113, 152, 176, 

182, 216, 233, 239, 257, 259, 283, 327, 334

колективне – 286, 407

кооперативні – 150

лісове – 303, 307, 308, 312, 324

народне – 14, 18, 20, 57, 64, 67, 68, 69, 101, 108, 

132, 139, 149, 150, 151, 157, 158, 161, 162, 165

громадські – 409

плодоовочеве – 114, 291

радянські – 295, 296

сільські – 58, 60, 67, 92, 93, 94, 108, 111,115, 130, 

139, 142, 149, 150, 151, 172, 246, 251, 272, 286–

288, 290, 292–294, 296, 298, 300, 302–304, 308, 

310, 324, 329, 331, 349, 353–355, 358, 366, 435, 

437, 440, 441

Грамоти – 103, 136, 187, 278, 381, 311, 396, 397, 

420, 421, 423

Громади, громадські господарства – 400, 404–

406, 409, 410, 415

Гроші – 26, 28, 35, 36, 46, 66, 67, 130, 144, 145, 

150, 213, 289, 290, 299, 321, 356, 409, 412
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Губернатори – 9, 13, 22, 23, 25, 26, 28, 32, 37, 42, 

46

 Д
Дворянство – 9, 26, 29, 32, 35

Дезертирство – 70, 74, 79, 83, 84, 85, 87

Департамент – 22, 29, 30, 42, 64, 65

Депо – 276

Депутати – 53, 54, 57, 58, 61–64, 93, 101, 420, 

425, 426, 428, 430, 438, 440, 451

Державна безпека – 19, 78

Державна премія – 57, 346, 367, 420, 421, 426, 

428, 431

Дирекції – 130, 144, 214, 217, 221, 223, 225–227, 

231, 233, 240, 261, 262, 348, 378

Диспансери – 386, 390, 391, 393, 414

Дитячі заклади – 160, 191, 388, 358, 412

Дільниці – 26, 30, 31, 41, 63, 71–73, 81, 84, 88, 

175, 176, 274, 277, 278, 302, 306, 311, 324, 327, 

337, 392, 405

 Документи: 

кіно – 7, 12, 13, 15, 439

фоно – 7, 12, 13, 15, 441

фото – 7, 12, 13, 15, 101, 418, 427, 439, 440, 441

унікальні – 14, 16, 22, 28, 37, 43

Дослідження – 9, 26, 47, 198, 205, 291, 302, 364, 

367, 373, 374, 395, 414, 427

 Думи: 

Державна – 28

міська – 12, 439

Духовні консисторії – 8, 9, 46

 Е
Евакуація – 11, 51, 64, 145, 228, 234, 284, 334, 

341, 346, 359, 384, 394

Екологія – 437

Економіка – 92, 126, 152, 194, 289, 353, 358, 367, 

373

Екскурсії – 14, 109, 359, 380, 399, 421

Експедиції – 12, 24, 43, 327, 336, 345, 364, 365

Експертиза – 18, 20, 70, 219, 389, 418

Енергетика, електричні станції – 37, 112, 150, 

171, 172, 198, 214–216, 232, 233, 259, 276, 296, 

353, 355, 440

Епідемія – 49, 186, 386, 388, 404

 Є
Євреї – 13, 47, 99, 401, 403, 409, 418

Єпархії – 8, 15, 46, 400

 Ж
Жовтнева революція – 10, 21, 30, 33, 36, 38, 39, 

43, 44, 57, 58, 100, 101, 193, 196, 423, 434, 440

 З
Забруднення довкілля – 187, 310, 312, 390

 Заводи:

автотракторні – 246

азотно-туковий – 114, 189, 250

бактерійних препаратів – 254

будівельної індустрії – 167, 258

вагонобудівний – 107, 239

важких пресів – 106

вторинних чорних металів – 224, 328

газової апаратури – 238, 239

гірничого устаткування – 106, 108, 235

електровозобудівний – 107, 243

електромеханічні – 241, 247

електротехнічні – 242, 245

збройові – 250

киснево-ацетиленовий, кисневий – 58, 251

кінні, племінні – 301, 302

коксохімічні – 169, 176, 193, 195, 228, 229, 324, 

381

комбайновий – 107, 245

комбікормовий – 154

котельного обладнання – 39, 233, 250

лакофарбові – 252

машинобудівельні – 231, 235, 236, 241, 245

медичного обладнання – 238

металоконструкцій, металовиробів – 107, 234

металургійні – 372, 381, 425, 440

механічні, метало механічні – 40, 96, 109, 166, 

231, 233, 234, 237, 238, 239, 246–248, 361

радіозавод – 96, 108, 242

ремонтно-механічні – 166, 246, 247, 249

машиноремонтні, тепловозоремонтні – 107, 247

трактороремонтні – 246

скляні, електровакуумного скла – 186, 264

фарфорові – 264

стрілочний – 244

трубні, трубопрокатні – 25, 97, 108, 109, 193, 223, 

225–227, 231, 324, 407, 431

феросплавів – 97, 108, 225

харчової промисловості – 270

хімічних виробів – 253

чавуноливарні, чавуновальцоробний – 224, 236, 

247, 249

шахтової автоматики – 239

шинний – 253

шкіряні – 263

 Загін:

авіазагін – 106, 283, 284

зведено-маневровий – 88

особливий – 87, 88

охорони – 88, 184

партизанські – 93, 418, 419, 424, 429, 440

Заготівля, збут – 34, 35, 38, 49, 54, 57, 58, 62, 67, 

185, 191, 193, 208, 209, 212, 213, 222, 288, 290, 

291, 292, 295, 296, 300, 314, 315, 316, 317, 319, 

321–323, 325–328, 330, 331, 332, 337, 403–405, 

410, 415, 416

Залізниці – 11, 23, 32, 36, 41, 58, 72–75, 81, 83, 

89, 92, 97, 98, 106, 107, 109, 111, 112, 119, 148, 

170, 175, 176, 243, 245, 274–276, 321, 328, 419, 

439

Заповідники – 312

Засідателі – 29, 32, 71, 72

Збитки – 56, 59, 60 – 63, 83, 94, 101, 111, 117, 167, 

178, 179, 197, 200, 215, 220, 221, 224, 225, 227, 

232, 241, 245, 260, 263, 269, 272, 275, 278, 279, 

284, 286, 289, 291, 297, 299, 304, 307, 333–335, 

346, 348, 368, 380, 384, 385, 388, 418

Збірники, збірки – 14, 15, 84, 125, 146, 150, 243, 

275, 307, 318, 345, 350, 357, 361, 366, 371

Зв’язок – 45, 92, 112, 119, 242, 245, 274, 284, 285, 

324, 411, 440

Землеробство, землеустрій – 19, 23, 42, 59, 60, 

246, 286, 289, 293, 295, 296, 300, 304, 306, 310, 

311, 349, 354, 401, 409, 410

Земство, земські управи – 25–27, 53
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З’їзди – 26, 30, 34–36, 39, 50, 52–56, 72, 83, 84, 

90, 92, 96, 98, 99, 101, 102, 106, 108, 111, 121, 

126, 179, 184, 186, 218, 274, 286, 337, 386, 421–

423, 440, 441

Злочини – 14, 16, 29, 70, 73, 75, 78, 80, 81, 87, 

401, 418

Зрошувальні системи – 150, 172, 310

 І
Іноземці, іноземні колонії – 8, 13, 14, 20, 24, 50, 

62, 80, 117, 132, 221, 222, 251, 286

Інспектури – 54, 64, 132, 135, 141, 148, 150, 151, 

152, 302, 341, 390, 412

 Інспекції:

водна – 311 

гірничотехнічна – 198

насіннєва – 291, 292

охоронні – 88, 302, 303, 311

продовольчі – 317, 319

робітничо-селянські – 20, 66, 171, 267, 321, 329, 

337

сільськогосподарські – 286, 287, 303

страхування – 148

тюремні – 32

якості – 317

 Інститути:

історії партії – 10, 19, 100, 101

навчальні – 13, 18, 106–108, 275, 324, 330, 345, 

346–352, 412, 413, 421, 423, 425, 427

науково-дослідні – 15, 18, 19, 187, 189, 192, 194, 

202, 221, 222, 227, 237, 243, 261, 293, 304, 344, 

345, 361–368, 373, 374, 389, 427

підвищення кваліфікації – 342, 356, 357

проектні, проектно-конструкторські – 107, 175, 

189, 202, 231, 233, 245, 254, 361, 362, 364, 367–

371, 374, 375

Інтервенція – 62, 98, 117, 286

Інтернати – 118, 342, 356

Іподром – 289, 300, 301

 К
Кампанії – 53, 95, 103, 110, 138, 208, 405, 410, 

416

 Канцелярія: 

губернатора – 9, 11, 13, 22

інші – 9, 37, 39, 42, 43, 53, 403

оберфорштмейстера – 30

прокурора – 28, 30

Картографія – 205

Каси – 116, 148, 185, 406, 411, 412

Кафедра – 125, 345–351, 358, 423, 425, 426, 428

Киргизи – 23

Кіно, кінофікація, кіномережа – 50, 131, 353, 

378, 379, 439

Клуби – 37, 62, 83, 88, 89, 92, 109, 110, 116, 341, 

359, 376, 377, 382, 396, 398, 399, 420, 435, 440

Колгоспи – 19, 52, 54, 60, 61, 92, 94, 98, 125, 137, 

142, 150, 151, 153, 170, 172, 173, 181, 286–290, 

292, 293, 296, 298–300, 303–305, 308, 310, 332, 

358, 409, 437, 439, 441

Коледжі – 352, 353

Колективізація – 14, 52, 54, 58, 62, 295, 296, 298, 

437, 440, 443

Колекції – 9, 11, 12, 15, 16, 46, 48, 64, 101, 418, 

419, 434–438, 443

Колони механізовані – 176

Колонії – 24, 119, 137, 341, 393, 463

 Комбінати:

гірничозбагачувальні – 18, 96, 97, 161, 164, 201, 

220, 440

гірничометалургійні – 220

будівельні – 106, 155–167, 202, 219, 257, 258

взуттєвий – 260, 261

«Дніпрошахтобуд» – 96, 109

інші – 59, 107, 108, 157, 176, 178, 180, 185, 194, 

211, 219, 249, 257, 258, 265, 266, 271, 294, 297, 

309, 318, 319, 408, 415

комунальних підприємств – 335

«Кривбасшахтопроходка» – 108, 164

молочні – 212

м’ясокомбінат – 268, 269

олійножиркомбінат – 268

промкомбінати – 185, 207, 238, 239, 249, 262, 

265, 272, 273

птахокомбінат – 213

рибні – 269, 270

харчокомбінат – 270

хімічний – 250, 251, 273

Коменданти військові – 86, 87

Комендатури – 274, 402, 403, 416

 Комісії:

адміністративно-територіальні – 53, 135, 199

атестаційні – 153, 179, 263, 327

виборчі – 24, 63, 64

землевпорядні, націоналізації – 42, 60, 295, 306

державного земельного та лісового фонду – 306

інші – 8, 34, 41, 51, 55, 58, 59, 61, 62, 67, 82, 83, 

91, 93, 95, 99, 100, 101, 110, 118, 125, 127, 128, 

142, 144, 152, 153, 155, 157, 159, 162, 175, 177, 

179, 180, 183–185, 189, 208, 211, 212, 221, 223, 

225–228, 262, 264, 266, 268, 274, 275, 277, 280, 

290, 302, 303, 315, 322, 327, 329, 330, 335, 337, 

341, 345, 347, 350–325, 357–359, 365, 366, 370, 

382, 385, 394, 403, 404, 406, 410, 412, 413

контрольні КП(б)У – 66, 99, 100, 337

ліквідаційні – 183, 282, 330

надзвичайні – 49, 58, 84, 87, 274, 388

обліку збитків, заподіяних німецько-фашист-

ськими загарбниками – 401

охорони материнства – 54

партизанські – 62, 63

планові – 139, 176, 295

податкові – 55

призовні – 82

продовольчі – 78, 267, 319, 320, 321, 322, 331, 

421

ревізійні – 25, 51, 90, 99, 180, 182, 184, 185, 295, 

329, 400

слідчі – 73

судово-земельні – 74

у справах колишніх червоногвардійців та черво-

них партизан – 62

 Комітети:

агропромисловий – 174, 209, 272, 288, 290, 295

бідноти – 50, 58, 102

будівельні – 258

виконавчі ради – 49, 50, 53–60, 70, 71, 76, 82, 83, 

88, 128, 141, 253

взаємодопомоги – 54, 138

всесвітнього конгресу прихильників миру – 437

державної безпеки – 12, 78
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допомоги голодуючим – 117, 127

допомоги хворим та пораненим червоноармій-

цям – 137

енергетики та електрифікації – 171, 233

жертв інтервенції – 117

землеробства та водного господарства – 306, 

310

КП(б)У, КПУ – 11, 14, 64, 90–97, 100, 101, 110, 137, 

197, 222, 226, 251, 252, 293, 311, 431, 440

КСМУ, ЛКСМУ – 93, 100, 101–106, 110, 123, 300, 

381, 440

металургійної промисловості України – 193, 194, 

230, 364, 367

нагляду за безпечним веденням робіт – 199

народного контролю – 68, 69, 192, 293

незаможних селян – 52, 56, 84, 298, 421, 422

оборонної промисловості і машинобудування –

153, 235

охорони природи – 42, 311

партійно-державного контролю – 67, 68

продовольчі – 24, 33, 141, 319–322

революційні – 28, 32, 49, 55, 87, 88, 186, 285, 

322, 342, 419, 430

«Самодопомога» – 404, 412

соціального страхування – 148

Комсомол – 84, 85, 101–106, 109, 123, 125, 130, 

288, 349, 381, 396, 404, 417,433, 435, 436, 439

Комуністична партія – 10, 11, 12, 14, 60, 64, 67, 

68, 90–93, 95, 97, 99, 100, 101, 125, 158, 237, 286, 

293, 322, 344, 438

Комуни – 54, 58, 286, 295, 296, 424

Конгрес – 12, 218, 220, 374, 425, 437

Контори:

будівельні – 152, 175–177, 182, 207, 309, 310, 

329

житлові – 182, 250, 329

заготівельні – 212, 307, 308, 314, 315, 328, 332, 

415

збутові – 326, 327, 332

інші – 36, 43, 45, 112, 144, 145, 202, 204, 209, 

213, 266, 283, 284, 293, 306, 309, 310, 314, 319, 

324, 326, 327–328, 335, 362, 368, 371, 374, 379, 

409, 415

насіннєві, «Сортсемовоч» – 292

нотаріальні – 31, 70

опікунства Новоросійських іноземних  поселен-

ців – 8, 11, 13, 14, 24

організованого набору робітників – 133, 134

постачання – 113, 191, 314, 324–327

торгівлі – 315, 316, 417

Контрреволюція – 50, 53, 55, 73, 80, 84, 87, 132, 

141

Конференції – 55, 58, 74, 82, 90–96, 102, 103–

106, 110, 111, 117, 119, 120–127, 157, 159, 161, 

169, 184, 187, 215, 218, 222, 226, 227, 231, 255, 

280, 284, 342, 344, 345, 346, 348, 349, 351, 352, 

355, 357, 364, 366, 367, 369, 370, 373, 377, 380, 

382, 388, 389, 390, 392, 393, 396, 398, 423, 427, 

428, 430, 431, 440

Конфіскація – 25, 49, 86, 87, 127, 403, 405, 410

 Концерни:

«Весна» – 242

вторинних металів – 328

газовий – 329

Кооперація, кооперативи – 18, 54, 92, 178, 181, 

182, 185, 415

Корисні копалини – 12, 175, 199, 203, 220, 236, 

345, 364

Костели – 47

Краєзнавство – 359, 380, 381, 428, 439

Кредитування, кредитні установи (див. фінансу-

вання) – 35, 66, 98, 134, 141, 144–146, 172, 181, 

196, 203, 286, 394

Культура – 10, 14, 62, 92, 106, 110, 121, 125, 129, 

131, 139, 142, 149, 150, 197, 341, 342, 376–383, 

435, 439

Курси – 53, 78, 100, 120, 318, 344–349, 357, 377, 

380, 403, 422, 427

 Л
Лабораторія – 15, 24, 132, 156–159, 169, 189, 

194, 203, 226, 251, 291, 292, 302–304, 345, 346, 

349, 361, 363, 367, 370, 371, 387, 395, 439

Лазарет – 50, 394, 416

Лауреати – 57, 93, 420–422, 426, 428

Лікарні, лікувальні заклади – 25, 37, 53, 101, 110, 

113, 177, 271, 302, 349, 388–394, 405, 414, 423, 

424

Ліквідація неписьменності – 62

Лісництво, лісгоспи, лісозаготівля – 42, 56, 289, 

306–308, 327, 440

 М
Магазини – 62, 293, 313, 316, 324, 416

Магістрати – 12, 28

Майно – 10, 26, 27, 42, 46, 49, 51, 72, 73, 83, 86, 

87, 148, 186, 221, 235, 277, 295, 328, 334, 341, 

359, 402, 403, 410, 414, 416

Майстерні – 122, 124, 236, 237, 245, 248, 260, 

263, 266, 361, 406, 429

Машинобудування – 232, 237, 240, 371

Медицина – 423, 430

Межові книги – 42

Меліорація – 42, 108, 309, 310, 311, 354

Металургія – 24, 34, 37, 38, 54, 67, 77, 110, 161, 

169, 189, 190, 192–196, 220, 221–231, 345, 346, 

348, 357, 361, 365, 367, 372, 395, 408, 440

Метричні книги – 13, 46, 47

Механізація – 108, 152, 156, 157, 159, 160–164, 

166–169, 172, 174, 191, 193, 195, 197, 200–202, 

204, 205, 211, 212, 218–221, 224, 226, 228, 229, 

234, 239, 240, 245, 250, 253, 255, 259, 263, 267, 

275, 280–282, 289, 293, 307, 336, 339, 349, 354, 

369, 441

Мистецтво – 13, 44, 53, 57, 121, 124, 312, 376, 

377, 381, 382, 435, 441

Митна служба – 357

Міжнародні організації – 118, 126, 379

Міліція – 41, 50, 55, 72, 78–81, 92, 97, 98, 322, 

365

 Міністерства:

авіаційної промисловості СРСР – 235, 245

автомобільного транспорту УРСР – 248, 281, 282, 

325, 333, 353

аграрної політики України – 288

будівництва СРСР, УРСР – 152, 155, 157, 158–174, 

203, 232, 234, 235, 257, 258, 278, 279, 325, 370

будівництва підприємств важкої індустрії СРСР, 

УРСР – 155–167, 174, 175, 202, 232, 258, 259, 354, 

362, 369, 370

будівництва підприємств металургійної і хімічної 
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промисловості СРСР, УРСР – 155, 156, 161, 162, 

167–169, 176, 196, 232, 279

будівництва електростанцій СРСР – 171, 172, 233

важкого енергетичного та транспортного маши-

нобудування СРСР – 170, 231, 235, 236, 239, 244, 

325, 353, 375

верстатобудівельної та інструментальної про-

мисловості СРСР – 232, 239, 240, 241, 326

внутрішніх справ Росії, СРСР, УРСР – 25, 32, 45, 

78, 97

вугільної промисловості СРСР, УРСР – 165, 166, 

175, 202, 203, 219, 235, 239, 325

газової промисловості СРСР – 239

державного контролю СРСР – 67

державної безпеки СРСР – 78

електростанцій СРСР – 171, 214–216

електротехнічної промисловості СРСР – 171, 241, 

242, 243, 244

енергетики і електрифікації СРСР, УРСР – 171, 

172, 198, 214–217, 233, 259, 353, 355

житлово-комунального господарства УРСР – 173, 

198, 216, 233, 239, 334–336, 338

культури УРСР – 343, 377, 379, 381

кольорової металургії СРСР – 220, 328, 352

легкої промисловості УРСР – 208, 209, 212, 237, 

260–265, 325–327, 354

лісової промисловості – 204, 255, 307, 308, 325

машинобудування – 113, 236, 241, 246

машинобудівельної промисловості СРСР, УРСР, 

України – 325

машинобудування військово-промислового ком-

плексу та конверсії України – 242

металургійної промисловості СРСР, УРСР – 193, 

198, 200, 201, 217, 219, 222, 224, 225, 227, 228, 

230, 231, 236, 326, 352, 361, 365, 372

меліорації та водного господарства УРСР – 310, 

311

місцевої промисловості УРСР – 197, 242, 248, 

252, 253, 325, 364, 371

молочної та м’ясної промисловості СРСР, 

УРСР – 211–213, 237, 268, 269, 273, 326

монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР –

153, 167, 168–170, 232, 234, 324, 354, 370

нафтопереробної та нафтохімічної промисло-

вості СРСР – 253, 325, 326, 363

охорони здоров’я СРСР, УРСР – 238, 254, 332, 

366, 367, 386–390, 393, 423

промисловості України – 194, 204, 205, 209, 211, 

230, 252, 253, 255, 256, 357

сільського господарства СРСР, УРСР – 172, 246, 

272, 288, 292–294, 302, 304, 308, 324, 325, 349, 

353–355, 358

сільськогосподарського машинобудування СРСР –

245, 246, 247, 325

статистики України – 149

торгівлі – 40, 269, 313, 315, 317, 319, 327, 354

харчової промисловості СРСР, УРСР – 209–212, 

237, 265–268, 270–272

хімічної промисловості СРСР, УРСР – 250–254, 

326

хімічного та нафтового машинобудування СРСР –

236, 353, 354

чорної металургії СРСР, УРСР – 77, 88, 164, 189, 

192–195, 198, 200, 201, 217, 218–231, 236, 243, 

328, 348, 352–355, 357, 358, 361, 364, 367, 369, 

372, 373, 374

фінансів СРСР, УРСР, України – 30, 141, 142, 145, 

146, 196, 352, 354

целюлозної та паперової СРСР – 204, 231, 254, 

255, 307, 309

цивільної авіації – 284

шляхів сполучення Росії, СРСР – 39, 133, 170, 

244, 245, 275, 347, 348, 354

юстиції Росії, СРСР, України, УРСР – 28, 29, 32, 

70–72

Мітинги – 22, 439, 440

Молодіжні організації – 103, 429

Монастирі – 8, 9, 43, 46, 56, 400

Музеї – 11, 14, 26, 53, 58, 92, 100, 109, 125, 129, 

130, 344, 345, 376, 377, 380, 381, 385, 401, 403, 

425, 428, 434, 441

 Н
Навчальні заклади – 150, 318, 329, 342, 344, 345, 

347–349, 352–355, 357, 358, 372, 403, 412, 439

Нагороди – 88, 169, 210, 275

Народна освіта – 9, 26, 49, 55, 60, 124, 139, 149, 

150, 151, 341–344, 350, 355–360, 376, 380, 382, 

394, 398, 425, 427, 435

Народні комісаріати:

авіаційної промисловості СРСР – 175, 235, 245

будівництва СРСР, УРСР – 155, 232, 348, 362

важкої промисловості СРСР – 182, 199, 201, 222, 

223–227, 229, 232, 234, 243–246, 250, 251, 330, 

348, 358, 373

внутрішніх справ УРСР – 50, 225, 316, 334

вугільної промисловості СРСР – 219, 243, 345

електростанцій СРСР –215

заготівель СРСР – 266, 237

зв’язку УРСР, УСРР – 285

землеробства СРСР, УРСР – 97, 246, 286, 295, 

300, 304, 306

легкої промисловості УРСР – 208, 265, 316

місцевої промисловості СРСР, УРСР – 307

постачання УСРР – 184, 185, 329, 337, 357

праці СРСР, УРСР, України – 64, 110, 111, 132, 152, 

207, 222, 225, 251

соцзабезпечення УРСР – 135, 389

торгівлі – 210, 313, 314

фінансів СРСР, УРСР – 98, 141, 142, 145, 182, 225

харчової промисловості СРСР, УРСР – 175, 210, 

211, 267, 269, 270, 271

чорної металургії СРСР – 88, 161, 199, 200, 217, 

219, 229, 352, 365

шляхів сполучення СРСР – 41, 243, 245, 348

юстиції СРСР – 72, 74, 117

Населення – 13, 25, 26, 29, 58, 59, 61, 62, 64, 79, 

83, 85, 88, 118, 120, 123, 125, 144, 149, 150, 151, 

186, 317, 402–406, 410, 418, 436, 443, 445, 451, 

452

Насінництво – 208, 292, 295, 407

Наука, наукова діяльність – 9, 11, 13–15, 26, 59, 

92, 96, 109, 114, 115, 119, 121, 126, 132, 150, 155, 

158, 159, 164, 169, 174, 177, 187–196, 200, 222, 

223, 225–227, 229, 231, 232, 236–245, 252, 254, 

256–261, 264, 266, 275, 289, 290, 291, 302, 304, 

329, 342, 344–351, 355, 357, 361–367, 369, 371–

375, 377, 380, 381, 384, 385, 388–390, 395, 396, 

401, 412, 413, 426–428, 432, 439, 441, 442

Націоналізація – 49, 50, 56, 60, 132, 141, 186, 

286, 306

Нотаріуси – 28, 30, 31, 48, 70
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О
 Об’єднання:

«Азот» – 96, 107, 250

будівельної промисловості – 205, 207

«Весна» (див. радіозавод) – 96, 106, 107, 242

ветеранів Афганістану – 126

взуттєвих підприємств – 106, 260, 261, 314, 315

видобутку руд – 200, 201

глухонімих – 118, 185

«Дніпроважбудіндустрія» – 159

«Дніпроважпапірмаш» – 236

«Дніпронерудпром» – 203, 256

«Дніпроенерго» – 214

«Дніпрянка» – 106, 261

кондитерської промисловості – 268

«Павлоградвугілля» – 97, 109

«Південметалургпром» – 193, 194

постачання – 113

радгоспів – 289, 290, 295

«Союзшахтопроект» – 176

торгівлі – 314, 315, 316

трикотажне – 179, 261

«Укркокс» – 194, 195

«Укрсільгосптехніка» – 174

Сільгосптехніка» – 293, 294

чорної металургії – 195

швейні – 107, 108, 179, 262, 263

Оборона – 22, 33, 39, 88, 120, 170, 175, 223, 265, 

274, 277, 283, 315, 321, 322, 329, 330, 402, 419, 

436

Окупація, окупанти – 11, 12, 16, 78, 92, 94, 103, 

111, 178, 197, 200, 206, 215, 218, 219, 225, 232, 

241, 411, 412, 414, 416–418, 431, 435, 436, 479

 Організації: 

антифашистські – 429, 436, 437, 440

будівельні – 58, 154, 407

військові – 41, 55, 87

громадські – 22, 66, 117, 123, 124, 126, 418

заготівельні – 308, 415

комсомольські – 102–106, 109, 125, 349, 433, 

440

кооперативні – 144

молодіжні – 102 – 106, 429

окупаційні – 11, 402, 403, 407

партійні – 28, 32, 34, 92, 93, 95, 440

підпільні – 93, 431, 433

піонерські – 103, 440

проектні – 174, 193, 227, 228

просвітницькі – 341

профспілкові – 110, 137, 440

релігійні – 93

сільськогосподарські – 36, 181, 295, 303

спортивні – 88, 249

торговельні – 38, 66, 313, 317, 406

«Чорнобиль» – 126

Організаційний набір – 132

Ордена – 57, 61, 93, 110, 128, 137, 170, 187, 254, 

256, 272, 284, 388, 420–424, 426–432, 436, 437, 

441

Освіта – 26, 44, 53, 55, 60, 114, 124, 142, 149, 150, 

262, 304, 341–351, 353–360, 376, 425–427, 435, 

439

Осередки КП(б)У – 90, 91, 92, 97, 99, 101

Остарбайтери – 418

 Охорона:

воєнізована – 221, 223,

здоров’я – 50, 54, 59, 60, 62, 386

навколишнього середовища – 194, 199, 203, 214

порядку – 41, 78

праці – 64, 110, 111, 148, 155, 164, 180, 190, 

195, 197, 198, 201, 203, 205, 213–215, 217–220, 

222–224, 226, 229, 232, 233, 234, 235, 238–242, 

244, 249, 250, 252, 261, 266, 268, 272, 275, 280, 

284, 365

природи – 124, 311

 П
Палати – 12, 24, 26, 29, 30, 35

Паливо – 33, 37, 149, 155, 157, 158, 159, 162, 163, 

168, 169, 170, 186, 188–190, 195, 197, 200, 202, 

204, 205, 209, 211, 217, 218, 220, 221, 223–226, 

229, 230, 232, 237, 240, 244, 247, 249, 251, 252, 

256–258, 269, 272, 274, 337, 374, 402, 403, 412

Пам’ятники – 14, 58, 59, 62, 124, 125, 260, 312, 

342, 376, 377, 381, 433, 440, 441

Парки – 110, 280, 281, 293, 294, 312, 377, 439

Партизани, партизанський рух – 14, 59, 61–63, 

93–95, 101, 133, 329, 384, 385, 401–404, 418, 

419, 424, 426, 429, 430, 433, 436, 440

Паспорти – 80, 127, 150, 169, 179, 190, 197, 205, 

210, 241, 252, 262, 276, 301, 309, 311, 312, 328, 

333, 338, 348, 351, 352, 367, 377, 384, 427

Пенсіонери, пенсійне забезпечення – 39, 63, 132, 

134–137, 318, 405, 412, 420, 422, 424, 435

Перепис – 91, 149, 150, 151, 404

Переселенці – 59, 133, 134, 287

Письменники – 23, 121, 123, 125, 131, 404, 417, 

421–423, 432

 Підприємства: 

військові – 132

взуттєві – 260, 261

комунальні – 113, 114, 216, 248, 335, 338, 339, 

340, 417

«Кривбаспромводопостачання» – 217

«Кривбастепломережі» – 217

приватні – 33, 248, 321

Плани, планування – 23, 25, 35, 41–43, 52–58, 

139, 154, 161, 165, 196, 197, 203, 210, 215, 260, 

281, 353

Побут, побутове обслуговування – 52, 58, 59, 60, 

101, 102, 110, 113, 114, 116, 119, 120, 126, 132, 

135, 137, 139, 146, 150, 152, 153, 158, 162, 164, 

166, 178, 179, 187, 247, 251, 262, 283, 334, 335, 

338–340, 344, 435

Повстання – 32, 57, 58, 429, 437, 440

Податки – 26, 27, 50, 52, 54, 55, 58, 127, 141, 142, 

402–404, 406, 415

Позики – 35, 127, 141, 145, 286

Поліграфія – 128, 129, 255, 329

Політичні діячі, політичні в’язні, політкаторжани –

28, 32, 99, 117, 118, 180, 385, 430, 437

Поліція – 22, 23, 37, 401–404, 406, 416, 417, 435

Порт, пристані – 114, 277, 278, 311

Поселенці – 8, 11, 13, 14, 24, 117, 434, 435, 442, 

473

Пошта – 25, 45, 265, 284, 411

Правління – 8, 9, 23, 24, 26, 27, 32, 46, 109, 110, 

117–122, 125, 126, 182–185, 207, 213, 221, 223, 

268, 305, 329, 330, 398, 416, 433

Правосуддя – 70, 71

Православ’я – 38, 46, 59, 400

Представник, представництво – 11, 37, 27, 126, 
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143, 152, 161, 171, 189, 254, 274, 277, 288, 292, 

387, 403, 432

Президент України – 57, 63, 64, 143, 194, 357, 387, 

423

Преса – 22, 94, 128, 237, 255, 417

Пристави – 25, 30

Присутствія – 23, 30

Продовольство – 32, 50, 53, 54, 56, 58, 237, 270, 

274, 277, 288, 319–323, 330, 402, 412, 413

Продрозкладка – 52, 55, 56, 62, 83

Проектування, проекти – 15, 26, 46, 58, 107, 122, 

139, 141, 142, 144, 152–156, 161, 174–178, 187–

195, 198, 199, 202, 203, 205, 210, 214, 219, 225, 

228, 231, 235, 236, 240, 244, 247, 248, 249, 254, 

263, 275, 283, 284, 306, 308, 312, 334, 346, 349, 

361, 362, 365, 368–372, 374–376, 385, 404, 431

Прокуратура – 28, 73–76, 111, 114, 317

 Промисловість: 

важка – 182, 199, 214, 222–227, 229, 231, 232, 

234, 243, 245, 246, 250, 251, 259, 330, 348, 373

військова – 132, 207, 208, 250

кооперативна, кустарна, реміснича – 25

легка – 113, 115, 119, 150, 191, 208, 209, 260–

265, 268, 269, 316, 327

місцева – 54, 60, 92, 113, 139, 176, 196, 197, 230, 

233, 239, 242, 248, 249, 252, 253, 255, 263, 264, 

273, 325, 334, 339, 371

харчова – 113, 116, 175, 191, 209, 210, 265–272, 

357, 415
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хлібопекарної промисловості – 211, 267
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 ІЛЮСТРАЦІЇ

«Голодний паспорт» учасника постійної допомоги голодуючим. 1922 р.

(ф. Р-3351, оп. 1, од. зб. 3, арк. 20)
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План межування маєтку генерал-фельдмаршала К. Г. Розумовського в с. Кири-

лополь Костянтиноградського повіту Катеринославського намісництва. 1788 рік. 

Межування здійснювалося в процесі розподілу земель ліквідованої у 1775 році 

Запорізької Січі. (Ф. 648, оп. 1, од. зб. 4, арк. 6)
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Паспорт іноземного поселенця, який видавався тим, хто виїжджав на постійне 

місце проживання до Росії у XVIII–XIX століттях за наказом Катерини ІІ

(Ф. 134, оп. 1, од. зб. 231, арк. 22)
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Відомість зі зразками сукон Суконної фабрики м. Катеринослав. 1792–1797 рр.

(Ф. 741, оп. 1, од. зб. 31, арк. 23)
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Лист видатного вченого-хіміка, головного редактора бібліотеки промислових 

знань Д.І. Менделєєва від 15 січня 1900 року за його власним підписом

(Ф. 680, оп. 1, од. зб. 331, арк. 1)



478

Ордер міністра юстиції Г.Р. Державіна від 1803 року за його власним підписом

(Ф. 367, оп. 1, од. зб. 1, арк. 5)
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Лист з особистої справи завідуючого Катеринославським губернським

архівним управлінням академіка Д.І. Яворницького, заповнений і підписаний 

ним особисто (Ф. 158, оп. 2, од. зб. 89)



480

Група почесних гостей на урочистому відкритті сільськогосподарської виставки 

1910 року. Фототека облархіву
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Посвідчення працюючого в м. Дніпропетровську в період окупації міста

нацистськими окупантами. (ф. Р-2276, оп. 1, од. зб. 106, арк. 34,34 зв.)
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Проспект Карла Маркса після бомбардувань, м. Дніпропетровськ. 

Фототека облархіву

Завод ім. Петровського після бомбардувань. Фототека облархіву
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 Проспект Карла Маркса після бомбардувань, м. Дніпропетровськ. 

Фототека облархіву

 Проспект Карла Маркса після бомбардувань, м. Дніпропетровськ. 

Фототека облархіву
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