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Передмова………………………………………………………………………………………… 

Список скорочень……………………………………………………………………………….. 

 

АНОТОВАНИЙ РЕЄСТР ОПИСІВ 

 
ф. П-1  Бабанський районний комітет Компартії України, с. Бабанка  Уманського 

району Черкаської області....................................................................................... 
ф. П-5  Первинна організація  Комуністичної партії України Дубівської машинно-

тракторної станції (МТС), с. Дубова Бабанского району Черкаської  
області………………………..................................................................  

ф. П-6  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Маяк", с.Косенівка  Уманського району Черкаської 
області………………………………………………………................................... 

ф. П-7  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Прогрес", с.Доброводи Уманського району Черкаської 
області……………………………………………………....................................... 

ф. П-8  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Жданова, с. Гродзеве Уманського району Черкаської 
області……………………………………............................................................... 

ф. П-9  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Свинарка Уманського району Черкаської 
області………………………………………………............................................... 

ф. П-10 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Зоря комунізму", с. Сушківка  Уманського району 
Черкаської області……………………………………............................................ 

ф. П-11 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім Леніна, с. Рогова Уманського району Черкаської області 
………………………………………........................................................................ 

ф. П-12 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Ленінський шлях", с. Вільшана-Слобідка Бабанського 
району Черкаської області……………………………........................................... 

ф. П-13 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Малєнкова, пізніше "Ленінський шлях", с. Дубова 
Уманського району Черкаської області................................................................. 

ф. П-14 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Мануїльського, с. Коржова Уманського району 
Черкаської області ...................................................................................................   

ф. П-15 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Б. Хмельницького, с. Легедзине Тальнівського району 
Черкаської області ...................................................................................................   

ф. П-16 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "1-ше Травня", с. Оксанина Бабанського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-17 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Перемога", с. Тальянки Тальнівського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-18 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Промінь Жовтня", с. Аполянка Уманського району 
Черкаської області ...................................................................................................  
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ф. П-19 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Сталіна, с. Вільшанка Бабанського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-20 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Комуніст", с.Косенівка Уманського району Черкаської 
області....................................................................................................................... 

ф. П-21 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Маяк", с. Вишнопіль Тальнівського району Черкаської 
області ......................................................................................................................   

ф. П-22 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Дружба", с. Острівець Уманського району Черкаської 
області....................................................................................................................... 

ф. П-23 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Черняховського, с. Оксанина Уманського району 
Черкаської області ...................................................................................................   

ф. П-24 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Коржовий Кут Бабанського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-25 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Шлях до комунізму", с. Бабанка Уманського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-28 Первинна організація  Комуністичної партії України Тальянківського 
радгоспу-технікуму, с. Тальянки Тальнівського району Черкаської області   

ф. П-44 Буцький районний комітет Компартії України, с. Буки Буцького району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-45 Первинна організація  Комуністичної партії України Березинського 
цукрового комбінату, с. Березине Маньківського району Черкаської області  

ф. П-49 Первинна організація  Комуністичної партії України Буцького відділення 
"Сільгосптехніка", с. Буки Маньківського району Черкаської області ............. 

ф. П-51 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу "13-річчя 
Жовтня", с. Мар’янівка Лисянського району Черкаської області ......................  

ф. П-52 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Ворошилова, с. Шубині Стави Лисянського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-53 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Перемога", с.Чорна Кам’янка Маньківського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-54  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Щорса, с. Крачківка Маньківського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-55 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Фрунзе, с. Кути Маньківського району Черкаської 
області ......................................................................................................................   

ф. П-57 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Росія", с. Червоний Кут  Жашківського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-58 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Комунар", с. Юрпіль  Маньківського району Черкаської 
області ......................................................................................................................   

ф. П-59 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Комінтерн", с. Чемериське  Звенигородського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-60 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Червоної Армії, с. Попівка  Жашківського району 
Черкаської області ...................................................................................................   

ф. П-61  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Островського, с.Лісове  Тальнівського району 
Черкаської області ...................................................................................................  
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ф. П-63  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Гришка, с. Ризине  Звенигородського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-64 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Тинівка  Жашківського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-65 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Жданова, с. Русалівка Маньківського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-66 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Калініна, с. Русалівка Маньківського району Черкаської 
області ......................................................................................................................   

ф. П-67  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Іскра", с. Березівка Маньківського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-68 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Перше Травня", с. Кривець Маньківського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-69  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "15-річчя Жовтня", с. Лісове Маньківського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-70  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Сталіна, с. Антонівка Маньківського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-71 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Шлях Леніна", с. Попівка Маньківського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-72  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаської районної 
міжколгоспної будівельної організації, м. Черкаси Черкаської області ............    

ф. П-73   Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Червоний прапор", с. Рубаний Міст Лисянського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-74 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Комуніст", с. Багва  Маньківського району Черкаської 
області ......................................................................................................................   

ф. П-75 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Жовтень", с. Нова Гребля Жашківського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-83 Первинна організація  Комуністичної партії України міжколгоспної 
будівельної організації № 2, с. Мошни Черкаського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-87  Гельмязівський районний комітет Компартії України, с. Гельмязів 
Драбівського району Черкаської області .............................................................. 

ф. П-92  Первинна організація  Комуністичної партії України відділення 
"Сільгосптехніка", с. Гельмязів Золотоніського району Черкаської області .... 

ф. П-93  Первинна організація  Комуністичної партії України Безпальчівської 
машинно-тракторної станції (МТС), с. Безпальче Драбівського району 
Черкаської області ...................................................................................................   

ф. П-94  Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу ім. КПРС, с. 
Левченкове Драбівського району Черкаської області ......................................... 

ф. П-95  Первинна організація  Комуністичної партії України Підставківської 
пересувної механізованої колони № 216 тресту "Черкасиводбуд", 
с.Підставки Золотоніського району Черкаської області ..................................... 

ф. П-98 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Більшовик", с. Коврай Золотоніського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-99 Первиннаорганізація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Будьонного, с. Гельмязів Гельмязівського району Полтавської 
області ......................................................................................................................   
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ф. П-100 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Дружба", с. Горбані Гельмязівського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-101 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Вперед", с. Горбані Гельмязівського району Полтавської області   

ф. П-102 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "20-річчя Жовтня", с. Коврай Гельмязівського району 
Полтавської області ................................................................................................. 

ф. П-103 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "12-річчя Жовтня", с. Левченкове Гельмязівського району 
Полтавської області .................................................................................................  

ф. П-104 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Зірка комунізму", с. Жорнокльови Гельмязівського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-105 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Жовтнева хвиля", с. Левченкове Гельмязівського району 
Полтавської області ................................................................................................. 

ф. П-106 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Жданова, с. Левченкове Гельмязівського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-107 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Постишева, с. Бубнівська Слобідка Золотоніського 
району Черкаської області ......................................................................................  

ф. П-108 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Калініна, с. Безпальче Драбівського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-109 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Слава", с. Коврай Золотоніського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-110 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Карла Маркса, с. Келеберда Канівського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-111 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. 50-річчя Жовтня, с. Плешкані Золотоніського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-112 Первиннаорганізація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Росія", с. Прохорівка Канівського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-113 Первиннаорганізація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Комінтерн", с. Чопилки Гельмязівського району 
Черкаської області ............. 

ф. П-114 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Крупської, с. Каленики Гельмязівського району Полтавської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-115 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Ленінської іскри, с. Гельмязів Гельмязівського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-116 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Ленінський шлях", с. Каленики Золотоніського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-117 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Калініна, с. Жорнокльови  Драбівського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-118 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Малєнкова, с. Озерище Канівського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-119 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Суворова, с. Гладківщина Золотоніського району 
Черкаської області ...................................................................................................  
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ф. П-120 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Мануїльського, с. Келеберда Гельмязівського району 
Полтавської області ................................................................................................. 

ф. П-121 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Новий шлях", с. Прохорівка Гельмязівського району 
Полтавської області ................................................................................................. 

ф. П-122 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Нове життя”, с. Безпальче Гельмязівського району Полтавської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-123 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Правда", с. Безбородьки Гельмязівського району Полтавської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-124 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Перемога", с. Бубнівська Слобідка Гельмязівського району 
Полтавської області .................................................................................................  

ф. П-126 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "П’ятирічка за 4 роки", с. Бубнівська Слобідка Гельмязівського 
району Полтавської області ...................................................................................  

ф. П-127 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Правда", с. Підставки Золотоніського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-128 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Серп і молот", с. Коврай Гельмязівського району Полтавської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-129 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Росія", с. Гельмязів Золотоніського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-130 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Дніпро", с. Ліпляве Канівського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-131 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Радянська Україна", с. Богдани Золотоніського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-133 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 

(колгоспу) ім. Шевченка, с. Прохорівка Гельмязівського району Черкаської 

області ...................................................................................................................... 

ф. П-134 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 

(колгоспу) ім. Чкалова, с. Богдани Гельмязівського району Полтавської 

області ...................................................................................................................... 

ф. П-135 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Червоний лан", с. Прохорівка Канівського району 

Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-136 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Щорса, с. Софіївка Гельмязівського району Черкаської 

області ...................................................................................................................... 
ф. П-151 Первинна організація  Комуністичної партії України Гельмязівського 

районного комітету партії, с. Гельмязів Гельмязівського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-159 Первинна організація Комуністичної партії України Гельмязівського 

районного виконавчого комітету, с. Гельмязів Гельмязівського району 

Черкаської області ..................................................................................................  
ф. П-164 Городищенський районний комітет Компартії України, м. Городище 

Черкаської області ...................................................................................................  
ф. П-169 Первинна організація  Комуністичної партії України Городищенського 

цукрового комбінату, м. Городище Черкаської області ......................................  
ф. П-174 Первинна організація  Комуністичної партії України вузлового партійного 

комітету залізничної станції Цвіткове, смт. Цвіткове Городищенського 
району Черкаської області.......................................................................................  



7 

 

ф. П-177 Первинна організація  Комуністичної партії України Мліївської науково-
дослідної станції садівництва ім. Л.П. Симиренка, с. Мліїв Городищенського 
району Черкаської області . 

ф. П-178 Первинна організація  Комуністичної партії України Городищенського 
автопідприємства № 23664, м. Городище Черкаської області ............................ 

ф. П-179 Первинна організація  Комуністичної партії України Городищенського 
районного об’єднання "Сільгосптехніка", м. Городище Черкаської області .... 

ф. П-180 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Перемога", с. Валява Городищенського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-181 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Заповіт Леніна", м. Городище Черкаської області ............... 

ф. П-182 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Ворошилова, с. Орловець Городищенського району Київської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-183 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Димитрова, м. Городище Київської області ................................ 

ф. П-184 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. ХХІІ партз’їзду, м. Городище Київської області ......................... 

ф. П-185 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Ворошилова, с. Ксаверове Городищенського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-186 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Жовтень", с. Калинівка Городищенського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-187 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. В’язівок Городищенського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-188 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Клари Цеткін, с. Петропавлівка Городищенського району 
Київської області ..................................................................................................... 

ф. П-189 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Комінтерн", с. Валява Городищенського району Київської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-190 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Комінтерну, с. Старосілля Городищенського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-191 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Комунар", с. В’язівок Городищенського району Київської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-192 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Комунар", с. Орловець Городищенського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-193 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Мліїв Городищенського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-194 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Куйбишева, с. Петропавлівка Городищенського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-195 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Петровського, с. В’язівок Городищенського району Київської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-196 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Переможець", с. Мліїв Городищенського району Київської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-197 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Переможець", с. Орловець Городищенського району Київської 
області ......................................................................................................................   
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ф. П-198 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Перше Травня", с. Набоків Городищенського району Київської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-199 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Політвідділу, с. Дирдин Городищенського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-200 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Котовського, с. Хлистунівка Городищенського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-201 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Тельмана, с. В'язівок Городищенського району Київської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-202 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Челюскінців, с. Мліїв Городищенського району Київської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-203 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Жданова, с. Буда Орловецька Городищенського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-204 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Шевченка, м. Городище Черкаської області ..................... 

ф. П-205 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Шевченка, с. Орловець Городищенського району Київської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-206 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Шевченка, с. Хлистунівка Городищенського району Київської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-212 Первинна організація  Комуністичної партії України Городищенської 
середньої школи № 2, м. Городище Черкаської області .....................................  

ф. П-214 Первинна організація  Комуністичної партії України Городищенської 
районної лікарні, м. Городище Черкаської області ............................................. 

ф. П-217 Первинна організація  Комуністичної партії України Городищенського 
районного виконавчого комітету, м. Городище Черкаської області .................. 

ф. П-218 Первинна організація  Комуністичної партії України Городищенського 
районного комітету Компартії України, м. Городище Черкаської області .......   

ф. П-224 Первинна організація  Комуністичної партії України Городищенського 
районного управління сільського господарства, м. Городище Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-229 Драбівський районний комітет Компартії України, смт. Драбів Драбівського 
району Черкаської області ......................................................................................  

ф. П-236 Первинна організація  Комуністичної партії України Драбово-Улянівської 
машинно-тракторної станції (МТС), смт. Драбів Драбівського району 
Черкаської області .................................................................................................. 

ф. П-237 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу ім. ХХІІІ 
з’їзду КПРС, смт. Драбів Драбівського району Черкаської області .................. 

ф. П-238 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Більшовик", с. Мехедівка Драбівського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-239 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Верхня Згарь", с. Вершина-Згарська Драбівського району 
Полтавської області ................................................................................................. 

ф. П-240 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Ілліча, с. Білоусівка Драбівського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-241 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. 20-річчя Жовтня, с. Мехедівка Драбівського району 
Полтавської області ................................................................................................. 

ф. П-242 Первиннаорганізація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Жданова, с. Остапівка Драбівського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  
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ф. П-243 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Україна", с. Рождественське Драбівського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-244 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Кірова, смт. Драбів Драбівського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-245 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Драбів Драбівського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-246 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Фрунзе, с. Свічківка Драбівського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-247 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. 40-річчя Жовтня, с. Бойківщина Драбівського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-248 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Україна", с. Митлашівка Драбівського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-249 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Перемога", с. Коломиці Драбівського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-250 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Кірова, с. Драбів Драбівського району Черкаської області ....... 

ф. П-251 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Прожектор", с. Мехедівка Драбівського району Полтавської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-252 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Ілліча, с. Білоусівка Драбівського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-253 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Вірний шлях", с. Дунинівка Драбівського району 
Черкаської області .................................................................................................. 

ф. П-254 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Золотоношка Драбівського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-255 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Щорса, с. Коломиця Драбівського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-256 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Тельмана с. Свічківка Драбівського району Полтавської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-257 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Ударник", с. Михайлівка Драбівського району Полтавської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-258 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Фрунзе, с. Олімпіадівка Драбівського району 
Черкаської області ..................................................................................................  

ф. П-259 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Свердлова, с. Криштопівка Драбівського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-260 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Чапаєва, с. Михайлівка Драбівського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-261 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Червоний маяк", с. Білоусівка Драбівського району Полтавської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-262 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. 50-річчя Жовтня, с. Чернещина Драбівського району 
Черкаської області ................................................................................................... 
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ф. П-263 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Червона хвиля", с. Михайлівка Драбівського району Полтавської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-264 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Шлях до комунізму" с. Перервинці Драбівського району 
Черкаської області ...................................................................................................   

ф. П-265 Первинна організація  Комуністичної партії України Драбівської дослідної 
станції смт. Драбів Драбівського району Черкаської області ............................. 

ф. П-275 Первинна організація  Комуністичної партії України Драбівської середньої 
школи, смт. Драбів Драбівського району Черкаської області ............................  

ф. П-278 Первинна організація  Комуністичної партії України Драбівської районної 
лікарні, смт. Драбів Драбівського району Черкаської області ...........................  

ф. П-280 Первинна організація Комуністичної партії України Драбівського районного 
виконавчого комітету, смт. Драбів Драбівського району Черкаської області ..  

ф. П-281 Первинна організація Комуністичної партії України Драбівського районного 
комітету партії, смт. Драбів Драбівського району Черкаської області .............. 

ф. П-291 Жашківський районний комітет Компартії України, м. Жашків Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-293 Первинна організація Комуністичної партії України Жашківського 
цукрового комбінату, м. Жашків Черкаської області ..........................................  

ф. П-297 Первинна організація  Комуністичної партії України Бузівського відділення 
"Сільгосптехніка", с. Бузівка Жашківського району Черкаської області .......... 

ф. П-298 Первинна організація Комуністичної партії України ремонтно-
транспортного підприємства районного агропромислового об'єднання, м. 
Жашків Черкаської області ....................................................................................  

ф. П-299 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу "Пугачівка", 
с. Пугачівка Жашківського району Черкаської області ......................................  

ф. П-300 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Більшовик", с. Литвинівка Жашківського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-301 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Ватутіна, с. Шуляки Жашківського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-302 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Ворошилова, с. Баштечки Жашківського району Київської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-303 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Ворошилова, с. Кривчунка Жашківського району Київської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-304 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Ворошилова, с. Острожани Жашківського району 
Черкаської області ...................................................................................................   

ф. П-305 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "20-річчя Жовтня", с. Бузівка Жашківського району Київської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-306 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Прогрес", с. Нагірна Жашківського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-307 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Жданова, с. Побійна Жашківського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-308 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Калініна, м. Жашків Київської області ........................................  

ф. П-309 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Маяк", с. Скибин Жашківського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-310 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Мічуріна, с. Конела Жашківського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  
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ф. П-311 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Леніна, с. Городище Жашківського району Київської області .. 

ф. П-312 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Комінтерн", с. Пугачівка Жашківського району 
Черкаської області ...................................................................................................   

ф. П-313 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Комунар", с. Костянтинівка Жашківського району Київської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-314 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Дружба", с. Тетерівка Жашківського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-315 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Куйбишева, с. Житники Жашківського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-316 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Леніна, м. Жашків Черкаської області ............................... 

ф. П-317 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Ленінський шлях", с. Вільшанка Жашківського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-318 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Родіна", с. Охматів Жашківського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-319 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Пархоменка, с. Бузівка Жашківського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-320 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Петровського, с. Бузівка Жашківського району Київської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-321 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Черняховського, с. Багва Жашківського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-322 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Петровського, с. Жашків Київської області .................................   

ф. П-323 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Перемога", с. Королівка Жашківського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-324 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Петровського, с. Шуляки Жашківського району Київської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-325 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Петровського, с. Скибин Жашківського району Київської 
області ......................................................................................................................   

ф. П-326 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Перемога", с. Побійна Жашківського району Київської області ... 

ф. П-327 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Сталіна, с. Бузівка Жашківського району Київської області .....  

ф. П-328 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Сталіна, с. Леміщиха Жашківського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-329 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Сталіна, с. Скибин Жашківського району Київської області .....   

ф. П-330 Первиннаорганізація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "40-річчя Жовтня", с. Сорокотяга Жашківського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-331 Первиннаорганізація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Сталіна, с. Охматів Жашківського району Київської області ....  

ф. П-332 Первиннаорганізація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Чапаєва, с. Кривчунка Жашківського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  
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ф. П-333 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Червона Україна", с. Марійка Жашківського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-334 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Сабадаш Жашківського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-335 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Щорса, м. Жашків Черкаської області ...............................  

ф. П-336 Первинна організація  Комуністичної партії України Острожанської 
птахофабрики, с. Острожани Жашківського району Черкаської області .......... 

ф. П-339 Первинна організація  Комуністичної партії України Жашківської середньої 
школи, м. Жашків Черкаської області ...................................................................  

ф. П-342 Первинна організація  Комуністичної партії України Жашківської районної 
лікарні, м. Жашків Черкаської області .................................................................. 

ф. П-345 Первинна організація  Комуністичної партії України Жашківського 
районного виконавчого комітету, м. Жашків Черкаської області ...................... 

ф. П-346 Первинна організація  Комуністичної партії України Жашківського 
районного комітету партії,           м. Жашків Черкаської області ....................... 

ф. П-347 Первинна організація  Комуністичної партії України Жашківського 
районного відділу комунального господарства, м. Жашків Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-354 Звенигородський районний комітет Компартії України, м. Звенигородка 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-358 Первинна організація  Комуністичної партії України Вільховецького 
цукрового заводу, с. Вільховець Звенигородського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-367 Первинна організація  Комуністичної партії України автомобільного 
об'єднання № 23113, м. Звенигородка Черкаської області .................................  

ф. П-368 Первинна організація  Комуністичної партії України Юрківської шахти № 4, 
смт. Юрківка Звенигородського району Черкаської області .............................. 

ф. П-369 Первинна організація  Комуністичної партії України Звенигородського 
районного об’єднання "Сільгосптехніка", м. Звенигородка Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-371 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Будьонного, с. Михайлівка Звенигородського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-372 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Більшовик", с. Тарасівка Звенигородського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-373 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Прогрес", с. Неморож Звенигородського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-374 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Ворошилова, с. Вільховець Звенигородського району 
Київської області ..................................................................................................... 

ф. П-375 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Ворошилова, с. Юрківка Звенигородського району Київської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-376 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Ворошилова, с. Рижанівка Звенигородського району Київської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-377 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. 18-го партз’їзду, с. Чичиркозівка Звенигородського 
району Черкаської області ...................................................................................... 

ф. П-378 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Горького, с. Стебне Звенигородського району 
Черкаської області ...................................................................................................  
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ф. П-379 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. 10-річчя КІМа, с. Гудзівка Звенигородського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-381 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. 20-річчя Жовтня, с. Рижанівка Звенигородського району 
Київської області ..................................................................................................... 

ф. П-382 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Жовтень", с. Вільховець Звенигородського району Київської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-383 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Жовтень", с. Юрківка Звенигородського району Київської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-384 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Дніпро", с. Тарасівка Звенигородського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-385 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Калініна, с. Княжа Звенигородського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-386 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Гончарука, с. Чижівка Звенигородського району 
Черкаської області ...................................................................................................   

ф. П-387 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Комінтерн", с. Новоукраїнка Звенигородського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-388 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Комунар", с. Стецівка Звенигородського району Київської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-389 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Попівка Звенигородського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-390 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Ілліча, с. Козацьке Звенигородського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-391 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Вільховець Звенигородського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-392 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Дзержинського, с. Неморож Звенигородського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-393 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Ватутіна, с. Юрківка Звенигородського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-394 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Жовтень", с. Вільховець Звенигородського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-395 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Пархоменка, с. Богачівка Звенигородського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-396 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Котовського, с. Кобиляки Звенигородського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-397 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Перше Травня", с. Козацьке Звенигородського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-398 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Першого Травня, с. Майданівка Звенигородського 
району Черкаської області ...................................................................................... 
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ф. П-399 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Перемога", с. Водяники Звенигородського району Київської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-400 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Петровського, с. Княжа Звенигородського району Київської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-401 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Мічуріна, с. Озірна Звенигородського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-402 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Петровського, с. Рижанівка Звенигородського району 
Київської області ..................................................................................................... 

ф. П-403 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Прапор праці", с. Мурзинці Звенигородського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-404 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. 17 партз’їзду, с. Неморож Звенигородського району Київської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-405 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Червона Зірка", с. Мизинівка Звенигородського району 
Черкаської області ..................................................................................................  

ф. П-406 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Соціалістична перебудова", с. Тарасівка Звенигородського 
району Київської області ........................................................................................ 

ф. П-407 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. ХХП з’їзду КПРС, с. Стецівка Звенигородського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-408 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Серп і молот", с. Хлипнівка Звенигородського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-409 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Україна", с. Рижанівка Звенигородського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-410 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Чіковані, с. Водяники Звенигородського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-411 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Ленінська іскра", с. Стара Буда Звенигородського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-412 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Пам’ять Шевченка", с. Гусакове Звенигородського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-413 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Скаливатка Звенигородського району 
Черкаської області ...................................................................................................   

ф. П-414 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Шевченка, с. Вільховець Звенигородського району Київської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-422 Первинна організація  Комуністичної партії України Звенигородського 
сільськогосподарського технікуму, м. Звенигородка Черкаської області .........  

ф. П-430 Первинна організація  Комуністичної партії України Звенигородського 
районного виконавчого комітету, м. Звенигородка Черкаської області ............  

ф. П-431 Первинна організація  Комуністичної партії України Звенигородської 
міської ради,                             м. Звенигородка Черкаської області ...................  

ф. П-432 Первинна організація  Комуністичної партії України Звенигородського 
районного комітету партії, м. Звенигородка Черкаської області ....................... 

ф. П-434 Первинна організація  Комуністичної партії України Звенигородського 
лісового заготівельного господарства, м. Звенигородка Черкаської області ....  

ф. П-435 Первинна організація  Комуністичної партії України Звенигородського 
районного відділу внутрішніх справ, м. Звенигородка Черкаської області ...... 
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ф. П-443 Первинна організація  Комуністичної партії України Звенигородського 
вугільного розрізу, м. Ватутіне Звенигородського району Черкаської області 

ф. П-446 Златопільський районний комітет Компартії України, м. Златопіль 
Кіровоградської області ..........................................................................................  

ф. П-453 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Рубаний Міст Шполянського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-457 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. 18 партз'їзду, с. Васильків Златопільського району 
Черкаської області ...................................................................................................   

ф. П-461 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Лип'янка Златопільського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-465 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Лип'янка Шполянського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-466 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Ленінська зоря", с. Журавка Шполянського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-467 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Нове життя", с. Буда-Макіївка Смілянського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-469 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Перемога", с. Маслове Златопільського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-470 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Сталіна, с. Межигірка Шполянського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-473 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Іскра", с. Нечаєве Шполянського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-496 Золотоніський районний комітет Компартії України, м. Золотоноша 
Черкаської області ...................................................................................................   

ф. П-499 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніського 
ремонтно-механічного заводу, м. Золотоноша Черкаської області ................... 

ф. П-501 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніського 
комбінату хлібопродуктів,          м. Золотоноша Черкаської області .................   

ф. П-502 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніського заводу 
парфюмерних виробів та ефірних олій, м. Золотоноша Черкаської області ..... 

ф. П-507 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніської швейної 
фабрики, м. Золотоноша Черкаської області ........................................................  

ф. П-515 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніського 
автомобільного об'єднання № 23636, м. Золотоноша Черкаської області ........  

ф. П-516 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніського 
районного об’єднання "Сільгосптехніка", м. Золотоноша Черкаської області .  

ф. П-517 Первинна організація  Комуністичної партії України Пальмирського 
відділення "Сільгосптехніка", с. Вознесенське Золотоніського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-518 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніського 
лісового заготівельного господарства, м. Золотоноша Черкаської області ...... 

ф. П-519 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Більшовик", с. Дмитрівка Золотоніського району 
Черкаської області  ..................................................................................................  

ф. П-520 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Баха, м. Золотоноша Черкаської області ........................... 

ф. П-521 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Комуніст", с. Зорівка Золотоніського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  
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ф. П-522 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Україна", с. Нова Дмитрівка Золотоніського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-523 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Здобуток Жовтня", с. Драбівці Золотоніського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-524 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Горького, с. Шабельники Золотоніського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-525 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "20-річчя Жовтня", с. Коврайські Хутори Золотоніського району 
Полтавської області .................................................................................................  

ф. П-526 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Жданова, с. Хрести Золотоніського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-527 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Ілліча, с. Ковтуни Золотоніського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-528 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Росія", с. Великий Хутір Драбівського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-529 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Калініна,  с. Згар Золотоніського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-530 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Гвардія", с. Великий Хутір Драбівського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-531 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Мічуріна, с. Кривоносівка Золотоніського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-532 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Прогрес", с. Богуславець Золотоніського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-533 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Крупської, с. Крупське Золотоніського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-534 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Домантове Золотоніського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-535 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Шлях Леніна", с. Скориківка Золотоніського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-536 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Нове життя", с. Богуславець Золотоніського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-537 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Мічуріна, с. Коврайські Хутори Золотоніського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-538 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Перемога", с. Хрущівка Золотоніського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-539 Первинна організація  Комуністичної партії України  радгоспу 
"Коробівський", с. Коробівка Золотоніського району Черкаської області ....... 

ф. П-541 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Новий світ", м. Золотоноша  Полтавської області .......................... 

ф. П-542 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Новий шлях", с. Пригород Золотоніського району Полтавської 
області ......................................................................................................................  
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ф. П-543 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Дружба", с. Антипівка Золотоніського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-544 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Жданова, с. Кропивна Золотоніського району 
Черкаської області ..................................................................................................  

ф. П-545 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Перемога", с. Великий Хутір  Золотоніського району 
Полтавської області ................................................................................................. 

ф. П-546 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Перше Травня", с. Вільхи Золотоніського району Полтавської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-547 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Перемога", с. Хрущівка Золотоніського району Полтавської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-548 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Промінь", с. Скориківка Золотоніського району Полтавської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-549 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Прогрес", м. Золотоноша Полтавської області ................................  

ф. П-550 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Червоний прапор", с. Вознесенське Золотоніського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-551 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Сталіна, с. Коробівка Золотоніського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-552 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Серп і молот", с. Слюзчина Слобідка Золотоніського району 
Полтавської області ................................................................................................. 

ф. П-553 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Червоний промінь", с. Кропивна Золотоніського району 
Полтавської області ................................................................................................  

ф. П-554 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Червоний степ", с. Мицалівка Золотоніського району 
Полтавської області ................................................................................................. 

ф. П-555 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Червоний жовтень", с. Бубнове Гельмязівського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-556 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Червоний простір", с. Щербинівка Золотоніського району 
Полтавської області .................................................................................................   

ф. П-557 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Червоний шлях", с. Синьооківка Золотоніського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-558 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Чапаєва, с. Чапаєвка Золотоніського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-559 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Червона зірка", с. Драбівці Золотоніського району Полтавської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-560 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Шлях до комунізму", с. Маліївка Золотоніського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-561 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Червоний прапор", с. Маліївка Золотоніського району 
Полтавської області .................................................................................................  

ф. П-562 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Хрущова, с. Драбівці Золотоніського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 
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ф. П-563 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Шверніка, с. Антипівка Золотоніського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-564 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Піщане Золотоніського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-565 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Шлях Ілліча", с.Шабельники Золотоніського району Полтавської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-566 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Шлях до комунізму", с. Шабельники Золотоніського 
району Черкаської області ...................................................................................... 

ф. П-567 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Щорса, с. Деньги Золотоніського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-568 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Перше Травня", с. Богуславець Золотоніського району 
Полтавської області ................................................................................................. 

ф. П-586 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніської технічної 
школи МПС, м. Золотоноша Черкаської області .................................................  

ф. П-587 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніського 
сільського середнього професійно-технічного училища № 10, м. Золотоноша 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-592 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніської середньої 
школи № 1, м. Золотоноша Черкаської області ...................................................   

ф. П-599 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніської міської 
ради, м. Золотоноша  Черкаської області .............................................................  

ф. П-602  Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніської 
центральної районної  лікарні, м. Золотоноша Черкаської області ................ 

ф. П-603 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніського 
районного виконавчого комітету, м. Золотоноша Черкаської області ..............  

ф. П-604 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніського 
районного комітету партії, м. Золотоноша Черкаської області ..........................   

ф. П-605 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніського пункту 
"Заготзерно", м. Золотоноша Черкаської області .................................................  

ф. П-606 Первинна організація  Комуністичної партії України Пальмірського 
хлібоприймального пункту, с. Вознесенське Золотоніського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-607 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніського 
районного вузла зв’язку, м. Золотоноша Черкаської області ............................. 

ф. П-610 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніського 
районного відділу внутрішніх справ, м. Золотоноша Черкаської області .........  

ф. П-614 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніської районної 
спілки споживчих товариств, м. Золотоноша Черкаської області ......................  

ф. П-617 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніської районної 
сільськогосподарської інспекції, м. Золотоноша Черкаської області ................  

ф. П-622 Іркліївський районний комітет Компартії України, с. Іркліїв 
Чорнобаївського району Черкаської області ........................................................ 

ф. П-623 Первинна організація  Комуністичної партії України Іркліївського 
маслосирзаводу, с. Іркліїв Чорнобаївського району Черкаської області ..........  

ф. П-624 Первинна організація  Комуністичної партії України Іркліївського 
коноплезаводу, с. Іркліїв Чорнобаївського району Черкаської області ............ 

ф. П-625 Первинна організація  Комуністичної партії України  Іркліївського 
відділення "Сільгосптехніка", с. Іркліїв Чорнобаївського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-626 Первинна організація  Комуністичної партії України племзаводу "Старий 
Коврай", с. Старий Коврай Чорнобаївського району Черкаської області .........  

 
 
 



19 

 

ф. П-627 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. 18-го партз’їзду, с. Ленінське Чорнобаївського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-628 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Ворошилова, с. Мойсинці Іркліївського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-629 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. 12 партз’їзду КПРС, с. Васютинці Іркліївського району 
Полтавської області .................................................................................................  

ф. П-630 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Шлях Леніна", с. Першотравневе Чорнобаївського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-631 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Жданова, с. Самовиця Іркліївського району Полтавської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-632 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Жданова, с. Старий Коврай Чорнобаївського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-633 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Кагановича, с. Ревбинці Іркліївського району Полтавської 
області ......................................................................................................................   

ф. П-634 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Кагановича, с. Мойсинці Іркліївського району Полтавської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-635 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Калініна, с. Лихоліти Іркліївського району Полтавської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-636 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Зоря комунізму", с. Мельники Чорнобаївського району 
Черкаської області ..................................................................................................  

ф. П-637 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Заповіт Леніна", с. Першотравневе Іркліївського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-638 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Клич Ілліча", с. Воронинці Іркліївського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-639 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Ленінські лани", с. Лихоліти Чорнобаївського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-640 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Бузьки Іркліївського району Черкаської 
області ......................................................................................................................   

ф. П-641 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Малєнкова, с. Загородище Іркліївського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-642 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Чехівка Іркліївського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-643 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Перемога", с. Ревбинці Іркліївського району Полтавської області  

ф. П-644 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Першого Травня, с. Лящівка Іркліївського району 
Полтавської області ................................................................................................. 

ф. П-645 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Іркліїв Іркліївського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-646 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Мельники Іркліївського району 
Черкаської області ...................................................................................................  
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ф. П-647 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Петровського, с. Червонохижинці Іркліївського району 
Полтавської області .................................................................................................  

ф. П-648 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Промінь", с. Старий Коврай Іркліївського району Полтавської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-649 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Дружба", с. Старе Іркліївського району Черкаської області  

ф. П-650 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Росія", с. Лящівка Чорнобаївського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-651 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Сталіна, с. Мойсинці Іркліївського району Полтавської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-652 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Сталіна, с. Васютинці Іркліївського району Полтавської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-653 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. 17-го партз’їзду КПРС, с. Васютинці Іркліївського району 
Полтавської області .................................................................................................   

ф. П-654 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Дніпро", с. Васютинці Чорнобаївського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-655 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. ІІІ-го Інтернаціоналу, с. Демки Іркліївського району 
Полтавської області ................................................................................................. 

ф. П-656 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Крутьки Чорнобаївського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-657 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Червоний шлях", с. Чехівка Іркліївського району Полтавської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-658 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Червона зірка", с. Червоне Іркліївського району Полтавської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-659 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "14-річчя Жовтня", с. Загородище Іркліївського району 
Полтавської області .................................................................................................  

ф. П-660 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Червоний надніпрянець", с. Самовиця Іркліївського району 
Полтавської області ................................................................................................. 

ф. П-661 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Радянська Україна", с. Скородистик Чорнобаївського 
району Черкаської області ...................................................................................... 

ф. П-662 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Москаленки Чорнобаївського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-663 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Шлях до комунізму", с. Митьки Чорнобаївського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-664 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Щорса, с. Ревбинці Чорнобаївського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-683 Кам’янський районний комітет Компартії України, м. Кам'янка Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-684 Первинна організація  Комуністичної партії України Кам’янського 
цукрового комбінату, м. Кам'янка Черкаської області ........................................  

ф. П-685 Первинна організація  Комуністичної партії України Кам’янського 
спиртового заводу, м. Кам'янка Черкаської області ............................................ 
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ф. П-686 Первинна організація  Комуністичної партії України Кам’янського 
машинобудівного заводу, м. Кам'янка Черкаської області ................................. 

ф. П-687 Первинна організація  Комуністичної партії України Косарського 
спиртового заводу, с. Косарі Кам'янського району Черкаської області ............ 

ф. П-690 Первинна організація  Комуністичної партії України Кам'янського 
районного відділення "Сільгосптехніка", м. Кам'янка Черкаської області ....... 

ф. П-693 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Україна", с. Пляківка Кам’янського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-694 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Світанок", с. Лебедівка Кам’янського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-695 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. 12-річчя Жовтня, с. Олянине Кам’янського району 
Кіровоградської області ..........................................................................................  

ф. П-696 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Зоря", с. Косарі Кам’янського району Черкаської області ..  

ф. П-697 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Жовтень", м. Кам’янка Черкаської області ........................... 

ф. П-698 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Більшовик", с. Тимошівка Кам’янського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-699 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Ребедайлівка Кам’янського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-700 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Б.Хмельницького, с. Куликівка Кам’янського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-701 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Кірова, с. Жаботин Кам’янського району Кіровоградської 
області ......................................................................................................................   

ф. П-703 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім.Кірова, с. Жаботин Кам’янського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-704 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Ленінським шляхом", с. Райгород Кам’янського району 
Черкаської області .................................................................................................. 

ф. П-705 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Леніна, с. Флярківка Кам’янського району Кіровоградської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-706 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Шлях до комунізму", с. Грушківка Кам’янського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-707 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Щорса, с. Коханівка Кам’янського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-708 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "40-річчя Жовтня", с. Лузанівка Кам’янського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-709 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Нове життя", с. Ярове Кам’янського району  Кіровоградської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-710 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Новий побут", с. Катеринівка Кам’янського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-711 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Калініна, с. Ярове Кам’янського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 
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ф. П-712 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Юрчиха Кам’янського району 
Черкаської області ...................................................................................................   

ф. П-713 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Петровського, с. Михайлівка Кам’янського району 
Кіровоградської області .......................................................................................... 

ф. П-714 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Промінь Ілліча", с. Вербівка Кам’янського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-715 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "30 років ВЛКСМ", с. Телепине Кам’янського  району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-716 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Баландине Кам’янського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-717 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Радянська Україна", с. Михайлівка Кам’янського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-718 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Пам’ять Леніна", с. Баландине Кам’янського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-719 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Фрунзе, с. Ревівка Кам’янського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-720 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Дніпро", с. Радиванівка Кам’янського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-721 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Чапаєва, с. Лузанівка Кам’янського району Кіровоградської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-722 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Чапаєва", с. Завадівка Кам’янського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-723 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Жовтневої революції, с. Лубенці Кам'янського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-724 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Чкалова, с. Лузанівка Кам’янського району Кіровоградської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-729 Первинна територіальна організація  Комуністичної партії України 
Кам'янської міської ради депутатів трудящих, м. Кам'янка Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-740 Первинна організація  Комуністичної партії України Кам'янської районної 
лікарні, м. Кам'янка Черкаської області ................................................................  

ф. П-744 Первинна організація  Комуністичної партії України Кам’янського 
районного комітету партії, м. Кам'янка Черкаської області ............................... 

ф. П-748 Первинна організація  Комуністичної партії України Кам’янської районної 
спілки споживчих товариств, м. Кам'янка Черкаської області ...........................  

ф. П-753 Канівський районний комітет Компартії України, м. Канів Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-754 Первинна організація  Комуністичної партії України Мартинівського 
цукрового комбінату, с. Мартинівка Канівського району Черкаської області .  

ф. П-757 Первинна організація  Комуністичної партії України Канівського відділення 
районного об'єднання "Сільгосптехніка", м. Канів Черкаської області ............  

ф. П-758 Первинна організація  Комуністичної партії України Степанецького 
відділення "Сільгосптехніка", с. Степанці Канівського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-761 Первиннаорганізація  Комуністичної партії України Канівського лісового 
заготівельного господарства м. Канів Черкаської області ..................................  
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ф. П-762 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Перше Травня", с. Студенець Канівського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-763 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Ватутіна, с. Хмільна Канівського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-764 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "8-е Березня", с. Мартинівка Канівського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-765 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Україна", с. Степанці Канівського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-766 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Дзержинського, с. Полствин Канівського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-767 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. ХХ1 з’їзду КПРС, с. Межиріч Канівського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-768 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Ілліча, с. Беркозівка Канівського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-769 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Калініна, с. Копіювата Канівського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-770 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Дружба", с. Степанці Канівського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-771 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Таганча Канівського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-772 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Грищинці Канівського району Черкаської 
області .......................  

ф. П-773 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Трощин Корсунь-Шевченківського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-774 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Леніна, м. Канів Черкаської області ..................................   

ф. П-775 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Ленінський шлях", с. Яблунів Канівського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-776 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Червона зірка", с. Лазірці Канівського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-777 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Більшовик", с. Пшеничники Канівського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-778 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Зірка", с. Бересняги Канівського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-779 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. ХХ з’їзду КПРС, с. Малий Ржавець Канівського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-780 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Радянська Україна", с. Хмільна Канівського району 
Черкаської області ................................................................................................... 
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ф. П-781 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Поташня Канівського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-782 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Боженка, с. Кононча Канівського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-783 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Ватутіна, с. Горобіївка Канівського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-784 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Жовтень", с. Ковалі Канівського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-785 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Заповіт Леніна", с. Литвинець Канівського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-786 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Зоря комунізму", с. Синявка Канівського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-787 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім.Федоренка, с. Мельники Канівського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-788 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Хлібороб", с. Пищальники Канівського району Київської області    

ф. П-789 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Хрущова, с. Павлівка Канівського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-790 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Чапаєва, с. Потапці Канівського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-791 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Зоря комунізму", с. Михайлівка Канівського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-792 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Бобриця Канівського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-793 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Комсомолу, с. Григорівка Канівського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-794 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Ленінська Іскра", с. Іваньків Канівського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-795 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Курилівка Канівського району Черкаської 
області ......................................................................................................................   

ф. П-796 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. ХХП з’їзду КПРС, с. Попівка Корсунь-Шевченківського 
району Черкаської області ......................................................................................  

ф. П-799 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Черниші Канівського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-800 Первинна організація  Комуністичної партії України Бобрицького 
професійно-технічного училища № 7, с. Бобриця Канівського району 
Черкаської області ..................................................................................................  

ф. П-802 Первинна організація  Комуністичної партії України Степанецького 
сільського професійно-технічного училища № 5, с. Степанці Канівського 
району Черкаської області ......................................................................................   

ф. П-803 Первинна організація  Комуністичної партії України Канівської середньої 
школи ім. Шевченка, м. Канів Черкаської області .............................................. 
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ф. П-807 Первинна організація  Комуністичної партії України Канівського міського 
виконавчого комітету, м. Канів Черкаської області ............................................ 

ф. П-811 Первинна організація  Комуністичної партії України Канівської районної 
лікарні, м. Канів Черкаської області ...................................................................... 

ф. П-812 Первинна організація  Комуністичної партії України Канівського районного 
виконавчого комітету, м. Канів Черкаської області ............................................  

ф. П-813 Первинна організація  Комуністичної партії України Канівського районного 
комітету партії, м. Канів Черкаської області ........................................................ 

ф. П-816 Первинна організація  Комуністичної партії України Канівського районного 
відділу МВС, м. Канів Черкаської області ............................................................ 

ф. П-821 Первинна організація  Комуністичної партії України Канівського районного 
управління сільського господарства, м. Канів Черкаської області .................... 

ф. П-825 Катеринопільський районний комітет Компартії України, смт. Катеринопіль 
Катеринопільського району Черкаської області ..................................................  

ф. П-827 Первинна організація  Комуністичної партії України служби руху станції 
Звенигородка, ст. Звенигородка Катеринопільського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-828 Первинна організація  Комуністичної партії України 8-ї дистанції путі 
станції Звенигородка, ст. Звенигородка Катеринопільського району 
Черкаської області ...................................................................................................   

ф. П-830 Первинна організація  Комуністичної партії України Катеринопільського 
дослідного ремонтно-технічного заводу, смт. Катеринопіль 
Катеринопільського району Черкаської області .................................................. 

ф. П-832 Первинна організація  Комуністичної партії України Катеринопільського 
районного об'єднання "Сільгосптехніка", смт. Катеринопіль 
Катеринопільського району Черкаської області ..................................................  

ф. П-834 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Суворова, с. Петраківка Катеринопільського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-835 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "40-річчя Компартії України", с. Колодисте 
Катеринопільського району Черкаської області .................................................. 

ф. П-836 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Фрунзе, с. Розсохуватка Катеринопільського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-837 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Калініна, с. Бродецьке Катеринопільського району 
Черкаської області ...................................................................................................   

ф. П-838 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Пархоменка, с. Піщана  Катеринопільського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-839 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Вербовець Катеринопільського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-840 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Комінтерн", с. Гуляйполе Катеринопільського району 
Черкаської області ...................................................................................................   

ф. П-841 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Леніна, смт. Катеринопіль Катеринопільського району 
Черкаської області ...................................................................................................   

ф. П-842 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Правда", с. Ямпіль Катеринопільського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-843 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Потоки Катеринопільського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-844 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Україна", с. Лоташеве Тальнівського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 
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ф. П-845 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Росія", с. Лисича Балка Катеринопільського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-846 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Революційний шлях", с. Радчиха Катеринопільського 
району Черкаської області ......................................................................................  

ф. П-847 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Свердлова, смт. Єрки  Катеринопільського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-848 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Чапаєва, с. Кайтанівка Катеринопільського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-849 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Дружба", смт. Катеринопіль Катеринопільського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-850 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Перемога", с. Новоселиця Катеринопільського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-851 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Україна", с. Пальчик Катеринопільського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-852 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Фрунзе, с. Шостакове Катеринопільського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-853 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Ватутіна, с. Гончариха Катеринопільського району 
Черкаської області ...................................................................................................   

ф. П-855 Первинна організація  Комуністичної партії України Єрківської середньої 
школи, смт. Єрки Катеринопільського району Черкаської області ...................  

ф. П-856 Первинна організація  Комуністичної партії України Катеринопільської 
середньої школи, смт. Катеринопіль Катеринопільського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-857 Первинна організація  Комуністичної партії України Катеринопільської 
районної лікарні, смт. Катеринопіль Катеринопільського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-858 Первинна організація  Комуністичної партії України Катеринопільської 
районної Ради депутатів трудящих, смт. Катеринопіль Катеринопільського 
району Черкаської області ...................................................................................... 

ф. П-859 Первинна організація  Комуністичної партії України Катеринопільського 
районного комітету Компартії України, смт. Катеринопіль 
Катеринопільського району Черкаської області ..................................................  

ф. П-864 Корсунь-Шевченківський районний комітет Компартії України, м. Корсунь-
Шевченківський Черкаської області .....................................................................  

ф. П-865 Первинна організація  Комуністичної партії України Корсунь-
Шевченківського механічного заводу, м. Корсунь-Шевченківський 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-866 Первинна організація  Комуністичної партії України Набутівського 
цукрового заводу, с. Набутів Корсунь-Шевченківського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-867 Первинна організація  Комуністичної партії України Селищанського 
цукрового заводу, с. Селище Корсунь-Шевченківського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-868 Первинна організація  Комуністичної партії України Корсунь-
Шевченківського станкобудівельного заводу ім. Б. Хмельницького, м. 
Корсунь-Шевченківський Черкаської області ...................................................... 

ф. П-872 Первинна організація  Комуністичної партії України Стеблівскої прядильно-
ткацької фабрики, с. Стеблів Корсунь-Шевченківського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  
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ф. П-873 Первинна організація  Комуністичної партії України Корсунь-
Шевченківської швейної фабрики, м. Корсунь-Шевченківський Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-879 Первинна організація  Комуністичної партії України 8-ї дистанції колії 
станції Корсунь, м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області ....................  

ф. П-881 Первинна організація  Комуністичної партії України Корсунь-
Шевченківського пасажирського автопідприємства № 23122, м. Корсунь-
Шевченківський Черкаської області ..................................................................... 

ф. П-882 Первинна організація  Комуністичної партії України Корсунь-
Шевченківського районного відділення "Сільгосптехніка", м. Корсунь-
Шевченківський Черкаської області ..................................................................... 

ф. П-884 Первинна організація  Комуністичної партії України Корсунь-
Шевченківського ремонтно-механічного заводу, м. Корсунь-
Шевченківський Черкаської області ..................................................................... 

ф. П-886 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Б.Хмельницького, с. Виграїв Корсунь-Шевченківського 
району Черкаської області ......................................................................................  

ф. П-887 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Пархоменка, с. Кичинці Корсунь-Шевченківського 
району Черкаської області ......................................................................................   

ф. П-888 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Орджонікідзе, с. Квітки Корсунь-Шевченківського 
району Черкаської області ...................................................................................... 

ф. П-889 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Карла Маркса, с. Переможинці Корсунь-
Шевченківського району Черкаської області ....................................................... 

ф. П-890 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Ворошилова, с. Нова Буда Корсунь-Шевченківського 
району Черкаської області ...................................................................................... 

ф. П-891 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Друга п’ятирічка" с. Квітки Корсунь-Шевченківського району 
Київської області ..................................................................................................... 

ф. П-892 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Горького, с. Дацьки Корсунь-Шевченківського району 
Київської області .....................................................................................................    

ф. П-893 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Горького, с. Скрипчинці Корсунь-Шевченківського 
району Черкаської області ......................................................................................  

ф. П-894 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Димитрова, с. Сухини Корсунь-Шевченківського 
району Черкаської області ......................................................................................  

ф. П-895 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Селище Корсунь-Шевченківського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-896 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Жданова, с. Деренковець Корсунь-Шевченківського 
району Черкаської області ......................................................................................  

ф. П-897 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Жовтень", с. Кошмак Корсунь-Шевченківського району 
Київської області ..................................................................................................... 

ф. П-898 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Щербакова, с. Миколаївка Корсунь-Шевченківського 
району Черкаської області ...................................................................................... 

ф. П-899 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Україна", с. Кошмак Корсунь-Шевченківського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-900 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Ситники Корсунь-Шевченківського району 
Черкаської області ...................................................................................................   
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ф. П-901 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Правда", с. Сотники Корсунь-Шевченківського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-902 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Калініна, с. Петрушки Корсунь-Шевченківського 
району Черкаської області ...................................................................................... 

ф. П-903 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Маяк", с. Нетеребка Корсунь-Шевченківського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-904 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Комунар", с. Черепин Корсунь-Шевченківського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-906 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Ленінським шляхом", с. Гарбузин Корсунь-
Шевченківського району Черкаської області ....................................................... 

ф. П-907 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Дружба", с. Пішки Корсунь-Шевченківського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-908 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім.Горького, с. Сидорівка Корсунь-Шевченківського 
району Черкаської області ...................................................................................... 

ф. П-909 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Мічуріна, с. Комарівка Корсунь-Шевченківського 
району Черкаської області ...................................................................................... 

ф. П-910 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Дзержинського, с. Шендерівка Корсунь-
Шевченківського району Черкаської області ....................................................... 

ф. П-912 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Перше Травня", с. Склименці Корсунь-Шевченківського 
району Черкаської області ...................................................................................... 

ф. П-913 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Перше Травня", с. Тараща Корсунь-Шевченківського 
району Черкаської області ......................................................................................  

ф. П-914 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Праця", с. Завадівка Корсунь-Шевченківського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-915 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. газети "Правда", с. Сахнівка Корсунь-Шевченківського 
району Черкаської області ......................................................................................  

ф. П-916 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Слава", с. Драбівка Корсунь-Шевченківського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-917 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Радянська думка", с. Комарівка Корсунь-Шевченківського 
району Київської області ........................................................................................   

ф. П-918 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Зоря", м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області ......  

ф. П-919 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Росія", с. Бровахи Корсунь-Шевченківського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-920 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Хрущова, с. Дацьки Корсунь-Шевченківського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-921 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Хрущова, с. Яблунівка Корсунь-Шевченківського району 
Київської області .....................................................................................................  

ф. П-922 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Чапаєва, с. Стеблів Корсунь-Шевченківського району 
Черкаської області ................................................................................................... 
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ф. П-923 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Червона нива", с. Ташлик Корсунь-Шевченківського району 
Київської області ..................................................................................................... 

ф. П-924 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Червона зірка", с. Саморідня Корсунь-Шевченківського району 
Київської області .....................................................................................................  

ф. П-925 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Родіна", с. Заріччя Корсунь-Шевченківського району 
Черкаської області ...................................................................................................   

ф. П-926 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Шлях до комуни", с. Виграїв Корсунь-Шевченківського району 
Київської області .....................................................................................................  

ф. П-927 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Шлях до комунізму", с. Стеблів Корсунь-
Шевченківського району Черкаської області ....................................................... 

ф. П-929 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Щорса, с. Завадівка Корсунь-Шевченківського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-931 Первинна організація  Комуністичної партії України Корсунь-
Шевченківського педагогічного училища, м. Корсунь-Шевченківський 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-932 Первинна організація  Комуністичної партії України Корсунь-
Шевченківського сільського професійно-технічного училища (СПТУ) № 3, 
с. Гарбузин Корсунь-Шевченківського району Черкаської області .................. 

ф. П-933 Первинна організація  Комуністичної партії України Стеблівського 
професійно-технічного училища № 9, с. Стеблів Корсунь-Шевченківського 
району Черкаської області ...................................................................................... 

ф. П-936 Первинна організація  Комуністичної партії України Корсунь-
Шевченківської середньої школи № 1, м. Корсунь-Шевченківський 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-939 Первинна організація  Комуністичної партії України Корсунь-
Шевченківської районної лікарні, м. Корсунь-Шевченківський Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-942 Первинна організація  Комуністичної партії України Корсунь-
Шевченківської районної Ради депутатів трудящих, м. Корсунь-
Шевченківський Черкаської області .....................................................................  

ф. П-945 Первинна організація  Комуністичної партії України Корсунь-
Шевченківського районного виконавчого комітету, м. Корсунь-
Шевченківський Черкаської області .....................................................................   

ф. П-946 Первинна організація  Комуністичної партії України Корсунь-
Шевченківського районного комітету Компартії України, м. Корсунь-
Шевченківський Черкаської області ..................................................................... 

ф. П-947 Первинна організація  Комуністичної партії України Корсунь-
Шевченківського районного відділу культури, м. Корсунь-Шевченківський 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-950 Первинна організація  Комуністичної партії України Корсунь-
Шевченківської районної спілки споживчих товариств, м. Корсунь-
Шевченківський Черкаської області .....................................................................  

ф. П-956 Ладижинський районний комітет Компартії України, с. Ладижинка 
Уманського району Черкаської області ................................................................ 

ф. П-957 Первинна організація  Комуністичної партії України Рижавського цукрового 
заводу, с. Рижавка Уманського району Черкаської області ................................ 

ф. П-960 Первинна організація  Комуністичної партії України Кузьмино-Гребельської 
машинно-тракторної станції (МТС), с. Кузьмина Гребля Ладижинського 
району Черкаської області ......................................................................................   

ф. П-961 Первинна організація  Комуністичної партії України Рижавського цукрового 
комбінату, с. Рижавка Уманського району Черкаської області ..........................  
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ф. П-962 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Ятрань", с. Томашівка Уманського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-963 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Щорса с. Ятранівка Уманського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-964 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Жовтневої революції, с. Посухівка Уманського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-965 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Пархоменка, с. Ладижинка Уманського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-966 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Карла Маркса, с. Рижавка Уманського району 
Черкаської області ...................................................................................................   

ф. П-967 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Димитрова, с. Юрківка Уманського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-968 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Горького, с. Ропотуха Уманського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-969 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Дзержинського, с. Антонівка Уманського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-970 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Маленкова, с. Ладижинка Ладижинського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-971 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Маяк", с. Осітна Христинівського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-972 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Фрунзе, с. Черповоди Уманського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-973 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Новий світ", с. Городниця Уманського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-974 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Прапор комунізму", с. Фурманка Уманського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-975 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Синиця Христинівського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-976 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Суворова, с. Громи Уманського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-977 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Україна", с. Текуча Уманського району Черкаської області  

ф. П-978 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Зоря комунізму", с. Кузьмина Гребля Христинівського 
району Черкаської області ......................................................................................  

ф. П-979 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Енгельса, с. Степківка Уманського районуЧеркаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-980 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Максимівка Уманського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-981 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Колодисте Уманського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 
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ф. П-982 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Котовського, с. Коржова Слобода Ладижинського 
району Черкаської області ...................................................................................... 

ф. П-992 Лисянський районний комітет Компартії України, смт. Лисянка Лисянського 
району Черкаської області ...................................................................................... 

ф. П-993 Первинна організація  Комуністичної партії України Бужанського цукрового 
заводу, с. Бужанка Лисянського району Черкаської області .............................. 

ф. П-994 Первинна організація  Комуністичної партії України Почапинського 
цукрового заводу, с. Почапинці Лисянського району Черкаської області ........ 

ф. П-995 Первинна організація  Комуністичної партії України Лисянського 
автопідприємства  № 23040, смт. Лисянка Лисянського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-996 Первинна організація  Комуністичної партії України Виноградського 
відділення "Сільгосптехніка", с. Виноград Лисянського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-997 Первинна організація  Комуністичної партії України Лисянського районного 
відділення "Сільгосптехніка", смт. Лисянка Лисянського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-998 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Авангард", с. Кам’яний Брід Лисянського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-999 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Щорса, с. Смільчинці Лисянського району Черкаської 
області ......................................................................................................................   

ф. П-1000 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Більшовик", с. Будище Лисянського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1001 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Перемога", с. Погибляк Лисянського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1002 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Крупської, с. Журжинці Лисянського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1003 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Димитрова, с. Верещаки Лисянського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1004 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Черняховського, с. Бужанка Лисянського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1005 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Друга п'ятирічка", с. Смільчинці Лисянського району Київської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1006 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "20-річчя Жовтня", с. Франківка Лисянського району Київської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1007 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Жданова, с. Боярка Лисянського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1008 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Калініна, с. Порадівка Лисянського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1009 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Семенівка Лисянського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1010 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Україна", с. Виноград Лисянського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1011 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Комунар", с. Дашуківка Лисянського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 
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ф. П-1012 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Комінтерн", с. Федюківка Лисянського району Київської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1013 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Куйбишева, с. Хижинці Лисянського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1014 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Литвинова, с. Босівка Лисянського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1015 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Федюківка Лисянського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1016 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Дзержинського, с. Вотилівка Лисянського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1017 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Нове життя", с. Жовтень Лисянського району Київської області 
....................  

ф. П-1018 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Нове життя", с. Журжинці Лисянського району Київської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1019 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Нове будівництво", с. Лисянка Лисянського району Київської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1020 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. "Першого Травня", с. Жаб’янка Лисянського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1021 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. "Першого травня", с. Чаплинка Лисянського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1022 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Перше Травня", с. Шестеринці Лисянського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1023 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Зоря комунізму", с. Ріпки Лисянського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1024 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Яблунівка Лисянського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1025 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Суворова, с. Ріпки Лисянського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1026 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Сталіна, с. Шушківка Лисянського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1027 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Чкалова, с. Петрівська Гута Лисянського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1028 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Чапаєва, смт. Лисянка Лисянського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1029 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Україна", с. Виноград Лисянського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1030 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Хлібороб", с. Виноград Лисянського району Київської області 
....................................................................................................................................  

ф. П-1031 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Хлібороб", с. Дібрівка Лисянського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  
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ф. П-1032 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Хлібороб", с. Ганжалівка Лисянського району Київської області  

ф. П-1034 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Червона зірка", с. Орли Лисянського району Київської області ... 

ф. П-1035 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Червоний лан", с. Товсті Роги Лисянського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1036 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Червоний промінь", с. Чеснівка Лисянського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1037 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Б.Хмельницького, с. Почапинці Лисянського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1038 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Шевченка, смт. Лисянка Лисянського району 
Черкаської області ...................................................................................................   

ф. П-1039 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Писарівка Лисянського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1040 Первинна організація  Комуністичної партії України Лисянської середньої 
школи, смт. Лисянка Лисянського району Черкаської області ..........................  

ф. П-1065 Первинна організація  Комуністичної партії України Лисянської районної 
лікарні, смт. Лисянка Лисянського району Черкаської області ......................   

ф. П-1067 Первинна організація  Комуністичної партії України Лисянського районного 
виконавчого комітету, смт. Лисянка Лисянського району Черкаської області   

ф. П-1068 Первинна організація  Комуністичної партії України Лисянського районного 
комітету Компартії України, смт. Лисянка Лисянського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1077 Маньківський районний комітет Компартії України, смт. Маньківка 
Маньківського району Черкаської області ........................................................... 

ф. П-1078 Первинна організація  Комуністичної партії України Іваньківського 
спиртового комбінату, с. Іваньки Маньківського району Черкаської області .. 

ф. П-1079 Первинна організація  Комуністичної партії України Іваньківського 
цукрового комбінату, с. Іваньки Маньківського району Черкаської області ....  

ф. П-1080 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "За краще життя", с. Жолудькове Маньківського району 
Київської області .....................................................................................................  

ф. П-1085 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Андре-Марті, с. Іваньки Маньківського району Київської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1086 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Близнюка, с. Вікторівка Маньківського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1087 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Зоря", с. Мала Маньківка Маньківського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1088 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Горького, с. Добра Жашківського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1089 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Карла Маркса, с. Кищенці Маньківського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1090 Первиннаорганізація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Росія", смт. Маньківка Маньківського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1091 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Кірова, смт. Маньківка Маньківського району 
Черкаської області ................................................................................................... 
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ф. П-1092 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Дзержинського, с. Харківка Маньківського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1093 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Комунар", с. Хижня Жашківського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1094 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Правда", с. Хижня Маньківського району Київської області ........ 

ф. П-1095 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Дружба", с. Молодецьке Маньківського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1096 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Росія", смт. Маньківка Маньківського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1097 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Красноставка Маньківського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1098 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Радянська Україна", с. Соколівка  Жашківського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1099 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Молотова, с. Хижня Маньківського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1100 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Нове життя", с. Нестерівка Маньківського району Київської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1101 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) “Нове життя”, с. Роги Маньківського району Київської області .... 

ф. П-1102 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Нове життя", с. Хижня Маньківського району Київської області .  

ф. П-1103 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Оборона Країни Рад", с. Соколівка Маньківського району 
Київської області ..................................................................................................... 

ф. П-1104 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Правда", с. Зелений Ріг Жашківського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1105 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Перемога", с. Полковниче Маньківського району Київської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1106 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Перемога", с. Паланочка Маньківського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1107 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Калініна, с. Безпечна Жашківського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1108 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Політвідділу, с. Нестерівка Маньківського району Київської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1109 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Праця", с. Молодецьке Маньківського району Київської області . 

ф. П-1110 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Зоря комунізму", с. Дзензелівка Маньківського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1111 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Островського, с. Іваньки Маньківського району 
Черкаської області ...................................................................................................   

ф. П-1112 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. ХХІІ з’їзду КПРС, с. Молодецьке Маньківського району 
Черкаської області ...................................................................................................   
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ф. П-1113 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Франка, с. Подібна Маньківського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1114 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Мічуріна, с. Нестерівка Маньківського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1115 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Прогрес", с. Роги Маньківського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1118 Первинна організація  Комуністичної партії України Маньківської середньої 
школи, смт. Маньківка Маньківського району Черкаської області ...................  

ф. П-1120 Первинна організація  Комуністичної партії України Маньківської районної 
лікарні, смт. Маньківка Маньківського району Черкаської області ..................  

ф. П-1122 Первинна організація  Комуністичної партії України Маньківського 
районного виконавчого комітету, смт. Маньківка Маньківського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1123 Первинна організація  Комуністичної партії України Маньківського 
районного комітету Компартії України, смт. Маньківка Маньківського 
району Черкаської області ......................................................................................  

ф. П-1132 Монастирищенський районний комітет Компартії України, м. Монастирище 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1134 Первинна організація  Комуністичної партії України Монастирищенського 
спиртового заводу, смт. Монастирище Монастирищенського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1135 Первинна організація  Комуністичної партії України Монастирищенського 
цукрового комбінату, смт. Монастирище Монастирищенського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1136 Первинна організація  Комуністичної партії України Цибулівського 
цукрового комбінату, с. Цибулів Монастирищенського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1141 Первинна організація  Комуністичної партії України Монастирищенського 
районного відділення  "Сільгосптехніка", смт. Монастирище 
Монастирищенського району Черкаської області ...............................................  

ф. П-1143 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Свердлова, с. Конельські Хутори Жашківського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1144 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Зоря", с. Владиславчик Монастирищенського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1145 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Будьонного, с. Лукашівка Монастирищенського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1146 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "8 Березня", с. Сарни Монастирищенського району Вінницької 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1147 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Дзержинського, смт. Цибулів Монастирищенського 
району Черкаської області ...................................................................................... 

ф. П-1148 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. ХХ1 з’їзду КПРС, с. Княжики Монастирищенського 
району Черкаської області ......................................................................................  

ф. П-1149 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Слава", с. Нове Місто Монастирищенського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1151 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Заповіт Леніна", с. Халаїдове Монастирищенського 
району Черкаської області ......................................................................................  



36 

 

ф. П-1152 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Чапаєва, с. Івахни Монастирищенського району 
Черкаської області ...................................................................................................   

ф. П-1153 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Ілліча, с. Копіювата Монастирищенського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1154 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Пархоменка, с. Шабастівка Монастирищенського 
району Черкаської області ......................................................................................  

ф. П-1155 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Калініна, с. Лукашівка Монастирищенського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1156 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Радянська Україна", с. Дібрівка Монастирищенського 
району Черкаської області ......................................................................................  

ф. П-1157 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Коритня Монастирищенського району 
Черкаської області ...................................................................................................   

ф. П-1158 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Куйбишева, с. Летичівка Монастирищенського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1159 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Червоний комунар", с. Новосілка Монастирищенського 
району Черкаської області ......................................................................................  

ф. П-1160 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Колос", с. Шабастівка Монастирищенського району Вінницької 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1161 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Крупської, с. Сарни Монастирищенського району Вінницької 
області ......................................................................................................................   

ф. П-1162 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Шарнопіль Монастирищенського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1163 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Ленінського комсомолу, с. Тарнава 
Монастирищенського району Черкаської області ............................................... 

ф. П-1164 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Пархоменка, с. Половинчик Монастирищенського 
району Черкаської області ...................................................................................... 

ф. П-1165 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. 40-річчя Жовтня, с. Теолин Монастирищенського 
району Черкаської області ......................................................................................  

ф. П-1167 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу)  "Перше Травня", с. Долинка Христинівського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1168 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Попудня Монастирищенського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1169 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Перша п’ятирічка", с. Петрівка Монастирищенського 
району Черкаської області ......................................................................................  

ф. П-1170 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Прогрес", с. Леськове Монастирищенського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1171 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Іскра", с. Степівка Монастирищенського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1172 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "50-річчя Жовтня", с. Сарни Монастирищенського району 
Черкаської області ...................................................................................................  
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ф. П-1173 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Щорса, с. Терлиця Монастирищенського району 
Черкаської області ...................................................................................................   

ф. П-1174 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Пам’ять Леніна", с. Цибулів Монастирищенського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1175 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. ІІІ-го Інтернаціоналу, с. Цибулів Монастирищенського 
району Черкаської області ...................................................................................... 

ф. П-1176 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Фрунзе, с. Княжа Криниця Монастирищенського 
району Черкаської області ......................................................................................  

ф. П-1177 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Хвиля Жовтня", с. Коритня Монастирищенського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1178 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Мічуріна, с. Бачкурине Монастирищенського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1179 Первинна організація  Комуністичної партії України Монастирищенського 
машинобудівного заводу, смт. Монастирище Монастирищенського району 
Черкаської області ...................................................................................................   

ф. П-1180 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Челюскінців, с. Коритня Монастирищенського району 
Вінницької області .................................................................................................. 

ф. П-1181 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Червоний шлях", с. Гребля Монастирищенського району 
Вінницької області .................................................................................................. 

ф. П-1182 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Червоний комунар", с. Новосілка Монастирищенського 
району Черкаської області ......................................................................................  

ф. П-1183 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Червоний шлях", с. Сатанівка Монастирищенського району 
Вінницької області ..................................................................................................  

ф. П-1184 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Червона Україна", с. Тарнава Монастирищенського району 
Вінницької області .................................................................................................. 

ф. П-1185 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Червона зірка", с. Конельська Попівка 
Монастирищенського району Черкаської області ...............................................  

ф. П-1186 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Чкалова, с. Матвіївка Монастирищенського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1187 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Шлях колгоспника", с. Чапаєвка Монастирищенського 
району Черкаської області ......................................................................................   

ф. П-1188 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Карла Маркса, с. Аврамівка Монастирищенського 
району Черкаської області ...................................................................................... 

ф. П-1190 Первинна територіальна організація  Комуністичної партії України с. Нове 
Місто Монастирищенського району Вінницької області ....................................  

ф. П-1191 Первинна територіальна організація  Комуністичної партії України с. Сарни 
Монастирищенського району Вінницької області ............................................... 

ф. П-1192 Первинна територіальна організація  Комуністичної партії України с. 
Цибулів Монастирищенського району Черкаської області .............................. 

ф. П-1193 Первинна організація  Комуністичної партії України Монастирищенської 
середньої школи, смт. Монастирище Монастирищенського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1196 Первинна організація  Комуністичної партії України Монастирищенської 
районної лікарні, смт. Монастирище Монастирищенського району 
Черкаської області ................................................................................................... 
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ф. П-1197 Первинна організація  Комуністичної партії України Монастирищенсько 
районного виконавчого комітету, смт. Монастирище Монастирищенського 
району Черкаської області ...................................................................................... 

ф. П-1198 Первинна організація  Комуністичної партії України Монастирищенського 
районного комітету Компартії України, смт. Монастирище 
Монастирищенського району Черкаської області ............................................... 

ф. П-1200 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. ХХ партз’їзду, с. Залізнячка Катеринопільського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1204 Первинна організація  Комуністичної партії України Монастирищенського 
районного управління сільського господарства, м. Монастирище Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1208 Мокро-Калигірський районний комітет Компартії України, с. Мокра 
Калигірка Шполянського району Черкаської області ......................................... 

ф. П-1209 Первинна організація  Комуністичної партії України Ярошівського 
цукрового комбінату, с. Ярошівка Катеринопільського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1210 Первинна організація  Комуністичної партії України Мокрокалигірського 
відділення "Сільгосптехніка", с. Мокра Калигірка Катеринопільського 
району Черкаської області ......................................................................................  

ф. П-1211 Первинна організація  Комуністичної партії України Ярошівського 
цукрового радгоспу, с. Ярошівка Катеринопільського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1212 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Більшовик", с. Мокра Калигірка Катеринопільського 
району Черкаської області ...................................................................................... 

ф. П-1213 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Жовтень", с. Кавунівка Шполянського району Черкаської 
області ......................................................................................................................   

ф. П-1214 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Калініна, с. Ярославка Шполянського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1215 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Дружба", с. Антонівка Шполянського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1216 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Дзержинського, с. Єлизаветка Катеринопільського 
району Черкаської області ......................................................................................  

ф. П-1217 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Куйбишева, с. Вікнине Катеринопільського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1218 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Шлях до комунізму", с. Ступичне Катеринопільського 
району Черкаської області ......................................................................................  

ф. П-1219 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Перше Травня", с. Киселівка Катеринопільського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1220 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Червоний Жовтень", с. Веселий Кут Шполянського 
району Черкаської області ...................................................................................... 

ф. П-1221 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "13-років Жовтня", с. Коротине Шполянського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1222 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Авангард", с. Соболівка Шполянського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1223 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Шлях Ілліча", с. Суха Калигірка Катеринопільського 
району Черкаської області ...................................................................................... 
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ф. П-1224 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Шлях Леніна", с. Ярошівка Шполянського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1235 Вільшанський районний комітет Компартії України, с. Вільшана 
Городищенського району Черкаської області ......................................................  

ф. П-1236 Первинна організація  Комуністичної партії України Вільшанського 
цукрового комбінату, смт. Вільшана Городищенського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1237 Первинна організація  Комуністичної партії України Вільшанського 
районного  відділення "Сільгосптехніка", смт. Вільшана Городищенського 
району Черкаської області ......................................................................................   

ф. П-1238 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Більшовик", с. Товста Вільшанського району Київської області ..  

ф. П-1239 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Жовтневої революції, с. Будище Звенигородського 
району Черкаської області ...................................................................................... 

ф. П-1240 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Друга п’ятирічка", с. Моринці Вільшанського району Київської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1241 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Горького, с. Журавка Городищенського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1242 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "12-річчя Жовтня", с. Сегединці Вільшанського району Київської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1243 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Прапор комунізму", с. Боровикове Звенигородського 
району Черкаської області ...................................................................................... 

ф. П-1244 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Перше Травня", с. Петрики Городищенського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1245 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Комінтерн", с. Воронівка Вільшанського району Київської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1246 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Комунар", с. Воронівка  Вільшанського району Черкаської 
області ......................................................................................................................   

ф. П-1247 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Комуніст", с. Топильна Вільшанського району Київської області   

ф. П-1248 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Комсомолець", с. Топильна Вільшанського району Київської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1249 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Заповіт Леніна", с. Топильна Шполянського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1250 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Леніна, с. Вербівка Вільшанського району Київської області ...  

ф. П-1251 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Росія", с. Вербівка Городищенського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1252 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Дружба", с. Пединівка Звенигородського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1253 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) “Нове життя”, с. Боровикове Вільшанського району Київської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1254 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Маяк", с. Зелена Діброва Городищенського району 
Черкаської області ...................................................................................................  
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ф. П-1255 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Прапор комунізму", с. Журавка Вільшанського району Київської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1256 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "15-річчя ВЛКСМ", с. Боровикове Вільшанського району 
Київської області .....................................................................................................  

ф. П-1257 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. 17 з’їзду ВКП(б), с. Вербівка Вільшанського району Київської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1258 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Соцшлях", смт. Вільшана Городищенського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1259 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Сталіна, с. Пединівка Вільшанського району Київської області  

ф. П-1260 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Правда", смт. Вільшана Городищенського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1261 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Третьої п’ятирічки", с. Гнилець Звенигородського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1262 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Ударник", с. Шевченкове Вільшанського району Київської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1263 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Щорса, с. Товста Городищенського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1264 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Чапаєва, с. Воронівка Городищенського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1265 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Червоний жовтень", с. Товста Вільшанського району Київської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1266 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Червоний партизан", с. Шевченкове Вільшанського району 
Київської області .....................................................................................................  

ф. П-1267 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Червоний шлях", с. Вільшана Вільшанського району Київської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1268 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Вільшана Городищенського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1269 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Батьківщина Шевченка", с. Шевченкове Звенигородського 
району Черкаської області ......................................................................................  

ф. П-1270 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Шлях  Леніна", с. Петрики Вільшанського району Київської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1271 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Шевченків край", с. Шевченкове Звенигородського 
району Черкаської області ......................................................................................  

ф. П-1273 Первинна організація  Комуністичної партії України Шевченківського 
гідромеліоративного технікуму сільського господарства, с. Шевченкове 
Звенигородського району Черкаської області ...................................................... 

ф. П-1284 Ротмистрівський районний комітет Компартії України, смт. Ротмистрівка 
Смілянського району Черкаської області .............................................................  

ф. П-1286 Первинна організація  КП (б) України  сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Більшовицькозаможний", с. Сердюківка Ротмистрівського 
району Київської області ........................................................................................  



41 

 

ф. П-1287 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Будьонного, х. Червоний Ротмистрівського району Київської 
області .....................................................................................................................  

ф. П-1288 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Заповіт Ілліча", с. Мельниківка Смілянського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1289 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Зоря комунізму", с. Ташлик Смілянського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1290 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Калініна, с. Сердюківка Смілянського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1291 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Пам’ять Леніна", с. Попівка Смілянського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1292 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Україна", с. Ротмистрівка Смілянського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1293 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Нове життя", с. Носачів Ротмистрівського району Київської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1294 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Ворошилова, с. Санжариха Смілянського району 
Черкаської області ...................................................................................................   

ф. П-1295 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Жданова, с. Ковалиха Смілянського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1296 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Пролетар Жовтня", с. Ротмистрівка Ротмистрівського району 
Київської області ..................................................................................................... 

ф. П-1297 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Правда", с. Куцівка Смілянського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1298 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Червоний колос", с. Ташлик Ротмистрівського району Київської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1299 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Червона Україна", с. Макіївка Смілянського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1300 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "14-річчя Жовтня", с. Ташлик Ротмистрівського району Київської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1301  Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Червоний передовик", с. Куцівка Ротмистрівського району 
Київської області ..................................................................................................... 

ф. П-1302 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Заповіт Ілліча", с. Носачів Смілянського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1303 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Самгородок Смілянського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1319 Смілянський районний комітет Компартії України, м. Сміла Черкаської 
області ......................................................................................................................   

ф. П-1323 Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського 
цукрового комбінату, м. Сміла Черкаської області .............................................  

ф. П-1327 Первинна організація  Комуністичної партії України артілі "Металіст", м. 
Сміла Черкаської області ........................................................................................ 

ф. П-1329 Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського 
районного об’єднання "Сільгосптехніка", м. Сміла Черкаської області ...........  
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ф. П-1330 Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського 

відгодівельного радгоспу "Смілянський", с. Мале Старосілля Смілянського 
району Черкаської області.......................................................................................    

ф. П-1331 Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського лісового 
заготівельного господарства, м. Сміла Черкаської області ................................   

ф. П-1332 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Будьонного, с. Гуляйгородок Смілянського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1333 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Ватутіна, с. Хацьки Черкаського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1334 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Ворошилова, с. Балаклія Смілянського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1335 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Друга п’ятирічка", с. Сунки Смілянського району Київської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1336 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Родіна", с. Голов’ятине Смілянського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1337 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Ілліча, с. Теклине Смілянського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1338 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Залевки Смілянського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1339 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Крупської, с. Будки Смілянського району Київської області ....  

ф. П-1340 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Комінтерн", с. Хацьки Смілянського району Київської області ...  

ф. П-1341 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Сунки Смілянського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1342 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Молотова, с. Білозір’я Смілянського району Київської області   

ф. П-1343 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Червона зірка", с. Мале Старосілля Смілянського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1344 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Новий побут", с. Миколаївка Смілянського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1345 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаської державної 
сільськогосподарської дослідної станції, с. Мале Старосілля Смілянського 
району Черкаської області ...................................................................................... 

ф. П-1346 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Політвідділ", с. Хацьки Смілянського району Київської області ..  

ф. П-1347 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Пролетар", с. Білозір’я Смілянського району Київської області ...  

ф. П-1348 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Дружба", с. Балаклія Смілянського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1349 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. ХХП з’їзду КПРС, с. Білозір’я Черкаського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1350 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Серп і молот", с. Костянтинівка Смілянського району 
Черкаської області ...................................................................................................  
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ф. П-1351 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Горького, с. Велика Яблунівка Смілянського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1352 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Чкалова, с. Тернівка Смілянського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1353 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Червона Армія", с. Дубіївка Черкаського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1354 Первинна організація  КП (б) України промислової сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Червоний промінь", с. Мале Старосілля Смілянського 
району Київської області ........................................................................................ 

ф. П-1355 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Червоний жовтень", с. Плескачівка Смілянського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1356 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Шлях до нового життя", с. Чубівка Смілянського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1357 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. ХХ1 з’ізду КПРС с. Березняки Смілянського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1366 Первинна організація  Комуністичної партії України Балакліївської 
середньої школи № 1, с. Балаклія Смілянського району Черкаської області ... 

ф. П-1371 Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського 
районного виконавчого комітету, м. Сміла Черкаської області ......................... 

ф. П-1372 Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського 
районного комітету Компартії України, м. Сміла Черкаської області ..............  

ф. П-1374 Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського міського 
відділу внутрішніх справ, м. Сміла Черкаської області ......................................  

ф. П-1379 Тальнівський районний комітет Компартії України, м. Тальне Черкаської 
області ......................................................................................................................   

ф. П-1381 Первинна організація  Комуністичної партії України Тальнівського 
щебіночного заводу, м. Тальне Черкаської області ............................................. 

ф. П-1382 Первинна організація  Комуністичної партії України Майданецького 
цукрового заводу, с. Майданецьке Тальнівського району Черкаської області .  

ф. П-1384 Первинна організація  Комуністичної партії України Тальнівського 
цукрового комбінату, м. Тальне Черкаської області ........................................... 

ф. П-1388 Первинна організація  Комуністичної партії України Тальнівського 
районного об'єднання "Сільгосптехніка", м. Тальне Черкаської області .......... 

ф. П-1389 Первинна організація  Комуністичної партії України Зарічанського 
відділення “Сільгосптехніка”, м. Тальне Черкаської області .............................  

ф. П-1390 Первинна організація  КП (б) України радгоспу "Степная", с. Степне 
Тальнівського району Київської області ...............................................................  

ф. П-1391 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Більшовик", с. Романівка Тальнівського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1392 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Будьонного, с. Зеленьків Тальнівського району Київської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1393 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Постишева, с. Шаулиха Тальнівського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1394 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Войкова, с. Майданецьке Тальнівського району Київської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1395 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Будівник комунізму", с. Білашки Тальнівського району 
Черкаської області ...................................................................................................  
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ф. П-1396 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Радянська Україна", с. Глибочок Тальнівського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1397 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "9-е січня", с. Павлівка Перша Тальнівського району Київської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1398 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Спільна нива", с. Червоне Тальнівського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1399 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Зоря", с. Кобринова Гребля Тальнівського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1400 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Жовтень", с. Довгеньке Тальнівського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1401 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Жданова, с. Антонівка Тальнівського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1402 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Зірка", с. Лащова  Тальнівського району Київської області ..........  

ф. П-1403 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Здобуток Жовтня", м. Тальне Черкаської області ................  

ф. П-1404 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Калініна, с. Папужинці Тальнівського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1405 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Павлівка Друга Тальнівського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1406 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Котовського, с. Майданецьке Тальнівського району Київської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1407 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Крупської, с. Шаулиха Тальнівського району Київської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1408 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Куйбишева, с. Чеснопіль Тальнівського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1409 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Енгельса, с. Майданецьке Тальнівського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1410 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Лащова Тальнівського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1411 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Маленкова, с. Гуляйка Тальнівського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1412 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Ленінського комсомолу, с. Веселий Кут Тальнівського 
району Черкаської області ......................................................................................  

ф. П-1413 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "ОСО", с. Глибочок Тальнівського району  Київської області .......  

ф. П-1414 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Перемога", с. Шаулиха Тальнівського району Київської області .  

ф. П-1415 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Петровського, с. Зеленьків Тальнівського району Київської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1416 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Петровського, с. Кобринове Тальнівського району Київської 
області ...................................................................................................................... 
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ф. П-1417 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Корсунка Тальнівського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1418 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Мічуріна, с. Онопріївка Тальнівського району 
Черкаської області ...................................................................................................   

ф. П-1419 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Перше Травня", с. Гордашівка Тальнівського району 
Черкаської області ...................................................................................................   

ф. П-1420 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Перше Травня", с. Мошурів Тальнівського району Київської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1421 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Росія", с. Зеленьків Тальнівського району Черкаської 
області ......................................................................................................................   

ф. П-1422 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Заповіт Леніна", с. Заліське Тальнівського району 
Черкаської області ...................................................................................................   

ф. П-1423 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Серп і молот", с. Павлівка Перша Тальнівського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1424 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Франка, с. Криві Коліна Тальнівського району 
Черкаської області ...................................................................................................   

ф. П-1425 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Хрущова, с. Соколівочка Тальнівського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1426 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Чкалова, м. Тальне Черкаської області .............................. 

ф. П-1427 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Поташ Тальнівського району Черкаської 
області ......................................................................................................................   

ф. П-1428 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Правда", с. Кобринове Тальнівського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1429 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Великий Жовтень", с. Мошурів Тальнівського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1438 Первинна організація  Комуністичної партії України Тальнівського 
будівельного технікуму, м. Тальне Черкаської області ....................................... 

ф. П-1439 Первинна організація  Комуністичної партії України Тальнівської середньої 
школи № 1, м. Тальне Черкаської області ............................................................                       

ф. П-1441 Первинна організація  Комуністичної партії України Тальнівської районної 
лікарні, м. Тальне Черкаської області ................................................................... 

ф. П-1443 Первинна організація  Комуністичної партії України Тальнівського 
комбінату хлібопродуктів, м. Тальне Черкаської області ................................... 

ф. П-1444 Первинна організація  Комуністичної партії України Тальнівської міської 
ради депутатів трудящих, м. Тальне Черкаської області .................................... 

ф. П-1446 Первинна організація  Комуністичної партії України Тальнівського 
районного виконавчого комітету, м. Тальне Черкаської області ....................... 

ф. П-1447 Первинна організація  Комуністичної партії України Тальнівського 
районного комітету Компартії України, м. Тальне Черкаської області ............  

ф. П-1458 Уманський районний комітет Компартії України, м. Умань Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1460 Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського 
плодоовочевого комбінату, м. Умань Черкаської області .................................. 

ф. П-1466 Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського районного 
об’єднання "Сільгосптехніка", м. Умань Черкаської області ............................. 

ф. П-1467 Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського лісового 
заготівельного господарства, м. Умань Черкаської області ............................... 
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ф. П-1468 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Горького, с. Пугачівка Уманського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1469 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Кутузова, с. Старі Бабани Уманського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1470 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Кірова, м.Умань Київської області .................................... 

ф. П-1471 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Комінтерн", с. Кочубіївка Уманського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1472 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Колос", с. Яроватка Уманського району Київської області ...........  

ф. П-1473 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Кочержинці Уманського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1474 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Пам’яті Леніна", с. Краснопілка Уманського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1475 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Ілліча, с. Гереженівка Уманського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1476 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Нове життя", с. Городецьке Уманського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1477 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Дзержинського, с. Піковець Уманського району 
Черкаської області ...................................................................................................   

ф. П-1478 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Калініна, с. Паланка Уманського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1479 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. ХХІІ з’їзду КПРС, с. Дмитрушки Уманського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1480 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Постишева, с. Берестовець Уманського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1481 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Котовського, с. Полянецьке Уманського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1482 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Іванівка Уманського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1483 Первинна організація  Комуністичної партії України учбового господарства 
"Родниківка" Уманського сільськогосподарського інституту, с. Родниківка 
Уманського району Черкаської області ................................................................  

ф. П-1484 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Іскра", с. Собківка Уманського району Черкаської області    

ф. П-1487 Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського елеватора 
хлібопродуктів, м. Умань Черкаської області ...................................................... 

ф. П-1488 Первинна організація  Комуністичної партії України  Уманського районного 
виконавчого комітету депутатів трудящих, м. Умань Черкаської області ........ 

ф. П-1489 Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського районного 
комітету Компартії України, м. Умань Черкаської області ................................ 

ф. П-1490 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Комунар", с. Кочержинці Уманського району Київської області .  

ф. П-1498 Христинівський районний комітет Компартії України, м. Христинівка 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1499 Первинна організація  Комуністичної партії України Верхняцького 
цукрового заводу, с. Верхнячка Христинівського району Черкаської області . 
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ф. П-1501 Первинна організація  Комуністичної партії України паровозного депо ст. 
Христинівка, м. Христинівка Черкаської області ................................................ 

ф. П-1504 Первинна організація  Комуністичної партії України 5-ї дистанції путі 
станції Христинівка, м. Христинівка Черкаської області ...................................  

ф. П-1508 Первинна організація  Комуністичної партії України хлібної бази № 86, м. 
Христинівка  Черкаської області ...........................................................................  

ф. П-1510 Первинна організація  Комуністичної партії України станції Христинівка, м. 
Христинівка Черкаської області ............................................................................  

ф. П-1511 Первинна організація  Комуністичної партії України вузлового партійного 
комітету станції Христинівка, м. Христинівка Черкаської області ...................  

ф. П-1513 Первинна організація  Комуністичної партії України вагонного депо  станції 
Христинівка, м. Христинівка Черкаської області ................................................ 

ф. П-1517 Первинна організація  Комуністичної партії України Христинівської 
середньої школи № 1, м. Христинівка Черкаської області ................................. 

ф. П-1519 Первинна організація  Комуністичної партії України Сичівської машинно-
тракторної станції (МТС), с. Сичівка Христинівського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1520 Первинна організація  Комуністичної партії України Христинівського 
районного об’єднання "Сільгосптехніка", м. Христинівка Черкаської області   

ф. П-1521 Первинна організація  Комуністичної партії України Верхняцького елітно-
насінневого радгоспу, смт. Верхнячка Христинівського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1522 Первинна організація  Комуністичної партії України Верхняцької дослідно-

селекційної станції, с. Верхнячка Христинівського району Черкаської 

області ...................................................................................................................... 

ф. П-1523 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу "Ягубець", с. 

Ягубець Христинівського району Черкаської області ........................................ 

ф. П-1525 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Борці Жовтня", с. Ягубець Христинівського району 

Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1526 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Будьонного, с. Велика Севастянівка Христинівського 

району Черкаської області ......................................................................................  

ф. П-1527 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 

(колгоспу) "Більшовик", с. Велика Севастянівка Христинівського району 

Київської області ..................................................................................................... 

ф. П-1528 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Більшовик",  с. Вербувата Христинівського району 

Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1529 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Дружба", с. Ботвинівка Христинівського району 

Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1530 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 

(колгоспу) ім. "9-го січня", с. Чайківка Христинівського району Київської 

області ...................................................................................................................... 

ф. П-1531 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Димитрова с. Углуватка Христинівського району 

Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1532 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Колос", с. Шукайвода Христинівського району Черкаської 

області ...................................................................................................................... 

ф. П-1533 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 

(колгоспу) "Заможне життя", с. Івангород Христинівського району Київської  

області ...................................................................................................................... 
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ф. П-1534 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Промінь Ілліча", с. Івангород Христинівського району 

Черкаської області ................................................................................................... 
ф. П-1535 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Пеніжкове Христинівського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1536 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Калініна, м. Христинівка Черкаської області ................... 

ф. П-1537 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Радянська Україна", с. Заячківка Христинівського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1538 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Україна", с. Мала Севастянівка Христинівського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1539 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Комінтерн", с. Розсішки Христинівського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1540 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Куйбишева, с. Івангород Христинівського району Київської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1541 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Сичівка Христинівського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1542 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Ліщинівка Христинівського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1543 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Ленінський шлях", с. Велика Севастянівка 
Христинівського району Черкаської області ........................................................ 

ф. П-1545 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Молотова, с. Голяківка Христинівського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1546 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Дзержинського, с. Велика Севастянівка 
Христинівського району Черкаської області ........................................................ 

ф. П-1547 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Перше Травня", с. Ягубець Христинівського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1548 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. РККА, с. Велика Севастянівка Христинівського району 
Київської області ..................................................................................................... 

ф. П-1549 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Свердлова, с. Босівка Христинівського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1550 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Ватутіна, с. Богачівка Христинівського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1551 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Росія", с. Верхнячка Христинівського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1552 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Котовського, с. Орадівка Христинівського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1553 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Перемога", с. Шельпахівка Христинівського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1554 Первинна організація  КП (б) України України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Спільна праця", с. Велика Севастянівка Христинівського району 
Київської області .....................................................................................................  
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ф. П-1555 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Чапаєва, с. Ухожа Христинівського району Київської області . 

ф. П-1556 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Червона зірка", с. Талалаївка Христинівського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1558 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Іскра", с. Сичівка Христинівського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1559 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Шевченка, с. Притика Христинівського району Київської 
області ......................................................................................................................   

ф. П-1569 Первинна організація  Комуністичної партії України Христинівської 
районної спілки споживчих товариств, м. Христинівка Черкаської області ....   

ф. П-1572 Первинна організація  Комуністичної партії України Христинівського 
районного виконавчого комітету, м. Христинівка Черкаської області ..............  

ф. П-1577 Черкаський районний комітет Компартії України, м. Черкаси Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1578 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського 
маслозаводу, м. Черкаси Черкаської області ........................................................ 

ф. П-1579 Первинна організація  Комуністичної партії України Ірдинського 
торфопідприємства, смт. Ірдинь Черкаського району Черкаської області ........  

ф. П-1585 Первинна організація  Комуністичної партії України Мошенського 
відділення "Сільгосптехніка", с. Мошни Черкаського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1586 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського районного 
об’єднання "Сільгосптехніка", м. Черкаси Черкаської області .......................... 

ф. П-1595 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу 
"Укрсадвинтрест", м. Черкаси Черкаської області .............................................. 

ф. П-1596 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу 
"Укрконсервтрест", м. Черкаси Черкаської області .............................................  

ф. П-1597 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Більшовик", с. Свидівок Черкаського району Черкаської 
області ...................   

ф. П-1598 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. ВКП(б), с. Руська Поляна Черкаського району Київської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1599 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. 50-річчя Жовтня, с. Степанки Черкаського району 
Черкаської області ...................................................................................................   

ф. П-1600 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Дніпро", с. Леськи Черкаського району Черкаської області  

ф. П-1601 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "8 Березня", с. Білозір’я Черкаського району Київської області ..... 

ф. П-1602 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Б.Хмельницького, с. Хрещатик Черкаського району 
Черкаської області ...................................................................................................   

ф. П-1603 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Зоря комунізму", с. Руська Поляна Черкаського району 
Черкаської області ...................................................................................................   

ф. П-1604 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Заповіт Леніна", с. Сагунівка Черкаського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1605 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Іскра", с. Байбузи Черкаського району Черкаської області .    

ф. П-1606 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Думанці Черкаського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1607 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Кірова, с. Талдики Черкаського району Київської області 
........................................................................................................................  
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ф. П-1608 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Мошни Черкаського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1609 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Комінтерн", с. Мошни Черкаського району Київської області .....  

ф. П-1610 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Комунар", с. Білозір’я Черкаського району Київської області ......   

ф. П-1611 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Комунар", с. Сагунівка Черкаського району Черкаської 
області ......................................................................................................................     

ф. П-1612 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Крупської, с. Яснозір’я Черкаського району Черкаської 
області ......................................................................................................................   

ф. П-1613 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Червона Слобода Черкаського району 
Черкаської області ...................................................................................................   

ф. П-1614 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Леніна, с. Ломувате Черкаського району Київської області ......  

ф. П-1615 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Першого Травня, с. Хутори Черкаського району 
Черкаської області ...................................................................................................   

ф. П-1616 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Мічуріна, с. Тубільці Черкаського району Черкаської 
області ......................................................................................................................   

ф. П-1617 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Дружба", с. Червона Слобода Черкаського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1618 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Нова зоря", с. Кумейки Черкаського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1619 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Нове життя", с. Нечаївка Черкаського району Черкаської 
області ......................................................................................................................    

ф. П-1620 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "ХІ з’їзду Рад", с. Станіславчик Черкаського району Київської 
області ......................................................................................................................   

ф. П-1621 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Пам’ять Леніна", с. Вергуни Черкаського району 
Черкаської області .................................................................................................. 

ф. П-1622 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Паризької комуни, с. Руська Поляна Черкаського району 
Київської області ..................................................................................................... 

ф. П-1623 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Прогрес", с. Лозівок Черкаського району Київської області .........   

ф. П-1624 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Петровського, с. Змагайлівка Черкаського району Київської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1625 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Петровського, с. Червона Слобода Черкаського району 
Київської області ..................................................................................................... 

ф. П-1626 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Петровського, с. Березняки Черкаського району Київської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1627 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Перемога", с. Будище Черкаського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1628 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Перше Травня" с. Мошни Черкаського району Київської області  
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ф. П-1629 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Перше Травня", с. Хутори Черкаського району Київської області  

ф. П-1631 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Пролетар", с. Червона Слобода Черкаського району Київської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1632 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Сталіна, с. Вергуни Черкаського району Київської області ......  

ф. П-1633 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Маяк", с. Худяки Черкаського району Черкаської області .     

ф. П-1634 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. 17 з’їзду ВКП(б), с. Білозір'я Черкаського району Київської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1635 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Серп і молот", с. Думанці Черкаського району Київської області    

ф. П-1636 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Росія", с. Чорнявка Черкаського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1637 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Червоний партизан", с. Змагайлівка Черкаського району 
Київської області .....................................................................................................  

ф. П-1638 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Дружба", с. Мошни Черкаського району Черкаської 
області ......................................................................................................................   

ф. П-1639 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Червоний партизан", с. Первомайське Черкаського району 
Київської області .....................................................................................................   

ф. П-1640 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Червоний шлях", с. Бузуків Черкаського району Київської 
області ......................................................................................................................   

ф. П-1641 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Радянська Україна", с. Геронимівка Черкаського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1642 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Шевченка, с. Василиця Черкаського району Київської області     

ф. П-1643 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Фрунзе, с. Шелепухи Черкаського району Черкаської 
області ......................................................................................................................   

ф. П-1644 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського рибної 
сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Червона Слобода 
Черкаського району Черкаської області ...............................................................   

ф. П-1645 Первинна організація  Комуністичної партії України Білозірської середньої 
школи № 1, с. Білозір'я Черкаського району Черкаської області .......................   

ф. П-1650 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Софіївка Черкаського району Черкаської 
області ......................................................................................................................   

ф. П-1660 Первинна організація  Комуністичної партії України  виконавчого комітету 
Черкаської районної ради депутатів трудящих, м. Черкаси Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1661 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського районного 
комітету Компартії України, м. Черкаси Черкаської області ............................. 

ф. П-1664 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського міського 
відділу МВС, м. Черкаси Черкаської області .......................................................  

ф. П-1667 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаської районної 
сільськогосподарської інспекції,  м. Черкаси Черкаської області ......................  

ф. П-1669 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського районного 
суду і прокуратури, м. Черкаси Черкаської області ............................................  

ф. П-1672 Чорнобаївський районний комітет Компартії України смт. Чорнобай 
Чорнобаївського району Черкаської області ........................................................ 
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ф. П-1674 Первинна організація  Комуністичної партії України Богодухівського 
районного об’єднання "Сільгосптехніка", с. Богодухівка Чорнобаївського 
району Черкаської області ...................................................................................... 

ф. П-1675 Первинна організація  Комуністичної партії України Велико-Бурімської 
машинно-тракторної станції (МТС), с. Велика Бурімка Чорнобаївського 
району Черкаської області ...................................................................................... 

ф. П-1676 Первинна організація  Комуністичної партії України Красенівського 
бурякорадгоспу, с. Красенівка Чорнобаївського району Черкаської області ... 

ф. П-1677 Первинна організація  Комуністичної партії України племрадгоспу, с. 
Велика Бурімка Чорнобаївського району Черкаської області ............................  

ф. П-1678 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу "Комінтерн", 
с-ще Комінтерн Чорнобаївського району Черкаської області ............................ 

ф. П-1679 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу "Веселий 
Хутір", с. Веселий Хутір Чорнобаївського району Черкаської області .............  

ф. П-1680 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Андрєєва, с. Мар’янівка Чорнобаївського району Полтавської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1681 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Маяк", с. Велика Бурімка Чорнобаївського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1683 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Котовського, с. Новоселиця Чорнобаївського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1684 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Карла Маркса, смт. Чорнобай Чорнобаївського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1685 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Заповіт Леніна", с. Богодухівка Чорнобаївського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1686 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Жданова, с. Малі Канівці Чорнобаївського району 
Черкаської області ...................................................................................................   

ф. П-1687 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Заповіт Ілліча", смт. Чорнобай Чорнобаївського району 
Черкаської області ..................................................................................................  

ф. П-1688 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Богодухівка Чорнобаївського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1689 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Кірова, с. Лукашівка Чорнобаївського району Полтавської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1690 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Лукашівка Чорнобаївського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1691 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Леніна, с. Хрестителеве Чорнобаївського району Полтавської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1692 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "40-річчя Жовтня", с. Мохнач Чорнобаївського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1693 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Маяковського, с. Красенівка Чорнобаївського району 
Полтавської області .................................................................................................  

ф. П-1694 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Карла Маркса, с. Мала Бурімка Чорнобаївського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1695 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Перемога", с. Мала Бурімка Чорнобаївського району 
Черкаської області ..................................................................................................  
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ф. П-1696 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Правда", с. Франківка Чорнобаївського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1697 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. ХХІІ з’їзду КПРС, с. Хрестителеве Чорнобаївського 
району Черкаської області ...................................................................................... 

ф. П-1698 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Пам’яті Леніна", с. Нове Життя Чорнобаївського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1699 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Хвиля революції", с. Бакаєве Чорнобаївського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1700 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Суворова, смт. Чорнобай Чорнобаївського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1701 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Котовського, с. Великі Канівці Чорнобаївського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1702 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Червоний хлібороб", с. Богодухівка Чорнобаївського 
району Черкаської області ......................................................................................  

ф. П-1703 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Шлях до комунізму", с. Нове Життя Чорнобаївського 
району Черкаської області ...................................................................................... 

ф. П-1704 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Родіна", смт. Чорнобай Чорнобаївського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1710 Первинна організація  Комуністичної партії України Чорнобаївської 
середньої школи                    смт. Чорнобай Черкаської області 
.............................. . .  .  . . .  . . . .  

ф. П-1711 Первинна організація  Комуністичної партії України Чорнобаївської 
районної лікарні, смт. Чорнобай Чорнобаївського району Черкаської області  

ф. П-1712 Первинна організація  Комуністичної партії України Чорнобаївського 
районного виконавчого комітету, смт. Чорнобай Чорнобаївського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1713 Первинна організація  Комуністичної партії України Чорнобаївського 
районного комітету Компартії України, смт. Чорнобай Чорнобаївського 
району Черкаської області ......................................................................................  

ф. П-1721 Чигиринський районний комітет Компартії України, м. Чигирин Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1728 Первинна організація  Комуністичної партії України Медведівської 
машинно-тракторної станції (МТС), с. Медведівка Чигиринського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1729 Первинна організація  Комуністичної партії України Чигиринського 
районного об’єднання "Сільгосптехніка", м. Чигирин Черкаської області ......   

ф. П-1733 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Більшовицький сигнал", с. Галаганівка Чигиринського району 
Кіровоградської області .......................................................................................... 

ф. П-1734 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Дружба", с. Боровиця Чигиринського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1735 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Будьонного, с. Головківка Чигиринського району 
Кіровоградської області .......................................................................................... 

ф. П-1736 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Перемога", с. Вершаці Чигиринського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1737 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Мічуріна, с. Івківці Чигиринського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  
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ф. П-1738 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Ворошилова, с. Стецівка Чигиринського району 
Кіровоградської області ..........................................................................................   

ф. П-1739 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Прапор комунізму", с. Рацеве Чигиринського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1741 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. 18 партз’їзду ВКП(б), с. Гущівка Чигиринського району 
Кіровоградської області ..........................................................................................  

ф. П-1742 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Зоря", с. Топилівка Чигиринського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1743 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Горького, с. Івківці Чигиринського району Кіровоградської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1744 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Димитрова, с. Деменці Чигиринського району 
Кіровоградської області ..........................................................................................  

ф. П-1745 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Жданова, с. Калантаїв Чигиринського району Кіровоградської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1746 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Жданова, с. Стецівка Чигиринського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1748 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Крупської, с. Мельники Чигиринського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1749 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Слава", с. Худоліївка Чигиринського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1750 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Калініна, с. Мудрівка Чигиринського району Кіровоградської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1751 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Калініна, с. Галаганівка Чигиринського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1752 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Зам’ятниця Чигиринського району Черкаської 
області ......................................................................................................................   

ф. П-1753 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "КІМ", с. Адамівка Чигиринського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1754 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Карла Маркса, с. Красносілля Чигиринського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1755 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Комінтерн", с. Боровиця Чигиринського району Кіровоградської 
області ......................................................................................................................   

ф. П-1756 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Комунар", с. Іванівка Чигиринського району Кіровоградської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1757 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Комунар" с. Сагунівка Чигиринського району Київської області 
.......... . .................... . . . . .  

ф. П-1758 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Куйбишева, с. Іванівка Чигиринського району 
Кіровоградської області  .........................................................................................  

ф. П-1759 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Б.Хмельницького, с. Суботів Чигиринського району 
Черкаської області  .................................................................................................. 
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ф. П-1760 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Шевченка м. Чигирин Черкаської області ........................  

ф. П-1761 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Дружба", с. Вітове Чигиринського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1762 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Паризької комуни, с. Красносілля Чигиринського району 
Кіровоградської області ..........................................................................................  

ф. П-1763 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Перше Травня", с. Полуднівка Чигиринського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1764 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "П’ятирічка", с. Мельники Чигиринського району 
Кіровоградської області ..........................................................................................  

ф. П-1765 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Трушівці Чигиринського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1766 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Куйбишева, с. Медведівка Чигиринського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1767 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Україна", с. Тіньки Чигиринського району Черкаської 
області  .....................................................................................................................  

ф. П-1768 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Іскра", с. Головківка Чигиринського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1769 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Сталіна, с. Стецівка Чигиринського району Кіровоградської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1770 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. 50-річчя Жовтня, с. Тарасо-Григорівка Чигиринського 
району Черкаської області ......................................................................................  

ф. П-1771 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Сталіна, с. Шабельники Чигиринського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1772 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Тельмана, с. Чорнявка Черкаського району Черкаської області   

ф. П-1773 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Ударник", с. Мельники Чигиринського району Кіровоградської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1774 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Вітчизна" с. Івківці Чигиринського району Черкаської 
області . . . .  . .  .  . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . . . . . .  . . . . .  . .  . . .   

ф. П-1775 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Чапаєва, с. Полуднівка Чигиринського району 
Кіровоградської області .......................................................................................... 

ф. П-1776 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Червона зірка", с. Матвіївка Чигиринського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1777 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Червона зірка", с. Стецівка Чигиринського району 
Кіровоградської області ..........................................................................................   

ф. П-1778 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Червона перемога", с. Тарасо-Григорівка Чигиринського району 
Кіровоградської області .......................................................................................... 

ф. П-1779 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Широкий лан", с. Вершаці Чигиринського району 
Кіровоградської області .......................................................................................... 
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ф. П-1780 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Дубового, с. Новоселиця Чигиринського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1781 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Енгельса, с. Розсошинці Чигиринського району 
Кіровоградської області .......................................................................................... 

ф. П-1796 Первинна партійна територіальна організація с. Стецівка Чигиринського 
району Черкаської області ...................................................................................... 

ф. П-1800 Первинна організація  Комуністичної партії України Чигиринської міської 
Ради народних депутатів, м. Чигирин Черкаської області ..................................    

ф. П-1801 Первинна організація  Комуністичної партії України Чигиринського 
сільськогосподарського технікуму бухгалтерського обліку, м. Чигирин 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1808 Первинна організація  Комуністичної партії України Чигиринської районної 
лікарні, м. Чигирин Черкаської області ................................................................ 

ф. П-1811 Первинна організація  Комуністичної партії України Чигиринського 
районного виконавчого комітету, м. Чигирин Черкаської області ....................  

ф. П-1812 Первинна організація  Комуністичної партії України Чигиринського 
районного комітету Компартії України, м. Чигирин Черкаської області ..........   

ф. П-1813 Первинна організація  Комуністичної партії України Чигиринської районної 
контори зв’язку, м. Чигирин Черкаської області .................................................   

ф. П-1814 Первинна організація  Комуністичної партії України Чигиринського 
районного відділу культури, м. Чигирин Черкаської області .............................   

ф. П-1819 Первинна організація  Комуністичної партії України Чигиринської районної 
спілки споживчих товариств, м. Чигирин Черкаської області ...........................   

ф. П-1825 Шполянський районний комітет Компартії України, м. Шпола Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1827 Первинна організація  Комуністичної партії України Лебединського 
насіннєвого заводу, с. Лебедин Шполянського району Черкаської області .....   

ф. П-1828 Первинна організація  Комуністичної партії України Матусівського 
цукрового комбінату, с. Матусів Шполянського району Черкаської області ... 

ф. П-1829 Первинна організація  Комуністичної партії України Шполянського 
цукрового комбінату, м . Шпола Черкаської області .......................................... 

ф. П-1832 Первинна організація  Комуністичної партії України Шполянської меблевої 
фабрики, м. Шпола Черкаської області..................................................................  

ф. П-1836 Первинна організація  Комуністичної партії України автомобільного 
підприємства № 23047, м. Шпола Черкаської області ........................................  

ф. П-1838 Первинна організація  Комуністичної партії України Шполянського 
районного об'єднання "Сільгосптехніка", м. Шпола Черкаської області ..........  

ф. П-1839 Первинна організація  Комуністичної партії України Сигнаївської машинно-
тракторної станції (МТС), с. Сигнаївка Шполянського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1841 Первинна організація  Комуністичної партії України Шполянського 
бурякорадгоспу, м. Шпола Черкаської області.....................................................  

ф. П-1842 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Росія", с. Лебедин Шполянського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1843 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім Осовського с. Лебедин Шполянського району 
Черкаської області.......... . . . .................... . .  

ф. П-1844 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "20-річчя Жовтня", с. Станіславчик Шполянського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1845 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Жданова, м. Шпола Черкаської області ............................   

ф. П-1846 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Ілліча, с.Товмач Шполянського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  
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ф. П-1848 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Надточаївка Шполянського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1849 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Карла Маркса, с. Скотареве Шполянського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1850 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Сигнаївка Шполянського району Черкаської 
області ......................................................................................................................   

ф. П-1851 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Комуніст", с. Матусів Шполянського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1852 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Комуніст", с. Матусів Шполянського району Черкаської 
області ......................................................................................................................   

ф. П-1853 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Нове життя", с. Сердегівка Шполянського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1854 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Перемога", с. Водяне Шполянського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1855 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Лебедин Шполянського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1856 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Зоря", с. Мар'янівка Шполянського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1857 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. 17 партз'їзду, с. Кримки Шполянського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1858 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Україна", с. Бурти Шполянського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1859 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. ХХ1 з'їзду КПРС, с. Капустине Шполянського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1860 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Перше Травня", с. Лозуватка Шполянського району 
Черкаської області ...................................................................................................   

ф. П-1861 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Горького, м. Шпола Черкаської області ............................   

ф. П-1862 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Зоря комунізму", с. Васильків Шполянського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1863 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Терешки Шполянського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1864 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Іскрене Шполянського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1868 Первинна організація  Комуністичної партії України Шполянської середньої 
школи № 1, м. Шпола Черкаської області ............................................................ 

ф. П-1873 Первинна організація  Комуністичної партії України Шполянської районної 
лікарні, м. Шпола Черкаської області ...................................................................  

ф. П-1874 Первинна організація  Комуністичної партії України Шполянської міської 
Ради народних депутатів, м. Шпола Черкаської області ..................................... 
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ф. П-1878 Первинна організація  Комуністичної партії України Шполянського 
районного виконавчого комітету, м. Шпола Черкаської області .......................  

ф. П-1879 Первинна організація  Комуністичної партії України Шполянського 
районного комітету Компартії України, м. Шпола Черкаської області .............   

ф. П-1880 Первинна організація  Комуністичної партії України Шполянської районної 
контори зв'язку, м. Шпола Черкаської області .....................................................  

ф. П-1881 Первинна організація  Комуністичної партії України Шполянського 
районного відділу Міністерства внутрішніх справ (МВС), м. Шпола 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1884 Первинна організація  Комуністичної партії України Шполянської районної 
спілки споживчих товариств, м. Шпола Черкаської області .............................. 

ф. П-1891 Шрамківський районний комітет Компартії України, смт. Шрамківка 
Драбівського району Черкаської області ..............................................................  

ф. П-1892 Первинна організація  Комуністичної партії України Шрамківського 
цукрового комбінату, смт. Шрамківка Драбівського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1893 Первинна організація  Комуністичної партії України Кононівської ремонтно-
технічної станції (РТС), с. Кононівка Драбівського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1894 Первинна організація  Комуністичної партії України Шрамківського 
цукрового заводу, смт. Шрамківка Драбівського району Черкаської області ..  

ф. П-1895 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Більшовик", с. Шрамківка  Шрамківського району Полтавської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1896 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Бондаренка, с. Богданівка   Яготинського району  
Київської області .....................................................................................................  

ф. П-1897 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. 18 партз’їзду, с. Богданівка Шрамківського району 
Черкаської області ..................................................................................................  

ф. П-1898 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Ворошилова, с. Богданівка Шрамківського району 
Полтавської області .................................................................................................  

ф. П-1899 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Ворошилова, с. Ковалівка Шрамківського району Полтавської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1900 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Горького, с. Погреби Шрамківського району Полтавської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1901 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Димитрова, с. Погреби Шрамківського району Полтавської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1902 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Іскра", с. Нехайки Шрамківського району Полтавської області ...  

ф. П-1903 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Дружба", с. Погреби Драбівського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1904 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Кагановича, с. Степанівка Шрамківського району Полтавської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1905 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Ковалівка Драбівського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1906 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Клич", с. Нехайки Шрамківського району Полтавської області ...  

ф. П-1907 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Кузьменка, с. Сталінівка Шрамківського району Полтавської 
області ...................................................................................................................... 
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ф. П-1908 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Комінтерн", с. Демки Шрамківського району Полтавської 
області ......................................................................................................................   

ф. П-1909 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. газети "Молодь України", с. Бирлівка Драбівського 
району Черкаської області ...................................................................................... 

ф. П-1910 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Демки Драбівського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1911 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Кантакузівка Драбівського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1912 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Молотова с. Богданівка Шрамківського району 
Полтавської області .......... .  . .  .  . . .  .  . . . . . .  . .  

ф. П-1913 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Коцюбинського, с. Кононівка Драбівського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1914 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Орджонікідзе, с. Степанівка Шрамківського району 
Полтавської області .................................................................................................  

ф. П-1915 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Ворошилова, с. Нехайки Драбівського району 
Черкаської області ...................................................................................................   

ф. П-1916 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. ХХІІ з’їзду КПРС, с. Степанівка Драбівського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1917 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Спільний орач", с. Сталінівка Шрамківського району 
Полтавської області .................................................................................................  

ф. П-1918 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Комуніст", с. Мойсівка Драбівського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1919 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Україна", смт. Шрамківка Драбівського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1920 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Перемога", с. Капустинці Драбівського району  
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1921 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Чапаєва, сс. Ковалівка, Гречанівка Драбівського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1922 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Фрунзе, с. Капустинці Драбівського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1923 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Куйбишева, сс. Сталінівка, Яворівка Драбівського 
району Черкаської області ...................................................................................... 

ф. П-1924 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Шмідта, с. Демки Шрамківського району Полтавської області  

ф. П-1925 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Бирлівка Драбівського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1930 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Нове життя", с. Степанівка Шрамківського району Полтавської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-1939 Первинна організація  Комуністичної партії України Шрамківської 
середньої школи, смт. Шрамківка Драбівського району Черкаської області ...   
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ф. П-1942 Первинна організація  Комуністичної партії України Шрамківського 
районного виконавчого комітету, смт. Шрамківка Драбівського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-1943 Первинна організація  Комуністичної партії України Шрамківського 
районного комітету партії, смт. Шрамківка Драбівського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-1951 Смілянський міський комітет Компартії України м. Сміла Черкаської області 
ф. П-1952 Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського 

машинобудівного заводу, м. Сміла Черкаської області ......................................   
ф. П-1953 Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського молочно-

консервного заводу, м. Сміла Черкаської області ............................................... 
ф. П-1955 Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського електро-

механічного ремонтного заводу, м. Сміла Черкаської області ........................... 
ф. П-1956 Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського 

хлібокомбінату, м. Сміла Черкаської області .......................................................    
ф. П-1958 Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянської швейної 

фабрики, м. Сміла Черкаської області ..................................................................   
ф. П-1965 Первинна організація  Комуністичної партії України вузлового партійного 

комітету станції ім. Т.Г.Шевченка, м. Сміла Черкаської області .......................  
ф. П-1966 Первинна організація  Комуністичної партії України вагонного депо станції 

ім. Т.Г.Шевченка, м. Сміла Черкаської області ...................................................   
ф. П-1968 Первинна організація  Комуністичної партії України 9-ї дистанції путі 

станції ім. Т.Г.Шевченка, м. Сміла Черкаської області ...................................... 
ф. П-1969 Первинна організація  Комуністичної партії України дорожніх 

електромонтажних майстерень станції ім. Т.Г.Шевченка, м. Сміла 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-1974 Первинна організація  Комуністичної партії України відділу робітничого 
постачання (НОД-5) станції ім. Т.Г.Шевченка, м. Сміла Черкаської області ...   

ф. П-1975 Первинна організація  Комуністичної партії України 5-го відділення  
Одеської залізниці, м. Сміла Черкаської області .................................................  

ф. П-1977 Первинна організація  Комуністичної партії України дистанції сигналізації 
та зв’язку станції ім. Т.Г.Шевченка, м. Сміла Черкаської області ..................... 

ф. П-1980 Первинна організація  Комуністичної партії України станції ім. 
Т.Г.Шевченка, м. Сміла Черкаської області ......................................................... 

ф. П-1982 Первинна організація  Комуністичної партії України паровозного депо 
станції ім. Т.Г.Шевченка, м. Сміла Черкаської області .......................................  

ф. П-1983 Первинна організація  Комуністичної партії України будівельно-монтажного 
поїзду № 527 ім. Т.Г.Шевченка м. Сміла Черкаської області ............................. 

ф. П-1987 Первинна організація  Комуністичної партії України лінійного відділення 
міліції станції ім. Т.Г.Шевченка, м. Сміла Черкаської області .......................... 

ф. П-1991 Первинна організація  Комуністичної партії України електростанції  станції 
ім. Т.Г.Шевченка, м. Сміла Черкаської області ...................................................  

ф. П-1996  Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського 
будівельно-монтажного управління "Смілапромбуду", м. Сміла Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-2002  Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського 
технікуму харчової промисловості, м. Сміла Черкаської області ......................   

ф. П-2005  Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського 
професійно-технічного училища № 4, м. Сміла Черкаської області .................. 

ф. П-2006  Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського 
професійно-технічного училища № 11, Сміла Черкаської області .................... 

ф. П-2007  Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського 
професійно-технічного училища № 12, м. СмілаЧеркаської області ................. 

ф. П-2010  Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянської середньої 
школи  №3, м. Сміла Черкаської області .............................................................. 

ф. П-2020  Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянської школи-
інтернату № 2 , м. Сміла Черкаської області ........................................................  

ф. П-2021  Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянської міської 
лікарні ім. Семашка, м.Сміла Черкаської області ...............................................    
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ф. П-2025 Первинна організація  Комуністичної партії України обласної 
психоневрологічної лікарні, м. Сміла  Черкаської області .................................  

ф. П-2029  Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського міського 
виконавчого комітету, м. Сміла Черкаської області ............................................  

ф. П-2030  Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського міського 
комітету Компартії України, м. Сміла Черкаської області .................................    

ф. П-2039  Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянської районної 
контори зв’язку, м. Сміла Черкаської області ......................................................  

ф. П-2042  Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського 
змішаного торгу, м. Сміла Черкаської області .....................................................  

ф. П-2048  Уманський міський комітет Компартії України, м. Умань Черкаської області     
ф. П-2049  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського 

вітамінного заводу, м. Умань  Черкаської області ............................................... 
ф. П-2052  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського цегляного 

заводу, м. Умань Черкаської області .....................................................................  
ф. П-2055 Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського 

машинобудівного заводу, м. Умань Черкаської області .....................................   
ф. П-2056  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського заводу 

"Будматеріали", м. Умань  Черкаської області .....................................................  
ф. П-2057 Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського толевого 

заводу, м. Умань Черкаської області ..................................................................... 
ф. П-2058  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського 

хлібокомбінату, м. Умань Черкаської області ...................................................... 
ф. П-2059  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманської швейної 

фабрики,  м. Умань Черкаської області ................................................................  
ф. П-2061  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського міського 

харчового комбінату, м. Умань  Черкаської області ........................................... 
ф. П-2063  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського 

птахівничого комбінату, м. Умань  Черкаської області ......................................  
ф. П-2064  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського 

птахівничого радгоспу, м. Умань Черкаської області ......................................... 
ф. П-2066  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманської електричної 

мережі, м. Умань  Черкаської області ...................................................................  
ф. П-2067  Первинна організація  Комуністичної партії України залізничної станції 

Умань, м. Умань  Черкаської області .................................................................... 
ф. П-2070  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманської взуттєвої 

фабрики, м. Умань Черкаської області .................................................................  
ф. П-2073  Первинна організація  Комуністичної партії України  Уманського заводу 

"Вега", м. Умань Черкаської області ..................................................................... 
ф. П-2074  Первинна організація  Комуністичної партії України  Уманського міського 

районного комбінату,  м. Умань Черкаської області ...........................................  
ф. П-2075  Первинна організація  Комуністичної партії України  Уманської фабрики 

художніх виробів ім. 30-річчя ВЛКСМ, м. Умань Черкаської області .............. 
ф. П-2078  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського 

педагогічного інституту ім. Т.Тичини, м. Умань Черкаської області ................  
ф. П-2079  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського 

сільськогосподарського інституту, м. Умань Черкаської області ...................... 
ф. П-2080  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського 

педагогічного училища, м. Умань Черкаської області ........................................  
ф. П-2081  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського технікуму 

механізації сільського господарства, м. Умань Черкаської області ................... 
ф. П-2082  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського 

кооперативного професійно-технічного училища, м. Умань Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-2083  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського 
кооперативного технікуму, м. Черкаси Черкаської області ................................  

ф. П-2084  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського медичного 
училища, м. Умань Черкаської області ................................................................. 
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ф. П-2087  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманської середньої 
школи № 1, м. Умань  Черкаської області ............................................................  

ф. П-2104  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського змішаного 
торгу, м. Умань Черкаської області .......................................................................  

ф. П-2105  Первинна організація  Комуністичної партії України  Уманської міської 
лікарні, м. Умань Черкаської області .................................................................... 

ф. П-2118  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського 
виконавчого комітету міської Ради депутатів трудящих, м. Умань Черкаської 
області ......................................................................................................................   

ф. П-2119  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського міського 
комітету Компартії України, м. Умань Черкаської області ................................   

ф. П-2126  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського районного 
вузла зв’язку, м. Умань Черкаської області ..........................................................  

ф. П-2129  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського ремонтно-
будівельного управління, м. Умань Черкаської області ...................................... 

ф. П-2134  Черкаський міський комітет Компартії України, м. Черкаси  Черкаської 
області ......................................................................................................................   

ф. П-2135  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського 
виробничого об”єднання "Темп", м. Черкаси Черкаської області ..................... 

ф. П-2136  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського 
консервного комбінату, м. Черкаси Черкаської області ...................................... 

ф. П-2137 Первинна організація  Комуністичної партії України  Черкаського 
заводоуправління цегельних заводів, м. Черкаси Черкаської області ...............  

ф. П-2138 Первинна організація  Комуністичної партії України  Черкаського 
рафінадного заводу,  м. Черкаси Черкаської області ........................................... 

ф. П-2139  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського 
судоремонтного заводу, м. Черкаси Черкаської області .....................................  

ф. П-2140  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського заводу 
"Хімреактив", м. Черкаси Черкаської області ......................................................    

ф. П-2141  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського 
військового заводу № 182, м. Черкаси  Черкаської області ................................   

ф. П-2144  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського швейного 
об'єднання, м. Черкаси  Черкаської області ..........................................................  

ф. П-2145  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаської тютюнової 
фабрики, м. Черкаси  Черкаської області ............................................................. 

ф. П-2146  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаської трикотажної 
фабрики, м. Черкаси  Черкаської області .............................................................  

ф. П-2148  Первинна організація  Комуністичної партії України паровозного депо 
станції Черкаси, м. Черкаси  Черкаської області .................................................     

ф. П-2149  Первинна організація  Комуністичної партії України вузлового партійного 
комітету станції Черкаси, м. Черкаси Черкаської області .................................. 

ф. П-2150  Первинна організація  Комуністичної партії України залізничної станції м. 
Черкаси Черкаської області ....................................................................................  

ф. П-2151  Первинна організація  Комуністичної партії України 7-ї дистанції путі 
залізничної станції Черкаси, м. Черкаси Черкаської області ..............................   

ф. П-2152  Первинна організація  Комуністичної партії України  річкового порту, м. 
Черкаси  Черкаської області ...................................................................................  

ф. П-2156  Первинна організація  Комуністичної партії України  Черкаських 
електричних мереж, м. Черкаси Черкаської області ............................................  

ф. П-2157  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаської обласної 
друкарні, м. Черкаси Черкаської області ..............................................................   

ф. П-2158  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського 
виробничого меблевого об’єднання "Черкасимеблі", м. Черкаси Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-2159  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського 
м’ясокомбінату,  м. Черкаси Черкаської області ................................................. 

ф. П-2163  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського 
хлібокомбінату, м. Черкаси Черкаської області ..................................................  

ф. П-2165  Первинна організація  Комуністичної партії України артілі ім. Горького, м. 
Черкаси Черкаської області ....................................................................................  
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ф. П-2171  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського міського 
комбінату побутового обслуговування, м. Черкаси Черкаської області ........... 

ф. П-2172  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського заводу 
"Фотоприлад", м. Черкаси Черкаської області .....................................................  

ф. П-2187  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського 
педагогічного інституту, м. Черкаси Черкаської області .................................... 

ф. П-2190  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського технікуму 
електрифікації і сільськогосподарського будівництва, м. Черкаси Черкаської 
області ......................................................................................................................   

ф. П-2191  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського медичного 
училища, м. Черкаси Черкаської області .............................................................. 

ф. П-2192  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаської середньої 
школи № 1, м. Черкаси  Черкаської області .........................................................   

ф. П-2196  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаської середньої 
школи № 4, м. Черкаси  Черкаської області .........................................................    

ф. П-2199  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаських середніх 
шкіл № 8 та № 10, м. Черкаси Черкаської області ...............................................  

ф. П-2201 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаської середньої 
школи № 11, м. Черкаси  Черкаської області ....................................................... 

ф. П-2214  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаської міської 
лікарні № 1, м. Черкаси Черкаської області .........................................................  

ф. П-2215  Первинна організація  Комуністичної партії України  Черкаського обласного 
аптечного управління, м. Черкаси Черкаської області ........................................   

ф. П-2229  Первинна організація  Комуністичної партії України  Черкаської обласної 
контори Державного банку, м. Черкаси Черкаської області ...............................   

ф. П-2230  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського музично-
драматичного театру, м. Черкаси Черкаської області ......................................... 

ф. П-2232  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського міського 
виконавчого комітету, м. Черкаси Черкаської області ........................................   

ф. П-2233  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського міського 
комітету Компартії України, м. Черкаси Черкаської області ............................. 

ф. П-2246 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського міського 
харчового торгу № 1, м. Черкаси Черкаської області ..........................................     

ф. П-2247  Первинна організація  Комуністичної партії України народних судів та 
прокуратури, м. Черкаси  Черкаської області ...................................................... 

ф. П-2249  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського міського 
фінансового відділу, м. Черкаси Черкаської області ...........................................    

ф. П-2251  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Дзержинського, с. Красенівка Чорнобаївського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-2257  Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Перше Травня", с. Стійкове Катеринопільського району 
Київської області ..................................................................................................... 

ф. П-2258  Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Сталіна, с. Луківка Катеринопільського району Київської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-2259  Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Червоний хлібороб", с. Розсохуватка Катеринопільського району 
Київської області ..................................................................................................... 

ф. П-2263  Первинна організація  Комуністичної партії України Катеринопільського 
виробничого управління сільського господарства, смт. Катеринопіль 
Катеринопільського району Черкаської області ..................................................  

ф. П-2278  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського 
міськрайонного відділу внутрішніх справ,  м. Умань Черкаської області ........ 

ф. П-2281  Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Більшовик", с. Антонівка Ладижинського району Київської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-2282  Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Більшовик", с. Ропотуха Ладижинського району Київської 
області ......................................................................................................................  
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ф. П-2283  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Більшовик", с. Шарин Ладижинського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-2284  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Маленкова, с. Ладижинка Ладижинського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-2285  Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Калініна, с. Юрківка Ладижинського району Київської області    

ф. П-2288  Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Нове життя", с. Рижавка Ладижинського району Київської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-2289  Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Новий побут", с. Ятранівка Ладижинського району Київської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-2290  Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Передовик" с. Ладижинка Ладижинського району Київської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-2291  Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Перемога", с. Кузьмина Гребля Христинівського району 
Київської області ..................................................................................................... 

ф. П-2292  Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Перемога", с. Черповоди Ладижинського району Київської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-2293  Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Хрущова, с. Текуча Ладижинського району Київської області .  

ф. П-2294  Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Спільне життя", с. Громи Ладижинського району Київської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-2295  Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Сталіна, с. Любашівка Уманського району Київської області .. 

ф. П-2296  Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Сталінський клич", с. Текуча Ладижинського району Київської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-2297  Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Ударник", с. Ропотуха Ладижинського району Київської області  

ф. П-2298  Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Червоний боєць", с. Текуча Ладижинського району Київської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-2299  Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Червона зірка", с. Текуча Ладижинського району Київської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-2300  Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Червоний переможець", с. Синиця Христинівського району 
Київської області ..................................................................................................... 

ф. П-2302  Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Шевченка, с. Рижавка Ладижинського району Київської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-2313  Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського 
цукрового радгоспу, м. Сміла  Черкаської області .............................................. 

ф. П-2314  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Чапаєва, с. Малий Бузуків Смілянського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-2322  Первинна організація  Комуністичної партії України Драбівського 
районного об’єднання "Сільгосптехніка", смт. Драбів Драбівського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-2325  Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Карла Маркса, с. Катеринопіль Катеринопільського району 
Київської області ..................................................................................................... 
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ф. П-2326  Первинна організація  Комуністичної партії України Звенигородського 
комбінату хлібопродуктів, смт. Єрки Катеринопільського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-2329  Первинна партійна територіальна організація Шевченківської                  
школи-інтернату, с. Шевченкове Звенигородського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-2334  Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Петровського, с. Тубільці Черкаського району Київської 
області ......................................................................................................................   

ф. П-2335  Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Шевченка, с. Шелепухи Черкаського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-2336  Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Будьонного, с. Кривчунка Жашківського району Київської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-2337  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Суворова, с. Баштечки Жашківського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-2339  Первинна організація  Комуністичної партії України Корсунь-
Шевченківської гідроелектростанції (ГЕС), м. Корсунь-Шевченківський 
Черкаської області ...................................................................................................   

ф. П-2341  Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Більшовик", с. Деренковець Корсунь-Шевченківського району 
Київської області ..................................................................................................... 

ф. П-2342 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Двигун", с. Стеблів Корсунь-Шевченківського району Київської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-2343  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Жовтень", с. Кірове Корсунь-Шевченківського району 
Київської області ..................................................................................................... 

ф. П-2344  Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Заможник", с. Сахнівка Корсунь-Шевченківського району 
Київської області .....................................................................................................   

ф. П-2345  Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Жовтень", с. Моринці Корсунь-Шевченківського району 
Київської області .....................................................................................................   

ф. П-2346  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Карашина Корсунь-Шевченківського району 
Київської області ..................................................................................................... 

ф. П-2347  Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "В єднанні сила", с. Гута-Селицька Корсунь-Шевченківського 
району Київської області ........................................................................................ 

ф. П-2348  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "ВКП(б)", с. Селище Корсунь-Шевченківського району 
Київської області .....................................................................................................  

ф. П-2349  Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Перебудова", с. Стеблів Корсунь-Шевченківського району 
Київської області ..................................................................................................... 

ф. П-2350  Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Працівник", с. Листвина Корсунь-Шевченківського району 
Київської області ..................................................................................................... 

ф. П-2351  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Перше Травня", с. Петрушки Корсунь-Шевченківського 
району Київської області ........................................................................................  

ф. П-2352  Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Перемога", с. Селище Корсунь-Шевченківського району  
Київської області ..................................................................................................... 

ф. П-2353  Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Пролетар", с. Завадівка  Корсунь-Шевченківського району 
Київської області .....................................................................................................   
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ф. П-2354  Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Петровського, с. Сидорівка Корсунь-Шевченківського району 
Київської області ..................................................................................................... 

ф. П-2355  Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Третя п’ятирічка", с. Сидорівка Корсунь-Шевченківського 
району Київської області ........................................................................................  

ф. П-2356  Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Ударник", с. Деренковець Корсунь-Шевченківського району 
Київської області ..................................................................................................... 

ф. П-2357  Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Ударник", с. Стеблів Корсунь-Шевченківського району 
Київської області .....................................................................................................  

ф. П-2358  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Хвиля революції", с. Хильки Корсунь-Шевченківського 
району Черкаської області ......................................................................................  

ф. П-2359  Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Червона п’ятирічка", м. Корсунь-Шевченківський Київської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-2360  Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Червона Рось", с. Набутів Корсунь-Шевченківського району 
Київської області .....................................................................................................  

ф. П-2362  Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Шевченка, с. Деренковець Корсунь-Шевченківського району 
Київської області ..................................................................................................... 

ф. П-2363  Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Шевченка, м. Корсунь-Шевченківський Київської області .......  

ф. П-2372  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаської  обласної 
бібліотеки ім. Маяковського, м. Черкаси  Черкаської області ...........................  

ф. П-2375  Первинна організація  Комуністичної партії України Юрківської брикетної 
фабрики, смт. Юрківка Звенигородського району Черкаської області ............. 

ф. П-2377  Первинна організація  Комуністичної партії України Юрківської тепло-
електроцентралі (ТЕЦ), м. Ватутіне Звенигородського району Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-2378  Первинна організація  Комуністичної партії України  Ватутінських 
центральних електромеханічних майстерень, м. Ватутіне Звенигородського 
району Черкаської області ......................................................................................  

ф. П-2379  Первинна організація  Комуністичної партії України  шахтоуправління 
"Ватутінське", м. Ватутіне Звенигородського району Черкаської області ........   

ф. П-2380  Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Молотова, с. Попівка Звенигородського району Київської 
області ......................................................................................................................   

ф. П-2381  Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Перемога", с. Стецівка Звенигородського району Київської 
області ......................................................................................................................   

ф. П-2382  Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Пролетар", с. Стецівка Звенигородського району Київської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-2383  Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Шевченка, с. Козацьке Звенигородського району Київської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-2391  Первинна організація  Комуністичної партії України Звенигородської  
районної лікарні, м. Звенигородка Черкаської області ....................................... 

ф. П-2392  Первинна організація  Комуністичної партії України Ватутінського 
медичного об’єднання, м. Ватутіне Звенигородського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-2393  Первинна організація  Комуністичної партії України  Ватутінської міської 
ради депутатів трудящих, м. Ватутіне Звенигородського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  
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ф. П-2395  Первинна організація  Комуністичної партії України  автотранспортного 
підприємства № 23031, м. Ватутіне Звенигородського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-2396  Первинна організація  Комуністичної партії України Звенигородської 
автотранспортної контори, м. Звенигородка  Черкаської області ......................  

ф. П-2399  Первинна організація  Комуністичної партії України  Ватутінського 
будівельного управління № 3 тресту "Юрківвуглерозрізбуд", м. Ватутіне 
Звенигородського району Черкаської області ...................................................... 

ф. П-2405  Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Леніна, с. Нехайки Шрамківського району Київської області ...  

ф. П-2407  Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Заповіт Леніна", с. Богдани Гельмязівського району Полтавської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-2408  Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Пролетарська революція", с. Гельмязів Гельмязівського району 
Полтавської області ................................................................................................    

ф. П-2414  Первинна організація  Комуністичної партії України Драбівського 
районного відділу внутрішніх справ, смт. Драбів Драбівського району 
Черкаської області .................................................................................................. 

ф. П-2417  Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Сталіна, с. Мохнач Чорнобаївського району Полтавської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-2420  Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Друга п’ятирічка", с. Вороне Маньківського району Київської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-2421  Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Кірова, с. Іваньки Маньківського району Київської області .....  

ф. П-2422  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Кинашівка Маньківського району Київської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-2423  Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Леніна, с. Кищенці Маньківського району Київської області ... 

ф. П-2424  Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Перемога", смт. Маньківка Маньківського району Київської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-2425  Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Сталіна, с. Кищенці Маньківського району Київської області .. 

ф. П-2426  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Авангард", с. Вороне  Жашківського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-2432  Первинна партійна територіальна організація сільськогосподарської артілі 
(колгоспу)  "Росія", м. Монастирище Черкаської області ................................... 

ф. П-2434  Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Колгоспне село", с. Вознесенське Золотоніського району 
Полтавської області ................................................................................................. 

ф. П-2435  Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Перебудова", с. Великий Хутір Золотоніського району 
Полтавської області ................................................................................................. 

ф. П-2448  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Жданова, с. Дар’ївка Канівського району Черкаської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-2451  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського районного 
відділу МВС, м. Черкаси Черкаської області ....................................................... 

ф. П-2452  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Комунар", с. Зюбриха Монастирищенського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-2453  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Хмельницького, с. Зарубинці Монастирищенського 
району Черкаської області .....................................................................................  
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ф. П-2503  Златопільський районний комітет ЛКСМУ, м. Златопіль 
Новомиргородського району Кіровоградської області ....................................... 

ф. П-2562  Бабанський районний комітет ЛКСМУ, с. Бабанка Уманського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-2579  Буцький районний комітет ЛКСМУ, с. Буки Маньківського району 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-2580  Гельмязівський районний комітет ЛКСМУ, с. Гельмязів Драбівського 
району Черкаської області ...................................................................................... 

ф. П-2650  Городищенський районний комітет ЛКСМУ, м. Городище Черкаської 
області ...................................................................................................................... 

ф. П-2666  Драбівський районний комітет ЛКСМУ, смт. Драбів Драбівського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-2727  Жашківський районний комітет ЛКСМУ, м. Жашків Черкаської області ........  
ф. П-2744  Золотоніський районний комітет ЛКСМУ, м. Золотоноша Черкаської області 
ф. П-2822  Іркліївський районний комітет ЛКСМУ, с. Іркліїв Чорнобаївського району 

Черкаської області ...................................................................................................  
ф. П-2844  Катеринопільський районний комітет ЛКСМУ, смт. Катеринопіль 

Катеринопільського району Черкаської області ..................................................  
ф. П-2895  Корсунь-Шевченківський районний комітет ЛКСМУ, м. Корсунь-

Шевченківський Черкаської області .....................................................................     
ф. П-2913  Ладижинський районний комітет ЛКСМУ, с. Ладижинка Уманського району  

Черкаської області .................................................................................................. 
ф. П-2918  Лисянський районний комітет ЛКСМУ, смт. Лисянка Лисянського району 

Черкаської області ...................................................................................................  
ф. П-2942  Мокрокалигірський районний комітет ЛКСМУ, смт. Мокра Калигірка 

Катеринопільського району Черкаської області ..................................................  
ф. П-2991  Монастирищенський районний комітет ЛКСМУ, м. Монастирище 

Черкаської області ................................................................................................... 
ф. П-3060  Вільшанський районний комітет ЛКСМУ, с. Вільшана Городищенського 

району Черкаської області ...................................................................................... 
ф. П-3093  Ротмистрівський районний комітет ЛКСМУ, с. Ротмистрівка Смілянського 

району Черкаської області ...................................................................................... 
ф. П-3146  Смілянський районний комітет ЛКСМУ, м. Сміла Черкаської області ............ 
ф. П-3147  Тальнівський районний комітет ЛКСМУ, м. Тальне Черкаської області ......... 
ф. П-3175 Чорнобаївський районний комітет ЛКСМУ, смт. Чорнобай Чорнобаївського 

району Черкаської області ......................................................................................  
ф. П-3257  Черкаський районний комітет ЛКСМУ, м. Черкаси Черкаської області ..........  
ф. П-3285  Звенигородський районний комітет ЛКСМУ, м. Звенигородка  Черкаської 

області ...................................................................................................................... 
ф. П-3344  Чигиринський районний комітет ЛКСМУ, м. Чигирин Черкаської області .....  
ф. П-3383  Уманський районний комітет ЛКСМУ, м. Умань Черкаської області ..............  
ф. П-3429  Шрамківський районний комітет ЛКСМУ, смт. Шрамківка Драбівського 

району Черкаської області ......................................................................................  
ф. П-3579  Уманський міський комітет ЛКСМУ, м. Умань Черкаської області .................  
ф. П-3639  Смілянський міський комітет ЛКСМУ, м. Сміла Черкаської області ............... 
ф. П-3640  Черкаський міський комітет ЛКСМУ, м. Черкаси Черкаської області .............  
ф. П-3759  Кам’янський районний комітет ЛКСМУ, м. Кам'янка Черкаської області ...... 
ф. П-3835  Канівський районний комітет ЛКСМУ, м. Канів  Черкаської області ..............  
ф. П-3884  Маньківський районний комітет ЛКСМУ, смт. Маньківка Маньківського 

району Черкаської області....................................................................................... 
ф. П-4032  Політичний відділ Шевченківського відділення Одесько-Кишинівської 

залізниці, ст. Шевченка Смілянського району Черкаської області ....................  
ф. П-4034  Первинна організація  Комуністичної партії України Чигиринської середньої 

школи № 1, м. Чигирин Черкаської області ......................................................... 
ф. П-4035  Первинна організація  Комуністичної партії України будівельно-монтажного 

управління тресту "Уманьпромжитлобуд", м. Черкаси Черкаської області .....  
ф. П-4037  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського училища 

механізації сільського господарства № 6, м. Умань Черкаської області ........... 
ф. П-4038  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманської середньої 

школи № 14, м. Умань  Черкаської області ..........................................................   
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ф. П-4066  Первинна організація  Комуністичної партії України будівельно-монтажного 
управління №1 тресту "Уманьпромжитлобуд", м. Ватутіне Звенигородського 
району Черкаської області ...................................................................................... 

ф. П-4070  Первинна організація  Комуністичної партії України Звенигородського 
районного відділу культури, м. Звенигородка Черкаської області .................... 

ф. П-4072  Первинна організація  Комуністичної партії України Матусівського 
цукрового комбінату, с. Матусів Шполянського району Черкаської області ... 

ф. П-4073 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Клари Цеткін, с. Матусів Шполянського району Київської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-4074  Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Комінтерна, с. Васильків Шполянського району Київської 
області ......................................................................................................................  

ф. П-4075  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Червоний шлях", с. Васильків Шполянського району 
Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-4076  Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) ім. Чапаєва, с. Капустине Шполянського району Київської 
області ......................................................................................................................   

ф. П-4126  Первинна організація  Комуністичної партії України Тальнівської середньої 
школи № 3, м. Тальне Черкаської області ............................................................  

ф. П-4149  Політична частина управління міліції Черкаської області, м. Черкаси 
Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-4187  Шполянський районний комітет ЛКСМУ, м. Шпола Черкаської області ........  
ф. П-4305  Христинівський районний комітет ЛКСМУ, м. Христинівка Черкаської 

області ......................................................................................................................   
ф. П-4501  Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 

(колгоспу) ім. Балецького, с. Лип'янка Златопільського району 
Кіровоградської області ..........................................................................................  

ф. П-4506  Первинна організація  КП (б) України села Журавка, с. Журавка 
Златопільського району Кіровоградської області ................................................  

ф. П-4507  Первинна організація  КП (б) України села Лип'янка, с. Лип'янка 
Златопільського району Кіровоградської області ................................................ 

ф. П-4508  Первинна організація  КП (б) України Нечаєвського осередку КП(б)У, с. 
Нечаєве Шполянського району Київської області ...............................................  

ф. П-4518  Первинна організація  КП (б) України осередку КП(б)У, с. Стецівка  
Чигиринського району Кіровоградської області...................................................  

ф. П-4519  Медведівський районний комітет КП(б)У, с. Медведівка Чигиринського            
району Кіровоградської області ............................................................................. 

ф. П-4520   Первинна організація  КП (б) України с. Медведівки, с. Медведівка 
Шевченківського округу Київської губернії ........................................................ 

ф. П-4521  Первинна організація  КП (б) України (сільський комуністичний осередок),                 
с. Мельники Шевченківського округу Київської губернії ..................................  

ф. П-4522  Первинна організація  КП (б) України (осередок КП(б)У – кандидатська 
група), с. Полуднівка Медведівського району Шевченківського округу 
Київської губернії .................................................................................................... 

ф. П-4523  Первинна організація  КП (б) України кандидатської групи РКП(б), с. 
Сагунівка Медведівського району Шевченківського округу Київської 
губернії .....................................................................................................................  

ф. П-4524  Первинна організація  КП (б) України (сільський комуністичний осередок),                  
с. Трушівці Медведівського району Шевченківського округу Київської 
губернії .....................................................................................................................  

ф. П-4525  Первинна організація  КП (б) України комуністичної фракції при 
Медведівському районному виконавчому комітеті, с. Медведівка 
Шевченківського округу .........................................................................................  

ф. П-4526  Первинна організація  КП (б) України Боровицького волосного 
комуністичного осередку, с. Боровиця Медведівського району 
Шевченківського округу Київської губернії ........................................................ 

ф. П-4527  Первинна організація  КП (б) України (комуністичний осередок), с. 
Адамівка Чигиринського району Шевченківського округу Київської губернії 
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ф. П-4528  Первинна організація  КП (б) України (сільський комуністичний осередок), 
с. Вітове Чигиринського району Шевченківського округу Київської губернії  

ф. П-4529  Первинна організація  КП (б) України (сільський комуністичний осередок),                  
с. Рацеве Чигиринського району Черкаського округу Київської губернії ........  

ф. П-4530  Первинна організація  КП (б) України (комуністичний осередок), с. 

Тарасівка Чигиринської волості Черкаського повіту Київської губернії ..........  

ф. П-4531  Первинна організація  КП (б) України (сільський комуністичний осередок)                  

с. Яничі Чигиринського району Шевченківського округу Київської губернії . 

ф. П-4532  Первинна організація  КП (б) України (комуністичний осередок), с. Гущівка 

Чигиринського району Шевченківського округу Київської губернії ................  

ф. П-4533  Первинна організація  КП (б) України (комуністичний осередок), м. Чигирин 

Шевченківського округу Київської губернії ........................................................  

ф. П-4534  Первинна організація  КП (б) України фракції РПК(б) при Чигиринському 

районному виконавчому комітеті, м. Чигирин Шевченківського округу 

Київської губернії ....................................................................................................  

ф. П-4542  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського обласного 

виконавчого комітету, м. Черкаси Черкаської області 

....................................................................................................................................  

ф. П-4544  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаської обласної 

планової комісії, м. Черкаси Черкаської області .................................................  

ф. П-4545  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського обласного 

управління сільського господарства, м. Черкаси Черкаської області ................ 

ф. П-4547  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського обласного 

фінансового відділу, м. Черкаси Черкаської області ........................................... 

ф. П-4551  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського обласного 

відділу охорони здоров’я, м. Черкаси Черкаської області .................................. 

ф. П-4552  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського обласного 

відділу комунального господарства, м. Черкаси Черкаської області ................ 

ф. П-4558  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського обласного 

управління виробництва і заготовель сільськогосподарських продуктів, м. 

Черкаси Черкаської області .................................................................................... 

ф. П-4564  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського обласного 

управління юстиції, м. Черкаси Черкаської області ............................................ 

ф. П-4565  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаської обласної 

спілки художників, м. Черкаси Черкаської області ............................................. 

ф. П-4566  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Мар’янівка Чорнобаївського району 

Черкаської області ...................................................................................................   

ф. П-4589  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Симиренка, с. Мліїв Городищенського району 

Черкаської області  .................................................................................................. 

ф. П-4590  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Калініна, с. Орловець Городищенського району 

Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-4591  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Мічуріна, с. Орловець Городищенського району 

Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-4592  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Радянська Україна", с. В’язівок Городищенського району 

Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-4593  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Родіна",  с. В’язівок Городищенського району Черкаської 

області ...................................................................................................................... 
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ф. П-4594  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Дружба", с. Мліїв Городищенського району Черкаської 

області ...................................................................................................................... 

ф. П-4619  Черкаський обласний комітет Компартії України, м. Черкаси Черкаської 

області ......................................................................................................................  

ф. П-4620  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Перше Травня", с. Сегединці  Городищенського району 

Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-4666  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Ворошилова,  м. Звенигородка  Черкаської області .........   

ф. П-4667  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Перемога", м. Звенигородка Черкаської області .................. 

ф. П-4674  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Суворова,  смт. Драбів Драбівського району Черкаської 

області ...................................................................................................................... 

ф. П-4675  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Шевченка, смт. Драбів Драбівського району Черкаської 

області ......................................................................................................................   

ф. П-4676  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу)  "Зоря комунізму", с. Вершина-Згарська Драбівського 

району Черкаської області ......................................................................................  

ф. П-4677  Колекція фотодокументів партійного архіву Черкаського обкому 

Комуністичної партії України, м. Черкаси Черкаської області ..........................  

ф. П-4678  Первинна організація  КП (б) України комуністичного осередку, с. Набутів 

Корнилівської волості Канівського повіту Київської губернії ........................... 

ф. П-4679  Первинна організація  Комуністичної партії України Управління Комітету 

державної безпеки при Раді Міністрів УРСР в Черкаській області, м. 

Черкаси Черкаської області .................................................................................... 

ф. П-4696  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу)  "40-річчя Жовтня", с. Глиняна Балка Шполянського 

району Черкаської області ...................................................................................... 

ф. П-4698  Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі 

(колгоспу) ім. Будьонного, с. Матусів Шполянського району Київської 

області ...................................................................................................................... 

ф. П-4700  Первинна організація  Комуністичної партії України Цвітковського 

відділення радгоспу Матусівського цукрового комбінату, с. Матусів 

Шполянського району Черкаської області ........................................................... 

ф. П-4716  Первинна організація  Комуністичної партії України тресту 

"Південнозахідбуд", м. Умань Черкаської області ..............................................  

ф. П-4732  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Іскра Леніна", с. Демки Драбівського району Черкаської 

області ...................................................................................................................... 

ф. П-4733  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Ударник", с. Нехайки Драбівського району Черкаської 

області ......................................................................................................................  

ф. П-4738  Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського 

спеціалізованого конструкторського бюро, м. Сміла Черкаської області .........   

ф. П-4739  Первинна організація  Комуністичної партії України  автотранспортного 

підприємства № 23061, м. Сміла Черкаської області ..........................................  

ф. П-4750  Первинна організація  Комуністичної партії України Кам'янської середньої 

школи № 1, м. Кам'янка Черкаської області ......................................................... 
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ф. П-4756  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Хрущова, с. Розкошівка Лисянського району Черкаської 

області ...................................................................................................................... 

ф. П-4760  Первинна організація  Комуністичної партії України заводу "Буддеталь", м. 

Черкаси Черкаської області .................................................................................... 

ф. П-4764  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського аеропорту, 

м. Черкаси Черкаської області ...............................................................................  

ф. П-4766  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського 

управління внутрішніх справ, м. Черкаси Черкаської області ........................... 

ф. П-4767  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського обласного 

управління міліції, м. Черкаси Черкаської області ..............................................  

ф. П-4768  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського 

виробничо-аграрного об'єднання цукрової промисловості, м. Черкаси 

Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-4773  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського обласного 

управління торгівлі, м. Черкаси Черкаської області ............................................ 

ф. П-4774  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського обласного 

відділу народної освіти, м. Черкаси Черкаської області .....................................  

ф. П-4786  Первинна організація  Комуністичної партії України риболовецької артілі 

(колгоспу) "Перше Травня", м. Канів  Черкаської області ..................................  

ф. П-4797  Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніської районної 

лікарні, м. Золотоноша Черкаської області .......................................................... 

ф. П-4863  Первинна організація  Комуністичної партії України міжколгоспної 

будівельної організації, с. Балаклея Смілянського району Черкаської області  

ф. П-4865  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. ХХ1 з'їзду КПРС, с. Березняки  Черкаського району 

Черкаської області .................................................................................................. 

ф. П-4869  Первинна організація  Комуністичної партії України мостопоїзду № 473, м. 

Черкаси Черкаської області ................................................................................... 

ф. П-4870  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського тресту 

"Черкасижитлобуд", м. Черкаси Черкаської області ...........................................  

ф. П-4872  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського 

міжобласного спеціалізованого управління   № 13, м. Черкаси Черкаської 

області ......................................................................................................................  

ф. П-4873  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського 

автотранспортного підприємства № 23121, м. Черкаси Черкаської області .....  

ф. П-4874  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського 

вантажного автопарку, м. Черкаси Черкаської області ....................................... 

ф. П-4878  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського обласного 

комітету ЛКСМУ, м. Черкаси Черкаської області ...............................................    

ф. П-4881  Первинна організація  Комуністичної партії України редакції газети 

"Черкаська правда", м. Черкаси Черкаської області ............................................ 

ф. П-4885  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаської обласної 

лікарні, м. Черкаси Черкаської області ................................................................. 

ф. П-4897  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Червоний шлях", с. Гребля Христинівського району 

Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-4900  Первинна організація  Комуністичної партії України апарату 

Христинівського районного комітету Компартії України, м. Христинівка 

Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-4901  Первинна організація  Комуністичної партії України Христинівської міської 

Ради депутатів трудящих, м. Христинівка Черкаської області .......................... 
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ф. П-4902  Златопільська районна контрольна комісія КП(б)У робітничо-селянської 

інспекції, м. Златопіль Кіровоградської області ..................................................  

ф. П-4905  Первинна організація  Комуністичної партії України районної 

міжколгоспної будівельної організації, м. Чигирин Черкаської області ........... 

ф. П-4931  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Пам'яті Леніна", смт. Буки  Маньківського району 

Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-4970  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського обласного 

управління культури, м. Черкаси Черкаської області .........................................  

ф. П-4975  Первинна організація  Комуністичної партії України прокуратури, м. 

Черкаси Черкаської області ....................................................................................  

ф. П-4976  Первинна організація  Комуністичної партії України  Черкаського технікуму 

радянської торгівлі, м. Черкаси Черкаської області ............................................  

ф. П-4977  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаської житлово-

експлуатаційної контори № 2, м. Черкаси Черкаської області ........................... 

ф. П-4979  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського тресту 

їдалень, м. Черкаси Черкаської області ................................................................ 

ф. П-4982  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського заводу 

"Мегомметр", м. Умань Черкаської області ......................................................... 

ф. П-5005  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського обласного 

управління  зв'язку, м. Черкаси Черкаської області .............................................    

ф. П-5006  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського обласного 

відділу у справах будівництва та архітектури, м. Черкаси Черкаської області  

ф. П-5007  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського обласного 

суду, м. Черкаси Черкаської області ..................................................................... 

ф. П-5008  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського обласного 

відділу соціального забезпечення, м. Черкаси Черкаської області ....................  

ф. П-5028 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніського 

сільськогосподарського технікуму, м. Золотоноша Черкаської області ...........  

ф. П-5094 Первинна організація  Комуністичної партії України автотранспортного 

підприємства № 23666, м. Канів Черкаської області ........................................... 

ф. П-5095 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Перемога", с. Лука Канівського району Черкаської області 

ф. П-5097 Первинна організація  Комуністичної партії України  Канівського 

культурно-освітнього училища, м. Канів Черкаської області ............................ 

ф. П-5116 Первинна організація  Комуністичної партії України Буцького районного 

міжколгоспного об'єднання по будівництву, смт. Буки Маньківського 

району Черкаської області ......................................................................................  

ф. П-5146 Первинна організація  Комуністичної партії України Корсунь-

Шевченківського районного міжколгоспного об'єднання по будівництву, м. 

Корсунь-Шевченківський Черкаської області ...................................................... 

ф. П-5153 Первинна організація  Комуністичної партії України Драбівського 

районного міжколгоспного об'єднання по будівництву, смт. Драбів  

Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-5160 Первинна організація  Комуністичної партії України Чорнобаївського 

районного міжколгоспного об'єднання по будівництву, смт. Чорнобай 

Чорнобаївського району  Черкаської області .......................................................   

ф. П-5167 Первинна організація  Комуністичної партії України тресту 

"Черкасихімбуд", м. Черкаси Черкаської області ................................................ 

ф. П-5168 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського 

будівельного управління № 3, м. Черкаси Черкаської області ........................... 
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ф. П-5173 Первинна організація  Комуністичної партії України транспортно-

експедиційної контори Черкаської обласної спілки споживчих і 

кооперативних товариств, м. Черкаси Черкаської області ................................. 

ф. П-5174 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського 

вантажного парку № 2233, м. Черкаси Черкаської області .................................   

ф. П-5175 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаської обласної 

спілки споживчих і кооперативних товариств, м. Черкаси Черкаської області  

ф. П-5176 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського обласного 

управління промислових та продуктових товарів, м. Черкаси Черкаської 

області ......................................................................................................................   

ф. П-5178 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського 

Головм'ясорибторгу, м. Черкаси Черкаської області ...........................................  

ф. П-5179 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаської обласної 

ради профспілок, м. Черкаси Черкаської області ................................................  

ф. П-5181 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаської середньої 

школи № 17, м. Черкаси Черкаської області ........................................................  

ф. П-5182 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаської школи-

інтернату № 16, м. Черкаси Черкаської області ................................................... 

ф. П-5186 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського 

виробничо-технічного управління електрозв'язку, м. Черкаси Черкаської 

області ......................................................................................................................  

ф. П-5213 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Іскра", с. Броварки Золотоніського району Черкаської 

області ......................................................................................................................  

ф. П-5217 Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського 

міжколгоспного обєднання по будівництву, м. Умань Черкаської області ...... 

ф. П-5219 Черкаський обласний комітет ЛКСМУ, м. Черкаси Черкаської області ...........  

ф. П-5241 Первинна організація  Комуністичної партії України Городищенського 

районного міжколгоспного обєднання по будівництву, м. Городище 

Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-5293 Первинна організація  Комуністичної партії України Кам'янського 

районного міжколгоспного обєднання по будівництву, м. Кам’янка 

Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-5298 Первинна організація  Комуністичної партії України Звенигородського 

районного міжколгоспного обєднання по будівництву, м. Звенигородка 

Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-5304 Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянської школи-

інтернату № 1, м. Сміла Черкаської області .........................................................  

ф. П-5305 Первинна організація  Комуністичної партії України Маньківського 

районного об"єднання "Сільгосптехніка", смт. Маньківка Маньківського 

району Черкаської області ......................................................................................  

ф. П-5306 Первинна організація  Комуністичної партії України Маньківського 

районного міжколгоспного обєднання по будівництву, смт. Маньківка 

Маньківського району Черкаської області ........................................................... 

ф. П-5309 Первинна організація  Комуністичної партії України Лисянського районного 

міжколгоспного обєднання по будівництву, смт. Лисянка Лисянського 

району Черкаської області ......................................................................................  

ф. П-5312 Первинна організація  Комуністичної партії України Катеринопільського 

районного міжколгоспного обєднання по будівництву, смт. Катеринопіль 

Катеринопільського району Черкаської області .................................................. 
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ф. П-5313 Первинна організація  Комуністичної партії України Монастирищенського 

районного міжколгоспного об'єднання по будівництву, смт. Монастирище 

Монастирищенського району Черкаської області ...............................................  

ф. П-5322 Первинна організація  Комуністичної партії України Шполянського 

районного міжколгоспного об'єднання по будівництву, м. Шпола Черкаської 

області ...................................................................................................................... 

ф. П-5325 Первинна організація  Комуністичної партії України Чигиринського 

лісового заготівельного господарства, м. Чигирин Черкаської області ............  

ф. П-5328 Первинна організація  Комуністичної партії України районної лікарні, с. 

Червона Слобода Черкаського району Черкаської області ................................   

ф. П-5333 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського заводу 

хімічного волокна, м. Черкаси Черкаської області .............................................. 

ф. П-5335 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського технічного 

училища № 8, м. Черкаси Черкаської області ......................................................  

ф. П-5338 Первинна організація  Комуністичної партії України Уманської автоколони 

№ 2234, м. Умань Черкаської області ................................................................... 

ф. П-5348 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніського 

районного міжколгоспного об'єднання по будівництву, м. Золотоноша 

Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-5359 Первинна організація  Комуністичної партії України Канівського районного 

міжколгоспного об'єднання по будівництву, м. Канів Черкаської області .......  

ф. П-5367 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаської середньої 

школи № 20, м. Черкаси Черкаської області ........................................................  

ф. П-5369 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського 

міськпромторгу, м. Черкаси Черкаської області .................................................. 

ф. П-5402 Первинна організація  Комуністичної партії України Жашківського 

районного міжколгоспного об'єднання по будівництву, м. Жашків 

Черкаської області .................................................................................................. 

ф. П-5411 Первинна організація  Комуністичної партії України артілі ім. Жданова, с. 

Вільхи Золотоніського району Черкаської області .............................................  

ф. П-5412 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніської 

конопленасінневої станції, м. Золотоноша Черкаської області ..........................  

ф. П-5413 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніської середньої 

школи № 2, м. Золотоноша Черкаської області ...................................................  

ф. П-5418 Первинна організація  Комуністичної партії України Тальнівського 

районного міжколгоспного об'єднання по будівництву, м. Тальне Черкаської 

області ......................................................................................................................  

ф. П-5420 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського обласного 

комітету Компартії України, м. Черкаси Черкаської області .............................  

ф. П-5424 Первинна організація  Комуністичної партії України Буцької школи 

механізації, смт. Буки Маньківського району Черкаської області ..................... 

ф. П-5440 Первинна організація  Комуністичної партії України Радинародного 

господарства Черкаського економічного адміністративного району, м. 

Черкаси Черкаської області .................................................................................... 

ф. П-5442 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаської служби 

експлуатації захисних споруд на Кременчуцькому водосховищі, м. Черкаси 

Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-5445 Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського оптико-

механічного заводу, м. Умань Черкаської області ...............................................  

ф. П-5446 Первинна організація  Комуністичної партії України Бабанської школи-

інтернату, с. Бабанка Уманського району Черкаської області ...........................  
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ф. П-5458 Первинна організація  Комуністичної партії України Медведівської 

лукомеліоративної станції, с. Медведівка Чигиринського району Черкаської 

області ......................................................................................................................   

ф. П-5461 Первинна організація  Комуністичної партії України Христинівської 

районної лікарні, м. Христинівка Черкаської області .........................................  

ф. П-5463 Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського 

автотранспортного підприємства № 23011, м. Сміла Черкаської області .........  

ф. П-5464 Первинна організація  Комуністичної партії України Чигиринської школи-

інтернату, м. Чигирин Черкаської області ............................................................ 

ф. П-5465 Первинна організація  Комуністичної партії України Чигиринської 

заготівельної контори, м. Чигирин Черкаської області  ...................................... 

ф. П-5466 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського обласного 

управління лісового господарства та лісозаготівель, м. Черкаси Черкаської 

області ......................................................................................................................  

ф. П-5468 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Пекарі Канівського району Черкаської 

області ...................................................................................................................... 

ф. П-5475 Первинна організація  Комуністичної партії України Звенигородського 

районного управління сільського господарства, м. Звенигородка Черкаської 

області ......................................................................................................................  

ф. П-5480 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніської школи-

інтернату, м. Золотоноша Черкаської області ......................................................  

ф. П-5483 Первинна організація  Комуністичної партії України Уманської середньої 

школи-інтернату № 1, м. Умань Черкаської області ........................................... 

ф. П-5488 Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського 

міськрайонного побутового комбінату, м. Сміла Черкаської області ............... 

ф. П-5496 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Україна", с. Олександрівка Жашківського району 

Черкаської області ..................................................................................................  

ф. П-5516 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського 

виробничого об'єднання по виробничо-технічному забезпеченню сільського 

господарства, м. Черкаси Черкаської області .......................................................  

ф. П-5520 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніської 

державної племінної станції, м. Золотоноша Черкаської області ...................... 

ф. П-5537 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаської 

теплоелектроцентралі (ТЕЦ), м. Черкаси Черкаської області ............................  

ф. П-5538 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського обласної 

проектної організації, м. Черкаси Черкаської області ......................................... 

ф. П-5539 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського 

загальнотехнічного факультету Київського інженерно-будівельного 

інституту, м. Черкаси Черкаської області ............................................................. 

ф. П-5541 Первинна організація  Комуністичної партії України Чигиринського 

районного побутового комбінату, м. Чигирин Черкаської області ....................  

ф. П-5544 Первинна організація  Комуністичної партії України Христинівського 

районного міжколгоспного об''єднання по будівництву, м. Христинівка 

Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-5545 Первинна організація  Комуністичної партії України Верхняцької 

автотранспортної колони, с. Верхнячка Христинівського району Черкаської 

області ...................................................................................................................... 

ф. П-5546 Первинна організація  Комуністичної партії України Христинівського 

автотранспортного підприємства № 23044, м. Христинівка Черкаської 

області ......................................................................................................................  
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ф. П-5565 Первинна організація  Комуністичної партії України Драбівського 

районного управління сільського господарства, смт. Драбів Драбівського 

району Черкаської області ...................................................................................... 

ф. П-5567 Первинна організація  Комуністичної партії України Жашківського 

районного управління сільського господарства, м. Жашків Черкаської 

області ......................................................................................................................  

ф. П-5569 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Котовського, с. Тихий Хутір Жашківського району 

Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-5570 Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського 

районного управління сільського господарства, м. Сміла Черкаської області .   

ф. П-5571 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Прогрес", с. Пастирське Смілянського району Черкаської 

області ...................................................................................................................... 

ф. П-5573 Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського районного 

управління сільського господарства м. Умань Черкаської області ....................   

ф. П-5576 Первинна організація  Комуністичної партії України Канівської школи-

інтернату, м. Канів Черкаської області .................................................................  

ф. П-5577 Первинна організація  Комуністичної партії України Корсунь-

Шевченківського управління сільського господарства, м. Корсунь-

Шевченківський Черкаської області .....................................................................  

ф. П-5578 Первинна організація  Комуністичної партії України Корсунь-

Шевченківської пересувної механізованої колони № 228, м. Корсунь-

Шевченківський Черкаської області ..................................................................... 

ф. П-5580 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаської обласної 

міжколгоспної будівельної організації, м. Черкаси Черкаської області ............ 

ф. П-5581 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу 

"Канівщанський", с. Привітне Золотоніського району Черкаської області ......  

ф. П-5582 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніського 

управління сільського господарства, м. Золотоноша Черкаської області ......... 

ф. П-5584 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Чкалова, с. Жовнине Чорнобаївського району 

Черкаської області ...................................................................................................   

ф. П-5585 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Тимченки Чорнобаївського району 

Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-5586 Первинна організація  Комуністичної партії України Чигиринського 

районного управління сільського господарства, м. Чигирин Черкаської 

області ...................................................................................................................... 

ф. П-5608 Черкаський промисловий обласний комітет Компартії України, м. Черкаси 

Черкаської області ...................................................................................................   

ф. П-5609 Золотоніський промислово-виробничий комітет ЛКСМУ, м. Золотоноша 

Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-5610 Городищенський промислово-виробничий партійний комітет Комуністичної 

партії України, м. Городище Черкаської області ................................................. 

ф. П-5611 Золотоніський промислово-виробничий партійний комітет Комуністичної 

партії України, м. Золотоноша Черкаської області ..............................................   

ф. П-5612 Черкаський промислово-виробничий комітет Комуністичної партії України, 

м. Черкаси Черкаської області ...............................................................................  

ф. П-5613 Черкаський промислово-виробничий комітет ЛКСМУ, м. Черкаси 

Черкаської області ...................................................................................................   
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ф. П-5614 Городищенський промислово-виробничий комітет ЛКСМУ, м. Городище 

Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-5615 Ватутінський промислово-виробничий партійний комітет Комуністичної 

партії України, м. Ватутіне Звенигородського району Черкаської області ......  

ф. П-5616 Ватутінський промислово-виробничий комітет ЛКСМУ, м. Ватутіне 

Звенигородського району Черкаської області ......................................................  

ф. П-5617 Черкаський промисловий обком ЛКСМУ, м. Черкаси Черкаської області ......  

ф. П-5619 Первинна організація  Комуністичної партії України Ватутінського 

промислово-виробничого партійного комітету, м. Ватутіне 

Звенигородського району Черкаської області ...................................................... 

ф. П-5620 Первинна організація  Комуністичної партії України Звенигородської 

школи-інтернату, м. Звенигородка Черкаської області .......................................  

ф. П-5621 Первинна організація  Комуністичної партії України Новоселицького заводу 

вогнетривких матеріалів, м. Звенигородка Черкаської області ..........................  

ф. П-5622 Первинна організація  Комуністичної партії України Ватутінського 

будівельно-монтажного управління № 54, м. Ватутіне Звенигородського 

району Черкаської області ......................................................................................  

ф. П-5623 Первинна організація  Комуністичної партії України Лисянського училища 

механізації сільського господарства, смт. Лисянка Лисянського району 

Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-5624 Первинна організація  Комуністичної партії України Монастирищенської 

школи-інтернату, м. Монастирище Черкаської області ...................................... 

ф. П-5625 Первинна організація  Комуністичної партії України Тальнівського 

молочно-консервного комбінату, м. Тальне Черкаської області ........................  

ф. П-5626 Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського 

автотранспортного підприємства № 23012, м. Умань Черкаської області ........  

ф. П-5627 Первинна організація  Комуністичної партії України Уманської районної 

лікарні, м. Умань Черкаської області .................................................................... 

ф. П-5628 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Постишева, с. Вереміївка Чорнобаївського району 

Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-5629 Первинна організація  Комуністичної партії України Гельмязівського 

районного міжколгоспного об'єднання по будівництву, с. Гельмязів 

Золотоніського району Черкаської області ..........................................................   

ф. П-5630 Первинна організація  Комуністичної партії України Христинівського 

районного управління сільського господарства, м. Христинівка Черкаської 

області ......................................................................................................................  

ф. П-5631 Первинна організація  Комуністичної партії України Шполянського 

районного управління сільського господарства, м. Шпола Черкаської області   

ф. П-5632 Первинна організація  Комуністичної партії України Шполянської швейної 

фабрики, м. Шпола Черкаської області ................................................................. 

ф. П-5633 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського 

виробничого об'єднання "Азот", м. Черкаси Черкаської області .......................   

ф. П-5634 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського 

автотранспортного підприємства № 23101, м. Черкаси Черкаської області ..... 

ф. П-5635 Первинна організація  Комуністичної партії України будівельного 

управління Чигиринської АЕС, с-ще Орбіта Чигиринського району 

Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-5636 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаської фабрики 

гігроскопічної вати, м. Черкаси Черкаської області ............................................ 

ф. П-5637 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаської середньої 

школи № 21, м. Черкаси Черкаської області ........................................................ 
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ф. П-5638 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського обласного 

виробничого управління автомобільного транспорту, м. Черкаси Черкаської 

області ......................................................................................................................  

ф. П-5639 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського 

тролейбусного управління, м. Черкаси Черкаської області ................................ 

ф. П-5640 Первинна організація  Комуністичної партії України риболовецької артілі ім. 

17 партз'їзду, с. Боровиця Чигиринського району Черкаської області ..............  

ф. П-5641 Первинна організація  Комуністичної партії України будівельного 

управління "Дніпробуд", м. Канів Черкаської області ........................................ 

ф. П-5642 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаської державної 

обласної філармонії, м. Черкаси Черкаської області ........................................... 

ф. П-5643 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського музичного 

училища, м. Черкаси Черкаської області .............................................................. 

ф. П-5644 Партійний архів Черкаського обласного комітету Компартії України,                 

м. Черкаси Черкаської області ...............................................................................  

ф. П-5646 Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського тресту 

їдалень і ресторанів, м. Умань Черкаської області ..............................................  

ф. П-5647 Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського музичного 

училища, м. Умань Черкаської області ................................................................. 

ф. П-5648 Первинна організація  Комуністичної партії України Звенигородської 

пересувної механізованої колони № 576, м. Звенигородка Черкаської області   

ф. П-5649 Первинна організація  Комуністичної партії України Звенигородської 

пересувної механізованої колони № 229, м. Звенигородка Черкаської області  

ф. П-5650 Первинна організація  Комуністичної партії України Лисянського районного 

управління сільського господарства, смт. Лисянка Лисянського району 

Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-5651 Первинна організація  Комуністичної партії України Маньківського 

районного управління сільського господарства, смт. Маньківка 

Маньківського району Черкаської області ...........................................................   

ф. П-5652 Первинна організація  Комуністичної партії України Тальнівського 

районного управління сільського господарства, м. Тальне Черкаської області  

ф. П-5653 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Суворова, с. Кліщенці Чорнобаївського району 

Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-5654 Первинна організація  Комуністичної партії України Чорнобаївського 

районного виробничого управління сільського господарства, смт. Чорнобай 

Чорнобаївського району Черкаської області ........................................................  

ф. П-5655 Первинна організація  Комуністичної партії України Корсунь-

Шевченківської школи-інтернату, м. Корсунь-Шевченківський Черкаської 

області ......................................................................................................................  

ф. П-5657 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського районного 

управління сільського господарства, м. Черкаси Черкаської області ................ 

ф. П-5658 Комітет ЛКСМУ Черкаського заводу хімічного волокна, м. Черкаси 

Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-5659 Комсомольська організація Черкаського педагогічного інституту, м. Черкаси 

Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-5660 Первинна організація  Комуністичної партії України Дашуківського 

комбінату бентонітових глин, с. Дашуківка Лисянського району Черкаської 

області ......................................................................................................................  

ф. П-5661 Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського технічного 

училища №1, м. Умань Черкаської області ..........................................................  
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ф. П-5662 Комітет комсомолу тресту "Черкасихімбуд", м. Черкаси Черкаської області .. 

ф. П-5663 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського шовкового 

комбінату, м. Черкаси Черкаської області ............................................................ 

ф. П-5664 Первинна організація  Комуністичної партії України тресту 

"Черкасисільбуд", м. Черкаси Черкаської області ............................................... 

ф. П-5665 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського 

авторемонтного заводу, м. Черкаси Черкаської області ......................................  

ф. П-5666 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського проектно-

конструкторського технологічного інституту, м. Черкаси Черкаської області  

ф. П-5667 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського заводу 

телеграфної апаратури, м. Черкаси Черкаської області ......................................  

ф. П-5668 Первинна організація  Комуністичної партії України спеціального 

управління механізації тресту "Київескавація", м. Черкаси Черкаської 

області ......................................................................................................................   

ф. П-5669 Первинна організація  Комуністичної партії України районного комітету 

Добровільного товариства сприяння армії, авіації і флоту (ДТСААФ), м. 

Золотоноша Черкаської області ............................................................................. 

ф. П-5670 Первинна організація  Комуністичної партії України Іркліївського 

професійно-технічного училища № 19, с. Іркліїв Чорнобаївського району 

Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-5671 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу "Черкаський", 

с. Безбородьки Драбівського району Черкаської області .................................... 

ф. П-5672 Первинна організація  Комуністичної партії України Кам'янського 

виробничого управління сільського господарства, м. Кам’янка Черкаської 

області ...................................................................................................................... 

ф. П-5673 Первинна організація  Комуністичної партії України Ватутінського 

м'ясокомбінату, м. Ватутіне Звенигородського району Черкаської області .....  

ф. П-5674 Первинна організація  Комуністичної партії України тресту 

"Уманьпромжитлобуд", м. Умань Черкаської області ........................................  

ф. П-5675 Первинна організація  Комуністичної партії України риболовецької артілі 

"Червоний Жовтень", с. Лозівок Черкаського району Черкаської області ....... 

ф. П-5676 Первинна організація  Комуністичної партії України Шполянської 

кондитерської фабрики, м. Шпола Черкаської області .......................................  

ф. П-5677 Первинна організація  Комуністичної партії України Шполянського заводу 

запасних частин, м. Шпола Черкаської області ................................................... 

ф. П-5678 Первинна організація  Комуністичної партії України Канівського 

електромеханічного заводу "Магніт", м. Канів Черкаської області .................. 

ф. П-5679 Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського заводу 

"Уманьферммаш", м. Умань Черкаської області .................................................  

ф. П-5680 Первинна організація  Комуністичної партії України універмагу 

"Ювілейний", м. Умань Черкаської області .........................................................  

ф. П-5681 Комітет комсомолу Черкаського шовкового комбінату, м. Черкаси 

Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-5682 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніського 

консервного заводу, м. Золотоноша Черкаської області ..................................... 

ф. П-5683 Первинна організація  Комуністичної партії України Пальмирського 

цукрового заводу, с. Вознесенське Золотоніського району Черкаської області 

ф. П-5684 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу "Поляна"  

Черкаського обласного управління торгівлі, м. Черкаси Черкаської області ... 

ф. П-5685 Первинна організація  Комуністичної партії України комунальних 

підприємств Черкаського міського комунального господарства, м. Черкаси 

Черкаської області ...................................................................................................  
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ф. П-5686 Первинна організація  Комуністичної партії України обласного тресту 

"Черкасирембуд", м. Черкаси Черкаської області ................................................  

ф. П-5687 Комітет комсомолу Черкаського хімічного комбінату, м. Черкаси Черкаської 

області ...................................................................................................................... 

ф. П-5688 Черкаський сільський обласний комітет Компартії України, м. Черкаси 

Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-5689 Драбівський сільський виробничий партійний комітет КПУ, смт. Драбів 

Драбівського району Черкаської області ..............................................................  

ф. П-5690 Жашківський сільський виробничий партійний комітет КПУ, м. Жашків 

Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-5691 Звенигородський сільський виробничий партійний комітет КПУ,                          

м. Звенигородка Черкаської області ......................................................................  

ф. П-5692 Золотоніський сільський виробничий партійний комітет КПУ, м. 

Золотоноша Черкаської області .............................................................................  

ф. П-5693 Корсунь-Шевченківський сільський виробничий партійний комітет КПУ,          

м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області ................................................. 

ф. П-5694 Смілянський сільський виробничий партійний комітет КПУ, м. Сміла 

Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-5695 Уманський сільський виробничий партійний комітет КПУ, м. Умань 

Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-5696 Христинівський сільський виробничий партійний комітет КПУ,                          

м. Христинівка Черкаської області ........................................................................ 

ф. П-5697 Чигиринський сільський виробничий партійний комітет КПУ, м. Чигирин 

Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-5698 Шполянський сільський виробничий партійний комітет КПУ, м. Шпола 

Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-5699 Черкаський сільський виробничий комітет ЛКСМУ, м. Черкаси Черкаської 

області ......................................................................................................................   

ф. П-5700 Драбівський сільський виробничий комітет ЛКСМУ, смт. Драбів 

Драбівського району Черкаської області ..............................................................  

ф. П-5701 Жашківський сільський виробничий комітет ЛКСМУ, м. Жашків Черкаської 

області ......................................................................................................................  

ф. П-5702 Звенигородський сільський виробничий комітет ЛКСМУ, м. Звенигородка 

Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-5703 Золотоніський сільський виробничий комітет ЛКСМУ, м. Золотоноша 

Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-5704 Корсунь-Шевченківський сільський виробничий комітет ЛКСМУ,                     

м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області .................................................  

ф. П-5705 Смілянський сільський виробничий комітет ЛКСМУ, м. Сміла Черкаської 

області ......................................................................................................................  

ф. П-5706 Уманський сільський виробничий комітет ЛКСМУ, м. Умань Черкаської 

області ......................................................................................................................  

ф. П-5707 Христинівський сільський виробничий комітет ЛКСМУ, м. Христинівка 

Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-5708 Чигиринський сільський виробничий комітет ЛКСМУ, м. Чигирин 

Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-5709 Шполянський сільський виробничий комітет ЛКСМУ, м. Шпола Черкаської 

області ...................................................................................................................... 

ф. П-5710 Комітет комсомолу "Дніпробуду" на будівництві Канівської ГЕС, м. Канів 

Черкаської області ................................................................................................... 
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ф. П-5711 Комітет комсомолу Черкаського заводу телеграфної апаратури, м. Черкаси 

Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-5712 Комітет комсомолу тресту "Черкасижитлобуд", м. Черкаси Черкаської 

області ...................................................................................................................... 

ф. П-5713 Комітет комсомолу Смілянського машинобудівного заводу, м. Сміла 

Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-5714 Комітет комсомолу Смілянського електромеханічного ремонтного заводу     

ім. Т.Г.Шевченка, м. Сміла Черкаської області ...................................................  

ф. П-5715 Комітет комсомолу Черкаського медичного училища, м. Черкаси Черкаської 

області ......................................................................................................................  

ф. П-5716 Комітет комсомолу Уманського заводу "Мегомметр", м. Умань Черкаської 

області ...................................................................................................................... 

ф. П-5717 Первинна організація  Комуністичної партії України Канівської ГЕС, м. 

Канів Черкаської області ........................................................................................ 

ф. П-5718 Вузловий комітет комсомолу станції ім.Т.Г.Шевченка, м. Сміла Черкаської 

області ...................................................................................................................... 

ф. П-5719 Комітет комсомолу Черкаського технікуму радянської торгівлі, м. Черкаси 

Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-5720 Комісії у справах колишніх партизан Великої Вітчизняної війни 1941-1945 

рр. при виконкомах районних і міських Рад депутатів трудящих, м. Черкаси 

Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-5721 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Гончарука, с. Чемериське Звенигородського району 

Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-5723 Редакція Черкаської обласної газети "Молодь Черкащини", м. Черкаси 

Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-5724 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського відділення 

науково-дослідного інституту техніко-економічних досліджень, м. Черкаси 

Черкаської області ...................................................................................................   

ф. П-5725 Комітет комсомолу Канівського електромеханічного заводу "Магніт",              

м. Канів Черкаської області ....................................................................................  

ф. П-5726 Комітет комсомолу Корсунь-Шевченківського педагогічного училища,           

м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області .................................................    

ф. П-5727 Комітет комсомолу Уманського педагогічного інституту ім. П.Г.Тичини,          

м. Умань Черкаської області .................................................................................. 

ф. П-5728 Комітет комсомолу Черкаського заводу "Фотоприлад", м. Черкаси 

Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-5729 Комітет комсомолу Уманського  сільськогосподарського інституту,                  

м. Умань Черкаської області ..................................................................................  

ф. П-5730 Первинна організація  Комуністичної партії України Соснівського 

районного комітету Компартії України, м. Черкаси Черкаської області ..........  

ф. П-5731 Первинна організація  Комуністичної партії України Соснівського 

районного виконавчого комітету, м. Черкаси Черкаської області .....................  

ф. П-5732 Первинна організація  Комуністичної партії України Придніпровського 

районного виконавчого комітету, м. Черкаси Черкаської області .....................   

ф. П-5733 Первинні комсомольські організації Соснівського районного комітету 

ЛКСМУ, м. Черкаси Черкаської області .............................................................. 

ф. П-5734 Придніпровський районний комітет ЛКСМУ, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-5735 Первинна організація  Комуністичної партії України Придніпровського 

районного комітету Компартії України, м. Черкаси Черкаської області ..........  
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ф. П-5736 Комітет комсомолу Черкаського виробничого об'єднання "Темп", м. Черкаси 

Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-5737 Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського 

радіоприладного заводу, м. Сміла Черкаської області ........................................ 

ф. П-5738 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського заводу 

"Строммашина", м. Черкаси Черкаської області .................................................. 

ф. П-5739 Комітет комсомолу Смілянського радіоприладного заводу, м. Сміла 

Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-5740 Соснівський районний комітет Компартії України, м. Черкаси Черкаської 

області ...................................................................................................................... 

ф. П-5741 Придніпровський районний комітет Компартії України, м. Черкаси 

Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-5742 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського заводу 

спеціального технологічного обладнання, м. Черкаси Черкаської області .......  

ф. П-5743 Комітет комсомолу об'єднання "Уманьферммаш", м. Умань Черкаської 

області ......................................................................................................................  

ф. П-5744 Первинна організація  Комуністичної партії України дослідної станції по 

коноплі, м. Золотоноша Черкаської області .........................................................   

ф. П-5745 Первинна організація  Комуністичної партії України Ватутінського 

деревообробного заводу, м. Ватутіне Звенигородського району Черкаської 

області ......................................................................................................................  

ф. П-5746 Первинна організація  Комуністичної партії України Ватутінського заводу 

будівельних матеріалів, м. Ватутіне Звенигородського району Черкаської 

області ......................................................................................................................   

ф. П-5748 Первинна організація  Комуністичної партії України Ватутінської 

механізованої колони № 25, м. Ватутіне Звенигородського району 

Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-5749 Первинна організація  Комуністичної партії України міжколгоспного 

санаторію "Радон", м. Звенигородка Черкаської області ...................................  

ф. П-5751 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу 

"Звенигородський", м. Звенигородка Черкаської області ................................... 

ф. П-5753 Первинна організація  Комуністичної партії України Єрківського 

птахівничого комбінату, смт. Єрки Катеринопільського району Черкаської 

області ...................................................................................................................... 

ф. П-5755 Первинна організація  Комуністичної партії України Лисянського 

будівельно-монтажного управління  № 5, смт. Лисянка Лисянського району 

Черкаської області ..........  

ф. П-5758 Первинна організація  Комуністичної партії України Монастирищенського 

будівельно-монтажного управління  № 4, м. Монастирище Черкаської 

області ......................................................................................................................  

ф. П-5760 Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського 

дорожньо-будівельного управління № 13, м. Сміла Черкаської області ...........  

ф. П-5761 Первинна організація  Комуністичної партії України Іркліївського 

комбікормового заводу, с. Іркліїв Чорнобаївського району Черкаської 

області ...................................................................................................................... 

ф. П-5763 Первинна організація  Комуністичної партії України Чорнобаївського 

винного комбінату, смт. Чорнобай Чорнобаївського району Черкаської 

області ......................................................................................................................  

ф. П-5764 Первинна організація  Комуністичної партії України Чигиринської 

шкіргалантерейної фабрики, м. Чигирин Черкаської області ............................. 
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ф. П-5765 Первинна організація  Комуністичної партії України Головного 

спеціалізованого контрукторського бюро по машинам для свиноферм  

виробничого об”єднання "Уманьферммаш", м. Умань Черкаської області ...... 

ф. П-5766 Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського заводу 

театрального обладнання, м. Умань Черкаської області .....................................  

ф. П-5767 Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського 

горілчаного заводу,  м. Умань Черкаської області .............................................. 

ф. П-5768 Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського пивзаводу, 

м. Умань Черкаської області ..................................................................................  

ф. П-5769 Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського філіалу 

Київського дослідного заводу "Еталон", м. Умань Черкаської області ............. 

ф. П-5770 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаської обласної 

санітарно-епідеміологічної станції, м. Черкаси Черкаської області .................. 

ф. П-5771 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського другого 

міськхарчоторгу, м. Черкаси Черкаської області .................................................  

ф. П-5772 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського комбінату 

громадського харчування Придніпровського району, м. Черкаси Черкаської 

області ...................................................................................................................... 

ф. П-5773 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаської фабрики 

індпошиву та ремонту одягу  Придніпровського району, м. Черкаси 

Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-5774 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського 

виробничого об'єднання хлібопекарної промисловості Придніпровського 

району, м. Черкаси Черкаської області ................................................................. 

ф. П-5775 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського Будинку 

торгівлі  Придніпровського району, м. Черкаси Черкаської області .................  

ф. П-5776 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського 

виробничого об'єднання будівельних матеріалів Придніпровського району,  

м. Черкаси Черкаської області ...............................................................................  

ф. П-5777 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського заводу 

"Аврора", м. Черкаси Черкаської області ............................................................. 

ф. П-5778 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського пивзаводу, 

м. Черкаси Черкаської області ............................................................................... 

ф. П-5779 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського 

державного проектного інституту № 13, м. Черкаси Черкаської області .......... 

ф. П-5780 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського 

автотранспортного підприємства № 23662, м. Черкаси Черкаської області .....  

ф. П-5781 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаської фабрики 

художніх виробів ім. Лесі Українки, м. Черкаси Черкаської області ................    

ф. П-5782 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського філіалу 

інституту "Гіпроцивільпромбуд", м. Черкаси Черкаської області ..................... 

ф. П-5783 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського пожежно-

технічного училища МВС УРСР, м. Черкаси Черкаської області ...................... 

ф. П-5784 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаської міської 

лікарні № 3, м. Черкаси Черкаської області .........................................................  

ф. П-5785 Первинна організація  Комуністичної партії України державного 

комбікормового заводу, м. Христинівка Черкаської області ..............................  

ф. П-5786 Первинна організація  Комуністичної партії України комбінату 

"Черкасипромбуд", м. Черкаси Черкаської області ............................................. 

ф. П-5787 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського 

спеціалізованого управління механізації, м. Черкаси Черкаської області ........  
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ф. П-5788 Первинна організація  Комуністичної партії України виробничого 

об'єднання "Черкасизалізобетон", м. Черкаси Черкаської області ..................... 

ф. П-5789 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського 

домобудівельного комбінату, м. Черкаси Черкаської області ............................ 

ф. П-5792 Комітет комсомолу Монастирищенського машинобудівного заводу                  

ім. 60-річчя Жовтня, м. Монастирище Черкаської області ................................. 

ф. П-5793 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніського 

лікерогорілчаного заводу, м. Золотоноша Черкаської області ...........................   

ф. П-5794 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніського заводу 

металовиробів, м. Золотоноша Черкаської області .............................................    

ф. П-5795 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніського заводу 

залізобетонних виробів, м. Золотоноша Черкаської області ..............................   

ф. П-5796 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніського заводу 

будівельних матеріалів, м. Золотоноша Черкаської області ...............................   

ф. П-5797 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніського 

птахівничого комбінату, м. Золотоноша Черкаської області .............................    

ф. П-5798 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніського 

маслозаводу, м. Золотоноша Черкаської області .................................................  

ф. П-5799 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніського винного 

заводу, м. Золотоноша Черкаської області ........................................................... 

ф. П-5800 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніського 

коноплезаводу, м. Золотоноша Черкаської області ............................................. 

ф. П-5801 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського управління 

меліоративних систем, с. Чапаєвка Золотоніського району Черкаської 

області ...................................................................................................................... 

ф. П-5802 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніського 

спеціального відділення  "Сільгоспхімія", м. Золотоноша Черкаської області  

ф. П-5803 Первинна організація  Комуністичної партії України Мліївського заводу 

технологічного оснащення, с. Мліїв Городищенського району Черкаської 

області ...................................................................................................................... 

ф. П-5804 Первинна організація  Комуністичної партії України міжгосподарського 

підприємства по відгодівлі худоби, с. Ярошівка Катеринопільського району 

Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-5805 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського лісового 

заготівельного господарства, м. Черкаси Черкаської області ............................  

ф. П-5806 Первинна організація  Комуністичної партії України Шполянського 

молокозаводу, м. Шпола Черкаської області ....................................................... 

ф. П-5807 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу "Комуніст", с. 

Погреби Драбівського району Черкаської області .............................................. 

ф. П-5808 Первинна організація  Комуністичної партії України садівничого радгоспу 

ім. 10-річчя КІМу, с. Гудзівка Звенигородського району Черкаської області .. 

ф. П-5809 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу 

"Золотоніський", с. Антипівка Золотоніського району Черкаської області ......  

ф. П-5810 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу 

"Подільський", х. Подільський Золотоніського району Черкаської області .....  

ф. П-5811 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу ім. Суворова, 

с. Гладківщина Золотоніського району Черкаської області ...............................  

ф. П-5812 Первинна організація  Комуністичної партії України Драбовецького 

радгоспу-заводу, с. Драбівці Золотоніського району Черкаської області ........  

ф. П-5813 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу "Росія", с. 

Гельмязів Золотоніського району Черкаської області ........................................ 
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ф. П-5814 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу "Жовтень", м. 

Кам’янка Черкаської області .................................................................................  

ф. П-5815 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу ім. Гайдара, с. 

Ліпляве Канівського району Черкаської області .................................................  

ф. П-5816 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу "Заповіт 

Леніна", с. Литвинець Канівського району Черкаської області .........................  

ф. П-5817 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу 

"Григор'євський", с. Григорівка Канівського району Черкаської області .........  

ф. П-5818 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу "Радянська 

Україна", с. Межиріч Канівського району Черкаської області ..........................   

ф. П-5819 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу "50-річчя 

Жовтня", с. Шубині Стави Лисянського району Черкаської області .................   

ф. П-5820 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу 

"Маньківський", смт. Маньківка Маньківського району Черкаської області ... 

ф. П-5821 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу ім. ХХ1 з'їзду 

КПРС, с.Княжики Монастирищенського району Черкаської області ...............  

ф. П-5822 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу ім. Франка, с. 

Криві Коліна Тальнівського району Черкаської області .....................................  

ф. П-5823 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу ім. Калініна, 

с. Паланка Уманського району Черкаської області ............................................. 

ф. П-5824 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу "Уманський", 

с. Кочубеївка Уманського району Черкаської області ........................................  
ф. П-5825 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу ім. Леніна, с. 

Кочержинці Уманського району Черкаської області .......................................... 

ф. П-5826 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу "Шлях до 

комунізму", с. Бабанка Уманського району Черкаської області ........................   

ф. П-5827 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу ім. Кірова, с. 

Чорнявка Черкаського району Черкаської області ..............................................  

ф. П-5828 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу ім. 

Котовського, с. Великі Канівці Чорнобаївського району Черкаської області .. 

ф. П-5829 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу 

"Вереміївський", с. Вереміївка Чорнобаївського району Черкаської області ...  

ф. П-5830 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаської автобази 

(головної) комбінату "Черкасипромбуд", м. Черкаси Черкаської області ........ 

ф. П-5831 Комітет комсомолу Смілянського технікуму харчової промисловості,               

м. Сміла Черкаської області ................................................................................... 

ф. П-5832 Первинна організація  Комуністичної партії України Канівського 

виробничого об’єднання "Сільгоспхімія", м. Канів Черкаської області ...........  

ф. П-5833 Первинна організація  Комуністичної партії України Кам'янського 

виробничого об’єднання "Сільгоспхімія", м. Кам’янка Черкаської області .....  

ф. П-5834 Первинна організація  Комуністичної партії України Жашківського 

районного виробничого об’єднання "Сільгоспхімія", м. Жашків Черкаської 

області ......................................................................................................................  

ф. П-5835 Первинна організація  Комуністичної партії України Городищенського 

районного об’єднання "Сільгоспхімія", м. Городище Черкаської області ........ 

ф. П-5836 Первинна організація  Комуністичної партії України Звенигородської 

районної ради колгоспів, м. Звенигородка Черкаської області ..........................  

ф. П-5837 Комітет комсомолу комбінату "Черкасипромбуд", м. Черкаси Черкаської 

області ......................................................................................................................  

ф. П-5838 Первинна організація  Комуністичної партії України  Маньківського 

виробничого об’єднання "Сільгоспхімія",  смт. Маньківка Маньківського 

району Черкаської області ......................................................................................   
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ф. П-5839 Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського 

виробничого районного об'єднання "Сільгоспхімія", м. Сміла Черкаської 

області ...................................................................................................................... 

ф. П-5840 Первинна організація  Комуністичної партії України Христинівського 

виробничого об'єднання "Сільгоспхімія", м. Христинівка Черкаської області     

ф. П-5841 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського районного 

виробничого об’єднання "Сільгоспхімія", м. Черкаси Черкаської області ....... 

ф. П-5842 Первинна організація  Комуністичної партії України Чигиринського 

районного об'єднання "Сільгоспхімія", м. Чигирин Черкаської області ........... 

ф. П-5843 Первинна організація  Комуністичної партії України Катеринопільського 

виробничого об’єднання "Сільгоспхімія", смт. Катеринопіль 

Катеринопільського району Черкаської області ..................................................   

ф. П-5844 Первинна організація  Комуністичної партії України Чорнобаївського 

районного об'єднання "Сільгоспхімія", смт. Чорнобай Чорнобаївського 

району Черкаської області ...................................................................................... 

ф. П-5845 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського заводу 

"Імпульс", м. Черкаси Черкаської області ............................................................  

ф. П-5846 Первинна організація  Комуністичної партії України Шполянського 

районного виробничого об'єднання по агрохімічному обслуговуванню 

сільського господарства, м. Шпола Черкаської області ......................................  

ф. П-5847 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського філіалу 

науково-виробничого об'єднання "Імпульс", м. Черкаси Черкаської області ... 

ф. П-5848 Комітет комсомолу з правами районного комітету Тальнівського радгоспу-

технікуму, с. Тальянки Тальнівського району Черкаської області ....................  

ф. П-5849 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Зоря", с. Петрівка Монастирищенського району 

Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-5850 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу "Радянська 

Україна", с. Хмільна Канівського району Черкаської області ............................ 

ф. П-5851 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Дніпро", с. Келеберда Канівського району Черкаської 

області ......................................................................................................................  

ф. П-5852 Первинна організація  Комуністичної партії України Канівської виробничо-

комплектуючої бази Всесоюзного об’єднання "Закордоненергобудмонтаж", 

м. Канів Черкаської області ....................................................................................  

ф. П-5853 Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського 

головного підприємства швейного об'єднання "Придніпрянка", м. Сміла 

Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-5854 Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського 

комбінату громадського харчування, м. Сміла Черкаської області ...................   

ф. П-5855 Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського 

дендрологічного заповідника "Софіївка",    м. Умань Черкаської області ........ 

ф. П-5856 Первинна організація  Комуністичної партії України Ватутінського 

професійно-технічного училища №2, м. Ватутіне Звенигородського району 

Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-5857 Первинна організація  Комуністичної партії України Жашківського 

районного споживчого товариства, м. Жашків Черкаської області ...................  

ф. П-5858 Первинна організація  Комуністичної партії України Жашківського 

середньо-спеціалізованого професійно-технічного училища  № 8, м. Жашків 

Черкаської області ...................................................................................................  

ф. П-5859 Первинна організація  Комуністичної партії України Сахнівської середньої 

школи, с. Сахнівка Корсунь-Шевченківського району Черкаської області ...... 
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ф. П-5860 Первинна організація  Комуністичної партії України Монастирищенського 

районного виробничого об"єднання "Сільгоспхімія", м. Монастирище 

Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-5861 Первинна організація  Комуністичної партії України Монастирищенської 

районної спілки споживчих товариств, м. Монастирище Черкаської області ..  

ф. П-5862 Первинна організація  Комуністичної партії України Соснівського 

районного відділу внутрішніх справ, м. Черкаси Черкаської області ...............  

ф. П-5863 Комітет ЛКСМУ Черкаського міського об'єднання громадського 

харчування, м. Черкаси Черкаської області .......................................................... 

ф. П-5864 Жовнинський (Вереміївський) районний комітет КП(б)У, с. Жовнине 

Іркліївського району Полтавської області ............................................................ 

ф. П-5865 Комітет комсомолу Черкаського міського об'єднання "Продтовари",                   

м. Черкаси Черкаської області ............................................................................... 

ф. П-5866 Комітет комсомолу Черкаського науково-виробничого об'єднання  "Ротор", 

м. Черкаси Черкаської області ............................................................................... 

ф. П-5867 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу "Маяк", с. 

Піщане Золотоніського району Черкаської області ............................................. 

ф. П-5868 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу "Ленінський 

шлях", с. Каленики Золотоніського району Черкаської області ......................... 

ф. П-5869 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу ім. Леніна, с. 

Червона Слобода Черкаського району Черкаської області ................................. 

ф. П-5870 Первинна організація  Комуністичної партії України птахофабрики ім. 

Першого Травня, с. Хутори Черкаського району Черкаської області ...............   

ф. П-5871 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу "Зоря 

комунізму", с. Руська Поляна Черкаського району Черкаської області ............ 

ф. П-5872 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу "Радянська 

Україна", с. Геронимівка Черкаського району Черкаської області ....................  

ф. П-5873 Первинна організація  Комуністичної партії України птахофабрики 

"Перемога", с. Будище Черкаського району Черкаської області ........................ 

ф. П-5874 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського заводу 

стінових матеріалів, м. Черкаси Черкаської області ............................................ 

ф. П-5875 Комітет комсомолу Уманського державного педагогічного училища               

ім. Т.Г.Шевченка, м. Умань Черкаської області .................................................. 

ф. П-5876 Комітет комсомолу Уманського кооперативного професійно-технічного 

училища, м. Умань Черкаської області .................................................................  

ф. П-5877 Комітет комсомолу Черкаського об'єднання "Облагробуд", м. Черкаси 

Черкаської області ................................................................................................... 

ф. П-5878 Комітет комсомолу Уманського медичного училища, м. Умань Черкаської 

області ...................................................................................................................... 

 

 

 

 

ДОДАТКИ 

 

Покажчик фондів установ, організацій та підприємств 

за галузевою ознакою…………………………………………………………………………. 

Реєстр об’єднаних, переданих архівних фондів та вільних номерів………………………. 

Покажчик установ, згаданих у довіднику…………………………………………………… 

Географічний покажчик………………………………………………………………………. 
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 ПЕРЕДМОВА 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 Пропоноване видання є продовженням серії спеціальних довідників Анотовані 

реєстри описів, що містить анотації на 3223 описи справ 1894 фондів колишнього 

партійного архіву обкому Комуністичної партії України, які у жовтні 1991 р., відповідно 

до Указу Президії Верховної Ради України від 27 серпня 1991 р. та рішення Черкаського 

облвиконкому від 13 вересня 1991 р. увійшли до складу фондів Державного архіву 

Черкаської області. 

 Фонди колишнього партійного архіву містять у собі близько 300 тис. справ за 1917-

1991 роки, що розкривають діяльність обласних, міських і районних комітетів Компартії і 

ЛКСМ України, промислово-виробничих і сільських виробничих партійних комітетів 

Компартії, ЛКСМ України, політичного відділу Шевченківського відділення Одесько-

Кишинівської залізниці, політичної частини управління міліції УМВС Черкаської області, 

первинних партійних і комсомольських організацій колгоспів, радгоспів, установ, 

підприємств, організацій області, колекцію фотодокументів з історії комсомолу. 

 У документах колишнього партійного архіву є відомості про труднощі у 

проведенні колективізації; боротьбу з троцькізмом та "класовими ворогами"; про розвиток 

руху п'ятисотенниць, стаханівського руху, соціалістичного змагання; зміцнення трудової 

дисципліни; про підпільний та партизанський рух на Черкащині в роки Другої світової 

війни 1939-1945 рр.; відбудову народного господарства, зруйнованого нацистськими 

окупантами, розвиток промисловості, сільського господарства, культури, науки, охорони 

здоров'я; діяльність партійних та комсомольських комітетів. 

 Документи колишнього партійного архіву широко використовувались у науково-

дослідних і публікаторських цілях. Були підготовлені хроніки, нариси, збірки-спогади 

старих комуністів, учасників революційних подій 1905-1907, 1917 рр.,, документальні 

збірки, виставки фотокопій документів, присвячених річницям утворення СРСР, 

визволення міст і сіл Черкаської області від нацистських окупантів, з дня народження Т.Г. 

Шевченка, історії заводів, фабрик, партійних організацій, історії міст і сіл Черкаської 

області, героїчній боротьбі підпільників, партизанів і учасників інших форм боротьби з 

нацистськими окупантами на території Черкаської області, Героям Радянського Союзу та 

Героям Соціалістичної Праці – уродженцям та тим, хто одержав це звання на території 

Черкаської області. Були видані збірники документів "Трудящі Черкащини в боротьбі за 

владу рад (1917-1920 рр.)", 1957; "Развитие социалистического сельского хозяйства 

Черкасщины", 1986;  "Черкассам 700 лет", 1986; "Культурное строительство в Черкасской 

области (1917-1980 гг.)", 1989; нариси "Історія Черкаської обласної партійної організації", 

1981; "Герої Радянського Союзу, нагороджені цим званням, за визволення Чекрас", 1990; 

"Минуле згадують бійці. Спогади фронтовиків – ветеранів Другої світової війни, 

визволителів м. Черкаси", 1998. 

 Документи фондів в цілому написані російською мовою. 

 

 Схема побудови довідника: 

 Анотований реєстр описів фондів укладено в текстовій формі. Характеристика 

фондів здійснена у вигляді описових статей, систематизованих у порядку зростання 

номерів фондів, а кожний опис у складі фонду анотувався окремо. Анотування документів 

проведено на рівні опису без перегляду справ. 
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 Структура описової статті має такі загальноприйняті елементи: 

 • номер фонду за списком фондів у архіві; 

 • назва фонду і територіальна належність; 

 • загальна кількість справ у фонді, крайні дати документів; 

 • номер опису; 

 • кількість справ, внесених до опису, та їхні дати; 

 • анотація справ, внесених до опису. 

 В описових статтях реєстру подані останні назви та підпорядкованість установ-

фондоутворювачів. 

 Анотації уніфіковані, види документів подані в порядку їхньої важливості. 

 Для швидкого пошуку необхідної інформації нами укладено покажчики:  до 

фондів, установ, згаданих у довіднику; географічний; реєстр об’єднаних, переданих 

архівних фондів та вільних номерів. 

 Покажчик до фондів складений за галузевою ознакою, у якому зазначається назва 

групи фондів і номери фондів за списком фондів. 

 У покажчику установ, згаданих у довіднику, назви установ, організацій та 

підприємств систематизовані за алфавітом. 

 До географічного покажчика увійшли географічні визначення, згадані в описових 

статтях та в назвах фондоутворювачів. 

 

          Тетяна Клименко 
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 СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 

 

 

 

агітколегія - агітаційна колегія 

ВКП(б) - Всесоюзна Комуністична партія (більшовиків) 

ВЛКСМ - Всесоюзний Ленінський Комуністичний Союз Молоді 

ДПУ - Державне політичне управління 

ЗВПШ - Заочна Вища партійна школа 

КПК при ЦК КПРС - Комітет партійного контролю при ЦК КПРС 

КПРС - Комуністична партія Радянського Союзу 

КПУ - Комуністична партія України 

ЛКСМУ - Ленінський Комуністичний Союз Молоді України 

м. - місто 

міськком - міський комітет 

міськрайвиконкоми - міські та районні виконавчі комітети 

міськрайвідділення - міські та районні відділення 

НКВС - Народний комісаріат внутрішніх справ 

НКДБ  - Народний комісаріат державної безпеки 

окрпартком - окружний партійний комітет 

окрпартконференція - окружна партійна конференція 

окружком - окружний комітет 

оп. - опис 

партактив - партійний актив 

партбілет - партійний білет 

партбюджет - партійний бюджет 

партколегія - партійна колегія 

партком - партійний комітет 

парторганізація - партійна організація 

племзавод - племінний завод 

політвідділи - політичні відділи 

р. - рік 

райвідділ - районний відділ 

райКНС - районні комісії та комітети незаможних селян 

райпартком - районний партійний комітет 

райуповноважений - районний уповноважений 

РКП(б) - районний комітет партії (більшовиків) 

рр. - роки 

РСІ - робітничо-селянська інспекція 

с. - село 

смт - селище міського типу 

спецповідомлення - спеціальне повідомлення 

спр. - справа 

ст. - станція 

УРСР - Українська Радянська Соціалістична Республіка 

ф. - фонд 

ЦК ВЛКСМ - Центральний комітет Всесоюзного Ленінського Комуністич 

  ного Союзу Молоді 
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АНОТОВАНИЙ  

РЕЄСТР ОПИСІВ___________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

ф.П-1  Бабанський районний комітет Комуністичної партії України, 

с.Бабанка Бабанського району Черкаської області 

4 оп., 778 спр., 1930,1932,1940-1959 рр. 

 

Опис 1 

389 спр., 1930,1932,1940-1959 рр. 

  Директивні розпорядження обкому партії. 

 Протоколи: звітно-виборних партійних конференцій; пленумів 

райкому; засідань бюро райкому; районних партійних зборів; загальних 

зборів районної партійної організації. 

 Звіт про роботу райкому (1940р.). Доповідна записка бригади ЦК 

КП(б)У про стан та роботу організацій і установ району (1930). Статистичні 

звіти про склад та рух районної парторганізації. 

 Листування з обкомом партії з питань: роботи установ та організацій 

району; військово-оборонної роботи; з кадрових питань; масово-політичної 

роботи; лекційної роботи; організаційно-партійної роботи; агітаційно-

пропагандистської роботи. 

 Витяги з протоколів бюро обкому партії по персональних справах 

комуністів; про відновлення в партії; виключення з партії. 

 Списки погашених: партійних документів на осіб, які вибули з партії; 

облікових карток. Книги реєстрації облікових карток членів та кандидатів в 

члени КПРС. 

 Фінансові звіти. 

 Документи про роботу підпільників та партизан у тилу ворога на 

території Бабанського району (1944). Довідки-характеристики на комуністів, 

які залишались на окупованій території (1945-1946). Листування з 

партійними комітетами, політвідділами військових частин про осіб, які 

проживали на тимчасово окупованій території. 

 

Опис 2-ос 

329 спр., 1943-1959 рр. 

 Особові справи з прийому в члени КПРС. 

 

Опис 3-ос 

50 спр., 1944-1959 рр. 

 Персональні справи. 

 

Опис 4-ос 

10 спр.,1944-1959 рр. 

 Особові справи номенклатурних працівників. 
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ф.П-5  Первинна організація Комуністичної партії України Дубівської 

машинно-тракторної станції, с. Дубова Бабанського району Черкаської 

області 

1 оп., 11 спр., 1945-1956 рр. 

 

Опис 1 
11 спр., 1945-1956 рр. 

 Директивні документи обкому та райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-6  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Маяк», с. Косенівка 

Уманського району Черкаської області 

1 оп., 43 спр., 1948-1988 рр. 

 

Опис 1 

43 спр., 1948-1988 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 

 

ф.П-7  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Прогрес», с. Доброводи 

Уманського району Черкаської області 

1 оп., 36 спр., 1947-1982 рр. 

 

Опис 1 

36 спр., 1947-1982 рр. 

Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 

 

ф.П-8  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Жданова, с. Гродзеве 

Уманського району Черкаської області 

1 оп., 34 спр., 1948-1982 рр. 

 

 

Опис 1 
34 спр., 1948-1982 рр. 

Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 
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ф.П-9  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Свинарка 

Бабанського району Черкаської області  

1 оп., 7 спр., 1950-1959 рр. 

 

Опис 1 
7 спр., 1950-1959 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-10  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Зоря комунізму», с. Сушківка 

Уманського району Черкаської області 

1 оп., 54 спр., 1947-1991 рр. 

 

Опис 1 
54 спр., 1947-1991 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 

 

ф.П-11  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Рогова Уманського 

району Черкаської області 
1 оп., 9 спр., 1948-1956 рр. 

 

Опис 1 

9 спр., 1948-1956 рр. 

Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-12  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Ленінський шлях», с. 

Вільшана-Слобідка Бабанського району Черкаської області 

1 оп., 11 спр., 1946-1957 рр. 

 

Опис 1 

11 спр., 1946-1957 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 
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 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-13  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Ленінський шлях», с. Дубова 

Уманського району Черкаської області 

1 оп., 47 спр., 1949-1982 рр. 

 

Опис 1 

47 спр., 1949-1982 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 

 

ф.П-14  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Переможець», с. Коржова 

Бабанського району Черкаської області 

1 оп., 10 спр., 1946-1957 рр. 

 

Опис 1 

10 спр., 1946-1957 рр. 

Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-15  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Б. Хмельницького, с. 

Легедзине Тальнівського району Черкаської області 

1 оп., 60 спр., 1947-1991 рр. 

 

Опис 1 

60 спр., 1947-1991 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-16  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Першого травня, с. Оксанина 

Бабанського району Черкаської області 

1 оп., 5 спр., 1952-1956 рр. 

 

Опис 1 
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5 спр., 1952-1956 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-17  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Перемога», с. Тальянки 

Тальнівського району Черкаської області 

1 оп., 22 спр., 1946-1967 рр. 

 

Опис 1 

22 спр., 1946-1967 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-18  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Промінь Жовтня», с. Аполянка 

Уманського району Черкаської області 

1 оп., 29 спр., 1946-1977 рр. 

 

Опис 1 

29 спр., 1946-1977 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-19  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Дзержинського, с. Вільшанка 

Бабанського району Черкаської області 

1 оп., 9 спр., 1948-1956 рр. 

 

Опис 1 

9 спр., 1948-1956 рр. 

Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-20  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Комуніст», с. Косенівка 

Уманського району Черкаської області 

1 оп., 29 спр., 1947-1977 рр. 

 

Опис 1 
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29 спр., 1947-1977 рр. 

Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-21  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Маяк», с. Вишнопіль 

Тальнівського району Черкаської області 

1 оп., 41 спр., 1947-1982 рр. 

 

Опис 1 

41 спр., 1947-1982 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-22  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Дружба», с. Острівець 

Уманського району Черкаської області 

1 оп., 31 спр., 1952-1982 рр. 

 

Опис 1 

31 спр., 1952-1982 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-23  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Черняхівського, с. Оксанина 

Бабанського району Черкаської області 

1 оп., 31 спр., 1952-1982 рр. 

 

Опис 1 

31 спр., 1952-1982 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-24  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Коржовий Кут 

Бабанського району Черкаської області 

1 оп., 9 спр., 1949-1957 рр. 

 

Опис 1 
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9 спр., 1949-1957 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-25  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Шлях до комунізму», с. 

Бабанка Уманського району Черкаської області 

1 оп., 25 спр., 1947-1979 рр.  

 

Опис 1 

25 спр., 1947-1979 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 

 

ф.П-28  Первинна організація Комуністичної партії України 

Тальянківського радгоспу-технікуму, с. Тальянки Тальнівського району 

Черкаської області 

1 оп., 55 спр., 1946-1990 рр. 

 

Опис 1 

55 спр., 1946-1990 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-44  Буцький районний комітет Комуністичної партії України, с. 

Буки Буцького району Черкаської області 

3 оп., 562 спр., 1944-1959 рр. 

 

Опис 1 

179 спр., 1944-1959 рр. 

 Протоколи: партійних конференцій; пленумів райкому; засідань бюро 

райкому; районних партійних зборів; зборів районного партактиву. 

 Звіти про роботу відділів райкому. Статистичні звіти про склад та рух 

районної парторганізації. Довідки інструкторів про перевіряння роботи 

первинних парторганізацій. 

 Витяги з протоколів бюро обкому партії по персональних справах 

комуністів. 

 Листування з обкомом партії з питань партійного обліку. Списки 

погашених партійних документів. Акти на знищення погашених партійних 

документів. Книги: обліку видавання партійних білетів та кандидатських 
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карток; реєстрації облікових карток членів КПРС та кандидатів у члени 

КПРС. 

 Фінансові звіти райкому. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 Листування з політвідділами військових частин, партійними органами 

та організаціями про осіб, які проживали на окупованій території. 

 

Опис 2-ос 

340 спр., 1944-1959 рр. 

 Особові справи прийнятих в члени КПРС. 

 

Опис 3-ос 

43 спр., 1954-1958 рр.  

 Персональні справи. 

 

 

ф.П-45  Первинна організація Комуністичної партії України 

Березинського цукрового комбінату, с-ще Березине Маньківського 

району Черкаської області 

1 оп., 47 спр., 1944-1982 рр. 

 

Опис 1 

47 спр., 1944-1982 рр. 

Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-49  Первинна організація Комуністичної партії України Буцького 

відділення «Сільгосптехніка», смт Буки Маньківського району 

Черкаської області 

1 оп., 34 спр., 1944-1982 рр. 

 

Опис 1 

34 спр., 1944-1982 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-51  Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу 

«13 років Жовтня», с. Мар’янівка  Лисянського району Черкаської 

області 

1 оп., 82 спр., 1946-1988 рр.  
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Опис 1 

82 спр., 1946-1988 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро; засідань 

партійного комітету; партійних зборів та засідань бюро первинних 

парторганізацій радгоспу. 

 Плани роботи. 

 Список комуністів (1960). 

 Прикріпні талони на комуністів, які прибули в парторганізації. 

Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-52  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Свердлова, с. Шубині Стави 

Лисянського району Черкаської області 

1 оп., 10 спр., 1948-1958,1967-1979 рр. 

 

Опис 1 

10 спр., 1948-1958,1967-1979 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-53  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Перемога», с. Чорна Кам’янка 

Маньківського району Черкаської області 

1 оп., 60 спр., 1948-1988 рр. 

 

Опис 1 

60 спр., 1948-1988 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-54  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. "Шлях до комунізму",  

с. Крачківка Маньківського району Черкаської області 

1 оп., 27 спр., 1948-1974 рр.  

 

Опис 1 

27 спр., 1948-1974 рр. 

Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 
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ф.П-55  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Фрунзе, с. Кути 

Маньківського району Черкаської області 

1 оп., 16 спр., 1949-1974 рр.  

 

Опис 1 

16 спр., 1949-1974 рр. 

Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-57  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Червоний Кут 

Жашківського району Черкаської області 

1 оп., 12 спр., 1945-1960 рр. 

 

Опис 1 

12 спр., 1945-1960 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-58  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Комунар», с. Юрпіль Буцького 

району Черкаської області 

1 оп., 11 спр., 1948-1958 рр. 

 

Опис 1 

11 спр., 1948-1958 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-59  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Комінтерн», с. Чемериське 

Буцького району Черкаської області 

1 оп., 13 спр., 1945-1958 рр. 

 

Опис 1 
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13 спр., 1945-1958 рр. 

Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-60  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Червоної Армії, с. Павлівка 

Жашківського району Черкаської області 

1 оп., 41 спр., 1945-1982 рр.  

 

Опис 1 

41 спр., 1945-1982 рр. 

Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-61  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Островського, с. Лісове 

Тальнівського району Черкаської області 

1 оп., 55 спр., 1948-1988 рр. 

 

Опис 1 

55 спр., 1948-1988 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-63  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Гришка, с. Ризине 

Звенигородського району Черкаської області 

1 оп., 54 спр., 1945-1988 рр. 

 

Опис 1 

54 спр., 1945-1988 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 
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ф.П-64  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Ілліча, с. Тинівка 

Жашківського району Черкаської області 

1 оп., 59 спр., 1944-1991 рр. 

 

Опис 1 

59 спр., 1944-1991 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-65  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Жданова, с. Русалівка 

Маньківського району Черкаської області 

1 оп., 25 спр., 1948-1975 рр. 

 

Опис 1 

25 спр., 1948-1975 рр. 

Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-66  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Калініна, с. Русалівка 

Маньківського району Черкаської області 

1 оп., 49 спр., 1944,1949,1954-1988 рр. 

 

Опис 1 

49 спр., 1944,1949,1954-1988 рр. 

Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-67  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Іскра», с. Березівка 

Маньківського району Черкаської області 

1 оп., 28 спр., 1945,1948-1975 рр. 

 

Опис 1 

28 спр., 1945,1948-1975 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 
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ф.П-68  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Перше травня, с. Кривець 

Маньківського району Черкаської області 

1 оп., 42 спр., 1945-1982 рр. 

Опис 1 

42 спр., 1945-1982 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-69  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «15-річчя Жовтня», с. Лісове 

Маньківського району Черкаської області 

1 оп., 11 спр., 1948-1958 рр. 

 

Опис 1 

11 спр., 1948-1958 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

ф.П-70  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Сталіна, с. Антонівка 

Буцького району Черкаської області 

1 оп., 13 спр., 1944-1958 рр. 

 

Опис 1 

13 спр., 1944-1958 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-71  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Шлях Леніна», с. Попівка 

Маньківського району Черкаської області 

1 оп., 26 спр., 1945-1974 рр. 

 

Опис 1 

26 спр., 1945-1974 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 
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ф.П-72  Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського районного міжколгоспного об'єднання по будівництву, м. 

Черкаси Черкаської області 

1 оп., 26 спр., 1957-1982 рр. 

 

Опис 1 

26 спр., 1957-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

ф.П-73  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Червоний прапор», с. Рубаний 

Міст Буцького району Черкаської області 

1 оп., 11 спр., 1948-1958 рр. 

 

Опис 1 

11 спр., 1948-1958 рр. 

Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-74  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Комуніст», с. Багва 

Маньківського району Черкаської області 

1 оп., 39 спр., 1946-1982 рр. 

 

Опис 1 

39 спр., 1946-1982 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-75  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Жовтень», с. Нова Гребля 

Жашківського району Черкаської області 

1 оп., 36 спр., 1945-1982 рр. 

 

Опис 1 

36 спр., 1945-1982 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Відомості про сплату членських внесків. 
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ф.П-83  Первинна організація Комуністичної партії України 

міжколгоспбуду № 2, с. Мошни Черкаського району Черкаської області 

1 оп., 2 спр., 1957-1958 рр. 

 

Опис 1 

2 спр., 1957-1958 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Відомості про сплату членських внесків. 

 

 

ф.П-87  Гельмязівський районний комітет Комуністичної партії 

України, с. Гельмязів Гельмязівського району Черкаської області 

5 оп., 2008 спр., 1929-1962 рр. 

 

Опис 1 

456 спр., 1929,1933-1962 рр. 

 Директивні документи обкому партії. 

 Протоколи: партійних конференцій; пленумів райкому; засідань бюро 

райкому; зборів партактиву району; загальних зборів районної 

парторганізації. 

 Звіт про роботу райкому (1945). Статистичні звіти про склад та рух 

районної парторганізації. 

 Витяги з протоколів засідань Партколегії Шевченківської окружної 

контрольної комісії по затвердженню протоколів трійки та колегії 

Шевченківського окружного відділу РСІ по чистці радянського апарату 

(1929). Протоколи засідань районної комісії по чистці партії (1933). Витяги з 

протоколів пленумів та бюро райкому про приймання в члени і кандидати в 

члени ВКП(б) (1937,1938,1947,1950). 

 Документи (витяги з протоколів, акти перевірянь, листування, 

висновки та інші) про перевіряння партійних документів. 

 Списки: номенклатурних працівників парторганізацій (1943-

1945,1955); голів колгоспів та сільрад (1944,1945,1955). 

 Книги: обліку партбілетів та кандидатських карток; реєстрації 

облікових карток  членів та кандидатів партії; реєстрації облікових карток 

членів КПРС. 

 Бюджети. Штатні розписи. Фінансові звіти райкому. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії. 

 Документи (листування, довідки, характеристики, листування) про 

членів партії та їх сім’ї, які перебували на тимчасово окупованій території 

(1944-1962). Листування з обкомом партії про командира партизанського 

загону Горєлова, колишнього першого секретаря райкому. 

 Акти про збитки, нанесених райкому партії фашистськими 

загарбниками (1944). Інформація про збитки, нанесених установам, 

організаціям та колгоспам району фашистськими окупантами і стан району 

за листопад 1943 р. Допитні аркуші осіб, які повернулися з фашистської 
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Німеччини (1945). Списки розстріляних та вивезених громадян району до  

Німеччини (1943). 

 

Опис 2 

909 спр., 1932,1936-1962 рр.  

 Особові справи прийнятих в члени КПРС. 

 

Опис 3 

225 спр., 1930-1939,1943-1962 рр.  

 Персональні справи комуністів. 

 

Опис 4 

191 спр., 1929-1938 рр. 

 Особові та апеляційні справи на членів і кандидатів партії, пов’язані з 

чисткою партії в 1929 та 1934 рр. і перевірянням партійних документів в 

1935-1936 рр. 

 

Опис 5 

227 спр., 1957-1962 рр. 

 Номенклатурні справи (архівні номенклатурні справи по кадрах). 

 

 

ф.П-92  Первинна організація Комуністичної партії України 

Гельмязівського відділення «Сільгосптехніка», с. Гельмязів 

Золотоніського району Черкаської області 

1 оп., 43 спр., 1944-1982 рр.  

 

Опис 1 

43 спр., 1944-1982 рр. 

Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-93  Первинна організація Комуністичної партії України 

Безпальчівської машинно-тракторної станції, с. Безпальче 

Гельмязівського району Черкаської області 

1 оп., 19 спр., 1944-1958 рр. 

 

Опис 1 

19 спр., 1944-1958 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 
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 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-94  Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу ім. 

КПРС, с. Левченкове Драбівського району Черкаської області 

1 оп., 48 спр., 1944-1982 рр. 

 

Опис 1 

48 спр., 1944-1982 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-95  Первинна організація Комуністичної партії України пересувної 

колони № 216 тресту «Черкасиводбуд», с. Підставки Золотоніського 

району Черкаської області 

1 оп., 29 спр., 1950-1978 рр. 

 

Опис 1 

29 спр., 1950-1978 рр. 

Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-98  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Більшовик», с. Коврай 

Гельмязівського району Черкаської області 

1 оп., 11 спр., 1947-1957 рр. 

 

Опис 1 

11 спр., 1947-1957 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

 

ф.П-99  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Будьонного, с. Гельмязів Гельмязівського району 

Полтавської області 
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1 оп., 2 спр., 1949-1950 рр.  

 

Опис 1 

2 спр., 1949-1950 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-100  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Дружба», с. Горбані 

Гельмязівського району Черкаської області 

1 оп., 10 спр., 1951-1961 рр. 

 

Опис 1 

10 спр., 1951-1961 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-101  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Вперед», с. Горбані Гельмязівського району 

Полтавської області 

1 оп., 1 спр., 1949 р. 

 

Опис 1 

1 спр., 1949 р. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-102  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «20-річчя Жовтня», с. Коврай Гельмязівського району 

Полтавської області 

1 оп., 6 спр., 1946-1950 рр. 

 

Опис 1 

6 спр., 1946-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

ф.П-103  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «12-річчя Жовтня», с. Левченкове Гельмязівського 

району Полтавської області 
1 оп., 3 спр., 1948-1950 рр. 
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Опис 1 

3 спр., 1948-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-104  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Зоря комунізму», с. 

Жорнокльови Гельмязівського району Полтавської області 

1 оп., 14 спр., 1946-1958 рр. 

 

Опис 1 

14 спр., 1946-1958 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-105  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Жовтнева  хвиля», с. Левченкове Гельмязівського 

району Полтавської області 

1 оп., 2 спр., 1947-1950 рр. 

 

Опис 1 

2 спр., 1947-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-106  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Жданова, с. Левченкове 

Гельмязівського району Полтавської області 

1 оп., 8 спр., 1950-1957 рр. 

 

Опис 1 

8 спр., 1950-1957 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

ф.П-107  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Постишева, с. Бубнівська 

Слобідка Золотоніського району Черкаської області 

1 оп., 68 спр., 1950-1991 рр. 
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Опис 1 

68 спр., 1950-1991 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-108  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Калініна, с. Безпальче 

Драбівського району Черкаської області 

1 оп., 30 спр., 1951-1976 рр. 

 

Опис 1 

30 спр., 1951-1976 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-109  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Слава», с. Коврай 

Золотоніського району Черкаської області 

1 оп., 53 спр., 1951-1991 рр. 

 

Опис 1 

53 спр., 1951-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-110  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Карла Маркса, с. Келеберда 

Канівського району Черкаської області 

1 оп., 43 спр., 1947-1988 рр. 

 

Опис 1 

43 спр., 1947-1988 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 
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ф.П-111  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. 50-річчя Жовтня, с. 

Плешкані Золотоніського району Черкаської області 

1 оп., 36 спр., 1948-1989 рр. 

 

Опис 1 

36 спр., 1948-1989 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-112  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Росія», с. Прохорівка 

Канівського району Черкаської області 

1 оп., 36 спр., 1947-1976 рр. 

 

Опис 1 

36 спр., 1947-1976 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-113  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Комінтерн», с. Безбородьки 

Гельмязівського району Черкаської області 

1 оп., 14 спр., 1947-1958 рр. 

 

Опис 1 

14 спр., 1947-1958 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-114  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Крупської, с. Каленики Гельмязівського району 

Полтавської області 

1 оп., 5 спр., 1947-1950 рр.  

 

Опис 1 

5 спр., 1947-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 
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ф.П-115  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Ленінської «Іскри», с. 

Гельмязів Гельмязівського району Черкаської області 

1 оп., 8 спр., 1951-1958 рр. 

 

Опис 1 

8 спр., 1951-1958 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-116  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Ленінський шлях», с. 

Каленики Золотоніського району Черкаської області 

1 оп., 44 спр., 1947-1982 рр.  

 

Опис 1 

44 спр., 1947-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-117  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Калініна, с. Жорнокльови 

Драбівського району Черкаської області 

1 оп., 40 спр., 1946-1989 рр. 

 

Опис 1 

40 спр., 1946-1989 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-118  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Гайдара, с. Озерище 

Канівського району Черкаської області 

1 оп., 15 спр., 1950-1968 рр. 

 

Опис 1 
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15 спр., 1950-1968 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-119  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Суворова, с. Гладківщина 

Золотоніського району Черкаської області 

1 оп., 31 спр., 1948-1975 рр.  

 

Опис 1 

31 спр., 1948-1975 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-120 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Мануїльського, с. Келеберда Гельмязівського 

району Полтавської області 

1 оп., 4 спр., 1947-1950 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1947-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-121  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Новий шлях», с. Прохорівка Гельмязівського району 

Полтавської області 

1 оп., 2 спр., 1948-1949 рр. 

 

Опис 1 

2 спр., 1948-1949 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

ф.П-122  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Нове життя», с. Безпальче Гельмязівського району 

Полтавської області 

1 оп., 6 спр., 1946-1950 рр. 

 

Опис 1 
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6 спр., 1946-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-123  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Правда», с. Безбородьки Гельмязівського району 

Полтавської області 

1 оп., 4 спр., 1946-1950 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1946-1950 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-124  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Перемога», с. Бубнівська Слобідка Гельмязівського 

району Полтавської області 

1 оп., 5 спр., 1947-1950 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1947-1950 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-126  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «П’ятирічка за чотири роки», с. Бубнівська Слобідка 

Гельмязівського району Полтавської області 

1 оп., 4 спр., 1946-1950 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1946-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

ф.П-127  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Правда», с. Підставки 

Золотоніського району Черкаської області 

1 оп., 46 спр., 1946-1991 рр. 

 

Опис 1 
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46 спр., 1946-1991 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-128  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Серп і молот», с. Коврай Гельмязівського району 

Полтавської області 

1 оп., 3 спр., 1948-1950 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1948-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-129  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Росія», с. Гельмязів 

Золотоніського району Черкаської області 

1 оп., 20 спр., 1947-1969 рр. 

 

Опис 1 

20 спр., 1947-1969 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-130  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Дніпро», с. Ліпляве 

Канівського району Черкаської області 

1 оп., 33 спр., 1946-1972 рр. 

 

Опис 1 

33 спр., 1946-1972 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

ф.П-131  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Радянська Україна», с. Богдани 

Золотоніського району Черкаської області 

1 оп., 35 спр., 1950-1982 рр. 

 

Опис 1 

35 спр., 1950-1982 рр. 
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 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-133  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Червоний лан», с. Горбані Гельмязівського району 

Полтавської області 

1 оп., 2 спр., 1949-1950 рр. 

 

Опис 1 

2 спр., 1949-1950 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

  

ф.П-134  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Чкалова, с. Богдани Гельмязівського району 

Полтавської області 

1 оп., 2 спр., 1949-1950 рр. 

 

Опис 1 

2 спр., 1949-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-135  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Прохорівка 

Гельмязівського району Черкаської області 

1 оп., 9 спр., 1950-1958 рр. 

 

Опис 1 

9 спр., 1950-1958 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-136  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Щорса, с. Софіївка 

Гельмязівського району Черкаської області 

1 оп., 14 спр., 1946-1960 рр. 

 

Опис 1 
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14 спр., 1946-1960 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-151  Первинна організація Комуністичної партії України 

Гельмязівського райкому Компартії України, с. Гельмязів 

Гельмязівського району Черкаської області 

1 оп., 28 спр., 1943-1962 рр. 

 

Опис 1 

28 спр., 1943-1962 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-159  Первинна організація Комуністичної партії України 

виконавчого комітету Гельмязівської районної Ради депутатів 

трудящих, с. Гельмязів Гельмязівського району Черкаської області 

1 оп., 22 спр., 1944-1962 рр. 

 

Опис 1 

22 спр., 1944-1962 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-164  Городищенський районний комітет Комуністичної партії 

України, м. Городище Черкаської області 

35 оп., 6442 спр., 1936-1991 рр. 

 

Опис 1 

620 спр., 1936-1968 рр. 

 Директивні документи вищих партійних органів. 

 Протоколи: партійних конференцій; пленумів райкому; засідань бюро 

райкому; зборів районного партійного активу. 

 Статистичні звіти про склад районної партійної організації. 

 Документи (інформації, доповідні записки, листування, акти) з різних 

питань діяльності райкому та роботу відділів. Інформації, довідки секретарів 

первинних партійних організацій про проведену масово-політичну та 

агітаційно-масову роботу. 
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 Постанови ЦК КПРС, Парткомісії при Головному Політичному 

Управлінні Радянської Армії про апеляції комуністів (1952,1955). Витяги з 

протоколів засідань Секретаріату ЦК КПУ та Комітету партійного контролю 

при ЦК КПРС про апеляції комуністів (1953-1955). 

 Витяги з постанов ЦК КПУ та протоколів засідань бюро райкому по 

персональних справах комуністів. Листування з обкомом партії з питань 

обліку комуністів. Документи (витяги з протоколів, листування, списки) про 

зняття з обліку членів та кандидатів партії. 

 Довідки на погашення та документи по заміні партійних документів. 

 Документи (інформації, довідки, характеристики) на громадян, які 

підлягали виселенню за межі УРСР (1948). 

 Списки номенклатурних працівників райкому партії 

(1945,1947,1967,1968). 

 Книги обліку: партійних білетів зразка 1936р. (1936-1953); 

кандидатських карток зразка 1936р. (1939-1953). Книги реєстрації облікових 

карток членів та кандидатів партії (1936-1953). 

 Бюджети райкому. Штатні розписи. Фінансові звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 Листування з партійними органами, політичними відділами військових 

частин, з’єднаннями та іншими організаціями про соціальне положення та 

походження окремих громадян (1952-1962). 

 Документи (витяги з протоколів, довідки, листування) на комуністів, 

які проживали на тимчасово окупованій території (1945-1950). 

 Акти про збитки, нанесені району фашистськими загарбниками (1944). 

Звіт про участь трудящих району у боротьбі з фашистськими загарбниками 

(1944). Документи (доповідні записки, листування, списки) про 

партизанський рух та підпільні групи (1944). Листування з питань висилання 

характеристик на військовослужбовців, довідки про кількість 

демобілізованих з лав Червоної Армії (1945-1948). 

 

Опис 2 

1104 спр., 1944-1968 рр.  

 Особові справи з прийому в члени КПРС. 

 

Опис 3 

762 спр., 1944-1968 рр. 

 Персональні справи. 

 

Опис 4 

225 спр., 1944-1968 рр. 

 Особові справи номенклатурних працівників. 

 

Опис 5 

163 спр., 1969 р. 

 Директивні вказівки вищих партійних органів. 
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 Протоколи: пленумів райкому; засідань бюро райкому; зборів 

партійного та партійно-господарського активів. 

 Статистичні звіти: про склад та рух районної парторганізації; про 

кадри. Довідки, інформації райкому партії з питань: організаційно-партійної, 

ідеологічної роботи; боротьби з правопорушеннями та злочинністю; 

промисловості, будівництва, сільського господарства та побутового 

обслуговування населення. 

 Списки первинних парторганізацій. 

 Списки погашених партійних документів на осіб, що вибули з партії. 

 Партбюджет. Штатний розпис. Річний фінансовий звіт. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 Особові справи прийнятих в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 6 

167 спр., 1970 р. 

 Директивні вказівки вищих партійних органів. 

 Протоколи: районної партійної конференції; пленумів райкому; 

засідань бюро райкому; зборів партійного та партійно-господарського 

активів. 

 Довідки, інформації райкому партії з питань: організаційно-партійної, 

ідеологічної роботи; боротьби з правопорушеннями та злочинністю; 

промисловості, будівництва, сільського господарства та побутового 

обслуговування населення. 

 Списки первинних парторганізацій. 

 Списки погашених партійних документів на осіб, що вибули з партії. 

 Партбюджет. Штатний розпис. Річний фінансовий звіт. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 Особові справи прийнятих в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 7 

157 спр., 1971 р. 

 Протоколи: пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до 

них; зборів партійного та партійно-господарського активів. 

 Статистичні звіти: про склад та рух районної парторганізації; про 

кадри. Довідки, інформації райкому партії з питань: організаційно-партійної, 

ідеологічної роботи; боротьби з правопорушеннями та злочинністю; 

промисловості, будівництва, сільського господарства та побутового 

обслуговування населення. 

 Списки первинних парторганізацій. 

 Списки погашених партійних документів на осіб, що вибули з партії. 

 Партбюджет. Штатний розпис. Річний фінансовий звіт. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 Особові справи прийнятих в члени КПРС. Персональні справи. 

Номенклатурні справи працівників райкому. 
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Опис 8 

198 спр., 1972 р. 

 Протоколи: пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до 

них; зборів партійного та партійно-господарського активів. Стенограма 

урочистого засідання райкому та райвиконкому, присвяченого 50-річчю 

утворення СРСР. Документи (порядки ведення, доповіді, постанова) районної 

економічної наради, нарад працівників промисловості та сільського 

господарства. 

 Статистичні звіти: про склад та рух районної парторганізації; про 

кадри. Довідки, інформації райкому партії з питань: організаційно-партійної, 

ідеологічної роботи; боротьби з правопорушеннями та злочинністю; 

промисловості, будівництва, сільського господарства та побутового 

обслуговування населення. 

 Списки первинних парторганізацій. 

 Списки погашених партійних документів на осіб, що вибули з партії. 

 Партбюджет. Штатний розпис. Річний фінансовий звіт. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 Особові справи прийнятих в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 9 

208 спр., 1954-1973 рр. 

 Протоколи: 28-ої районної партійної конференції, анкети делегатів 

(1973); пленумів райкому (1973); засідань бюро райкому та документи до них 

(1973); зборів партійного та партійно-господарського активів (1973). Порядок 

ведення, доповіді наради працівників сільського господарства та районного 

зльоту доярок (1973). 

 Статистичні звіти: про склад та рух районної парторганізації (1973); 

про кадри (1973). Довідки, інформації райкому партії з питань: 

організаційно-партійної, ідеологічної роботи; боротьби з правопорушеннями 

та злочинністю; промисловості, будівництва, сільського господарства та 

побутового обслуговування населення (1973). 

 Списки погашених партійних документів на осіб, що вибули з партії 

(1973). 

 Книги: обліку та видачі партійних квитків і кандидатських карток 

зразка 1954 р.; реєстрації облікових карток членів КПРС та кандидатів в 

члени КПРС. 

 Партбюджет. Штатний розпис. Річний фінансовий звіт (1973). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1973). 

 Особові справи прийнятих в члени КПРС. Персональні справи. Справи 

номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 10 

129 спр., 1974 р. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них; засідань бюро 

райкому та документи до них; зборів партійного-господарського активу. 
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Документи (порядки ведення, доповіді, виступи та інші) наради працівників 

народного господарства району та урочистого засідання, присвяченого 30-

річчю визволення Радянської України від фашистських загарбників. 

 Статистичні звіти: про склад та рух районної парторганізації; про кадри 

Довідки, інформації райкому партії з питань: організаційно-партійної, 

ідеологічної роботи; боротьби з правопорушеннями та злочинністю; 

промисловості, будівництва, сільського господарства та побутового 

обслуговування населення. 

 Списки погашених партійних документів на осіб, що вибули з партії. 

 Партбюджет. Штатний розпис. Річний фінансовий звіт. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 Особові справи прийнятих в члени КПРС. Персональні справи. Справи 

номенклатурних партійних працівників. 

 

 

Опис 11 

73 спр., 1975-1977 рр. 

 Протоколи: 29-ої районної партійної конференції, анкети делегатів 

(1975); пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до них; 

зборів партійного та партійно-господарського активів. Документи (порядки 

ведення, доповіді, рапорти, виступи та інші) нарад працівників  народного 

господарства району та сфери обслуговування, районного зльоту доярок, 

нарад партійних, радянських, адміністративних організацій з питань 

посилення боротьби зі злочинністю та правопорушеннями. Матеріали 

науково-практичної конференції, присвяченої 40-річчю стахановського руху 

(1975). 

 Статистичні звіти: про склад та рух районної парторганізації (1975); 

про кадри (1975). Довідки, інформації райкому партії з питань: 

організаційно-партійної, ідеологічної роботи; боротьби з правопорушеннями 

та злочинністю; промисловості, будівництва, сільського господарства та 

побутового обслуговування населення (1975). 

 Списки погашених партійних документів на осіб, що вибули з партії 

(1975). 

 Партбюджет. Штатний розпис. Річний фінансовий звіт (1975). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 

Опис 12 

338 спр., 1975-1977 рр. 

 Особові справи прийнятих в члени КПРС. Персональні справи. Справи 

номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 13 

38 спр., 1966-1978 рр. 

 Протоколи: 30-ої районної партійної конференції, анкети делегатів 

(1978); пленумів райкому та документи до них (1978); засідань бюро райкому 
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та документи до них (1977,1978); зборів партійного та партійно-

господарського активів (1978). Документи (порядки ведення, доповіді, 

рапорти, виступи та інші) нарад працівників  народного господарства району, 

районного зльоту доярок, нарад працівників промислових підприємств та 

будівельних організацій, урочистого засідання, присвяченого 60-річчю 

Радянської Армії та Військово-Морського Флоту (1978). 

 Книга розпоряджень про прийом, звільнення та переміщення технічних 

працівників райкому. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1978). 

 

Опис 14 

133 спр., 1978 р. 

 Особові справи прийнятих в члени КПРС. Персональні справи. Справи 

номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 15 

34 спр., 1979 р. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них; засідань бюро 

райкому та документи до них; зборів партійного та партійно-господарського 

активів. Документи (порядки ведення, доповіді, рапорти, виступи та інші) 

нарад працівників  народного господарства району, районного зльоту доярок, 

нарад партійних, радянських, адміністративних органів та громадських 

організацій району, районного семінару пропагандистів системи партійної та 

комсомольської освіти, урочистих свят. 

 Книга розпоряджень про прийом на роботу технічних працівників 

райкому. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 

Опис 16 

118 спр., 1979 р. 

 Особові справи прийнятих в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 17 

34 спр., 1980 р. 

 Протоколи: 31-ої районної партійної конференції, анкети делегатів; 

пленумів райкому та документи до них; засідань бюро райкому та документи 

до них; зборів активу районної парторганізації та документи до них. 

Документи (порядки ведення, доповіді, рапорти, виступи та інші) нарад 

працівників  народного господарства району, зборів районного активу 

народного контролю, районного зльоту доярок, науково-практичної 

конференції по кадрах, урочистих свят, засідання комісії по якості при 

райкомі. 

 Книга розпоряджень про прийом та звільнення технічних працівників 

райкому. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 
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Опис 18 

150 спр., 1979-1980 рр. 

 Особові справи прийнятих в члени КПРС. Персональні справи. 

 

 

Опис 19 

36 спр., 1969-1981 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1981); засідань 

бюро райкому та документи до них (1981); зборів партійного та партійно-

господарського активів (1981). Документи (порядки ведення, доповіді, 

рапорти, виступи та інші) нарад працівників  народного господарства та 

сфери обслуговування населення району, районних зльотів доярок та 

пропагандистів, урочистих зборів, присвячених Дню Радянської Армії, 8 

Березня та 1 Травня (1981). 

 Книга розпоряджень про прийом та звільнення технічних працівників 

райкому. 

 Картки первинних парторганізацій 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1981). Особові 

рахунки. 

 

Опис 20 

122 спр., 1980-1981 рр. 

 Особові справи прийнятих в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 21 

39 спр., 1982 р. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них; засідань бюро 

райкому та документи до них; зборів партійного та партійно-господарського 

активів. Документи (порядки ведення, доповіді, рапорти, виступи та інші) 

нарад працівників  народного господарства району, районних зльотів доярок 

та пропагандистів, урочистих зборів, урочистих засідань. Плани, протоколи 

засідань комісії по якості та ради сприяння технічному прогресу. 

 Книга розпоряджень про прийом та звільнення технічних працівників 

райкому. 

 Документи (довідки, інформації, доповідні записки) про виконання 

постанов вищих партійних органів з питань організаційно-партійної та 

масово-політичної роботи. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. Особові рахунки. 

 

Опис 22 

125 спр., 1981-1982 рр. 

 Справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. Справи 

номенклатурних партійних працівників. 
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Опис 23 

42 спр., 1983 р. 

Протоколи: 32-ої районної партійної конференції та документи до 

нього; пленумів райкому та документи до них; засідань бюро райкому та 

документи до них; зборів партійного активу та документи до них. Документи 

(порядки ведення, доповіді, рапорти, виступи та інші) нарад працівників  

народного господарства району, районних зльотів доярок та пропагандистів, 

урочистих зборів, урочистих засідань. Плани, протоколи засідань комісії по 

якості та ради сприяння технічному прогресу. 

 Книга розпоряджень про прийом та звільнення технічних працівників 

райкому. 

 Довідки, інформації працівників відділів райкому, членів комісій, 

бригад секретарів первинних партійних організацій з питань організаційно-

політичної та політико-виховної роботи, промислового та 

сільськогосподарського виробництва. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. Особові рахунки. 

 

Опис 24 

125 спр., 1982-1983 рр. 

 Справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 25 

34 спр., 1984 р. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них; засідань 

бюро райкому та документи до них; зборів партійного активу та документи 

до них. Документи (порядки ведення, доповіді, рапорти, виступи та інші) 

нарад працівників  народного господарства району, районних зльотів доярок 

та пропагандистів, урочистих зборів, урочистих засідань. Плани, протоколи 

засідань комісії по якості та ради сприяння технічному прогресу. 

 Книга розпоряджень про прийом та звільнення технічних працівників 

райкому. 

 Довідки, інформації працівників відділів райкому, членів комісій, 

бригад секретарів первинних партійних організацій з питань організаційно-

політичної та політико-виховної роботи, промислового та 

сільськогосподарського виробництва. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. Особові рахунки. 

 

 

Опис 26 

147 спр., 1984 р. 

 Справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. Справи 

номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 27 

35 спр., 1985 р. 
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 Протоколи: 33-ої районної партійної конференції та документи до 

нього; пленумів райкому та документи до них; засідань бюро райкому та 

документи до них; зборів партійного активу та документи до них. Документи 

(порядки ведення, доповіді, рапорти, виступи та інші) нарад працівників  

народного господарства району, районних зльотів доярок, урочистих зборів. 

 Книга розпоряджень про прийом та звільнення технічних працівників 

райкому. 

 Довідки, інформації працівників відділів райкому, членів комісій, 

бригад секретарів первинних партійних організацій з питань організаційно-

політичної та політико-виховної роботи, промислового та 

сільськогосподарського виробництва. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. Особові рахунки. 

 

Опис 28 

178 спр., 1985 р. 

 Справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

Опис 29 

36 спр., 1986 р. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них; засідань 

бюро райкому та документи до них; партійних зборів та засідань партбюро; 

засідань ревізійної комісії. Документи (порядки ведення, доповіді, рапорти, 

виступи та інші) нарад працівників  народного господарства району, 

урочистих зборів, занять районних шкіл партійно-господарського та 

ідеологічного активу, ради сприяння науково-технічному прогресу при 

райкомі. 

 Книга розпоряджень про прийом та звільнення технічних працівників 

райкому. 

 Довідки, інформації працівників відділів райкому, членів комісій, 

бригад секретарів первинних партійних організацій з питань організаційно-

політичної та політико-виховної роботи, промислового та 

сільськогосподарського виробництва, зміцнення дисципліни праці, боротьби 

з правопорушеннями. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. Особові рахунки. 

 

Опис 30 

151 спр., 1986 р. 

 Справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. Справи 

номенклатурних партійних працівників. 

Опис 31 
56 спр., 1986-1988 рр. 

 Протоколи: 34-ої районної партійної конференції та документи до 

нього (1988); пленумів райкому та документи до них (1987-1988); засідань 

бюро райкому та документи до них (1987-1988); зборів партійного активу та 

документи до них (1988); засідань ревізійної комісії (1987-1988). Документи 
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(порядки ведення, доповіді, рапорти, виступи та інші) районного зльоту 

доярок, урочистих зборів, мітингів, семінарів пропагандистів. 

 Книга розпоряджень про прийом та звільнення технічних працівників 

райкому. 

 Довідки, інформації працівників відділів райкому, членів комісій, 

бригад секретарів первинних партійних організацій з питань організаційно-

політичної та політико-виховної роботи, промислового та 

сільськогосподарського виробництва. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1987-1988). 

Особові рахунки (1987-1988). 

 

Опис 32 

164 спр., 1987 р. 

 Справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. Справи 

номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 33 

183 спр., 1988 р. 

 Справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. Справи 

номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 34 

77 спр., 1973-1991 рр. 

 Протоколи: 35-ої районної партійної конференції та документи до 

нього (1990); пленумів райкому (1989-1991); засідань бюро райкому (1989-

1991); зборів партійного активу (1989-1990); засідань комісій райкому (1989-

1991). Документи (порядки ведення, доповіді, рапорти, виступи та інші) 

урочистих зборів, мітингів, днів партійної інформації (1989-1991). 

 Книга розпоряджень про прийом та звільнення технічних працівників 

райкому (1989-1991). 

 Довідки, інформації працівників відділів райкому, членів комісій, 

бригад секретарів первинних партійних організацій з питань організаційно-

політичної та політико-виховної роботи, промислового та 

сільськогосподарського виробництва (1987-1991). 

 Картки первинних парторганізацій (1982-1991). Книги: обліку та видачі 

партійних квитків і кандидатських карток зразка 1973р.; знаків «50 років 

перебування в КПРС» (1982-1991); реєстрації облікових карток членів КПРС 

та кандидатів у члени КПРС.  

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1989-1991). 

Особові рахунки (1989-1991). 

 

Опис 35 

241 спр., 1989-1991 рр. 

 Витяги з протоколів партійних зборів первинних парторганізацій про 

виключення та вибуття з членів КПРС. 
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 Документи по прийому в члени КПРС (1991). 

 Справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. Справи 

номенклатурних партійних працівників. 

 

 

ф.П-169  Первинна організація Комуністичної партії України 

Городищенського цукрового комбінату, м. Городище Черкаської області 

1 оп., 94 спр., 1944-1988 рр. 

 

Опис 1 

94 спр., 1944-1988 рр. 

 Директивні документи вищих партійних органів. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро; засідань 

партійного комітету; загальних зборів комуністів; партійних зборів та 

засідань партійного бюро цехових парторганізацій комбінату. 

 Плани роботи. 

 Довідки про перевіряння діяльності парторганізації цукрових заводів 

(1951). Документи (інформації, довідки, звіти) з агітаційно-масової роботи. 

 Списки комуністів (1970-1971). 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-174  Первинна організація Комуністичної партії України вузлового 

партійного комітету залізничної станції Цвіткове,  смт. Цвіткове 

Городищенського району Черкаської області 

1 оп., 55 спр., 1944-1982 рр. 

 

Опис 1 

55 спр., 1944-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-177  Первинна організація Комуністичної партії України Мліївської 

науково-дослідної станції садівництва ім. Л.П. Симиренка, с. Мліїв 

Городищенського району Черкаської області 

1 оп., 68 спр., 1944-1991 рр. 

 

 

Опис 1 

68 спр., 1944-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 
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ф.П-178  Первинна організація Комуністичної партії України 

Городищенського автотранспортного підприємства № 23664, м. 

Городище Черкаської області 

1 оп., 42 спр., 1950-1982 рр. 

  

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-179  Первинна організація Комуністичної партії України 

Городищенського районного об’єднання «Сільгосптехніка», м. Городище 

Черкаської області 

1 оп., 57 спр., 1944-1991 рр. 

 

Опис 1 

57 спр., 1944-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-180  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Перемога», с. Валява 

Городищенського району Черкаської області 

1 оп., 74 спр., 1947-1991 рр. 

 

Опис 1 

74 спр., 1947-1991 рр. 

 Директивні документи вищих партійних органів. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-181  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Заповіт Леніна», м. Городище 

Черкаської області 

1 оп., 74 спр., 1945-1991 рр. 

 

Опис 1 

74 спр., 1945-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 
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ф.П-182  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Ворошилова, с. Орловець Городищенського району 

Київської області 

1 оп., 4 спр., 1947-1950 рр.  

 

Опис 1 

4 спр., 1947-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-183  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Димитрова, с. Городище Городищенського району 

Київської області 

1 оп., 3 спр., 1947-1949 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1947-1949 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

ф.П-184  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. ХХІІ партз’їзду, с. Городище Городищенського 

району Київської області 

1 оп., 6 спр., 1946-1950 рр. 

 

Опис 1 

6 спр., 1946-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-185  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Ворошилова, с. Ксаверове 

Городищенського району Черкаської області 

1 оп., 30 спр., 1945-1963,1971-1976 рр. 

 

Опис 1 

30 спр., 1945-1963,1971-1976 рр. 

 Директивні документи вищих партійних органів. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 
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ф.П-186  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Жовтень», с. Калинівка 

Городищенського району Черкаської області 

1 оп., 47 спр., 1944-1982 рр. 

 

Опис 1 

47 спр., 1944-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-187  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. В’язівок 

Городищенського району Черкаської області 

1 оп., 11 спр., 1944-1954 рр. 

 

Опис 1 

11 спр., 1944-1954 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-188  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Клари Цеткін, с. Петропавлівка Городищенського 

району Київської області 

1 оп., 5 спр., 1946-1950 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1946-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-189  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Комінтерн», с. Валява Городищенського району 

Київської області 

1 оп., 7 спр., 1944-1950 рр. 

Опис 1 
7 спр., 1944-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 
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ф.П-190  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Комінтерну, с. Старосілля 

Городищенського району Черкаської області 

1 оп., 89 спр., 1944-1991 рр. 

 

Опис 1 

89 спр., 1944-1991 рр. 

 Директивні документи вищих партійних органів. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-191  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Комунар», с. В’язівок Городищенського району 

Київської області 

1 оп., 6 спр., 1946-1950 рр. 

 

Опис 1 

6 спр., 1946-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-192  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Комунар», с. Орловець 

Городищенського району Черкаської області 

1 оп., 14 спр., 1946-1959,1966 рр. 

 

 

Опис 1 

14 спр., 1946-1959,1966 рр. 

 Директивні документи вищих партійних органів. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-193  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Мліїв 

Городищенського району Черкаської області 

1 оп., 68 спр., 1946-1991 рр. 

 

Опис 1 

68 спр., 1946-1991 рр. 

 Директивні документи вищих партійних органів. 
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 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-194  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Куйбишева, с. Петропавлівка 

Городищенського району Черкаської області 

1 оп., 43 спр., 1945-1982 рр. 

 

Опис 1 

43 спр., 1945-1982 рр. 

 Директивні документи вищих партійних органів. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-195  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. В’язівок Городищенського району 

Київської області 

1 оп., 3 спр., 1948-1950 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1948-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-196  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Переможець», с. Мліїв Городищенського району 

Київської області 

1 оп., 6 спр., 1945-1950 рр. 

 

Опис 1 

6 спр., 1945-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

ф.П-197  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Переможець», с. Орловець Городищенського району 

Київської області 

1 оп., 5 спр., 1946-1950 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1946-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 
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 Плани роботи. 

 

 

ф.П-198  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Перше Травня», с. Набоків Городищенського району 

Київської області 

1 оп., 5 спр., 1946-1950 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1946-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-199  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Політвідділу, с. Дирдин 

Городищенського району Черкаської області 

1 оп., 17 спр., 1946-1962 рр. 

 

Опис 1 

17 спр., 1946-1962 рр. 

 Директивні документи вищих партійних органів. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-200  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Котовського, с. Хлистунівка 

Городищенського району Черкаської області 

1 оп., 69 спр., 1944-1991 рр. 

 

Опис 1 

69 спр., 1944-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

ф.П-201  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Тельмана, с. В’язівок Городищенського району 

Київської області 

1 оп., 6 спр., 1945-1950 рр. 

 

Опис 1 

6 спр., 1945-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 
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ф.П-202  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Челюскінців, с. Мліїв Городищенського району 

Київської області 

1 оп., 5 спр., 1946-1950 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1946-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-203  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Жданова, с. Буда-

Орловецька Городищенського району Черкаської області 

1 оп., 36 спр., 1945-1982 рр. 

 

Опис 1 

36 спр., 1945-1982 рр. 

 Директивні документи вищих партійних органів. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-204  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Шевченка, м. Городище 

Черкаської області 

1 оп., 67 спр., 1946-1991 рр. 

 

Опис 1 

67 спр., 1946-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-205  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Орловець Городищенського району 

Київської області 

1 оп., 5 спр., 1946-1950 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1946-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 
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ф.П-206  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Хлистунівка Городищенського району 

Київської області 

1 оп., 2 спр., 1949-1950 рр. 

 

Опис 1 

2 спр., 1949-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-212  Первинна організація Комуністичної партії України 

Городищенської середньої школи № 2, м. Городище Черкаської області 

1 оп., 45 спр., 1946-1988 рр. 

 

Опис 1 

45 спр., 1946-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-214  Первинна організація Комуністичної партії України 

Городищенської районної лікарні, м. Городище Черкаської області 

1 оп., 53 спр., 1951-1991 рр. 

 

Опис 1 

53 спр., 1951-1991 рр. 

 Директивні документи обкому і райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Список комуністів (1971). 

 Відомості та квитанції про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-217  Первинна організація Комуністичної партії України 

виконавчого комітету Городищенської районної Ради народних 

депутатів, м. Городище Черкаської області 

1 оп., 52 спр., 1944-1962,1967-1991 рр. 

 

Опис 1 

52 спр., 1944-1962,1967-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 
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ф.П-218  Первинна організація Комуністичної партії України 

Городищенського райкому Компартії України, м. Городище Черкаської 

області 

1 оп., 32 спр., 1946,1947,1952-1962,1967-1982 рр. 

 

Опис 1 

1946,1947,1952-1962,1967-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-224  Первинна організація Комуністичної партії України 

Городищенського районного управління сільського господарства, м. 

Городище Черкаської області 

1 оп., 49 спр., 1946-1953,1958-1961,1967-1988 рр. 

 

Опис 1 

49 спр., 1946-1953,1958-1961,1967-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-229  Драбівський районний комітет Комуністичної партії України, 

смт. Драбів Драбівського району Черкаської області 

34 оп., 6310 спр., 1934-1991 рр. 

 

Опис 1 

603 спр., 1943-1968 рр. 

 Директивні документи вищих партійних органів. 

 Протоколи: партійних конференцій та документи до них; пленумів 

райкому та документи до них; засідань бюро райкому та документи до них; 

зборів районного партійного активу та документи до них. 

 Статистичні звіти про склад районної партійної організації. 

 Документи (інформації, доповідні записки, листування, акти) з різних 

питань діяльності райкому та роботу відділів. Довідки, зведення про стан 

народного господарства району. Виробничі характеристики, списки 

передовиків сільського господарства району (1944,1945,1948).  

 Витяги з постанов ЦК КПУ та протоколів засідань бюро обкому по 

персональних справах комуністів, про виключення та відновлення в партії. 

Довідки, доповідні записки з питань перевіряння компрометуючих 

документів на окремих комуністів. 

 Списки та акти на погашення партійних документів. 
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 Списки: первинних парторганізацій (1967,1968); комуністів по 

парторганізаціях району (1946); номенклатурних посад обкому КПУ (1954). 

 Книги обліку: партійних білетів зразка 1936р. (1944-1953); 

кандидатських карток зразка 1936р. (1945-1953); партійних білетів та 

кандидатських карток зразка 1936р. в Ковалівському районі (1944-1953). 

Книги реєстрації облікових карток членів та кандидатів партії (1944-1953); 

Ковалівського райкому партії (1944-1953). 

 Партійні бюджети райкому. Штатні розписи. Фінансові звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 Листування з партійними органами, політичними відділами військових 

частин, з’єднаннями та іншими організаціями про соціальне положення та 

походження окремих громадян, які залишились на тимчасово окупованій 

території (1952-1962). 

 Документи (витяги з протоколів, довідки, листування) на комуністів, 

які проживали на тимчасово окупованій території (1950-1962). 

 Довідки та акти райкому про нанесені збитки фашистськими 

загарбниками (1944). Інформації райкому про стан району після звільнення 

від німецьких окупантів (1943). Звіт про партизанський рух на території 

району в період окупації (1944). Листи, заяви трудящих, воїнів Червоної 

Армії про надання допомоги та розшуку сімей військовослужбовців (1943). 

Списки; осіб, вивезених до фашистської Німеччини (1943); комуністів, які 

залишилися на окупованій території (1944). Документи (запити, 

характеристики, доповідні записки) про комуністів, які залишились на 

тимчасово окупованій території  (1945,1946,1948). Довідки сільрад про 

комуністів, які загинули та вмерли під час німецької окупації (1946). 

 

Опис 2 

1342 спр., 1936-1968 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. 

 

 

Опис 3 

488 спр., 1934,1935,1939-1968 рр. 

 Персональні справи. 

 

 

Опис 4 

46 спр., 1944-1972 рр. 

 Справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 5 

237 спр., 1969р. 

 Постанови вищих партійних органів. 

 Протоколи: пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до 

них. 
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 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів. 

 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району, 

народної освіти, роботи адміністративних органів та з інших питань. 

 Акти на знищені партійні документи, списки погашених партійних 

документів на осіб, що вибули з партії. 

 Список первинних парторганізацій. 

 Партійний бюджет. Штатний розпис. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії. 

 Особові справи прийнятих в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 6 

187 спр., 1970р. 

 Протоколи: 20-ої районної партійної конференції та документи до 

нього; пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до них. 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації. 

 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району, 

народної освіти, роботи адміністративних органів та з інших питань. 

 Акти на знищені партійні документи, списки погашених партійних 

документів на осіб, що вибули з партії. 

 Списки первинних парторганізацій. 

 Особові справи прийнятих в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 7 

174 спр., 1971р. 

 Протоколи: пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до 

них; зборів районного партійного активу. 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів. 

 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району, 

народної освіти, роботи адміністративних органів та з інших питань. 

 Витяги з протоколів засідань КПК при ЦК КПРС, постанови ЦК 

Компартії України по персональних справах комуністів. 

 Акти на знищені партійні документи, списки погашених партійних 

документів на осіб, що вибули з партії. 

 Партійний бюджет. Штатний розпис. Річний фінансовий звіт. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії. 

 Особові справи прийнятих в члени КПРС. Персональні справи. Особові 

справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 8 

179 спр., 1972р. 
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 Протоколи: пленумів райкому та документи до них; засідань бюро 

райкому та документи до них; зборів районного партійного активу. 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів. 

 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району, 

народної освіти, роботи адміністративних органів та з інших питань. 

 Акти на знищені партійні документи, списки погашених партійних 

документів на осіб, що вибули з партії. 

 Партійний бюджет. Штатний розпис. Річний фінансовий звіт. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії. 

 Особові справи прийнятих в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 9 

176 спр., 1953-1973 рр. 

 Протоколи: 21-ої районної партконференції та документи до нього 

(1973); пленумів райкому (1973); засідань бюро райкому та документи до них 

(1972,1973); зборів районного партійного активу (1973). 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1973). 

 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району, 

народної освіти, роботи адміністративних органів та з інших питань (1973). 

 Акти на знищені партійні документи, списки погашених партійних 

документів на осіб, що вибули з партії (1973). 

 Книги: обліку і видачі партійних квитків та кандидатських карток 

зразка 1954р.; реєстрації облікових карток членів та кандидатів в члени 

КПРС (1954-1973). 

 Партійний бюджет. Штатний розпис. Річний фінансовий звіт (1973). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії (1973). 

 Особові справи прийнятих в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 10 

171 спр., 1974р. 

 Протоколи: пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до 

них; зборів районного партійного активу. 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів. 

 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району, 

народної освіти, роботи адміністративних органів та з інших питань. 

 Акти на знищені партійні документи, списки погашених партійних 

документів на осіб, що вибули з партії. 

 Партійний бюджет. Штатний розпис. Річний фінансовий звіт. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії. 
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 Особові справи прийнятих в члени КПРС. Персональні справи. Особові 

справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 11 

48 спр., 1975-1977 рр. 

 Протоколи: 22-ої районної партконференції та документи до нього 

(1975); пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до них; 

зборів районного партійного активу. 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1973). 

 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району, 

народної освіти, роботи адміністративних органів та з інших питань (1975). 

 Партійні бюджети. Штатні розписи. Річні фінансові звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії. 

 

Опис 12 

401 спр., 1975-1977 рр. 

 Особові справи прийнятих в члени КПРС. Персональні справи. Особові 

справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 13 

19 спр., 1978р. 

 Протоколи: 23-ої районної партконференції та документи до нього; 

пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до них; зборів 

районного партійного активу. 

 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району, 

народної освіти, роботи адміністративних органів та з інших питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії. 

 

Опис 14 

146 спр., 1978р. 

 Особові справи прийнятих в члени КПРС. Персональні справи. Особові 

справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 15 

21 спр., 1966-1979 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1979); засідань бюро райкому та 

документи до них (1979); зборів районного партійного активу (1979). 

 Книга розпоряджень про призначення та звільнення з роботи технічних 

працівників та обслуговуючого персоналу. 

 Довідки, інформації відділів райкому партії та первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро райкому з питань 

організаційно-партійної та ідеологічної роботи, стану та розвитку народного 
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господарства району, народної освіти, роботи адміністративних органів 

(1979). 

  Картки нарахування та відомості на виплату зарплати працівникам 

райкому партії. 

 

Опис 16 

155 спр., 1979р. 

 Особові справи прийнятих в члени КПРС. Персональні справи. Особові 

справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 17 

28 спр., 1980р. 

 Протоколи: 24-ої районної партконференції та документи до нього; 

пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до них; зборів 

районного партійного активу. 

 Довідки, інформації відділів райкому партії та первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро райкому з питань 

організаційно-партійної та ідеологічної роботи, стану та розвитку народного 

господарства району, народної освіти, роботи адміністративних органів. 

  Картки нарахування та відомості на виплату зарплати працівникам 

райкому партії. 

 

Опис 18 

150 спр., 1980р. 

 Особові справи прийнятих в члени КПРС. Персональні справи. Особові 

справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 19 

25 спр., 1981р. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них; засідань бюро 

райкому та документи до них; зборів районного партійного активу. 

 Довідки, інформації відділів райкому партії та первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро райкому з питань 

організаційно-партійної та ідеологічної роботи, стану та розвитку народного 

господарства району, роботи адміністративних органів. 

 Документи (плани роботи, матеріали семінарів та інші) про роботу 

відділів та партійної комісії райкому партії. 

Картки нарахування та відомості на виплату зарплати працівникам 

райкому партії. 

 

Опис 20 

147 спр., 1981р. 

 Особові справи прийнятих в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 21 
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24 спр., 1982р. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них; засідань бюро 

райкому та документи до них. 

 Довідки, інформації відділів райкому партії та первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро райкому з питань 

організаційно-партійної та ідеологічної роботи, стану та розвитку сільського 

господарства району. 

 Документи (плани роботи, довідки, інформації та інші) про роботу 

відділів та партійної комісії райкому партії. 

Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та картки 

особових рахунків. 

 

Опис 22 

135 спр., 1956-1982 рр. 

 Особові справи прийнятих в члени КПРС. Персональні справи. Особові 

справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 23 

25 спр., 1983р. 

 Протоколи: 25-ої районної партконференції та документи до нього; 

пленумів райкому та документи до них; засідань бюро райкому та документи 

до них; партійних зборів і засідань бюро парторганізації райкому.  

 Довідки, інформації відділів райкому партії та первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро райкому з питань 

організаційно-партійної та ідеологічної роботи. 

 Документи (плани роботи, матеріали науково-практичної та методичної 

конференцій та інші) про роботу відділів та партійної комісії райкому партії. 

Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та картки 

особових рахунків. 

 

 

Опис 24 

157 спр., 1983р. 

 Особові справи прийнятих в члени КПРС. Персональні справи. Особові 

справи номенклатурних партійних працівників. 

Опис 25 
23 спр., 1984р. 

 Протоколи: пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до 

них; партійних зборів і засідань бюро парторганізації райкому. 

 Розпорядження при призначення та звільнення з посади технічного 

персоналу райкому партії. 

 Довідки, інформації відділів райкому партії та первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро райкому з питань 

організаційно-партійної та ідеологічної роботи, стану та розвитку сільського 

господарства району. 
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 Плани роботи відділів та партійної комісії райкому партії. 

 Матеріали зустрічі учасників Корсунь-Шевченківської битви, 

присвяченої 40-річчю битви. 

Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та картки 

особових рахунків. 

 

Опис 26 

118 спр., 1984р. 

 Особові справи прийнятих в члени КПРС. Персональні справи. Особові 

справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 27 

25 спр., 1981-1985 рр. 

 Протоколи: 26-ої районної партконференції і документи до нього 

(1985); пленумів райкому (1985); засідань бюро райкому та документи до них 

(1985); партійних зборів і засідань бюро парторганізації райкому (1985). 

Документи (порядок ведення, доповіді, виступи та інші) районної наради 

підсумків стану народного господарства району, урочистих зборів, 

присвячених 40-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 

рр.(1985). 

 Розпорядження про призначення та звільнення з посади технічного 

персоналу райкому партії (1985). 

 Довідки, інформації відділів райкому партії та первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро райкому з питань 

організаційно-партійної та ідеологічної роботи, стану та розвитку сільського 

господарства району (1985). 

 Плани роботи відділів та партійної комісії райкому партії (1985). 

 Картки партійного обліку. 

Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та картки 

особових рахунків (1985). 

 

Опис 28 

173 спр., 1980-1985 рр. 

 Особові справи прийнятих в члени КПРС (1984,1985). Персональні 

справи (1984,1985). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

Опис 29 
28 спр., 1986 р. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них; засідань бюро 

райкому та документи до них; партійних зборів і засідань бюро 

парторганізації райкому. 

 Розпорядження про призначення та звільнення з посади технічного 

персоналу райкому партії. 

 Довідки, інформації відділів райкому партії та первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро райкому з питань 
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організаційно-партійної та ідеологічної роботи, стану та розвитку сільського 

господарства району. 

 Документи (плани роботи, довідки, інформації) про роботу відділів та 

партійної комісії райкому партії. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та картки 

особових рахунків. 

 

Опис 30 

159 спр., 1961-1986 рр. 

 Особові справи прийнятих в члени КПРС (1986). Персональні справи 

(1985,1986). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 31 

39 спр., 1983-1988 рр. 

 Протоколи: 27-ої районної партконференції і документи до нього 

(1988); пленумів райкому (1987,1988); засідань бюро райкому та документи 

до них (1987,1988); партійних зборів і засідань бюро парторганізації райкому 

(1987,1988). 

 Розпорядження про призначення та звільнення з посади технічного 

персоналу райкому партії (1987,1988). 

 Довідки, інформації відділів райкому партії та первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро райкому з питань 

організаційно-партійної та ідеологічної роботи, стану та розвитку сільського 

господарства району. 

 Документи (плани роботи, записки та інші) про роботу відділів та 

партійної комісії райкому партії (1987,1988). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та картки 

особових рахунків (1987,1988). 

 

Опис 32 

335 спр., 1985-1988 рр. 

 Особові справи прийнятих в члени КПРС (1987,1988). Персональні 

справи. 

 

Опис 33 

44 спр., 1973-1991 рр. 

 Протоколи: 28-ої районної партконференції і документи до нього 

(1990); пленумів райкому (1989-1991); засідань бюро райкому та документи 

до них (1989-1991); партійних зборів і засідань бюро парторганізації райкому 

(1989-1991). 

 Довідки, інформації відділів райкому партії та первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро райкому з питань 

організаційно-партійної та ідеологічної роботи, стану та розвитку сільського 

господарства району (1989-1991). 

 Плани роботи відділів та партійної комісії райкому партії (1989-1991). 
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 Картки первинних парторганізацій (1989-1991). Книги: обліку та видачі 

знаків «50-років перебування в КПРС» (1982-1991); обліку та видачі: 

партквитків зразка 1973р., кандидатських карток зразка 1973р. (1973-

1975,1986-1990); реєстрації облікових карток членів КПРС. 

Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та картки 

особових рахунків (1989-1991). 

 

Опис 34 

282 спр., 1960-1991 рр. 

 Особові справи прийнятих в члени КПРС (1989-1991). Персональні 

справи (1988-1991). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

 

ф.П-236  Первинна організація Комуністичної партії України Драбово-

Ульянівської машинно-тракторної станції, с. Драбів Драбівського 

району Черкаської області 

1 оп., 15 спр., 1944-1957 рр. 

 

Опис 1 

15 спр., 1944-1957 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-237  Первинна організація Комуністичної партії України 

Драбівського бурякорадгоспу ім. ХХІІІ з’їзду КПРС, смт. Драбів 

Драбівського району Черкаської області 

1 оп., 62 спр., 1944-1991 рр. 

 

Опис 1 

62 спр., 1944-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-238  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Більшовик», с. Мехедівка 

Драбівського району Черкаської області 

1 оп., 35 спр., 1946-1982 рр. 

 

Опис 1 

35 спр., 1946-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 
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 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-239  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Верхня Згарь», с. Вершина-Згарська Драбівського 

району Полтавської області 

1 оп., 5 спр., 1946-1950 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1946-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-240  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Ілліча, с. Білоусівка 

Драбівського району Черкаської області 

1 оп., 16 спр., 1947-1962 рр. 

 

Опис 1 

16 спр., 1947-1962 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-241  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. 20-річчя Жовтня, с. Мехедівка Драбівського району 

Полтавської області 

1 оп., 4 спр., 1947-1950 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1947-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-242  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Жданова, с. Остапівка 

Драбівського району Черкаської області 

1 оп., 22 спр., 1951-1972 рр. 

 

Опис 1 

22 спр., 1951-1972 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 
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 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-243  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Україна», с. Вершина-Згарська 

Драбівського району Черкаської області 

1 оп., 19 спр., 1948-1970 рр.  

 

Опис 1 

19 спр., 1948-1970 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-244  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Драбів 

Драбівського району Черкаської області 

1 оп., 9 спр., 1951-1959 рр. 

 

Опис 1 

9 спр., 1951-1959 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-245  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Драбів 

Драбівського району Черкаської області 

1 оп., 7 спр., 1949-1955 рр. 

 

Опис 1 

7 спр., 1949-1955 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-246  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Фрунзе, с. Свічківка 

Драбівського району Черкаської області 

1 оп., 24 спр., 1949-1972 рр. 
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Опис 1 

24 спр., 1949-1972 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-247  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. 40-річчя Жовтня, с. 

Бойківщина Драбівського району Черкаської області 

1 оп., 21 спр., 1951-1971 рр. 

 

Опис 1 

21 спр., 1951-1971 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-248  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Україна», с. Митлашівка 

Драбівського району Черкаської області 

1 оп., 50 спр., 1945-1991 рр. 

 

Опис 1 

50 спр., 1945-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-249  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Перемога», с. Коломиці 

Драбівського району Черкаської області 

1 оп., 37 спр., 1946-1982 рр. 

 

Опис 1 

37 спр., 1946-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 
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ф.П-250  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Перше травня», с. Драбів Драбівського району 

Полтавської області 

1 оп., 2 спр., 1949-1950 рр. 

 

Опис 1 

2 спр., 1949-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-251  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Прожектор», с. Мехедівка Драбівського району 

Полтавської області 

1 оп., 3 спр., 1945-1950 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1945-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

 

ф.П-252  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Ілліча, с. Білоусівка 

Драбівського району Черкаської області 

1 оп., 37 спр., 1947-1982 рр. 

 

Опис 1 

37 спр., 1947-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-253  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Вірний шлях», с. Дунинівка 

Драбівського району Черкаської області 

1 оп., 14 спр., 1950-1964 рр. 

 

Опис 1 

14 спр., 1950-1964 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 



152 

 

ф.П-254  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Золотоношка 

Драбівського району Черкаської області 

1 оп., 49 спр., 1951-1991 рр. 

 

Опис 1 

49 спр., 1951-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-255  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Щорса, с. Коломиці 

Драбівського району Черкаської області 

1 оп., 5 спр., 1954-1958 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1954-1958 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-256  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Тельмана, с. Свічківка Драбівського району 

Полтавської області 

1 оп., 3 спр., 1948-1950 рр. 

 

 

Опис 1 

3 спр., 1948-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-257  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Ударник», с. Михайлівка Драбівського району 

Полтавської області 

1 оп., 2 спр., 1949-1950 рр.  

 

Опис 1 

2 спр., 1949-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 
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ф.П-258  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Фрунзе, с. Олімпіадівка 

Драбівського району Черкаської області 

1 оп., 10 спр., 1947-1958 рр. 

 

Опис 1 

10 спр., 1947-1958 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-259  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Свердлова, с. Криштопівка 

Драбівського району Черкаської області 

1 оп., 19 спр., 1951-1971 рр.  

 

Опис 1 

19 спр., 1951-1971 рр.  

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-260  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Чапаєва, с. Михайлівка 

Драбівського району Черкаської області 

1 оп., 40 спр., 1949-1982 рр. 

 

Опис 1 

40 спр., 1949-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-261  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Червоний маяк», с. Білоусівка Драбівського району 

Полтавської області 

1 оп., 4 спр., 1946-1950 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1946-1950 рр.  

 Протоколи партійних зборів. 
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 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-262  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. 50-річчя Жовтня, с. 

Чернещина Драбівського району Черкаської області 

1 оп., 26 спр., 1945-1971 рр. 

 

Опис 1 

26 спр., 1945-1971 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-263  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Червона хвиля», с. Михайлівка Драбівського району 

Полтавської області 

1 оп., 2 спр., 1949-1950 рр. 

 

Опис 1 

2 спр., 1949-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-264  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Шлях до комунізму», с. 

Перервинці Драбівського району Черкаської області 

1 оп., 43 спр., 1951-1988 рр. 

 

Опис 1 

43 спр., 1951-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

ф.П-265  Первинна організація Комуністичної партії України 

Драбівської дослідної станції, смт. Драбів Драбівського району 

Черкаської області 

1 оп., 47 спр., 1953-1991 рр.  

 

Опис 1 

47 спр., 1953-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 
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ф.П-275  Первинна організація Комуністичної партії України 

Драбівської середньої школи, смт. Драбів Драбівського району 

Черкаської області 

1 оп., 46 спр., 1946-1991 рр. 

 

Опис 1 

46 спр., 1946-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-278  Первинна організація Комуністичної партії України 

Драбівської районної лікарні, смт. Драбів Драбівського району 

Черкаської області 

1 оп., 33 спр., 1947-1982 рр.  

 

Опис 1 

33 спр., 1947-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-280  Первинна організація Комуністичної партії України 

виконавчого комітету Драбівської районної Ради народних депутатів, 

смт. Драбів Драбівського району Черкаської області 

1 оп., 43 спр., 1944-1982 рр.  

 

Опис 1 

43 спр., 1944-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

ф.П-281  Первинна організація Комуністичної партії України 

Драбівського районного комітету Комуністичної партії України, смт. 

Драбів Драбівського району Черкаської області 

1 оп., 40 спр., 1944-1982 рр. 

 

Опис 1 

40 спр., 1944-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 
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 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-291  Жашківський районний комітет Комуністичної партії України, 

м. Жашків Черкаської області 

33 оп., 5910 спр., 1936-1991 рр. 

 

Опис 1 

462 спр., 1936-1969 рр. 

Директивні документи вищих партійних органів. 

 Протоколи: партійних конференцій та документи до них; пленумів 

райкому та документи до них; засідань бюро райкому та документи до них; 

зборів районного партійного активу; загальних районних партійних зборів. 

 Статистичні звіти про склад районної партійної організації. 

 Документи (інформації, доповідні записки, листування, акти) з різних 

питань діяльності райкому та роботу відділів.  

 Витяги з протоколів засідань бюро обкому та листування з 

партколегією по персональних справах комуністів. 

 Постанови бюро райкому про створення та ліквідацію парторганізацій 

(1967-1969). 

 Списки та акти на погашення партійних документів. 

 Списки первинних парторганізацій (1967-1969). 

 Книги: обліку партійних квитків та кандидатських карток зразка 1936р. 

(1936-1953); реєстрації облікових карток членів та кандидатів партії (1936-

1954). 

 Партійні бюджети райкому. Штатні розписи. Кошториси витрат. 

Фінансові звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 Листування з партійними органами, політичними відділами військових 

частин, з’єднаннями та іншими організаціями про соціальне положення та 

походження окремих громадян, які залишились на тимчасово окупованій 

території (1947-1962). 

 Листування з військовими частинами по запиту характеристик на 

військовослужбовців (1944,1945). Списки: осіб, вивезених до Німеччини 

(1944); демобілізованих з лав Радянської армії (1946). 

 

Опис 2 

1331 спр., 1944-1969 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. 

 

Опис 3 

715 спр., 1944-1969 рр. 

 Персональні справи. 
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Опис 4 

81 спр., 1944-1970 рр. 

 Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 5 

140 спр., 1970р. 

 Директивні вказівки обкому партії. 

Протоколи: 21-ої районної партконференції та документи до нього; 

пленумів райкому; засідань бюро райкому; зборів районного партійного 

активу. 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів. 

 Плани роботи відділів райкому партії. 

 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району, 

народної освіти, роботи адміністративних органів та з інших питань. 

 Списки погашених партійних документів на осіб, що вибули з партії. 

 Списки первинних парторганізацій. 

 Партійний бюджет. Штатний розпис. Річний фінансовий звіт. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи.  

 

Опис 6 

174 спр., 1965-1971 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1971); засідань 

бюро райкому та документи до них (1970,1971); зборів районного партійного 

та партійно-господарського активів (1971). 

 Книга розпоряджень про прийом, звільнення та переміщення технічних 

працівників райкому. 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1971). 

 Документи (плани роботи, довідки, інформації) про роботу відділів 

райкому партії (1970,1971).  

 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району, 

народної освіти, роботи адміністративних органів та з інших питань (1971). 

 Листування райкому партії з іншими райкомами партії з питань 

перевірки компрометуючих даних на окремих громадян (1971). 

 Акти на знищені партійні документи, списки погашених партійних 

документів на осіб, що вибули з партії (1971). 

 Партійний бюджет (1971). Штатний розпис (1971). Річний фінансовий 

звіт (1971). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії (1971). 

 Особові справи прийнятих в члени КПРС (1971). Персональні справи 

(1971). Особові справи номенклатурних партійних працівників (1971). 
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Опис 7 

193 спр., 1946-1972 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1972); засідань бюро райкому та 

документи до них (1971,1972); зборів районного партійного активу (1972). 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1972). 

 Інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку сільського господарства району та 

роботи адміністративних органів (1972). 

 Акти на знищені партійні документи, списки погашених партійних 

документів на осіб, що вибули з партії (1972). 

 Партійний бюджет (1972). Штатний розпис (1972). Річний фінансовий 

звіт (1972). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії (1972). 

 Особові справи прийнятих в члени КПРС (1972). Персональні справи 

(1972). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 8 

158 спр., 1953-1973 рр. 

 Протоколи: 22-ої районної партконференції та документи до нього 

(1973); пленумів райкому (1973); засідань бюро райкому та документи до них 

(1973); зборів районного партійного активу (1973). 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1973).  

Документи (плани роботи, довідки, інформації) про роботу відділів 

райкому партії (1973).  

 Інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку сільського господарства району та 

роботи адміністративних органів та з інших питань (1973). 

 Акти на знищені партійні документи, списки погашених партійних 

документів на осіб, що вибули з партії (1973).  

Книги: обліку і видачі партійних квитків та кандидатських карток 

зразка 1954р.; реєстрації облікових карток членів та кандидатів в члени 

КПРС. 

 Партійний бюджет (1973). Штатний розпис (1973). Річний фінансовий 

звіт (1973). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки (1973). 

 Особові справи прийнятих в члени КПРС (1973). Персональні справи 

(1973). Особові справи номенклатурних партійних працівників (1973). 

 

Опис 9 

121 спр., 1959-1974 рр. 
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 Протоколи: пленумів райкому (1974); засідань бюро райкому та 

документи до них (1974); зборів районного партійного активу (1974). 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1974).  

Документи (плани роботи, довідки, інформації) про роботу відділів 

райкому партії (1974).  

 Інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку сільського господарства району та 

роботи адміністративних органів та з інших питань (1974). 

 Акти на знищені партійні документи, списки погашених партійних 

документів на осіб, що вибули з партії (1974). 

 Список первинних парторганізацій (1974).  

 Партійний бюджет (1974). Штатний розпис (1974). Річний фінансовий 

звіт (1974). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки (1974). 

 Особові справи прийнятих в члени КПРС (1974). Персональні справи 

(1974). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 10 

50 спр., 1972-1977 рр. 

 Протоколи: 23-ої районної партконференції та документи до нього 

(1975); пленумів райкому та документи до них (1975-1977); засідань бюро 

райкому та документи до них (1974-1977); зборів районного партійного та 

партійно-господарського активів (1975-1977). 

 Книга розпоряджень про приймання, звільнення та переміщення 

технічного персоналу райкому партії (1972-1975). 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1975).  

Документи (плани роботи, довідки, інформації) про роботу відділів 

райкому партії (1975-1977).  

 Інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку сільського господарства району та 

роботи адміністративних органів та з інших питань (1975-1977). 

 Акти на знищені партійні документи, списки погашених партійних 

документів на осіб, що вибули з партії (1975). 

 Список первинних парторганізацій (1975).  

 Партійний бюджет (1975). Штатний розпис (1975). Річний фінансовий 

звіт (1975). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки (1975-1977). 

 

Опис 11 

349 спр., 1946-1977 рр. 
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 Особові справи прийнятих в члени КПРС (1974-1977). Персональні 

справи (1974-1977). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 12 

17 спр., 1978р. 

 Протоколи: 24-ої районної партконференції та документи до нього; 

пленумів райкому; засідань бюро райкому; зборів районного партійного 

активу. 

Документи (плани роботи, довідки, інформації) про роботу відділу 

організаційно-партійної роботи райкому партії. 

Документи до протоколів бюро та довідки завідуючих відділами про 

хід виконання постанов бюро райкому партії та про роботу первинних 

парторганізацій з питань організаційно-партійної, агітаційно-

пропагандистської та масово-політичної роботи, сільськогосподарського 

виробництва.   

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки. 

 

Опис 13 

135 спр., 1956-1978 рр. 

 Особові справи прийнятих в члени КПРС (1978). Персональні справи 

(1978). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 14 

16 спр., 1978-1979 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1979); засідань 

бюро райкому; зборів районного партійного та партійно-господарського 

активів та документи до них (1979). 

Документи (плани роботи, довідки, інформації) про роботу відділів 

райкому партії (1979). 

Довідки завідуючих відділами та секретарів парторганізацій про хід 

виконання постанов бюро райкому партії та про роботу первинних 

парторганізацій з питань організаційно-партійної, агітаційно-

пропагандистської та масово-політичної роботи, сільськогосподарського 

виробництва (1979).   

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки (1979). 

Опис 15 
145 спр., 1956-1979 рр. 

 Особові справи прийнятих в члени КПРС (1978,1979). Персональні 

справи (1979). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 16 

20 спр., 1980р. 
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 Протоколи: 25-ої районної партконференції та документи до нього; 

пленумів райкому та документи до них; засідань бюро райкому. 

Плани роботи відділів райкому партії. 

Довідки, інформації завідуючих відділами, секретарів парторганізацій 

та господарських керівників з питань організаційно-партійної, агітаційно-

пропагандистської та масово-політичної роботи, сільськогосподарського 

виробництва.   

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки. 

 

 

Опис 17 

143 спр., 1961-1980 рр. 

 Особові справи прийнятих в члени КПРС (1979,1980). Персональні 

справи (1980). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 18 

21 спр., 1981р. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них; засідань бюро 

райкому та документи до них; зборів районного партійного та партійно-

господарського активів та документи до них. 

Документи (плани роботи, проведення занять і семінарів, довідки, 

інформації) про роботу відділів райкому партії. 

Документи по контролю за виконанням постанов бюро райкому партії з 

питань організаційно-партійної, агітаційно-пропагандистської та масово-

політичної роботи, сільськогосподарського виробництва та з інших питань.   

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки. 

 

Опис 19 

151 спр., 1974-1981 рр. 

 Особові справи прийнятих в члени КПРС (1981). Персональні справи 

(1981). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 20 

18 спр., 1982 р. 

 Протоколи: пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до 

них; зборів партійно-господарського активу районної парторганізації. 

Документи (плани роботи, проведення занять і семінарів, довідки, 

інформації) про роботу відділів райкому партії. 

Документи по контролю за виконанням постанов бюро райкому партії з 

питань організаційно-партійної, агітаційно-пропагандистської та масово-

політичної роботи, сільськогосподарського виробництва та з інших питань.   

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки. 
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Опис 21 

155 спр., 1972-1982 рр. 

 Особові справи прийнятих в члени КПРС (1982). Персональні справи 

(1982). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 22 

26 спр., 1981-1983 рр. 

Протоколи: 26-ої районної партконференції (1983); пленумів райкому 

та документи до них (1983); засідань бюро райкому та документи до них 

(1982,1983); партійних зборів (1983).  

Документи (плани роботи, проведення занять і семінарів, довідки, 

інформації) про роботу відділів райкому партії (1983). 

Документи (записки, довідки, інформації) працівників відділів, членів 

комісій, бригад, секретарів первинних парторганізацій про виконання 

постанов з питань організаційно-партійної, ідеологічної та агітаційно-масової 

роботи, роботи промислових підприємств, посилення соцзаконності, 

громадського порядку, боротьби з крадіжками та з інших питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки. 

 

Опис 23 

156 спр., 1950-1983 рр. 

 Особові справи прийнятих в члени КПРС (1983). Персональні справи 

(1982,1983). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 24 

26 спр., 1977-1984 рр. 

Протоколи: пленумів райкому (1984); засідань бюро райкому та 

документи до них (1984); партійних зборів (1984).  

Розпорядження про приймання, звільнення та переміщення технічного 

персоналу райкому партії (1984). 

Документи (плани роботи, довідки, інформації та інші) про роботу 

відділів райкому партії (1984). 

Документи (записки, довідки, інформації) працівників відділів, членів 

комісій, бригад, секретарів первинних парторганізацій про виконання 

постанов бюро райкому з питань організаційно-партійної, ідеологічної та 

агітаційно-масової роботи, розвитку сільського господарства та з інших 

питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки (1984). 

 

Опис 25 

144 спр., 1973-1984 рр. 
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 Особові справи прийнятих в члени КПРС (1984). Персональні справи 

(1983,1984). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 26 

29 спр., 1982-1985 рр. 

Протоколи: 27-ої районної партконференції (1985); пленумів райкому 

та документи до них (1985); засідань бюро райкому та документи до них 

(1985); партійних зборів первинної парторганізації (1985).  

Розпорядження про приймання, звільнення та переміщення працівників 

райкому партії (1985). 

Документи (плани роботи, довідки, інформації та інші) про роботу 

відділів  та партійної комісії райкому партії (1985). 

Документи (записки, довідки, інформації) працівників відділів, членів 

комісій, бригад, секретарів первинних парторганізацій про виконання 

постанов бюро райкому з питань організаційно-партійної, ідеологічної та 

агітаційно-масової роботи, розвитку сільського господарства та з інших 

питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки (1985). 

 

Опис 27 

169 спр., 1982-1985 рр. 

 Особові справи прийнятих в члени КПРС (1985). Персональні справи 

(1984,1985). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 28 

25 спр., 1986р. 

Протоколи: пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до 

них; партійних зборів первинної парторганізації.  

Розпорядження про приймання, звільнення та переміщення працівників 

райкому партії. 

Документи (плани роботи, довідки, інформації та інші) про роботу 

відділів  та партійної комісії райкому партії. 

Документи (записки, довідки, інформації) працівників відділів, членів 

комісій, бригад, секретарів первинних парторганізацій про виконання 

постанов бюро райкому з питань організаційно-партійної, ідеологічної та 

агітаційно-масової роботи, розвитку сільського господарства та з інших 

питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки. 

 

Опис 29 

140 спр., 1972-1986 рр. 

 Особові справи прийнятих в члени КПРС (1986). Персональні справи 

(1985,1986). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 
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Опис 30 

54 спр., 1984-1988 рр. 

Протоколи: 28-ої районної партконференції та документи до нього 

(1988); пленумів райкому та документи до них (1987,1988); засідань бюро 

райкому та документи до них (1987,1988); партійних зборів та засідань бюро 

первинної парторганізації (1987,1988).  

Розпорядження про приймання, звільнення та переміщення технічного 

персоналу райкому партії (1987,1988). 

Документи (плани роботи, довідки, інформації та інші) про роботу 

відділів  та партійної комісії райкому партії (1987,1988). 

Документи (записки, довідки, інформації) працівників відділів, членів 

комісій, бригад, секретарів первинних парторганізацій про виконання 

постанов бюро райкому з питань організаційно-партійної, ідеологічної та 

агітаційно-масової роботи, розвитку сільського господарства та з інших 

питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки (1987,1988). 

 

Опис 31 

277 спр., 1963-1988 рр. 

 Особові справи прийнятих в члени КПРС (1987,1988). Персональні 

справи (1986-1988). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 32 

51 спр., 1973-1991 рр. 

Протоколи: 29-ої районної партконференції (1990); пленумів райкому 

та документи до них (1989-1991); засідань бюро райкому та документи до 

них (1989-1991); партійних зборів та засідань бюро первинної парторганізації 

(1989-1991).  

Розпорядження про приймання, звільнення та переміщення технічного 

персоналу райкому партії (1989-1991). 

Документи (плани роботи, довідки, інформації та інші) про роботу 

відділів  та партійної комісії райкому партії (1989-1991). 

Документи (записки, довідки, інформації) працівників відділів, членів 

комісій, бригад, секретарів первинних парторганізацій про виконання 

постанов бюро райкому з питань організаційно-партійної, ідеологічної та 

агітаційно-масової роботи (1989). 

Картки первинних парторганізацій. Книги: обліку видачі партквитків 

зразка 1973р. (1973-1977); реєстрації облікових карток членів КПРС. Журнал 

реєстрації партквитків та кандидатських карток членів і кандидатів партії. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки (1989-1991). 

 

Опис 33 
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218 спр., 1953-1991 рр. 

 Особові справи прийнятих в члени КПРС (1988-1991). Персональні 

справи (1988-1991). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

 

ф.П-293  Первинна організація Комуністичної партії України 

Жашківського цукрового комбінату, м. Жашків Черкаської області 

1 оп., 57 спр., 1944-1988 рр. 

 

Опис 1 

57 спр., 1944-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-297  Первинна організація Комуністичної партії України 

Бузівського відділення «Сільгосптехніка», с. Бузівка Жашківського 

району Черкаської області 

1 оп., 38 спр., 1944-1982 рр. 

 

Опис 1 

38 спр., 1944-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Список комуністів парторганізації (1958). 

 Прикріпні талони. Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-298  Первинна організація Комуністичної партії України 

Жашківського районного агропромислового об’єднання, м. Жашків 

Черкаської області 

1 оп., 57 спр., 1944-1988 рр.  

 

Опис 1 

57 спр., 1944-1988 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Прикріпні талони. Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-299  Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу 

«Пугачівка», с. Пугачівка Жашківського району Черкаської області 
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1 оп., 52 спр., 1950-1988 рр. 

 

Опис 1 

52 спр., 1950-1988 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-300  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Більшовик», с. Литвинівка 

Жашківського району Черкаської області 

1 оп., 30 спр., 1944-1973 рр. 

 

Опис 1 

30 спр., 1944-1973 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-301  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Ватутіна, с. Шуляки 

Жашківського району Черкаської області 

1 оп., 29 спр., 1950-1978 рр. 

 

Опис 1 

29 спр., 1950-1978 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-302  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Ворошилова, с. Баштечки Жашківського району 

Київської області 

1 оп., 3 спр., 1948-1950 рр.  

 

Опис 1 

3 спр., 1948-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 
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ф.П-303  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Ворошилова, с. Кривчунка Жашківського району 

Київської області 

1 оп., 5 спр., 1946-1950 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1946-1950 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-304  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Ворошилова, с. Острожани 

Жашківського району Черкаської області 

1 оп., 13 спр., 1948-1959 рр. 

 

Опис 1 

13 спр., 1948-1959 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-305  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «20-річчя Жовтня», с. Бузівка Жашківського району 

Київської області 

1 оп., 4 спр., 1947-1950 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1947-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

ф.П-306  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Прогрес», с. Нагірна 

Жашківського району Черкаської області 
1 оп., 32 спр., 1951-1982 рр. 

 

Опис 1 

32 спр., 1951-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 
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 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-307  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Жданова, с. Побійна 

Жашківського району Черкаської області 

1 оп., 6 спр., 1951-1957 рр. 

 

Опис 1 

6 спр., 1951-1957 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-308  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Калініна, с. Жашків Жашківського району 

Київської області 

1 оп., 4 спр., 1947-1950 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1947-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-309  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Маяк», с. Скибин 

Жашківського району Черкаської області 

1 оп., 58 спр., 1951-1991 рр.  

 

Опис 1 

58 спр., 1951-1991 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-310  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Мічуріна, с. Конела 

Жашківського району Черкаської області 

1 оп., 42 спр., 1946-1982 рр. 
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Опис 1 

42 спр., 1946-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-311  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Городище Жашківського району 

Київської області 

1 оп., 6 спр., 1947-1950 рр. 

 

Опис 1 

6 спр., 1947-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-312  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Комінтерн», с. Пугачівка 

Жашківського району Черкаської області 

1 оп., 25 спр., 1944-1968 рр. 

 

Опис 1 

25 спр., 1944-1968 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-313  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Комунар», с. Костянтинівка Жашківського району 

Київської області 

1 оп., 3 спр., 1948-1950 рр. 

Опис 1 

3 спр., 1948-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 
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ф.П-314  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Дружба», с. Тетерівка 

Жашківського району Черкаської області 

1 оп., 53 спр., 1946-1988 рр. 

 

Опис 1 

53 спр., 1946-1988 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-315  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Куйбишева, с. Житники 

Жашківського району Черкаської області 

1 оп., 48 спр., 1944-1982 рр. 

 

Опис 1 

48 спр., 1944-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-316  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Леніна, м. Жашків 

Черкаської області 

1 оп., 35 спр., 1951-1982 рр. 

 

Опис 1 

35 спр., 1951-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

ф.П-317  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Ленінський шлях», с. 

Вільшанка Жашківського району Черкаської області 

1 оп., 13 спр., 1944-1957 рр. 

 

Опис 1 

13 спр., 1944-1957 рр. 
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 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-318  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Родіна», с. Охматів 

Жашківського району Черкаської області 

1 оп., 52 спр., 1951-1988 рр. 

 

Опис 1 

52 спр., 1951-1988 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-319  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Пархоменка, с. Бузівка 

Жашківського району Черкаської області 

1 оп., 44 спр., 1952-1988 рр. 

 

Опис 1 

44 спр., 1952-1988 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-320  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Бузівка Жашківського району 

Київської області 

1 оп., 2 спр., 1949-1950 рр. 

 

Опис 1 

2 спр., 1949-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-321  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Черняховського, с. Багва 

Жашківського району Черкаської області 
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1 оп., 11 спр., 1948-1958 рр. 

 

Опис 1 

11 спр., 1948-1958 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-322  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Жашків Жашківського району 

Київської області 

1 оп., 4 спр., 1947-1950 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1947-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-323  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Перемога», с. Королівка 

Жашківського району Черкаської області 

1 оп., 9 спр., 1950-1958 рр. 

 

Опис 1 

9 спр., 1950-1958 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-324  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Шуляки Жашківського району 

Київської області 

1 оп., 2 спр., 1948,1950 рр. 

 

Опис 1 

2 спр., 1948,1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 
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ф.П-325  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Скибин Жашківського району 

Київської області 

1 оп., 1 спр., 1948р. 

 

Опис 1 

1 спр., 1948р. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-326  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Перемога», с. Побійна Жашківського району 

Київської області 

1 оп., 5 спр., 1946-1950 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1946-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-327  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Сталіна, с. Бузівка Жашківського району Київської 

області 

1 оп., 3 спр., 1948-1950 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1948-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-328  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Сталіна, с. Леміщиха 

Жашківського району Черкаської області 

1 оп., 16 спр., 1946-1961 рр. 

Опис 1 

16 спр., 1946-1961 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 
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ф.П-329  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Сталіна, с. Скибин Жашківського району Київської 

області 

1 оп., 3 спр., 1946-1949 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1946-1949 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-330  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «40-річчя Жовтня», с. 

Сорокотяга Жашківського району Черкаської області 

1 оп., 36 спр., 1948-1982 рр. 

 

Опис 1 

36 спр., 1948-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-331  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Сталіна, с. Охматів Жашківського району Київської 

області 

1 оп., 5 спр., 1946-1950 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1946-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-332  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Чапаєва, с. Кривчунка 

Жашківського району Черкаської області 

1 оп., 33 спр., 1951-1982 рр. 

 

Опис 1 

33 спр., 1951-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 
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 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-333  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Червона Україна», с. Марійка 

Жашківського району Черкаської області 

1 оп., 14 спр., 1945-1958 рр. 

 

Опис 1 

14 спр., 1945-1958 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-334  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Сабадаш 

Жашківського району Черкаської області 

1 оп., 39 спр., 1945-1982 рр. 

 

 

Опис 1 

39 спр., 1945-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-335  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Щорса, м. Жашків 

Черкаської області 

1 оп., 59 спр., 1951-1988 рр. 

 

Опис 1 

59 спр., 1951-1988 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 



176 

 

ф.П-336  Первинна організація Комуністичної партії України 

Острожанської птахофабрики, с. Острожани Жашківського району 

Черкаської області 

1 оп., 42 спр., 1949-1990 рр. 

 

Опис 1 

42 спр., 1949-1990 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-339  Первинна організація Комуністичної партії України 

Жашківської середньої школи, м. Жашків Черкаської області 

1 оп., 35 спр., 1947-1982 рр. 

 

Опис 1 

35 спр., 1947-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-342  Первинна організація Комуністичної партії України 

Жашківської районної лікарні, м. Жашків Черкаської області 

1 оп., 42 спр., 1948-1988 рр. 

 

Опис 1 

42 спр., 1948-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-345  Первинна організація Комуністичної партії України 

виконавчого комітету Жашківської районної Ради народних депутатів, 

м. Жашків Черкаської області 

1 оп., 40 спр., 1944-1982 рр. 

Опис 1 

40 спр., 1944-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Прикріпні талони. Відомості про сплату членських партійних внесків. 
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ф.П-346  Первинна організація Комуністичної партії України 

Жашківського районного комітету Комуністичної партії України, м. 

Жашків Черкаської області 

1 оп., 40 спр., 1944-1982 рр. 

 

Опис 1 

40 спр., 1944-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-347  Первинна організація Комуністичної партії України 

Жашківського районного відділу комунального господарства, м. 

Жашків Черкаської області 

1 оп., 36 спр., 1950-1982 рр. 

 

Опис 1 

36 спр., 1950-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

ф.П-354  Звенигородський районний комітет Комуністичної партії 

України, м. Звенигородка Черкаської області 

33 оп., 9400 спр., 1936-1991 рр. 

 

Опис 1 

717 спр., 1936-1969 рр. 

Директивні вказівки вищих партійних органів. 

 Протоколи: партійних конференцій та документи до них; пленумів 

райкому та документи до них; засідань бюро райкому та документи до них; 

зборів районного партійного та партійно-господарського активів; загальних 

районних партійних зборів. 

 Статистичні звіти: про склад районної партійної організації; по кадрах, 

довідки про склад та змінюваність номенклатурних працівників, 

укомплектування посад. 

 Документи (інформації, доповідні записки, листування, акти) з різних 

питань діяльності райкому та роботу відділів.  

 Витяги з протоколів засідань бюро обкому та листування з 

партколегією по персональних справах комуністів, про заміну партійних 

документів, з винесення та зняття партійних стягнень, про виключення з 

партії. 

 Постанови бюро райкому про створення та ліквідацію парторганізацій 

(1965). 

 Списки та акти на погашення партійних документів. 
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 Списки первинних парторганізацій (1966-1969). 

 Книги: обліку партійних квитків та кандидатських карток зразка 1936р. 

(1936-1953); реєстрації облікових карток членів та кандидатів партії (1944-

1955). 

 Партійні бюджети райкому. Штатні розписи. Кошториси витрат. 

Фінансові звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 Листування з партійними органами, політичними відділами військових 

частин, з’єднаннями та іншими організаціями про поведінку, соціальне 

положення та походження членів і кандидатів партії та окремих громадян, які 

залишились на тимчасово окупованій території (1951-1962). 

 Акти про збитки, нанесені фашистськими загарбниками народному 

господарству в районі (1944). Документи про діяльність підпільно-

диверсійних та партизанських груп в Звенигородському районі у період 

тимчасової окупації (1944-1946,1962). Копії повідомлень сім’ям загиблих 

(1942). 

 

 

Опис 2 

2241 спр., 1944-1969 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. 

 

Опис 3 

1659 спр., 1942-1969 рр. 

 Персональні справи. 

 

Опис 4 

132 спр., 1944-1970 рр. 

 Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 5 

284 спр., 1970р. 

 Директивні вказівки вищих партійних органів. 

Протоколи: 26-ої районної партконференції та документи до нього; 

пленумів райкому та документи до них; засідань бюро райкому та документи 

до них; зборів районного партійного активу. 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів. 

 Документи (плани, заходи, довідки, інформації та інші) про роботу 

відділів райкому партії. 

 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району та з 

інших питань. 

 Акти на знищення партійних документів. 

 Список первинних парторганізацій. 
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 Партійний бюджет. Штатний розпис. Річний фінансовий звіт. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи.  

 

Опис 6 

294 спр., 1971 р. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них; засідань бюро 

райкому та документи до них; зборів районного партійного та партійно-

господарського активів. 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів. 

 Документи (плани роботи, довідки, інформації) про роботу відділів 

райкому партії .  

 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району,  

роботи адміністративних органів та з інших питань. 

 Акти на знищені партійні документи, списки погашених партійних 

документів на осіб, що вибули з партії . 

 Партійний бюджет. Штатний розпис. Річний фінансовий звіт. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії. 

 Особові справи прийнятих в члени КПРС. Персональні справи. Особові 

справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 7 

244 спр., 1972 р. 

 Протоколи: пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до 

них; зборів районного партійного активу. 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів. 

 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку сільського господарства району та 

роботи адміністративних органів. 

 Акти на знищені партійні документи, списки погашених партійних 

документів на осіб, що вибули з партії. 

 Партійний бюджет. Штатний розпис. Річний фінансовий звіт. 

 Особові справи прийнятих в члени КПРС. Персональні справи. Особові 

справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 8 

226 спр., 1950-1973 рр. 

 Протоколи: 27-ої районної партконференції (1973); пленумів райкому 

та документи до них (1973); засідань бюро райкому та документи до них 

(1973); зборів районного партійного активу (1973). 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1973).  
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Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку сільського господарства району та 

роботи адміністративних органів та з інших питань (1973). 

 Акти на знищені партійні документи, списки погашених партійних 

документів на осіб, що вибули з партії (1973).  

Книги: обліку і видачі партійних квитків та кандидатських карток 

зразка 1954р. (1953-1973); реєстрації облікових карток кандидатів в члени 

КПРС зразка 1954р. (1954-1963). 

 Партійний бюджет (1973). Штатний розпис (1973). Річний фінансовий 

звіт (1973). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії (1973). 

 Особові справи прийнятих в члени КПРС (1973). Персональні справи 

(1973). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 9 

207 спр., 1954-1974 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1974); засідань 

бюро райкому та документи до них (1974). 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1974).  

Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку сільського господарства району та  з 

інших питань (1974). 

 Акти на знищені партійні документи, списки погашених партійних 

документів на осіб, що вибули з партії (1974). 

 Книги реєстрації облікових карток: членів КПРС зразка 1954р.; 

кандидатів в члени КПРС зразка 1954р. (1962-1974). 

 Партійний бюджет (1974). Штатний розпис (1974). Річний фінансовий 

звіт (1974). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії (1974). 

 Особові справи прийнятих в члени КПРС (1974). Персональні справи 

(1974). Особові справи номенклатурних партійних працівників (1974). 

 

Опис 10 

49 спр., 1975-1977 рр. 

 Протоколи: 28-ої районної партконференції та документи до нього 

(1975); пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до них; 

зборів районного партійного активу. 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1975).  

Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку сільського господарства району та з 

інших питань. 

Постанови Секретаріату ЦК КПУ та Комітету партійного контролю 

при ЦК КПРС по персональних справах комуністів (1975,1977).  
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 Акти на знищені партійні документи, списки погашених партійних 

документів на осіб, що вибули з партії (1975). 

 Партійний бюджет (1975). Штатний розпис (1975). Річний фінансовий 

звіт (1975). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії. 

 

Опис 11 

526 спр., 1975-1977 рр. 

 Особові справи прийнятих в члени КПРС. Персональні справи. Особові 

справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 12 

20 спр., 1975-1978р. 

 Протоколи: 29-ої районної партконференції та документи до нього 

(1978); пленумів райкому та документи до них (1978); засідань бюро райкому 

та документи до них (1978); зборів районного партійного активу (1978). 

Довідки, інформації працівників райкому партії, секретарів первинних 

парторганізацій, членів активу районної парторганізації про виконання 

постанов бюро райкому з питань організаційно-партійної та ідеологічної 

роботи, роботи підприємств промисловості, колгоспів, організацій та 

установ.   

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки (1978). 

 

Опис 13 

167 спр., 1955-1978 рр. 

 Особові справи прийнятих в члени КПРС (1977,1978). Персональні 

справи (1977,1978). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 14 

15 спр., 1963-1979 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1979); засідань 

бюро райкому та документи до них (1979); зборів районного партійного 

активу (1979). 

Розпорядження секретаря райкому партії.  

Довідки, інформації працівників райкому партії, секретарів первинних 

парторганізацій, господарських керівників, членів активу районної 

парторганізації про виконання постанов бюро райкому з питань 

організаційно-партійної та ідеологічної роботи, роботи підприємств 

промисловості, колгоспів (1978,1979).   

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки (1979). 

 

Опис 15 

172 спр., 1955-1979 рр. 
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 Особові справи прийнятих в члени КПРС (1979). Персональні справи 

(1975-1979). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 16 

17 спр., 1978-1980 рр. 

 Протоколи: 30-ої районної партконференції та документи до нього 

(1980); пленумів райкому та документи до них (1980); засідань бюро райкому 

та документи до них (1980). 

 Розпорядження секретаря райкому партії про призначення та 

звільнення з посади технічного персоналу (1980). 

Довідки, інформації працівників райкому, секретарів первинних 

парторганізацій та членів активу районної парторганізації про виконання 

постанов бюро райкому з питань організаційно-партійної та ідеологічної 

роботи, роботи підприємств промисловості, колгоспів, організацій та 

установ.   

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії (1980). 

 

Опис 17 

158 спр., 1953-1980 рр. 

 Особові справи прийнятих в члени КПРС (1980). Персональні справи 

(1979,1980). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 18 

19 спр., 1977-1981 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1981); засідань 

бюро райкому та документи до них (1981); зборів районного партійного та 

партійно-господарського активів (1981). 

 Розпорядження секретаря райкому партії (1981). 

Плани роботи відділів райкому партії (1981). 

Довідки, інформації відділів, членів бригад, комісій, первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро райкому партії з питань 

організаційно-партійної роботи, пропаганди і агітації та з інших питань 

(1981). 

Картки первинних парторганізацій.   

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки (1981). 

 

 

Опис 19 

187 спр., 1957-1981 рр. 

 Особові справи прийнятих в члени КПРС (1981). Персональні справи 

(1979-1981). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 20 

19 спр., 1982 р. 
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 Протоколи: пленумів райкому та документи до них; засідань бюро 

райкому та документи до них. 

 Розпорядження секретаря райкому партії. 

Документи (плани роботи, проведення занять і семінарів, довідки, 

інформації) про роботу відділів райкому партії. 

Довідки, інформації відділів, членів бригад, комісій, первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро райкому партії з питань 

організаційно-партійної роботи, пропаганди і агітації та з інших питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки. 

 

Опис 21 

188 спр., 1975-1982 рр. 

 Особові справи прийнятих в члени КПРС (1982). Персональні справи 

(1981,1982). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 22 

24 спр., 1981-1983 рр. 

Протоколи: 31-ої районної партконференції та документи до нього 

(1983); пленумів райкому та документи до них (1983); засідань бюро райкому 

та документи до них (1983); партійних зборів (1983).  

Розпорядження секретаря райкому партії (1983). 

Документи (плани роботи, проведення занять і семінарів, довідки, 

інформації) про роботу відділів райкому партії (1983). 

Довідки, інформації відділів, членів бригад, комісій, первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро райкому партії з питань 

організаційно-партійної  та ідеологічної роботи, роботи промислових 

підприємств та з інших питань (1983). 

Картки первинної парторганізації. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки (1983). 

 

Опис 23 

209 спр., 1963-1983 рр. 

 Особові справи прийнятих в члени КПРС (1983). Персональні справи 

(1979-1983). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

 

Опис 24 

26 спр., 1984р. 

Протоколи: пленумів райкому та документи до них; засідань бюро 

райкому та документи до них; партійних зборів та засідань бюро первинної 

парторганізації і документи до них.  

Розпорядження секретаря райкому партії. 
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Документи (плани роботи, довідки, інформації та інші) про роботу 

відділів райкому партії. 

Довідки, інформації працівників відділів, членів комісій, бригад, 

секретарів первинних парторганізацій про виконання постанов бюро райкому 

з питань організаційно-партійної роботи, розвитку сільського господарства та 

з інших питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки. 

 

Опис 25 

207 спр., 1954-1984 рр. 

 Особові справи прийнятих в члени КПРС (1984). Персональні справи 

(1983,1984). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 26 

28 спр., 1985р. 

Протоколи: 32-ої районної партконференції та документи до нього; 

пленумів райкому та документи до них; засідань бюро райкому та документи  

до них; партійних зборів первинної парторганізації.  

Розпорядження секретаря райкому про призначення і звільнення 

технічного та обслуговуючого персоналу. 

Документи (плани роботи, довідки, інформації та інші) про роботу 

відділів  та партійної комісії райкому партії. 

Довідки, інформації працівників відділів, членів комісій, бригад, 

секретарів первинних парторганізацій про виконання постанов бюро райкому 

з питань організаційно-партійної та ідеологічної роботи, промисловості, 

будівництва. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки. 

 

Опис 27 

219 спр., 1965-1985 рр. 

 Особові справи прийнятих в члени КПРС (1985). Персональні справи 

(1984,1985). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 28 

27 спр., 1986р. 

Протоколи: пленумів райкому та документи до них; засідань бюро 

райкому та документи до них; партійних зборів та засідань бюро первинної 

парторганізації.  

Розпорядження секретаря райкому партії. 

Документи (плани роботи, довідки, інформації та інші) про роботу 

відділів  та партійної комісії райкому партії. 

Довідки, інформації працівників відділів, членів комісій, бригад, 

секретарів первинних парторганізацій про виконання постанов бюро райкому 



185 

 

з питань організаційно-партійної, ідеологічної та агітаційно-масової роботи, 

розвитку сільського господарства та з інших питань. 

Картки первинних парторганізацій. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки. 

 

Опис 29 

250 спр., 1962-1986 рр. 

 Особові справи прийнятих в члени КПРС (1986). Персональні справи 

(1985,1986). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 30 

52 спр., 1987-1988 рр. 

Протоколи: 33-ої районної партконференції (1988); пленумів райкому 

та документи до них; засідань бюро райкому та документи до них; партійних 

зборів та засідань бюро первинної парторганізації.  

Розпорядження про призначення і звільнення технічного та 

обслуговуючого персоналу райкому партії. 

Документи (плани роботи, довідки, інформації та інші) про роботу 

відділів  та партійної комісії райкому партії. 

Довідки, інформації працівників відділів, членів комісій, бригад, 

секретарів первинних парторганізацій про виконання постанов бюро райкому 

з питань організаційно-партійної, ідеологічної та агітаційно-масової роботи, 

розвитку сільського господарства та з інших питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки. 

 

Опис 31 

479 спр., 1986-1988 рр. 

 Особові справи прийнятих в члени КПРС (1987,1988). Персональні 

справи. Особові справи номенклатурних партійних працівників (1987,1988).  

 

Опис 32 

59 спр., 1973-1991 рр. 

Протоколи: 34-ої районної партконференції (1990); пленумів райкому 

(1989-1991); засідань бюро райкому та документи до них (1989-1991); 

районного партійного активу (1989).  

Розпорядження секретаря райкому партії про призначення і звільнення 

технічного та обслуговуючого персоналу райкому партії (1989-1991). 

Документи (плани роботи, довідки, інформації та інші) про роботу 

відділів  та партійної комісії райкому партії (1989,1990). 

Довідки, інформації працівників відділів, членів комісій, бригад, 

секретарів первинних парторганізацій про виконання постанов бюро райкому 

з питань організаційно-партійної, ідеологічної та агітаційно-масової роботи, 

промисловості, розвитку сільського господарства (1989-1991). 
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Картки первинних парторганізацій. Книги: обліку і видачі партквитків 

та кандидатських карток зразка 1973р.; реєстрації облікових карток членів 

КПРС (1973-1981); реєстрації облікових карток кандидатів в члени КПРС 

(1974-1990). Журнали реєстрації партквитків та кандидатських карток членів 

і кандидатів партії. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки (1989-1991). 

 

Опис 33 

279 спр., 1988-1991 рр. 

 Особові справи прийнятих в члени КПРС. Персональні справи. 

 

 

ф.П-358  Первинна організація Комуністичної партії України 

Вільховецького цукрового заводу, с. Вільховець Звенигородського 

району Черкаської області 

1 оп., 48 спр., 1944-1988 рр. 

 

Опис 1 

48 спр., 1944-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-367  Первинна організація Комуністичної партії України 

Звенигородського автотранспортного об’єднання № 23113, м. 

Звенигородка Черкаської області 

1 оп., 36 спр., 1949-1955,1961-1988 рр. 

 

Опис 1 

36 спр., 1949-1955,1961-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-368  Первинна організація Комуністичної партії України 

Юрківської шахти № 4, смт. Юрківка Звенигородського району 

Черкаської області 

1 оп., 26 спр., 1945-1968 рр. 

 

 

Опис 1 

26 спр., 1945-1968 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 
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ф.П-369  Первинна організація Комуністичної партії України 

Звенигородського районного об’єднання «Сільгосптехніка», м. 

Звенигородка Черкаської області 

1 оп., 50 спр., 1944-1988 рр. 

 

Опис 1 

50 спр., 1944-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-371  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Будьонного, с. Михайлівка 

Звенигородського району Черкаської області 

1 оп., 13 спр., 1947-1960 рр. 

 

 

Опис 1 

13 спр., 1947-1960 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-372  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Більшовик», с. Тарасівка Звенигородського району 

Київської області 

1 оп., 4 спр., 1947-1950 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1947-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

ф.П-373  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Прогрес», с. Неморож 

Звенигородського району Черкаської області 

1 оп., 4 спр., 1947-1950,1964 рр.  

 

Опис 1 

4 спр., 1947-1950,1964 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 
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ф.П-374  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Ворошилова, с. Вільховець Звенигородського 

району Київської області 

1 оп., 2 спр., 1949-1950 рр. 

 

Опис 1 

2 спр., 1949-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-375  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Ворошилова, с. Юрківка Звенигородського району 

Київської області 

1 оп., 4 спр., 1947-1950 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1947-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-376  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Ворошилова, с. Рижанівка Звенигородського району 

Київської області 

1 оп., 3 спр., 1946-1950 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1946-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-377  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. 18-го Партз’їзду, с. 

Чичиркозівка Звенигородського району Черкаської області 

1 оп., 16 спр., 1945-1960 рр. 

Опис 1 

16 спр., 1945-1960 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-378  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Горького, с. Стебне 

Звенигородського району Черкаської області 

1 оп., 49 спр., 1947-1988 рр. 
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Опис 1 

49 спр., 1947-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-379  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. 10-річчя КІМа, с. Гудзівка 

Звенигородського району Черкаської області 

1 оп., 30 спр., 1946-1975 рр. 

 

Опис 1 

30 спр., 1946-1975 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-381  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. 20-річчя Жовтня, с. Рижанівка Звенигородського 

району Київської області 

1 оп., 4 спр., 1947-1950 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1947-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-382  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Жовтень», с. Вільховець Звенигородського району 

Київської області 

1 оп., 4 спр., 1947-1950 рр. 

 

 

Опис 1 

4 спр., 1947-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-383  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Жовтень», с. Юрківка Звенигородського району 

Київської області 

1 оп., 4 спр., 1947-1950 рр. 
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Опис 1 

4 спр., 1947-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-384  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Дніпро», с. Тарасівка 

Звенигородського району Черкаської області 

1 оп., 39 спр., 1950-1988 рр. 

 

Опис 1 

39 спр., 1950-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-385  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Калініна, с. Княжа 

Звенигородського району Черкаської області 

1 оп., 61 спр., 1949-1988 рр. 

 

Опис 1 

61 спр., 1949-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-386  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Гончарука, с. Чижівка 

Звенигородського району Черкаської області 

1 оп., 45 спр., 1947,1948,1953-1988 рр. 

 

Опис 1 

45 спр., 1947,1948,1953-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-387  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Комінтерн», с. Новоукраїнка 

Звенигородського району Черкаської області 

1 оп., 9 спр., 1949-1957 рр. 

 

Опис 1 
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9 спр., 1949-1957 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-388  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Комунар», с. Стецівка Звенигородського району 

Київської області 

1 оп., 4 спр., 1947-1950 рр.  

 

Опис 1 

4 спр., 1947-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-389  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Попівка 

Звенигородського району Черкаської області 

1 оп., 28 спр., 1950-1977 рр. 

 

Опис 1 

28 спр., 1950-1977 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-390  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Ілліча, с. Козацьке 

Звенигородського району Черкаської області 

1 оп., 62 спр., 1946-1988 рр. 

 

 

Опис 1 

62 спр., 1946-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-391  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Вільховець 

Звенигородського району Черкаської області 

1 оп., 77 спр., 1945-1988 рр.  

 

Опис 1 

77 спр., 1945-1988 рр. 
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 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-392  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Дзержинського, с. Неморож 

Звенигородського району Черкаської області 

1 оп., 12 спр., 1951-1962 рр. 

 

Опис 1 

12 спр., 1951-1962 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-393  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Ватутіна, с. Юрківка 

Звенигородського району Черкаської області 

1 оп., 41 спр., 1947-1988 рр. 

 

Опис 1 

41 спр., 1947-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-394  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Жовтень», с. Вільховець 

Звенигородського району Черкаської області 

1 оп., 7 спр., 1950-1958 рр. 

 

Опис 1 

7 спр., 1950-1958 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

ф.П-395  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Пархоменка, с. Богачівка 

Звенигородського району Черкаської області 

1 оп., 42 спр., 1946-1982 рр. 

 

Опис 1 

42 спр., 1946-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 
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ф.П-396  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Котовського, с. Кобиляки 

Звенигородського району Черкаської області 

1 оп., 29 спр., 1945-1962,1973-1982 рр. 

 

Опис 1 

29 спр., 1945-1962,1973-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-397  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Перше травня», с. Козацьке 

Звенигородського району Черкаської області 

1 оп., 5 спр., 1947-1950,1954 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1947-1950,1954 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-398  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Першого Травня, с. 

Майданівка Звенигородського району Черкаської області 

1 оп., 38 спр., 1945-1982 рр. 

 

Опис 1 

38 спр., 1945-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-399  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Перемога», с. Водяники Звенигородського району 

Київської області 

1 оп., 4 спр., 1946-1950 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1946-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 
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ф.П-400  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Княжа Звенигородського району 

Київської області 

1 оп., 5 спр., 1946-1950 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1946-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-401  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Мічуріна, с. Озірна 

Звенигородського району Черкаської області 

1 оп., 62 спр., 1946-1988 рр. 

 

 

Опис 1 

62 спр., 1946-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

  

 

ф.П-402  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Рижанівка Звенигородського 

району Київської області 

1 оп., 2 спр., 1949-1950 рр. 

 

Опис 1 

2 спр., 1949-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-403  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Прапор праці», с. Мурзинці 

Звенигородського району Черкаської області 

1 оп., 13 спр., 1947-1959 рр. 

 

Опис 1 

13 спр., 1947-1959 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

ф.П-404  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. 17-го Партз’їзду, с. Неморож Звенигородського 

району Київської області 
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1 оп., 2 спр., 1949-1950 рр. 

 

Опис 1 

2 спр., 1949-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-405  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Червона Зірка», с. Мизинівка 

Звенигородського району Черкаської області 

1 оп., 10 спр., 1947-1958 рр. 

 

Опис 1 

10 спр., 1947-1958 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-406  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Соціалістична перебудова», с. Тарасівка 

Звенигородського району Київської області 

1 оп., 4 спр., 1947-1950 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1947-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-407  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. ХХІІ з’їзду КПРС, с. 

Стецівка Звенигородського району Черкаської області 

1 оп., 55 спр., 1950-1988 рр. 

 

Опис 1 

55 спр., 1950-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-408  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Серп і молот», с. Хлипнівка 

Звенигородського району Черкаської області 

1 оп., 13 спр., 1946-1958 рр.  
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Опис 1 

13 спр., 1946-1958 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-409  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Україна», с. Рижанівка 

Звенигородського району Черкаської області 

1 оп., 50 спр., 1951-1988 рр. 

 

Опис 1 

50 спр., 1951-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-410  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Чіковані, с. Водяники 

Звенигородського району Черкаської області 

1 оп., 37 спр., 1950-1982 рр. 

 

Опис 1 

37 спр., 1950-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-411  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Ленінська Іскра», с. Стара 

Буда Звенигородського району Черкаської області 

1 оп., 31 спр., 1946-1978 рр. 

 

Опис 1 

31 спр., 1946-1978 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-412  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Пам'ять Шевченка», с. 

Гусакове Звенигородського району Черкаської області 

1 оп., 44 спр., 1944-1982 рр. 
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Опис 1 

44 спр., 1944-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-413  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Скаливатка 

Звенигородського району Черкаської області 

1 оп., 11 спр., 1947-1957 рр. 

 

Опис 1 

11 спр., 1947-1957 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-414  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Вільховець Звенигородського району 

Київської області 

1 оп., 3 спр., 1948-1950 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1948-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-422  Первинна організація Комуністичної партії України 

Звенигородського сільськогосподарського технікуму, м. Звенигородка 

Черкаської області 

1 оп., 31 спр., 1946-1976 рр. 

 

Опис 1 

31 спр., 1946-1976 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-430  Первинна організація Комуністичної партії України 

виконавчого комітету Звенигородської районної Ради народних 

депутатів, м. Звенигородка Черкаської області 

1 оп., 51 спр., 1944-1988 рр. 

 



198 

 

Опис 1 

51 спр., 1944-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-431  Первинна організація Комуністичної партії України 

виконавчого комітету Звенигородської міської Ради народних депутатів, 

м. Звенигородка Черкаської області 

1 оп., 39 спр., 1944-1982 рр. 

 

Опис 1 

39 спр., 1944-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-432  Первинна організація Комуністичної партії України 

Звенигородського районного комітету Комуністичної партії України, м. 

Звенигородка Черкаської області 

1 оп., 43 спр., 1944-1982 рр. 

 

Опис 1 

43 спр., 1944-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-434  Первинна організація Комуністичної партії України 

Звенигородського лісового заготівельного господарства, м. Звенигородка 

Черкаської області 

1 оп., 38 спр., 1946-1982 рр. 

 

Опис 1 

38 спр., 1946-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-435  Первинна організація Комуністичної партії України 

Звенигородського районного відділу внутрішніх справ, м. Звенигородка 

Черкаської області 

1 оп., 49 спр., 1944-1988 рр.  

 

Опис 1 

49 спр., 1944-1988 рр. 
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 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

ф.П-443  Первинна організація Комуністичної партії України 

Звенигородського вугільного розрізу, с. Юрківка Звенигородського 

району Черкаської області 

1 оп., 30 спр., 1946-1968 рр. 

 

Опис 1 

30 спр., 1946-1968 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

  

 

ф.П-446  Златопільський районний комітет Комуністичної партії 

України, м. Златопіль Кіровоградської області 

5 оп., 2383 спр., 1923-1959 рр. 

 

Опис 1 

799 спр., 1923-1959 рр. 

Директивні вказівки вищих партійних органів. 

 Протоколи: партійних конференцій та документи до них; пленумів 

райкому; засідань бюро райкому та документи до них; зборів районного 

партійного та партійно-господарського активів; загальних районних 

партійних зборів; засідань комуністичних фракцій. 

 Розпорядження секретаря райкому партії про призначення та 

звільнення технічного персоналу (1954-1959). 

 Звіти про роботу райкому партії (1930-1933). Статистичні звіти: про 

склад районної партійної організації; по кадрах, довідки про склад та 

змінюваність номенклатурних працівників, укомплектування посад. 

 Документи (інформації, доповідні записки, листування, акти) з різних 

питань діяльності райкому та роботу відділів; з питань колективізації 

(1929,1930). Відомості про чисельний склад та діяльність партійних 

осередків. Витяги з протоколів засідань президії райКНС про діяльність 

комітетів незаможних селян (1930). Документи «Особлива папка».  

 Витяги з протоколів засідань бюро обкому та листування з 

партколегією по персональних справах комуністів, про заміну партійних 

документів, з винесення та зняття партійних стягнень, про виключення з 

партії. Спеціальні зведення та донесення райуповноваженого ДПУ і міліції 

(1931-1936). 

 Списки та акти на погашення партійних документів. 

 Списки: комуністів по партійних осередках (1931); членів райкому 

партії (1951); членів і кандидатів ВКП(б) по парторганізаціях, членів і  

кандидатів партії , які прибули зі східних областей (1946). 

 Книги: обліку партійних квитків та кандидатських карток зразка 1936р. 

(1944-1953); обліку і видачі партійних квитків та кандидатських карток 
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зразка 1954р. (1953-1959); реєстрації облікових карток членів та кандидатів 

партії (1944-1959). 

 Фінансові звіти. Відомості про надходження та сплату партійних 

внесків. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та райкому 

ЛКСМУ. 

 Листування з партійними органами, політичними відділами військових 

частин, з’єднаннями та іншими організаціями про поведінку, соціальне 

положення та походження членів і кандидатів партії та окремих громадян, які 

залишились на тимчасово окупованій території (1945-1959). 

 Довідка про економіку до початку та під час німецької окупації (1944). 

Довідки на загиблих, померлих та пропавши безвісти комуністів (1946). 

 

Опис 2 

552 спр., 1926-1959 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. 

 

Опис 3 

218 спр., 1944-1959 рр. 

 Персональні справи. 

 

Опис 4 

709 спр., 1939-1959 рр. 

 Особові справи з обліку кадрів. Особові «листки» з обліку кадрів 

народних засідателів народного суду, керівних кадрів (з виборів в народні 

засідателі). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

Опис 5 

105 спр., 1923-1937,1947-1950 рр. 

 Протоколи зборів, засідань первинних парторганізацій Златопільського 

району. 

 

 

ф.П-453  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Рубаний Міст 

Златопільського району Кіровоградської області 

1 оп., 10 спр., 1947-1959 рр. 

 

Опис 1 

10 спр., 1947-1959 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 
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ф.П-457  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. 18-го Партз’їзду, с. Васильків 

Шполянського району Черкаської області 

1 оп., 11 спр., 1946-1957 рр. 

 

Опис 1 

11 спр., 1946-1957 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-461  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Лип’янка 

Златопільського району Черкаської області 

1 оп., 13 спр., 1946-1958 рр.  

 

Опис 1 

13 спр., 1946-1958 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-465  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Лип’янка 

Шполянського району Черкаської області 

1 оп., 57 спр., 1934-1937,1945-1988 рр. 

 

Опис 1 

57 спр., 1934-1937,1945-1988 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро; засідань 

партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-466  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Ленінська зоря», с. Журавка 

Шполянського району Черкаської області 

1 оп., 36 спр., 1947-1982 рр. 

 

Опис 1 

36 спр., 1947-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 
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 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

ф.П-467  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Нове життя», с. Буда-Макіївка 

Смілянського району Черкаської області 

1 оп., 8 спр., 1947-1950,1954-1957 рр. 

 

Опис 1 

8 спр., 1947-1950,1954-1957 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-469  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Перемога», с. Маслове 

Златопільського району Черкаської області 

1 оп., 14 спр., 1926-1933,1946-1957 рр. 

 

Опис 1 

14 спр., 1926-1933,1946-1957 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-470  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Сталіна, с. Межигірка 

Шполянського району Черкаської області 

1 оп., 13 спр., 1947-1959 рр. 

 

Опис 1 

13 спр., 1947-1959 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-473  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Іскра», с. Нечаєве 

Шполянського району Черкаської області 

1 оп., 60 спр., 1946-1988 рр. 
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Опис 1 

60 спр., 1946-1988 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро; засідань 

партійного комітету; партійних зборів та засідань партійного бюро цехових 

парторганізацій. 

 

 

ф.П-496  Золотоніський районний комітет Комуністичної партії України, 

м. Золотоноша Черкаської області 

33 оп., 9958 спр., 1927-1991 рр. 

 

Опис 1 

913 спр., 1933-1969 рр. 

Директивні вказівки вищих партійних органів. 

 Протоколи: партійних конференцій та документи до них; пленумів 

райкому та документи до них; засідань бюро райкому та документи до них; 

зборів районного партійного та партійно-господарського активів; загальних 

районних партійних зборів. 

 Статистичні звіти: про склад районної партійної організації; по кадрах, 

довідки про склад та змінюваність номенклатурних працівників, 

укомплектування посад. 

 Документи (інформації, доповідні записки, листування, акти) з різних 

питань діяльності райкому та роботу відділів. Документи (спецповідомлення, 

подання районного прокурора, доповідні записки, протести) про 

правопорушення в районі. 

 Витяги з протоколів засідань бюро обкому та листування з 

партколегією по персональних справах комуністів, про заміну партійних 

документів, з винесення та зняття партійних стягнень, про виключення та 

відновлення в партії. 

 Витяги з протоколів бюро райкому про створення та ліквідацію 

партійних комітетів і первинних парторганізацій (1965). 

 Списки та акти на погашені партійні документи. 

 Списки: номенклатурних працівників райкому (1944); первинних 

парторганізацій (1965-1969). 

 Книги: обліку партійних квитків та кандидатських карток зразка 1936р. 

(1944-1953); реєстрації облікових карток членів та кандидатів партії (1936-

1954). 

 Партійні бюджети райкому. Штатні розписи. Кошториси витрат. 

Фінансові звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 Витяги з протоколів засідань бюро обкому партії та листування з ним 

про відновлення в партії і оформлення справ на комуністів, які залишалися 

на окупованій території (1944-1946). Листування з партійними органами, 
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політичними відділами військових частин, з’єднаннями та іншими 

організаціями з питань діяльності осіб, які залишились на тимчасово 

окупованій території (1951-1965). 

 Акти: про збитки, нанесені фашистськими загарбниками райкому партії 

(1944); про звірства фашистських загарбників (1943). Довідки та список 

комуністів, які перебували на окупованій території (1943,1945). 

 

 

Опис 2 

2257 спр., 1927-1969 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. 

 

Опис 3 

936 спр., 1929-1969 рр. 

 Персональні справи. 

 

Опис 4 

621 спр., 1939-1971 рр. 

 Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 5 

194 спр., 1970р. 

 Директивні вказівки вищих партійних органів. 

Протоколи: 23-ої районної партконференції та документи до нього; 

пленумів райкому та документи до них; засідань бюро райкому та документи 

до них; зборів районного партійного активу. 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів. 

 Документи (плани, заходи, довідки, інформації та інші) про роботу 

відділів райкому партії. 

 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району, 

роботу адміністративних органів та з інших питань. 

 Акти на знищені партійні документи, списки погашених партійних 

документів на осіб, що вибули з партії . 

 Список первинних парторганізацій. 

 Кошторис витрат. Річний фінансовий звіт. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи.  

 

Опис 6 

222 спр., 1948-1971 рр. 

 Директивні вказівки вищих партійних органів (1971). 
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Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1971); засідань 

бюро райкому та документи до них (1971); зборів районного партійного 

активу (1971). 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1971). 

 Документи (плани, заходи, довідки, інформації та інші) про роботу 

відділів райкому партії (1971). 

 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району, 

роботу адміністративних органів та з інших питань (1971). 

 Акти на знищені партійні документи, списки погашених партійних 

документів на осіб, що вибули з партії (1971). 

 Список первинних парторганізацій (1971). 

 Кошторис витрат (1971). Річний фінансовий звіт (1971). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії (1971). 

 Листування райкому партії з Комітетом державної безпеки та іншими 

партійними органами з питань перевірки компрометуючих даних на окремих 

громадян (1971). 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1971). Персональні справи 

(1971). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 7 

259 спр., 1972р.  

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них; засідань бюро 

райкому та документи до них; зборів районного партійного активу. 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів. 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії. 

 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району, 

роботу адміністративних органів та з інших питань. 

 Постанови Комітету партійного контролю при ЦК КПРС та 

Секретаріату ЦК КПУ по персональних справах комуністів.  

 Акти на знищені партійні документи, списки погашених партійних 

документів на осіб, що вибули з партії . 

 Список первинних парторганізацій. 

 Партійний бюджет. Річний фінансовий звіт. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії. 

 Листування райкому партії з іншими партійними органами з питань 

перевірки компрометуючих даних на окремих громадян. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 8 
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257 спр., 1954-1973 рр.  

 Протоколи: 24-ої районної партконференції та документи до нього 

(1973); пленумів райкому та документи до них (1973); засідань бюро райкому 

та документи до них (1973); зборів районного партійного активу (1973). 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1973). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1973). 

 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району, 

роботу адміністративних органів та з інших питань (1973). 

 Постанови Комітету партійного контролю при ЦК КПРС та 

Секретаріату ЦК КПУ по персональних справах комуністів (1973).  

 Акти на знищені партійні документи, списки погашених партійних 

документів на осіб, що вибули з партії (1973). 

 Списки первинних парторганізацій (1973). 

 Книги: обліку і видачі партійних квитків та кандидатських карток 

зразка 1954р.; реєстрації облікових карток членів КПРС (1954-1965); 

реєстрації облікових карток кандидатів в члени КПРС. 

 Партійний бюджет (1973). Річний фінансовий звіт (1973). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії (1973). 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1973). Персональні справи 

(1973). Особові справи номенклатурних партійних працівників (1962-1973). 

 

 

Опис 9 

248 спр., 1954-1974 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1974); засідань 

бюро райкому та документи до них (1974); зборів районного партійного 

активу (1974). 

 Книга розпоряджень по райкому партії (1965-1974). 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1974). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1974). 

 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району, 

роботу адміністративних органів та з інших питань (1974). 

 Постанови Секретаріату ЦК КПУ по персональних справах комуністів 

(1974).  

 Акти на знищені партійні документи, списки погашених партійних 

документів на осіб, що вибули з партії (1974). 

 Списки первинних парторганізацій (1974). 

 Книга реєстрації облікових карток членів КПРС (1965-1974). Журнал 

реєстрації партійних квитків та кандидатських карток. 
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 Партійний бюджет (1974). Річний фінансовий звіт (1974). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії (1974). 

 Листування райкому партії з іншими партійними органами з питань 

перевірки компрометуючих даних на окремих громадян (1974). 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1974). Персональні справи 

(1974). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 10 

96 спр., 1974-1980 рр. 

 Протоколи: 25-ої районної партконференції та документи до нього 

(1975); пленумів райкому та документи до них (1975-1977); засідань бюро 

райкому та документи до них (1974-1977); зборів районного партійного 

активу (1975-1977). 

 Розпорядження секретаря райкому партії про призначення та 

звільнення технічних працівників (1975-1977). 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1975). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії. 

 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району, 

роботу адміністративних органів та з інших питань (1975). 

 Акти на знищені партійні документи, списки погашених партійних 

документів на осіб, що вибули з партії (1975). 

 Список первинних парторганізацій (1975). 

 Партійний бюджет (1975). Річний фінансовий звіт (1975). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії (1975-

1977). 

 Листування райкому партії з іншими партійними органами та районним 

відділенням Комітету державної безпеки з питань перевірки 

компрометуючих даних на окремих громадян (1975,1977). 

 

Опис 11 

597 спр., 1975-1977 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 12 

32 спр., 1978р. 

 Протоколи: 26-ої районної партконференції та документи до нього; 

пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до них; зборів 

районного партійного активу. 

 Розпорядження райкому партії про призначення та звільнення з посад 

технічних працівників. 
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 Документи (довідки, інформації, звіти та інші) про роботу відділів 

райкому партії. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії. 

 Листування райкому партії з іншими партійними органами з питань 

перевірки компрометуючих даних на окремих громадян. 

 

Опис 13 

196 спр., 1971-1978 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1977,1978). Персональні 

справи (1977,1978). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 14 

32 спр., 1975-1981 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1979); засідань 

бюро райкому та документи до них (1979); зборів районного партійного 

активу та документи до них (1979). 

 Розпорядження райкому партії про призначення та звільнення з посад 

технічних працівників (1979). 

 Довідки, інформації первинних парторганізацій, комісій райкому про 

виконання постанов бюро райкому з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, боротьби з розкраданням соціалістичної власності, зі 

злочинністю та правопорушеннями та з інших питань. 

 Документи (довідки, інформації, звіти та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1979,1980). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії (1979). 

 Листування райкому партії з іншими партійними органами з питань 

перевірки компрометуючих даних на окремих громадян (1979). 

 

Опис 15 

201 спр., 1963-1979 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1979). Персональні справи 

(1979). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 16 

33 спр., 1979-1983 рр. 

 Протоколи: 27-ої районної партконференції та документи до нього 

(1980); пленумів райкому та документи до них (1980); засідань бюро райкому 

та документи до них (1980); зборів районного партійного активу та 

документи до них (1980). 

 Розпорядження райкому партії про призначення та звільнення з посад 

технічних працівників (1980). 

 Довідки, інформації первинних парторганізацій, комісій райкому про 

виконання постанов бюро райкому з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, боротьби з розкраданням соціалістичної власності, зі 

злочинністю та правопорушеннями та з інших питань. 



209 

 

 Документи (довідки, інформації, звіти та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1979-1981). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії (1980). 

 

Опис 17 

213 спр., 1979-1980 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 18 

33 спр., 1973-1981 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1981); засідань 

бюро райкому та документи до них (1981); зборів районного партійного 

активу (1981). 

 Розпорядження райкому партії про призначення та звільнення з посад 

технічних працівників (1981). 

 Документи (доповідні записки, довідки, інформації) відділів, членів 

бригад, комісій, первинних парторганізацій, комісій райкому про виконання 

постанов бюро райкому з питань організаційно-партійної та ідеологічної 

роботи, роботи промислових підприємств та з інших питань (1981). 

 Документи (довідки, інформації, звіти та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1981). 

 Картки первинних парторганізацій (1973-1980). 

 Відомості на виплату зарплати та особові рахунки працівників райкому 

партії (1981). 

 

Опис 19 

225 спр., 1970-1981 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1980,1981). Персональні 

справи (1980,1981). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 20 

30 спр., 1982р. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них; засідань бюро 

райкому та документи до них; зборів районного партійного активу. 

 Розпорядження райкому партії про призначення та звільнення з посад 

технічних працівників. 

 Документи (доповідні записки, довідки, інформації) відділів, членів 

бригад, комісій, первинних парторганізацій, комісій райкому про виконання 

постанов бюро райкому з питань організаційно-партійної та ідеологічної 

роботи, роботи промислових підприємств та з інших питань. 

 Документи (довідки, інформації, звіти та інші) про роботу відділів 

райкому партії. 

 Відомості на виплату зарплати та особові рахунки працівників райкому 

партії. 
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Опис 21 

209 спр., 1971-1982 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1981,1982). Персональні 

справи (1981,1982). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 22 

38 спр., 1983р. 

 Протоколи: 28-ої районної партконференції та документи до нього; 

пленумів райкому та документи до них; засідань бюро райкому та документи 

до них; зборів районного партійного активу; партійних зборів та засідань 

бюро первинної парторганізації. 

 Розпорядження райкому партії про призначення та звільнення з посад 

технічних працівників. 

 Документи (доповідні записки, довідки, інформації) відділів, членів 

бригад, комісій, первинних парторганізацій, комісій райкому про виконання 

постанов бюро райкому з питань організаційно-партійної та ідеологічної 

роботи, роботи промислових підприємств та з інших питань. 

 Документи (довідки, інформації, звіти та інші) про роботу відділів 

райкому партії. 

 Відомості на виплату зарплати та особові рахунки працівників райкому 

партії. 

 

Опис 23 

244 спр., 1953-1983 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1982,1983). Персональні 

справи (1980-1983). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

 

Опис 24 

37 спр., 1981-1984 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1984); засідань 

бюро райкому та документи до них (1984); партійних зборів та засідань бюро 

первинної парторганізації (1984). 

 Розпорядження райкому партії про призначення та звільнення з посад 

технічних працівників (1984). 

 Документи (доповідні записки, довідки, інформації) відділів, членів 

бригад, комісій, первинних парторганізацій, комісій райкому про виконання 

постанов бюро райкому з питань організаційно-партійної та ідеологічної 

роботи, посилення боротьби з крадіжками соціалістичної власності, 

хабарництвом, роботи промислових підприємств та з інших питань. 

 Документи (довідки, інформації, звіти та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1984). 

 Відомості на виплату зарплати та особові рахунки працівників райкому 

партії (1984). 
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Опис 25 

219 спр., 1974-1984 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1983,1984). Персональні 

справи (1983,1984). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

 

Опис 26 

38 спр., 1978-1985 рр. 

 Протоколи: 29-ої районної партконференції та документи до нього 

(1985); пленумів райкому та документи до них (1981-1985); засідань бюро 

райкому та документи до них (1985); партійних зборів та засідань бюро 

первинної парторганізації (1985). 

 Розпорядження райкому партії про призначення, звільнення з посад та 

переміщення технічних працівників (1985). 

 Документи (доповідні записки, довідки, інформації) відділів, членів 

бригад, комісій, секретарів первинних парторганізацій про виконання 

постанов бюро райкому з питань організаційно-партійної та ідеологічної 

роботи, роботи промислових підприємств та з інших питань. 

 Документи (довідки, інформації, звіти та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1985). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії (1985). 

 

Опис 27 

253 спр., 1971-1985 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1984,1985). Персональні 

справи (1984,1985). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

 

Опис 28 

39 спр., 1981-1986 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1986); засідань 

бюро райкому та документи до них (1986); зборів активу районної 

парторганізації (1986); партійних зборів та засідань бюро первинної 

парторганізації (1986). 

 Розпорядження райкому партії про призначення, звільнення з посад та 

переміщення технічних працівників (1986). 

 Документи (доповідні записки, довідки, інформації) відділів, членів 

бригад, комісій, секретарів первинних парторганізацій про виконання 

постанов бюро райкому з питань організаційно-партійної та ідеологічної 

роботи, роботи промислових підприємств та з інших питань. 

 Документи (довідки, інформації, звіти та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1985,1986). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії (1986). 

 

Опис 29 
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264 спр., 1982-1986 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1985,1986). Персональні 

справи (1985,1986). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 30 

50 спр., 1983-1988 рр. 

 Протоколи: 30-ої районної партконференції та документи до нього 

(1988); пленумів райкому та документи до них (1987,1988); засідань бюро 

райкому та документи до них (1987,1988); зборів активу районної 

парторганізації (1987,1988); партійних зборів та засідань бюро первинної 

парторганізації (1987,1988). 

 Розпорядження райкому партії про призначення, звільнення з посад та 

переміщення технічних працівників (1987,1988). 

 Документи (доповідні записки, довідки, інформації) відділів, членів 

бригад, комісій, секретарів первинних парторганізацій про виконання 

постанов бюро райкому з питань організаційно-партійної та ідеологічної 

роботи, роботи промислових підприємств та з інших питань. 

 Документи (довідки, інформації, звіти та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1987,1988). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії (1987,1988). 

 

Опис 31 

448 спр., 1951-1988 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1986-1988). Персональні 

справи (1985-1988). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 32 

81 спр., 1973-1991 рр. 

 Протоколи: 31-ої районної партконференції та документи до нього 

(1990); пленумів райкому та документи до них (1989-1991); засідань бюро 

райкому та документи до них (1989-1991); зборів активу районної 

парторганізації (1990); партійних зборів та засідань бюро первинної 

парторганізації (1989-1991). 

 Розпорядження райкому партії про призначення, звільнення з посад та 

переміщення технічних працівників (1989-1991). 

 Документи (доповідні записки, довідки, інформації) відділів, членів 

бригад, комісій, секретарів первинних парторганізацій про виконання 

постанов бюро райкому з питань організаційно-партійної та ідеологічної 

роботи, роботи промислових підприємств та з інших питань (1986-1991). 

 Документи (довідки, інформації, звіти та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1989-1991). 

 Картки первинних парторганізацій (1981-1989). Книги: обліку і видачі 

партійних квитків та кандидатських карток зразка 1973р.; реєстрації 

облікових карток членів КПРС та кандидатів в члени КПРС. Журнали 
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реєстрації партійних квитків та кандидатських карток. Журнали обліку 

документів з прийому в члени КПРС (1983-1990).   

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії (1989-

1991). 

 

Опис 33 

443 спр., 1959-1991 рр. 

 Витяги з протоколів зборів первинних парторганізацій (1990,1991). 

Особові справи по прийому в члени КПРС (1988-1991). Персональні 

справи (1987-1990). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

 

ф.П-499  Первинна організація Комуністичної партії України 

Золотоніського ремонтно-механічного заводу ім. Лепсе, м. Золотоноша 

Черкаської області 

1 оп., 89 спр., 1944-1990 рр. 

 

Опис 1 

89 спр., 1944-1990 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро; партійного 

комітету заводу; партійних зборів та засідань бюро цехових парторганізацій 

заводу. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-501  Первинна організація Комуністичної партії України 

Золотоніського комбінату хлібопродуктів, м. Золотоноша Черкаської 

області 

1 оп., 52 спр., 1944-1990 рр. 

 

Опис 1 

52 спр., 1944-1990 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-502  Первинна організація Комуністичної партії України 

Золотоніського заводу парфумерних виробів та ефірних олій, м. 

Золотоноша Черкаської області 

1 оп., 40 спр., 1946-1982 рр. 

 

Опис 1 
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40 спр., 1946-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-507  Первинна організація Комуністичної партії України 

Золотоніської швейної фабрики, м. Золотоноша Черкаської області 

1 оп., 38 спр., 1949-1982 рр. 

 

Опис 1 

38 спр., 1949-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-515  Первинна організація Комуністичної партії України 

Золотоніського автотранспортного об’єднання № 23636, м. Золотоноша 

Черкаської області 

1 оп., 35 спр., 1947-1982 рр. 

 

Опис 1 

35 спр., 1947-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-516  Первинна організація Комуністичної партії України 

Золотоніського районного об’єднання «Сільгосптехніка», м. Золотоноша 

Черкаської області 

1 оп., 55 спр., 1944-1989 рр. 

 

Опис 1 

55 спр., 1944-1989 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 
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ф.П-517  Первинна організація Комуністичної партії України 

Пальмирського відділення «Сільгосптехніка», с. Вознесенське 

Золотоніського району Черкаської області 

1 оп., 41 спр., 1944-1982 рр. 

 

Опис 1 

41 спр., 1944-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-518  Первинна організація Комуністичної партії України 

Золотоніського лісового заготівельного господарства, м. Золотоноша 

Черкаської області 

1 оп., 43 спр., 1946-1982 рр. 

 

Опис 1 

43 спр., 1946-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-519  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Більшовик», с. Дмитрівка 

Золотоніського району Черкаської області 

1 оп., 64 спр., 1945-1991 рр. 

 

Опис 1 

64 спр., 1945-1991 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-520  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Баха, м. Золотоноша 

Черкаської області 

1 оп., 10 спр., 1947-1958 рр. 

 

Опис 1 

10 спр., 1947-1958 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 
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 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-521  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Комуніст», с. Зорівка 

Золотоніського району Черкаської області 

1 оп., 35 спр., 1951-1981 рр. 

 

Опис 1 

35 спр., 1951-1981 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-522  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Україна», с. Нова Дмитрівка 

Золотоніського району Черкаської області 

1 оп., 34 спр., 1950-1978 рр. 

 

Опис 1 

34 спр., 1950-1978 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 

ф.П-523  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Здобуток Жовтня», с. Драбівці 

Золотоніського району Черкаської області 

1 оп., 29 спр., 1947-1950,1955-1976 рр. 

 

Опис 1 

29 спр., 1947-1950,1955-1976 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 

ф.П-524  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Горького, с. Шабельники 

Золотоніського району Черкаської області 

1 оп., 34 спр., 1946-1977 рр. 

 

Опис 1 

34 спр., 1946-1977 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 
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 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-525  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «20-річчя Жовтня», с. Коврайські Хутори 

Золотоніського району Полтавської області 

1 оп., 6 спр., 1946-1950 рр. 

 

Опис 1 

6 спр., 1946-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

ф.П-526  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Жданова, с. Хрести 

Золотоніського району Черкаської області 

1 оп., 11 спр., 1946-1950,1954,1955 рр. 

 

Опис 1 

11 спр., 1946-1950,1954,1955 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-527  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Ковтуни 

Золотоніського району Черкаської області 

1 оп., 40 спр., 1946-1949,1954-1982 рр. 

 

Опис 1 

40 спр., 1946-1949,1954-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-528  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Росія», с. Великий Хутір 

Драбівського району Черкаської області 

1 оп., 48 спр., 1954-1990 рр. 

 

Опис 1 
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48 спр., 1954-1990 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-529  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Калініна, м. Золотоноша 

Черкаської області 

1 оп., 65 спр., 1946-1989 рр. 

 

Опис 1 

65 спр., 1946-1989 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-530  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Гвардія», с. Великий Хутір 

Драбівського району Черкаської області 

1 оп., 32 спр., 1946-1973 рр. 

 

 

Опис 1 

32 спр., 1946-1973 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-531  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Мічуріна, с. Кривоносівка 

Золотоніського району Черкаської області 

1 оп., 34 спр., 1946-1957,1963-1982 рр. 

 

Опис 1 

34 спр., 1946-1957,1963-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 
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ф.П-532  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Прогрес», с. Богуславець 

Золотоніського району Черкаської області 

1 оп., 36 спр., 1947-1949,1955-1982 рр. 

 

Опис 1 

36 спр., 1947-1949,1955-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-533  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Крупської, с. Крупське 

Золотоніського району Черкаської області 

1 оп., 42 спр., 1950-1991 рр. 

 

Опис 1 

42 спр., 1950-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-534  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Домантове 

Золотоніського району Черкаської області 

1 оп., 60 спр., 1947-1991 рр. 

 

Опис 1 

60 спр., 1947-1991 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-535  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Шлях Леніна», с. Скориківка 

Золотоніського району Черкаської області 

1 оп., 36 спр., 1951-1982 рр. 

 

Опис 1 

36 спр., 1951-1982 рр. 
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 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-536  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Нове життя», с. Богуславець 

Золотоніського району Черкаської області 

1 оп., 5 спр., 1947,1951-1954 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1947,1951-1954 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-537  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Мічуріна, с. Коврайські 

Хутори Золотоніського району Черкаської області 

1 оп., 7 спр., 1951-1957 рр. 

 

Опис 1 

7 спр., 1951-1957 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-538  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Перемога», с. Хрущівка 

Золотоніського району Черкаської області 

1 оп., 38 спр., 1951-1982 рр. 

 

Опис 1 

38 спр., 1951-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 
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ф.П-539  Первинна організація Комуністичної партії України 

державного племінного заводу ім. ХХУІ з’їзду КПРС, с. Коробівка 

Золотоніського району Черкаської області 

1 оп., 41 спр., 1946,1947,1955-1991 рр. 

 

 

Опис 1 

41 спр., 1946,1947,1955-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-541  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Новий світ», с. Великий Хутір Золотоніського району 

Полтавської області 

1 оп., 2 спр., 1946-1947 рр. 

 

Опис 1 

2 спр., 1946-1947 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-542  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Новий шлях», пригород м. Золотоноша Полтавської 

області 

1 оп., 9 спр., 1944-1950 рр. 

 

Опис 1 

9 спр., 1944-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-543  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Дружба», с. Антипівка 

Золотоніського району Черкаської області 

1 оп., 18 спр., 1946-1950,1956-1968 рр. 

 

Опис 1 

18 спр., 1946-1950,1956-1968 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 
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ф.П-544  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Жданова, с. Кропивна 

Золотоніського району Черкаської області 

1 оп., 66 спр., 1947-1989 рр. 

 

Опис 1 

66 спр., 1947-1989 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро та комітету. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-545  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Перемога», с. Великий Хутір Золотоніського району 

Полтавської області 

1 оп., 2 спр., 1946-1947 рр. 

 

Опис 1 

2 спр., 1946-1947 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-546  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Перше травня», с. Вільхи Золотоніського району 

Полтавської області 

1 оп., 1 спр., 1947р. 

 

Опис 1 

1 спр., 1947р. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-547  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Перемога», с. Хрущівка Золотоніського району 

Полтавської області 

1оп., 6 спр., 1946-1950 рр. 

 

Опис 1 

6 спр., 1946-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 
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ф.П-548  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Промінь», с. Скориківка Золотоніського району 

Полтавської області 

1 оп., 3 спр., 1947-1949 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1947-1949 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-549  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Прогрес», с. Драбівці Золотоніського району 

Полтавської області 

1 оп., 1 спр., 1950р. 

 

Опис 1 

1 спр., 1950р. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-550  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Червоний прапор», с. 

Вознесенське Золотоніського району Черкаської області 

1 оп., 47 спр., 1950-1989 рр. 

 

Опис 1 

47 спр., 1950-1989 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-551  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Сталіна, с. Коробівка 

Золотоніського району Черкаської області 

1 оп., 9 спр., 1945-1954 рр. 

 

Опис 1 

9 спр., 1945-1954 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 
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ф.П-552  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Серп і молот», с. Слюзчина Слобідка Золотоніського 

району Полтавської області 

1 оп., 5 спр., 1947-1950 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1947-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-553  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Червоний промінь», с. Кропивна Золотоніського 

району Полтавської області 

1 оп., 1 спр., 1950р. 

 

Опис 1 

1 спр., 1950р. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

ф.П-554  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Червоний степ», с. Мицалівка Золотоніського району 

Полтавської області 
1 оп., 1 спр., 1950р. 

 

Опис 1 

1 спр., 1950р. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-555  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Червоний Жовтень», с. Бубнове 

Гельмязівського району Черкаської області 

1 оп., 7 спр., 1946-1949,1954-1955 рр. 

 

Опис 1 

7 спр., 1946-1949,1954-1955 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 
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ф.П-556  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Червоний простір», с. Щербинівка Золотоніського 

району Полтавської області 

1 оп., 2 спр., 1946-1947 рр. 

 

Опис 1 

2 спр., 1946-1947 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-557  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Червоний шлях», с. 

Синьооківка Золотоніського району Черкаської області 

1 оп., 27 спр., 1946-1950,1954-1976 рр. 

 

Опис 1 

27 спр., 1946-1950,1954-1976 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

ф.П-558  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Чапаєва, с. Чапаєвка 

Золотоніського району Черкаської області 

1 оп., 49 спр., 1944-1982 рр. 

 

Опис 1 

49 спр., 1944-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-559  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Червона зірка», с. Драбівці Золотоніського району 

Полтавської області 

1 оп., 8 спр., 1947-1950 рр. 

 

Опис 1 

8 спр., 1947-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 



226 

 

 

 

ф.П-560  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Шлях до комунізму», с. 

Маліївка Золотоніського району Черкаської області 

1 оп., 8 спр., 1946-1949,1955-1959 рр. 

 

Опис 1 

8 спр., 1946-1949,1955-1959 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-561  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Червоний прапор», с. Маліївка Золотоніського району 

Полтавської області 

1 оп., 3 спр., 1947-1949 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1947-1949 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-562  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Хрущова, с. Драбівці 

Золотоніського району Черкаської області 

1 оп., 5 спр., 1950-1954 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1950-1954 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-563  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Шверніка, с. Антипівка 

Золотоніського району Черкаської області 

1 оп., 5 спр., 1951-1957 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1951-1957 рр. 
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 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-564  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Маяк», с. Піщане 

Золотоніського району Черкаської області 

1 оп., 63 спр., 1950-1980 рр. 

 

Опис 1 

63 спр., 1950-1980 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-565  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Шлях Ілліча», с. Шабельники Золотоніського району 

Полтавської області 

1 оп., 7 спр., 1946-1950 рр. 

 

 

Опис 1 

7 спр., 1946-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-566  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Шлях до комунізму», с. 

Шабельники Золотоніського району Черкаської області 

1 оп., 7 спр., 1950-1958 рр. 

 

Опис 1 

7 спр., 1950-1958 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-567  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Деньги 

Золотоніського району Черкаської області 
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1 оп., 45 спр., 1952-1989 рр. 

 

Опис 1 

45 спр., 1952-1989 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-568  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Перше Травня», с. Богуславець Золотоніського 

району Полтавської області 

1 оп., 8 спр., 1946-1950 рр. 

 

Опис 1 

8 спр., 1946-1950 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

Ф.П-586  Первинна організація Комуністичної партії України 

Золотоніської технічної школи МПС, м. Золотоноша Черкаської області 

1 оп., 33 спр., 1949-1982 рр. 

 

Опис 1 

33 спр., 1949-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-587  Первинна організація Комуністичної партії України 

Золотоніського сільського середнього професійно-технічного училища 

№ 10, м. Золотоноша Черкаської області 

1 оп., 46 спр., 1946-1990 рр. 

 

Опис 1 

46 спр., 1946-1990 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 
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ф.П-592  Первинна організація Комуністичної партії України 

Золотоніської середньої школи № 1, м. Золотоноша Черкаської області 

1 оп., 31 спр., 1948-1978 рр. 

 

Опис 1 

31 спр., 1948-1978 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-599  Первинна організація Комуністичної партії України 

Золотоніської міської Ради народних депутатів, м. Золотоноша 

Черкаської області 

1 оп., 44 спр., 1944-1982 рр. 

 

Опис 1 

44 спр., 1944-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-602  Первинна організація Комуністичної партії України 

Золотоніської центральної районної лікарні, м. Золотоноша Черкаської 

області 

1 оп., 50 спр., 1944-1989 рр. 

 

Опис 1 

50 спр., 1944-1989 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-603  Первинна організація Комуністичної партії України 

виконавчого комітету Золотоніської районної Ради народних депутатів, 

м. Золотоноша Черкаської області 

1 оп., 44 спр., 1944-1982 рр. 

 

Опис 1 

44 спр., 1944-1982 рр. 
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 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-604  Первинна організація Комуністичної партії України 

Золотоніського районного комітету Комуністичної партії України, м. 

Золотоноша Черкаської області 

1 оп., 40 спр., 1944-1982 рр. 

 

Опис 1 

40 спр., 1944-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-605  Первинна організація Комуністичної партії України 

Золотоніського пункту «Заготзерно», м. Золотоноша Черкаської області 

1 оп., 15 спр., 1946-1958 рр. 

 

Опис 1 

15 спр., 1946-1958 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-606  Первинна організація Комуністичної партії України 

Пальмирського пункту «Заготзерно», с. Пальмира Золотоніського 

району Черкаської області 

1 оп., 33 спр., 1946-1976 рр. 

 

Опис 1 

33 спр., 1946-1976 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-607  Первинна організація Комуністичної партії України 

Золотоніського районного вузла зв’язку, м. Золотоноша Черкаської 

області 

1 оп., 48 спр., 1946-1991 рр. 
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Опис 1 

48 спр., 1946-1991 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-610  Первинна організація Комуністичної партії України 

Золотоніського районного відділу внутрішніх справ, м. Золотоноша 

Черкаської області 

1 оп., 47 спр., 1944-1989 рр. 

 

Опис 1 

47 спр., 1944-1989 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-614  Первинна організація Комуністичної партії України 

Золотоніського районного споживчого товариства, м. Золотоноша 

Черкаської області 

1 оп., 43 спр., 1945-1982 рр. 

 

Опис 1 

43 спр., 1945-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-617  Первинна організація Комуністичної партії України 

Золотоніського районного відділу сільського господарства, м. 

Золотоноша Черкаської області 

1 оп., 8 спр., 1947-1953,1960 рр. 

 

Опис 1 

8 спр., 1947-1953,1960 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 
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ф.П-622  Іркліївський районний комітет Комуністичної партії України, 

с. Іркліїв Іркліївського району Черкаської області 

3 оп., 938 спр., 1935-1959 рр. 

 

Опис 1 

211 спр., 1935-1959 рр. 

Директивні вказівки вищих партійних органів. 

 Протоколи: партійних конференцій та документи до них; пленумів 

райкому та документи до них; засідань бюро райкому та документи до них; 

зборів районного партійного активу та документи до них. 

 Статистичні звіти про склад та рух районної партійної організації. 

 Документи (інформації, доповідні записки, листування, акти) з різних 

питань діяльності райкому та роботу відділів. 

 Витяги з протоколів засідань бюро обкому та листування з 

партколегією по персональних справах комуністів, про заміну партійних 

документів, про виключення та відновлення в партії. 

 Листування з обкомом партії про погашення партійних документів; 

списки погашених облікових карток членів та кандидатів в члени КПРС. 

 Книги: обліку партійних квитків та кандидатських карток зразка 1936р. 

(1944-1953); обліку видачі партійних квитків та кандидатських карток зразка 

1954р. (1953-1959); реєстрації облікових карток членів та кандидатів партії 

(1944-1959). 

 Партійний бюджет райкому (1956). Штатний розпис (1956). Фінансові 

звіти (1951-1959). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 Витяги з протоколів засідань бюро обкому партії та ЦК КП(б)У про 

комуністів, які залишалися на окупованій території (1946,1947). Листування з 

партійними органами та політичними відділами військових частин про осіб, 

які залишились на тимчасово окупованій території (1947-1959). 

 Акти та відомості про збитки, нанесені фашистськими загарбниками 

(1943). Списки та відомості про членів і кандидатів в члени КПРС, убитих та 

замучених німецькими окупантами (1944). 

 

 

Опис 2 

634 спр., 1939-1959 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. 

 

Опис 3 

93 спр., 1946-1959 рр. 

 Персональні справи. 
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ф.П-623  Первинна організація Комуністичної партії України 

Іркліївського маслосирзаводу, с. Іркліїв Чорнобаївського району 

Черкаської області 

1 оп., 28 спр., 1948-1952,1959-1982 рр. 

 

Опис 1 

28 спр., 1948-1952,1959-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

ф.П-624  Первинна організація Комуністичної партії України 

Іркліївського коноплезаводу, с. Іркліїв Чорнобаївського району 

Черкаської області 

1 оп., 37 спр., 1949-1982 рр. 

 

Опис 1 

37 спр., 1949-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-625  Первинна організація Комуністичної партії України 

Іркліївського відділення «Сільгосптехніка», с. Іркліїв Чорнобаївського 

району Черкаської області 

1 оп., 46 спр., 1944-1982 рр.  

 

Опис 1 

46 спр., 1944-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-626  Первинна організація Комуністичної партії України племзаводу 

«Старий Коврай», с. Старий Коврай Чорнобаївського району Черкаської 

області 

1 оп., 87 спр., 1946-1991 рр. 

 

Опис 1 

87 спр., 1946-1991 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро; засідань 

партійного комітету парторганізації племзаводу. 

 Плани роботи. 

 Списки: комуністів; членів та кандидатів КПРС. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 
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ф.П-627  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. 18-го Партз’їзду, с. Ленінське 

Чорнобаївського району Черкаської області 

1 оп., 39 спр., 1946-1982 рр.  

 

Опис 1 

39 спр., 1946-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 

ф.П-628  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Ворошилова, с. Мойсинці 

Іркліївського району Черкаської області 

1 оп., 7 спр., 1951-1958 рр. 

 

Опис 1 

7 спр., 1951-1958 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-629  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. 12-го Партз’їзду, с. Васютинці Іркліївського району 

Полтавської області 

1 оп., 4 спр., 1947-1950 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1947-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-630  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Шлях Леніна», с. 

Першотравневе Чорнобаївського району Черкаської області 

1 оп., 111 спр., 1947-1991 рр. 

 

Опис 1 

111 спр., 1947-1991 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 
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ф.П-631  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Жданова, с. Самовиця Іркліївського району 

Полтавської області 

1 оп., 2 спр., 1949-1950 рр. 

 

Опис 1 

2 спр., 1949-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-632  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Жданова, с. Старий Коврай 

Чорнобаївського району Черкаської області 

1 оп., 11 спр., 1950-1960 рр. 

 

Опис 1 

11 спр., 1950-1960 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-633  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Кагановича, с. Ревбинці Іркліївського району 

Полтавської області 

1 оп., 5 спр., 1946-1949 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1946-1949 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-634  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Кагановича, с. Мойсинці Іркліївського району 

Полтавської області 

1 оп., 4 спр., 1948-1950 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1948-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-635  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Калініна, с. Лихоліти Іркліївського району 

Полтавської області 

1 оп., 4 спр., 1947-1950 рр.   
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Опис 1 

4 спр., 1947-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-636  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Зоря комунізму», с. Мельники 

Чорнобаївського району Черкаської області 

1 оп., 92 спр., 1951-1991 рр. 

 

Опис 1 

92 спр., 1951-1991 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

ф.П-637  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Заповіт Леніна», с. 

Першотравневе Чорнобаївського району Черкаської області 

1 оп., 3 спр., 1948,1949,1956 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1948,1949,1956 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-638  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Клич Ілліча», с. Воронинці 

Іркліївського району Черкаської області 

1 оп., 17 спр., 1945-1958 рр. 

 

Опис 1 

17 спр., 1945-1958 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-639  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Ленінські лани», с. Лихоліти 

Чорнобаївського району Черкаської області 

1 оп., 20 спр., 1944-1960 рр. 
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Опис 1 

20 спр., 1944-1960 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-640  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Бузьки 

Іркліївського району Черкаської області 

1 оп., 12 спр., 1947-1957 рр. 

 

Опис 1 

12 спр., 1947-1957 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-641  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Малєнкова, с. Загородище 

Іркліївського району Черкаської області 

1 оп., 6 спр., 1951-1956 рр. 

 

Опис 1 

6 спр., 1951-1956 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-642  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Чехівка 

Іркліївського району Черкаської області 

1 оп., 8 спр., 1951-1957 рр. 

 

Опис 1 

8 спр., 1951-1957 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-643  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Перемога», с. Ревбинці Іркліївського району 

Полтавської області 

1 оп., 4 спр., 1946-1949 рр. 
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Опис 1 

4 спр., 1946-1949 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-644  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Першого Травня, с. Лящівка 

Іркліївського району Полтавської області 

1 оп., 5 спр., 1948-1953 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1948-1953 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-645  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Іркліїв 

Іркліївського району Черкаської області 

1 оп., 15 спр., 1946-1958 рр. 

 

Опис 1 

15 спр., 1946-1958 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-646  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Мельники 

Іркліївського району Черкаської області 

1 оп., 9 спр., 1946-1950,1956 рр. 

 

Опис 1 

9 спр., 1946-1950,1956 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-647  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Червонохижинці Іркліївського 

району Полтавської області 

1 оп., 3 спр., 1947-1950 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1947-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 
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ф.П-648  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Промінь», с. Старий Коврай Іркліївського району 

Полтавської області 

1 оп., 7 спр., 1946-1949 рр. 

 

Опис 1 

7 спр., 1946-1949 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-649  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Дружба», с. Старе 

Іркліївського району Черкаської області 

1 оп., 14 спр., 1946-1958 рр. 

 

Опис 1 

14 спр., 1946-1958 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-650  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Росія», с. Лящівка 

Чорнобаївського району Черкаської області 

1 оп., 39 спр., 1948-1984 рр. 

 

Опис 1 

39 спр., 1948-1984 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-651  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Сталіна, с. Мойсинці Іркліївського району 

Полтавської області 

1 оп., 3 спр., 1949-1950 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1949-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 
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ф.П-652  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Сталіна, с. Васютинці Іркліївського району 

Полтавської області 

1 оп., 6 спр., 1946-1950 рр. 

 

Опис 1 

6 спр., 1946-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-653  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. 17-го Партз’їзду, с. Васютинці Іркліївського району 

Полтавської області 

1 оп., 5 спр., 1946-1950 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1946-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-654  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Дніпро», с. Васютинці 

Чорнобаївського району Черкаської області 

1 оп., 89 спр., 1950-1991 рр. 

 

Опис 1 

89 спр., 1950-1991 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

ф.П-655  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. ІІІ-го Інтернаціоналу, с. Демки Іркліївського 

району Полтавської області 

1 оп., 5 спр., 1947-1950 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1947-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-656  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Устименка, с. Крутьки 

Чорнобаївського району Черкаської області 
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1 оп., 46 спр., 1946-1982 рр. 

 

Опис 1 

46 спр., 1946-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-657  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Червоний шлях», с. Чехівка Іркліївського району 

Полтавської області 

1 оп., 5 спр., 1946-1950 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1946-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-658  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Червона зірка», с. Червоне Іркліївського району 

Полтавської області 

1 оп., 5 спр., 1946-1950 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1946-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-659  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «14-річчя Жовтня», с. Загородище Іркліївського району 

Полтавської області 

1 оп., 5 спр., 1946-1950 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1946-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-660  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Червоний наддніпрянець», с. Самовиця Іркліївського 

району Полтавської області 

1 оп., 4 спр., 1947-1950 рр. 

 



242 

 

Опис 1 

4 спр., 1947-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-661  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Радянська Україна», с. 

Скородистик Чорнобаївського району Черкаської області 

1 оп., 85 спр., 1946-1991 рр. 

 

Опис 1 

85 спр., 1946-1991 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-662  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Москаленки 

Чорнобаївського району Черкаської області 

1 оп., 43 спр., 1951-1982 рр. 

 

Опис 1 

43 спр., 1951-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-663  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Шлях до комунізму», с. 

Новоукраїнка Чорнобаївського району Черкаської області 

1 оп., 31 спр., 1951-1982 рр. 

 

Опис 1 

31 спр., 1951-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-664  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Щорса, с. Ревбинці 

Чорнобаївського району Черкаської області 
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1 оп., 95 спр., 1951-1991 рр. 

 

Опис 1 

95 спр., 1951-1991 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-683  Кам’янський районний комітет Комуністичної партії України, 

м. Кам’янка Черкаської області 

33 оп., 4999 спр., 1929-1991 рр. 

 

Опис 1 

579 спр., 1929-1969 рр. 

Директивні вказівки вищих партійних органів. 

 Протоколи: партійних конференцій та документи до них; пленумів 

райкому та документи до них; засідань бюро райкому та документи до них; 

засідань районної комісії по чистці парторганізації (1933); зборів районного 

партійного активу та документи до них; загальних районних партійних 

зборів. 

 Статистичні звіти про склад і рух районної партійної організації. 

 Документи (інформації, доповідні записки, листування, акти) з різних 

питань діяльності райкому та роботу відділів. 

 Постанови Комітету партійного контролю при ЦК КПРС, ЦК КПУ, 

витяги з протоколів засідань бюро обкому по персональних  справах 

комуністів, про виключення та відновлення в партії. 

 Листування з обкомом партії з питань обліку комуністів, списки і акти 

погашених партійних документів. 

 Список комуністів районної парторганізації (1946). 

 Книги: обліку партійних квитків та кандидатських карток зразка 1936р. 

(1944-1953); обліку і видачі партійних квитків та кандидатських карток 

зразка 1954р. (1960,1962); реєстрації облікових карток членів та кандидатів 

партії (1944-1962). 

 Партійний бюджет райкому (1969). Штатні розписи (1967,1968). 

Кошториси витрат (1967,1968). Фінансові звіти (1949,1950,1962,1967-1969). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 Листування з партійними органами, політичними відділами військових 

частин, з’єднаннями та іншими організаціями з питань діяльності осіб, які 

залишались на тимчасово окупованій території (1944-1947,1952-1962). 

 Акти про збитки, нанесені фашистськими загарбниками району (1944). 

Звіти про підпільну роботу і партизанський рух (1944). Довідки на загиблих 

воїнів Великої Вітчизняної війни, акти про злодіяння окупантів (1944,1946). 
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Опис 2 

1118 спр., 1945-1969 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. 

 

Опис 3 

324 спр., 1951-1969 рр. 

 Персональні справи. 

 

Опис 4 

142 спр., 1943-1951,1958-1970 рр. 

 Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 5 

160 спр., 1966-1970 рр. 

 Директивні вказівки вищих партійних органів (1970). 

Протоколи: 20-ої районної партконференції та документи до нього 

(1970); пленумів райкому та документи до них (1970); засідань бюро райкому 

та документи до них (1970); зборів районного партійного активу (1970). 

Книга розпоряджень райкому партії. 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1970). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1970). 

 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району, 

роботу адміністративних органів та з інших питань (1970). 

 Список первинних парторганізацій (1970). 

 Партійний бюджет (1970). Річний фінансовий звіт (1970). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії (1970). 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1970). Персональні справи 

(1970).  

 

Опис 6 

185 спр., 1966-1971 рр. 

Протоколи: пленумів райкому (1971); засідань бюро райкому та 

документи до них (1971); зборів районного партійного та партійно-

господарського активів (1971). 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1971). 

 Документи (плани, заходи, довідки, інформації та інші) про роботу 

відділів райкому партії (1971). 

 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району, 

роботу адміністративних органів та з інших питань (1971). 
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 Рішення Комітету партійного контролю при ЦК КПРС та постанови 

Секретаріату ЦК КПУ по персональних справах комуністів (1971). 

 Акти на знищені партійні документи, списки погашених партійних 

документів на осіб, що вибули з партії (1971). 

 Партійний бюджет (1971). Штатний розпис (1971). Річний фінансовий 

звіт (1971). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії (1971). 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1971). Персональні справи 

(1971). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 7 

148 спр., 1958-1972 рр.  

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1972); засідань 

бюро райкому та документи до них (1972); зборів районного партійного 

активу (1972). 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1972). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1972). 

 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району, 

роботу адміністративних органів та з інших питань (1972). 

 Акти на знищені партійні документи, списки погашених партійних 

документів на осіб, що вибули з партії (1972). 

 Партійний бюджет (1972). Річний фінансовий звіт (1972). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії (1972). 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1972). Персональні справи 

(1972). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 8 

162 спр., 1967-1973 рр.  

 Протоколи: 21-ої районної партконференції та документи до нього 

(1973); пленумів райкому (1973); засідань бюро райкому та документи до них 

(1973); районних зборів партійного та партійно-господарського активів 

(1973). 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1973). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1973). 

 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району, 

роботу адміністративних органів та з інших питань (1973). 

 Рішення Комітету партійного контролю при ЦК КПРС та постанова 

Секретаріату ЦК КПУ по персональній справі (1973).  
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 Акти на знищені партійні документи, списки погашених партійних 

документів на осіб, що вибули з партії (1973). 

 Партійний бюджет (1973). Річний фінансовий звіт (1973). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії (1973). 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1973). Персональні справи 

(1973). Особові справи номенклатурних партійних працівників (1969-1973). 

 

Опис 9 

131 спр., 1964-1974 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1974); засідань бюро райкому та 

документи до них (1974); зборів районного партійного активу (1974). 

 Статистичні звіти про склад районної парторганізації (1974). 

 Інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району, 

роботу адміністративних органів та з інших питань (1974). 

 Постанови бюро обкому партії по персональних справах комуністів 

(1974). 

 Акти на знищені партійні документи, осіб, що вибули з партії (1974). 

 Партійний бюджет (1974). Річний фінансовий звіт (1974). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії (1974). 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1974). Персональні справи 

(1974). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 10 

60 спр., 1967-1977 рр. 

 Протоколи: 22-ої районної партконференції та документи до нього 

(1975); пленумів райкому та документи до них (1975-1977); засідань бюро 

райкому та документи до них (1975-1977); районних зборів партійного та 

партійно-господарського активів (1975-1977). 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації (1975). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1975-1977). 

 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району, 

роботу адміністративних органів та з інших питань (1975). 

 Акти на знищені партійні документи, списки погашених партійних 

документів на осіб, що вибули з партії (1975). 

 Книга реєстрації облікових карток членів КПРС (1967-1975). 

 Партійний бюджет (1975). Річний фінансовий звіт (1975). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та картки 

особових рахунків (1975-1977). 

 

Опис 11 

322 спр., 1963-1977 рр. 
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 Особові справи по прийому в члени КПРС (1975-1977). Персональні 

справи (1975-1977). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 12 

22 спр., 1978р. 

 Протоколи: 23-ої районної партконференції та документи до нього; 

пленумів райкому та документи до них; засідань бюро райкому та документи 

до них; районних зборів партійного активу. 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії. 

 Довідки, інформації відділів райкому партії, секретарів первинних 

парторганізацій та господарських керівників про виконання постанов бюро 

райкому з питань організаційно-партійної та ідеологічної роботи, стану та 

розвитку народного господарства району та з інших питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії. 

 

Опис 13 

87 спр., 1956-1978 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1977,1978). Персональні 

справи (1977,1978). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 14 

19 спр., 1971-1982 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1979); засідань 

бюро райкому та документи до них (1979); районних зборів партійного 

активу (1979). 

 Розпорядження секретаря райкому партії про приймання та звільнення 

з посади технічних працівників і обслуговуючого персоналу. 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1979). 

 Довідки, інформації відділів райкому партії, секретарів первинних 

парторганізацій та господарських керівників про виконання постанов бюро 

райкому з питань організаційно-партійної та ідеологічної роботи, стану та 

розвитку народного господарства району та з інших питань (1979). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та картки 

особових рахунків (1979). 

 

Опис 15 

93 спр., 1975-1979 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1978,1979). Персональні 

справи (1979). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 16 

24 спр., 1977-1980 рр. 
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 Протоколи: 24-ої районної партконференції та документи до нього 

(1980); пленумів райкому та документи до них (1980); засідань бюро райкому 

та документи до них (1980); районних зборів партійного та партійно-

господарського активів та документи до них (1980). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1980). 

 Довідки, інформації відділів райкому партії, секретарів первинних 

парторганізацій та господарських керівників про виконання постанов бюро 

райкому з питань організаційно-партійної та ідеологічної роботи, стану та 

розвитку народного господарства району та з інших питань (1979,1980). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки (1980). 

 

Опис 17 

131 спр., 1978-1980 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1979,1980). Персональні 

справи (1979,1980). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

Опис 18 
23 спр., 1979-1981 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1981); засідань 

бюро райкому та документи до них (1981); районних зборів партійного та 

партійно-господарського активів та документи до них (1981). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1981). 

 Довідки, інформації відділів райкому партії, секретарів первинних 

парторганізацій та господарських керівників про виконання постанов бюро 

райкому з питань організаційно-партійної та ідеологічної роботи, стану та 

розвитку народного господарства району та з інших питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки (1981). 

 

 

Опис 19 

150 спр., 1979-1981 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1980,1981). Персональні 

справи (1980,1981). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 20 

19 спр., 1982р. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них; засідань бюро 

райкому та документи до них; засідань ревізійної комісії районної 

парторганізації. 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії. 
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 Довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних парторганізацій 

про виконання постанов бюро райкому з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району та з 

інших питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки. 

 

Опис 21 

81 спр., 1981-1982 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 22 

22 спр., 1983р. 

 Протоколи: 25-ої районної партконференції; пленумів райкому та 

документи до них; засідань бюро райкому та документи до них; партійних 

зборів та засідань партійного бюро парторганізації; засідань ревізійної комісії 

районної парторганізації. 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії. 

 Довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних парторганізацій 

про виконання постанов бюро райкому з питань організаційної роботи, стану 

та розвитку народного господарства району та з інших питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки. 

 

Опис 23 

106 спр.,1976-1983 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1983). Персональні справи. 

Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 24 

25 спр., 1984р. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них; засідань бюро 

райкому та документи до них; партійних зборів та засідань партійного бюро 

парторганізації; засідань ревізійної комісії районної парторганізації. 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії. 

 Довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних парторганізацій 

про виконання постанов бюро райкому з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району та з 

інших питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та 

звільненим секретарям парторганізацій, картки особових рахунків. 

 

Опис 25 
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93 спр., 1983-1984 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1984). Персональні справи. 

 

Опис 26 

131 спр., 1978-1985 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1985). Персональні справи 

(1984,1985). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 27 

25 спр., 1973-1985 рр. 

 Протоколи: 26-ої районної партконференції та документи до нього 

(1985); пленумів райкому (1985); засідань бюро райкому та документи до них 

(1985); партійних зборів та засідань партійного бюро парторганізації (1985). 

 Розпорядження по райкому партії (1985). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1984,1985). 

 Довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних парторганізацій 

про виконання постанов бюро райкому з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району та з 

інших питань (1985). 

 Картки первинних парторганізацій. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та 

звільненим секретарям парторганізацій, картки особових рахунків (1985). 

 

Опис 28 

104 спр., 1973-1986 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1986). Персональні справи 

(1984-1986). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 29 

22 спр., 1982-1986 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1986); засідань 

бюро райкому та документи до них (1986); партійних зборів та засідань 

партійного бюро парторганізації (1986); засідань ревізійної комісії районної 

парторганізації (1986). Документи (порядки ведення, доповіді, виступи) 

урочистих зборів, конференцій учителів, наради партійно-господарського 

активу (1986). 

 Розпорядження по райкому партії (1986). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії. 

 Записки, довідки, інформації відділів і їх комісій про виконання 

постанов бюро райкому з питань масово-політичної роботи, стану та 

розвитку народного господарства району та з інших питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та 

звільненим секретарям парторганізацій, картки особових рахунків (1986). 
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Опис 30 

43 спр., 1982-1988 рр. 

 Протоколи: 27-ої районної партконференції та документи до нього 

(1988); пленумів райкому та документи до них (1987,1988); засідань бюро 

райкому та документи до них (1987,1988); партійних зборів та засідань 

партійного бюро парторганізації (1987,1988). Документи (порядки ведення, 

доповіді, виступи) урочистих зборів, конференцій учителів, наради партійно-

господарського активу (1987,1988). 

 Розпорядження по райкому партії (1987,1988). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1986-1988). 

 Записки, довідки, інформації відділів і їх комісій про виконання 

постанов бюро райкому з питань масово-політичної роботи, стану та 

розвитку народного господарства району та з інших питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та 

звільненим секретарям парторганізацій, картки особових рахунків 

(1987,1988). 

 

Опис 31 

189 спр., 1966-1988 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1987,1988). Персональні 

справи (1980-1988). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 32 

61 спр., 1972-1991 рр. 

 Протоколи: 28-ої районної партконференції та документи до нього 

(1990); пленумів райкому та документи до них (1989-1991); засідань бюро 

райкому та документи до них (1989-1991); зборів партійного та партійно-

господарського активів районної парторганізації (1989); партійних зборів та 

засідань партійного бюро парторганізації (1989-1991). Документи (порядки 

ведення, доповіді, виступи) урочистих зборів, зльотів та інших (1989). 

 Розпорядження по райкому партії (1989-1991). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1989-1991). 

 Записки, довідки, інформації відділів і їх комісій про виконання 

постанов бюро райкому з питань організаційно-партійної роботи, стану та 

розвитку народного господарства району та з інших питань (1983-1991). 

 Картки первинних парторганізацій (1985-1991). 

 Книги: обліку і видачі знаків «50-років перебування в КПРС» (1982-

1991); обліку і видачі партійних квитків та кандидатських карток зразка 

1973р.; реєстрації облікових карток членів та кандидатів в члени КПРС.  

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та 

звільненим секретарям парторганізацій, картки особових рахунків (1989-

1991). 
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Опис 33 

198 спр., 1984-1991 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1989-1991). Персональні 

справи. 

 

 

ф.П-684  Первинна організація Комуністичної партії України 

Кам’янського цукрового комбінату, м. Кам’янка Черкаської області 

1 оп., 109 спр., 1944-1991 рр. 

 

Опис 1 

109 спр., 1944-1991 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-685  Первинна організація Комуністичної партії України 

Кам’янського спиртового заводу, м. Кам’янка Черкаської області  

1 оп., 54 спр., 1945-1982 рр. 

 

Опис 1 

54 спр., 1945-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-686  Первинна організація Комуністичної партії України 

Кам’янського машинобудівного заводу, м. Кам’янка Черкаської області 

1 оп., 213 спр., 1944-1991 рр. 

 

Опис 1 

213 спр., 1944-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро; засідань 

партійного комітету; партійних зборів і засідань партійного бюро первинних 

парторганізацій заводу. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 
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ф.П-687  Первинна організація Комуністичної партії України  

Косарського спиртового заводу, с. Косарі Кам’янського району 

Черкаської області 

1 оп., 54 спр., 1945-1991 рр. 

 

Опис 1 

54 спр., 1945-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-690  Первинна організація Комуністичної партії України  

Кам’янського районного відділення «Сільгосптехніка» м. Кам’янка 

Черкаської області 

1 оп., 43 спр., 1944-1982 рр. 

 

Опис 1 

43 спр., 1944-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-693  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Україна», с. Пляківка 

Кам’янського району Черкаської області 

1 оп., 11 спр., 1952-1960 рр. 

 

Опис 1 

11 спр., 1952-1960 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

ф.П-694  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Світанок», с. Лебедівка 

Кам’янського району Черкаської області 

1 оп., 37 спр., 1946-1961,1967-1982 рр. 

 

Опис 1 

37 спр., 1946-1961,1967-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 
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ф.П-695  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. 12-річчя Жовтня, с. Олянине Кам’янського району 

Кіровоградської області 

1 оп., 4 спр., 1946-1949 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1946-1949 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

  

ф.П-696  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Зоря», с. Косарі Кам’янського 

району Черкаської області 

1 оп., 46 спр., 1946-1982 рр. 

 

Опис 1 

46 спр., 1946-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-697  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Жовтень», м. Кам’янка 

Черкаської області 

1 оп., 28 спр., 1947-1969 рр. 

 

Опис 1 

28 спр., 1947-1969 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-698  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Більшовик», с. Тимошівка 

Кам’янського району Черкаської області 

1 оп., 11 спр., 1953-1960 рр. 

 

 

Опис 1 

11 спр., 1953-1960 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 
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ф.П-699  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Ребедайлівка 

Кам’янського району Черкаської області 

1 оп., 10 спр., 1946-1948,1955-1961 рр. 

 

Опис 1 

10 спр., 1946-1948,1955-1961 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-700  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Богдана Хмельницького, с. 

Куликівка Кам’янського району Черкаської області 

1 оп., 18 спр., 1947-1962 рр. 

 

 

Опис 1 

18 спр., 1947-1962 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-701  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Жаботин Кам’янського району 

Кіровоградської області 

1 оп., 1 спр., 1947р. 

 

Опис 1 

1 спр., 1947р. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-703  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Жаботин 

Кам’янського району Черкаської області 

1 оп., 66 спр., 1952-1989 рр. 

 

Опис 1 

66 спр., 1952-1989 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 
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ф.П-704  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Ленінським шляхом», с. 

Райгород Кам’янського району Черкаської області 

1 оп., 49 спр., 1947-1988 рр. 

 

Опис 1 

49 спр., 1947-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-705  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Флярківка Кам’янського району 

Кіровоградської області 

1 оп., 4 спр., 1946-1950 рр. 

Опис 1 

4 спр., 1946-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-706  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Шлях до комунізму», с. 

Грушківка Кам’янського району Черкаської області 

1 оп., 41 спр., 1950-1982 рр. 

 

Опис 1 

41 спр., 1950-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-707  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Щорса, с. Коханівка 

Кам’янського району Черкаської області 

1 оп., 25 спр., 1947,1948,1957-1977 рр.  

 

Опис 1 

25 спр., 1947,1948,1957-1977 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 
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ф.П-708  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «40-річчя Жовтня», с. Лузанівка  

Кам’янського району Черкаської області 

1 оп., 54 спр., 1951-1988 рр. 

 

Опис 1 

54 спр., 1951-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-709  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Нове життя», с. Ярове Кам’янського району 

Кіровоградської області 

1 оп., 2 спр., 1949-1950 рр. 

Опис 1 

2 спр., 1949-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-710  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Новий побут», с. Катеринівка 

Кам’янського району Черкаської області 

1 оп., 34 спр., 1946-1979 рр. 

 

Опис 1 

34 спр., 1946-1979 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-711  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Калініна, с. Ярове 

Кам’янського району Черкаської області 

1 оп., 17 спр., 1945-1958 рр. 

 

Опис 1 

17 спр., 1945-1958 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 
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ф.П-712  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Юрчиха 

Кам’янського району Черкаської області 

1 оп., 52 спр., 1945-1948,1953-1987 рр. 

 

Опис 1 

52 спр., 1945-1948,1953-1987 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-713  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Михайлівка Кам’янського району 

Кіровоградської області 

1 оп., 7 спр., 1946-1951 рр. 

 

Опис 1 

7 спр., 1946-1951 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-714  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Промінь Ілліча», с. Вербівка 

Кам’янського району Черкаської області 

1 оп., 54 спр., 1951-1982 рр. 

 

Опис 1 

54 спр., 1951-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-715  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «30 років ВЛКСМ», с. Телепине 

Кам’янського району Черкаської області 

1 оп., 75 спр., 1948-1990 рр. 

 

Опис 1 

75 спр., 1948-1990 рр. 

 Директивні вказівки вищих партійних органів. 
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 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

ф.П-716  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Баландине 

Кам’янського району Черкаської області 

1 оп., 69 спр., 1946-1951,1958-1991 рр. 

 

Опис 1 

69 спр., 1946-1951,1958-1991 рр. 

 Директивні вказівки вищих партійних органів. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-717  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Радянська Україна», с. 

Михайлівка Кам’янського району Черкаської області 

1 оп., 69 спр., 1952-1991 рр. 

 

Опис 1 

69 спр., 1952-1991 рр. 

 Директивні вказівки вищих партійних органів. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-718  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Пам'ять Леніна», с. Баландине 

Кам’янського району Черкаської області 

1 оп., 17 спр., 1945-1958 рр. 

 

Опис 1 

17 спр., 1945-1958 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-719  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Фрунзе, с. Ревівка 

Кам’янського району Черкаської області 

1 оп., 21 спр., 1946-1960 рр. 
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Опис 1 

21 спр., 1946-1960 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

ф.П-720  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Дніпро», с. Радиванівка 

Кам’янського району Черкаської області 

1 оп., 59 спр., 1946-1991 рр. 

 

Опис 1 

59 спр., 1946-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

ф.П-721  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Чапаєва, с. Лузанівка Кам’янського району 

Кіровоградської області 

1 оп., 4 спр., 1947-1951 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1947-1951 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-722  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Чапаєва, с. Жаботин 

Кам’янського району Черкаської області 

1 оп., 27 спр., 1946-1973 рр. 

 

Опис 1 

27 спр., 1946-1973 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-723  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Чкалова, с. Лубенці 

Кам’янського району Черкаської області 

1 оп., 45 спр., 1947-1982 рр. 
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Опис 1 

45 спр., 1947-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-724  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Чкалова, с. Лузанівка Кам’янського району 

Кіровоградської області 

1 оп., 4 спр., 1947-1950 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1947-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

ф.П-729  Первинна організація Комуністичної партії України 

Кам’янської міської Ради народних депутатів, м. Кам’янка Черкаської 

області 

1 оп., 32 спр., 1944-1952,1957-1982 рр. 

 

Опис 1 

32 спр., 1944-1952,1957-1982 рр.  

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-740  Первинна організація Комуністичної партії України 

Кам’янської районної лікарні, м. Кам’янка Черкаської області  

1 оп., 36 спр., 1948-1982 рр. 

 

Опис 1 

36 спр., 1948-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-744  Первинна організація Комуністичної партії України 

Кам’янського районного комітету Комуністичної партії України, м. 

Кам’янка Черкаської області 

1 оп., 35 спр., 1944-1962,1967-1982 рр. 
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Опис 1 

35 спр., 1944-1962,1967-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-748  Первинна організація Комуністичної партії України 

Кам’янської районної спілки споживчих товариств, м. Кам’янка 

Черкаської області  

1 оп., 55 спр., 1944-1962,1967-1989 рр. 

 

Опис 1 

55 спр., 1944-1962,1967-1989 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-753  Канівський міський комітет Комуністичної партії України, м. 

Канів Черкаської області 

34 оп., 6821 спр., 1919,1936-1991 рр. 

 

Опис 1 

752 спр., 1919,1936-1969 рр. 

Накази Ради оборони Канівського повіту (1919). 

 Протоколи: партійних конференцій та документи до них; пленумів 

райкому та документи до них; засідань бюро райкому та документи до них; 

засідань партії комуністів Канівського повіту (1919); зборів районного 

партійного активу та документи до них; загальних районних партійних 

зборів. 

 Статистичні звіти про склад і рух районної партійної організації. 

 Документи (інформації, доповідні записки, листування, акти) з різних 

питань діяльності райкому та роботу відділів. Копії телеграм Київському 

губкому про боротьбу з бандою Григор’єва (1919). Листування райкому 

партії з питань роботи адміністративних органів. Подання районного 

прокурора про службові злочини окремих осіб. 

 Постанови Комітету партійного контролю при ЦК КПРС, ЦК КПУ, 

витяги з протоколів засідань бюро обкому по персональних справах 

комуністів, про виключення та відновлення в партії. Листування райкому 

партії з партійними органами з питань перевірки компрометуючих даних на 

окремих комуністів (1954,1960-1962). 

 Списки осіб, що вибули з партії та звіти про погашення партійних 

документів. Акти на знищені та погашені партійні документи.  
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 Списки первинних парторганізацій (1968). 

 Книги: обліку партійних квитків та кандидатських карток зразка 1936р. 

(1936-1953); реєстрації облікових карток членів та кандидатів партії (1936-

1954). 

 Партійні бюджети райкому. Штатні розписи. Кошториси витрат. 

Фінансові звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 Листування з партійними органами, політичними відділами військових 

частин, з’єднаннями та іншими організаціями з питань діяльності осіб, які 

залишались на тимчасово окупованій території (1944-1959). 

 Акти про збитки, нанесені фашистськими загарбниками райкому партії 

(1944). Звіти про підпільну роботу і партизанський рух (1944,1945). 

Інформації райкому, довідки сільських та селищних Рад про знущання, 

вбивство та примусове вивезення населення до Німеччини (1944).  

 

 

 

Опис 2 

1465 спр., 1944-1969 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. 

 

Опис 3 

588 спр., 1944-1969 рр. 

 Персональні справи. 

 

Опис 4 

48 спр., 1944-1969 рр. 

 Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 5 

164 спр., 1970 р. 

 Директивні вказівки вищих партійних органів. 

Протоколи: 11-ої районної партконференції та документи до нього; 

пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до них; зборів 

районного партійного та партійно-господарського активів. 

Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів. 

 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району, 

роботу адміністративних органів та з інших питань. 

 Постанови Комітету партійного контролю при ЦК КПРС і Секретаріату 

ЦК КПУ по персональних справах комуністів. 

 Акти на знищені партійні документи, списки погашених партійних 

документів на осіб, що вибули з партії. 

 Партійний бюджет. Штатний розпис. Річний фінансовий звіт. 
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 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи.  

 

Опис 6 

216 спр., 1953-1971 рр. 

Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1971); засідань 

бюро райкому та документи до них (1971); зборів районного партійного та 

партійно-господарського активів (1971). 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1971). 

 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району, 

роботу адміністративних органів та з інших питань (1971). 

 Витяг з протоколу засідання Комітету партійного контролю при ЦК 

КПРС по персональній справі комуніста (1971). 

 Акти на знищені партійні документи, списки погашених партійних 

документів на осіб, що вибули з партії (1971). 

 Партійний бюджет (1971). Штатний розпис (1971). Річний фінансовий 

звіт (1971). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії (1971). 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1971). Персональні справи 

(1971). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 7 

183 спр., 1972 р.  

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1972); засідань 

бюро райкому та документи до них (1972); зборів районного партійного 

активу (1972). 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1972). 

 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району, 

роботу адміністративних органів та з інших питань (1972). 

 Витяг з протоколу засідання Комітету партійного контролю при ЦК 

КПРС по персональній справі комуніста (1972). 

 Акти на знищені партійні документи, списки погашених партійних 

документів на осіб, що вибули з партії (1972). 

 Партійний бюджет (1972). Штатний розпис (1972). Річний фінансовий 

звіт (1972). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії (1972). 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1972). Персональні справи 

(1972). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 8 

211 спр., 1953-1973 рр.  
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 Протоколи: 12-ої районної партконференції та документи до нього 

(1973); пленумів райкому (1973); засідань бюро райкому та документи до них 

(1973); зборів районного партійного активу (1973). 

 Розпорядження секретаря райкому партії про прийом, звільнення та 

переміщення технічних працівників (1965-1973). 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1973). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1973). 

 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району, 

роботу адміністративних органів та з інших питань (1973). 

 Рішення Комітету партійного контролю при ЦК КПРС та постанови 

Секретаріату ЦК КПУ по персональних справах комуністів (1973).  

 Списки первинних парторганізацій (1973). 

 Книги: обліку і видачі партійних квитків та кандидатських карток 

зразка 1954р.; реєстрації облікових карток членів та кандидатів в члени 

КПРС зразка 1954р. 

 Партійний бюджет (1973). Штатний розпис (1973). Річний фінансовий 

звіт (1973). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії (1973). 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1973). Персональні справи 

(1973). Особові справи номенклатурних партійних працівників (1959-1973). 

 

Опис 9 

178 спр., 1954-1974 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1974); засідань 

бюро райкому та документи до них (1974); зборів районного партійного та 

партійно-господарського активів та документи до них (1974). 

 Статистичні звіти про склад районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1974). 

 Довідки, рапорти відділу пропаганди і агітації (1974). 

 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району, 

роботу адміністративних органів та з інших питань (1974). 

Рішення Комітету партійного контролю при ЦК КПРС по 

персональних справах комуністів (1974). Листування райкому партії з 

іншими партійними органами з питань перевірки компрометуючих даних на 

окремих громадян (1974). 

 Акти на знищені партійні документи, списки погашених партійних 

документів на осіб, що вибули з партії (1974). 

 Списки первинних парторганізацій (1974). 

 Книги: обліку і видачі партійних квитків зразка 1973р. (1973-1974); 

реєстрації облікових карток членів КПРС (1965-1974). 

 Партійний бюджет (1974). Річний фінансовий звіт (1974). 
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 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії (1974). 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1974). Персональні справи 

(1974). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 10 

59 спр., 1975-1977 рр. 

 Протоколи: 13-ої районної партконференції та документи до нього 

(1975); пленумів райкому та документи до них; пленумів міського комітету 

та документи до них (1977); засідань бюро райкому та документи до них; 

засідань бюро міського комітету та документи до них (1977); зборів активу 

районної парторганізації; зборів партійно-господарського активу міської 

парторганізації (1977). 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1975). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії. 

 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району, 

роботу адміністративних органів та з інших питань (1975). 

 Рішення Комітету партійного контролю при ЦК КПРС по 

персональних справах комуністів (1975). 

 Акти на знищені партійні документи, списки погашених партійних 

документів на осіб, що вибули з партії (1975). 

 Партійний бюджет (1975). Річний фінансовий звіт (1975). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та картки 

особових рахунків. 

 

Опис 11 

454 спр., 1948-1977 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1975-1977). Персональні 

справи (1975-1977). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 12 

23 спр., 1978р. 

 Протоколи: 14-ої міської партконференції та документи до нього; 

пленумів міського комітету та документи до них; засідань бюро міського 

комітету та документи до них; зборів активів міської парторганізації. 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

міського комітету партії. 

 Довідки про виконання постанов бюро міського комітету з питань 

організаційно-партійної та ідеологічної роботи, стану та розвитку народного 

господарства району та з інших питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міського комітету партії та 

особові рахунки. 
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Опис 13 

152 спр., 1978 р. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

 

Опис 14 

22 спр., 1974-1979 рр. 

 Протоколи: пленумів міського комітету та документи до них (1979); 

засідань бюро міського комітету та документи до них (1979); зборів активів 

міської парторганізації (1979). 

 Розпорядження секретаря міського комітету партії про приймання та 

звільнення з посади технічних працівників і обслуговуючого персоналу. 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

міського комітету партії (1979). 

 Довідки, інформації про виконання постанов бюро міського комітету з 

питань організаційно-партійної та ідеологічної роботи, стану та розвитку 

народного господарства району та з інших питань (1979). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міського комітету партії та  

особові рахунки (1979). 

 

Опис 15 

181 спр., 1965-1979 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1979). Персональні справи. 

Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 16 

28 спр., 1975-1980 рр. 

 Протоколи: 15-ої міської партконференції та документи до нього 

(1980); пленумів міського комітету та документи до них (1980); засідань 

бюро міського комітету та документи до них (1980); зборів активу міської 

парторганізації (1980). 

 Розпорядження секретаря міського комітету партії про приймання та 

звільнення з посади технічних працівників і обслуговуючого персоналу 

(1980). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

міського комітету партії (1980). 

 Довідки, інформації відділів міського комітету партії, секретарів 

первинних парторганізацій та господарських керівників про виконання 

постанов бюро райкому з питань організаційно-партійної та ідеологічної 

роботи, стану та розвитку народного господарства району та з інших питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міського комітету партії та 

особові рахунки (1980). 

 

Опис 17 



268 

 

173 спр., 1980 р. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 18 

29 спр., 1975-1981 рр. 

 Протоколи: пленумів міського комітету та документи до них (1981); 

засідань бюро міського комітету та документи до них (1981); зборів активу 

міської парторганізації (1981). 

 Розпорядження секретаря міського комітету партії про приймання та 

звільнення з посади технічних працівників і обслуговуючого персоналу 

(1981). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

міського комітету партії (1981). 

 Довідки, інформації про виконання постанов бюро міського комітету з 

питань організаційно-партійної та ідеологічної роботи, стану та розвитку 

народного господарства району та з інших питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міського комітету партії та  

особові рахунки (1981). 

 

Опис 19 

181 спр., 1981 р. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 20 

30 спр., 1977-1982 рр. 

 Протоколи: пленумів міського комітету та документи до них (1982); 

засідань бюро міського комітету та документи до них (1982); зборів активу 

міської парторганізації (1982). 

 Розпорядження секретаря міського комітету партії про приймання та 

звільнення з посади технічних працівників і обслуговуючого персоналу 

(1982). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

міського комітету партії (1982). 

 Довідки, інформації про виконання постанов бюро міського комітету з 

питань організаційно-партійної та ідеологічної роботи, стану та розвитку 

народного господарства району та з інших питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міського комітету партії та  

особові рахунки (1982). 

 

Опис 21 

141 спр., 1982 р. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

Особові справи номенклатурних партійних працівників. 
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Опис 22 

27 спр., 1979-1983 рр. 

Протоколи: 16-ої міської партконференції та документи до нього 

(1983); пленумів міського комітету та документи до них (1983); засідань 

бюро міського комітету та документи до них (1983); партійних зборів та 

засідання бюро первинної парторганізації міського комітету партії (1983). 

 Розпорядження секретаря міського комітету партії про приймання та 

звільнення з посади технічних працівників і обслуговуючого персоналу 

(1983). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

міського комітету партії (1983). 

 Довідки, інформації про виконання постанов бюро міського комітету з 

питань організаційно-партійної та ідеологічної роботи, стану та розвитку 

народного господарства району та з інших питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міського комітету партії та  

особові рахунки (1983). 

 

Опис 23 

202 спр.,1969-1983 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1983). Персональні справи 

(1983). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 24 

27 спр., 1979-1984 рр. 

 Протоколи: пленумів міського комітету та документи до них (1984); 

засідань бюро міського комітету та документи до них (1984); партійних 

зборів та засідання бюро первинної парторганізації міського комітету партії 

(1984). 

 Розпорядження секретаря міського комітету партії про приймання та 

звільнення з посади технічних працівників і обслуговуючого персоналу 

(1984). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

міського комітету партії (1984). 

 Довідки, інформації про виконання постанов бюро міського комітету з 

питань організаційно-партійної та ідеологічної роботи, стану та розвитку 

народного господарства району та з інших питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міського комітету партії та  

особові рахунки (1984). 

 

Опис 25 

159 спр., 1984р. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

Особові справи номенклатурних партійних працівників. 
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Опис 26 

25 спр., 1980-1985 рр. 

Протоколи: 17-ої міської партконференції та документи до нього 

(1985); пленумів міського комітету та документи до них (1985); засідань 

бюро міського комітету та документи до них (1985); партійних зборів та 

засідання бюро первинної парторганізації міського комітету партії (1985). 

 Розпорядження секретаря міського комітету партії про приймання та 

звільнення з посади технічних працівників і обслуговуючого персоналу 

(1985). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

міського комітету партії (1985). 

 Довідки, інформації про виконання постанов бюро міського комітету з 

питань організаційно-партійної та ідеологічної роботи, стану та розвитку 

народного господарства району та з інших питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міського комітету партії та  

особові рахунки (1985). 

 

Опис 27 

177 спр., 1959-1985 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1984,1985). Персональні 

справи (1983-1985). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 28 

30 спр., 1981-1986 рр. 

 Протоколи: пленумів міського комітету та документи до них (1986); 

засідань бюро міського комітету та документи до них (1986); партійних 

зборів та засідання бюро первинної парторганізації міського комітету партії 

(1986). 

 Розпорядження секретаря міського комітету партії про приймання та 

звільнення з посади технічних працівників і обслуговуючого персоналу 

(1986). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

міського комітету партії (1986). 

 Довідки, інформації про виконання постанов бюро міського комітету з 

питань організаційно-партійної та ідеологічної роботи, стану та розвитку 

народного господарства району та з інших питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міського комітету партії та  

особові рахунки (1986). 

 

Опис 29 

188 спр., 1985-1986 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1986). Персональні справи. 

Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 30 
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49 спр., 1985-1988 рр. 

Протоколи: 18-ої міської партконференції та документи до нього 

(1988); пленумів міського комітету та документи до них (1987,1988); засідань 

бюро міського комітету та документи до них (1987,1988); партійних зборів та 

засідання бюро первинної парторганізації міського комітету партії 

(1987,1988). 

 Розпорядження секретаря міського комітету партії про приймання та 

звільнення з посади технічних працівників і обслуговуючого персоналу 

(1987,1988). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

міського комітету партії (1987,1988). 

 Довідки, інформації про виконання постанов бюро міського комітету з 

питань організаційно-партійної та ідеологічної роботи, стану та розвитку 

народного господарства району та з інших питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міського комітету партії та  

особові рахунки (1987,1988). 

 

Опис 31 

308 спр., 1968-1988 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1987,1988). Персональні 

справи (1986-1988). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 32 

56 спр., 1985-1991 рр. 

Протоколи: 19-ої міської партконференції та документи до нього 

(1990); пленумів міського комітету та документи до них (1989-1991); засідань 

бюро міського комітету та документи до них (1989-1991); партійних зборів та 

засідання бюро первинної парторганізації міського комітету партії (1989). 

 Розпорядження секретаря міського комітету партії про приймання та 

звільнення з посади технічних працівників і обслуговуючого персоналу 

(1989-1991). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

міського комітету партії (1989-1991). 

 Довідки, інформації про виконання постанов бюро міського комітету з 

питань організаційно-партійної та ідеологічної роботи, стану та розвитку 

народного господарства району та з інших питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міського комітету партії та  

особові рахунки (1989-1991). 

 

Опис 33 

254 спр., 1987-1991 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 34 

40 спр., 1973-1991 рр. 
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 Журнали обліку: розпоряджень міського комітету партії (1980-1991); 

печаток і штампів. 

 Статистичні звіти про склад та рух міської парторганізації (1988-1991). 

 Документи: (листування, довідки, запрошення) про підготовку до 

відзначення 175-ої річниці з дня народження Т.Г. Шевченка, створення 

державного краєзнавчого музею, про становище заповідної території 

«Трахтемирів» (1989-1990); (доповідні записки, листи) про розвиток 

інтернаціональних зв’язків і традицій із зарубіжними країнами (1989,1990). 

Листування: з обкомом партії, облвиконкомом та установами про розвиток 

населених пунктів, віднесених до категорії неперспективних (1989-1991); із 

Всесоюзним науковим центром радіаційної медицини, Міністерством 

охорони здоров’я України з питань радіаційного становища в м. Каневі і 

районі та надання допомоги згідно програми «Чорнобиль» (1989-1991). 

 Протоколи, витяги з протоколів зборів первинних парторганізацій про 

виключення членів та кандидатів в члени партії із КПРС (1990,1991). 

Документи (заяви, витяги з протоколів та інші) про вихід із членів КПРС 

(1989-1991). 

 

 

ф.П-754  Первинна організація Комуністичної партії України 

Мартинівського цукрового комбінату, с. Мартинівка Канівського 

району Черкаської області 

1 оп., 47 спр., 1944-1982 рр. 

 

Опис 1 

47 спр., 1944-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-757  Первинна організація Комуністичної партії України 

Канівського районного об’єднання «Сільгосптехніка», м. Канів 

Черкаської області 

1 оп., 62 спр., 1944-1990 рр.  

 

Опис 1 

62 спр., 1944-1990 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро; загальних 

партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Списки: членів парторганізації (1952); членів і кандидатів КПРС 

(1956,1957). 

 Прикріпні талони. Зведені звіти по сплаті членських партійних внесків. 
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ф.П-758  Первинна організація Комуністичної партії України 

Степанецького відділення «Сільгосптехніка», с. Степанці Канівського 

району Черкаської області 

1 оп., 35 спр., 1944-1958,1963-1982 рр. 

 

Опис 1 

35 спр., 1944-1958,1963-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-761  Первинна організація Комуністичної партії України 

Канівського лісового заготівельного господарства, м. Канів Черкаської 

області 

1 оп., 49 спр., 1946-1990 рр. 

 

Опис 1 

49 спр., 1946-1990 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-762  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Перше травня», с. Студенець 

Канівського району Черкаської області 

1 оп., 6 спр., 1949-1951,1956-1958 рр. 

 

Опис 1 

6 спр., 1949-1951,1956-1958 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-763  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Ватутіна, с. Хмільна 

Канівського району Черкаської області 

1 оп., 15 спр., 1947-1960 рр. 

 

Опис 1 

15 спр., 1947-1960 рр. 
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 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-764  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Мартинівка 

Канівського району Черкаської області 

1 оп., 42 спр., 1944-1982 рр. 

 

 

Опис 1 

42 спр., 1944-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-765  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Україна», с. Степанці 

Канівського району Черкаської області 

1 оп., 59 спр., 1948-1988 рр. 

 

Опис 1 

59 спр., 1948-1988 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

 

ф.П-766  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Дзержинського, с. Полствин 

Канівського району Черкаської області 

1 оп., 31 спр., 1945-1977 рр. 

 

Опис 1 

31 спр., 1945-1977 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 
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ф.П-767  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. ХХІ з’їзду КПРС, с. Межиріч 

Канівського району Черкаської області 

1 оп., 42 спр., 1944-1977 рр. 

 

Опис 1 

42 спр., 1944-1977 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-768  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Ілліча, с. Беркозівка 

Канівського району Черкаської області 

1 оп., 43 спр., 1946-1982 рр. 

 

Опис 1 

43 спр., 1946-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-769  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Калініна, с. Копіювата 

Канівського району Черкаської області 

1 оп., 15 спр., 1952-1958,1967-1974 рр.  

 

Опис 1 

15 спр., 1952-1958,1967-1974 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-770  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Дружба», с. Степанці 

Канівського району Черкаської області 

1 оп., 22 спр., 1945-1966 рр. 

 

Опис 1 

22 спр., 1945-1966 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 
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 Плани роботи. 

 

 

ф.П-771  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Таганча 

Канівського району Черкаської області 

1 оп., 53 спр., 1949-1988 рр. 

 

Опис 1 

53 спр., 1949-1988 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-772  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Грищинці 

Канівського району Черкаської області 

1 оп., 45 спр., 1948-1982 рр. 

 

Опис 1 

45 спр., 1948-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

 

ф.П-773  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Більшовик», с. Трощин 

Канівського району Черкаської області 

1 оп., 16 спр., 1946-1959,1963-1964 рр. 

 

Опис 1 

16 спр., 1946-1959,1963-1964 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-774  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Леніна, м. Канів Черкаської 

області 

1 оп., 20 спр., 1948-1967 рр. 
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Опис 1 

20 спр., 1948-1967 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-775  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Ленінський шлях», с. Яблунів 

Канівського району Черкаської області 

1 оп., 45 спр., 1946-1988 рр. 

 

Опис 1 

45 спр., 1946-1988 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-776  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Червона зірка», с. Лазірці 

Канівського району Черкаської області 

1 оп., 13 спр., 1950-1963 рр. 

 

Опис 1 

13 спр., 1950-1963 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-777  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Більшовик», с. Пшеничники 

Канівського району Черкаської області 

1 оп., 37 спр., 1949-1982 рр. 

 

Опис 1 

37 спр., 1949-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 
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ф.П-778  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Зірка», с. Бересняги 

Канівського району Черкаської області 

1 оп., 16 спр., 1946-1961 рр. 

 

Опис 1 

16 спр., 1946-1961 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-779  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. ХХ з’їзду КПРС, с. Малий 

Ржавець Канівського району Черкаської області 

1 оп., 9 спр., 1946-1950,1956-1959 рр. 

 

Опис 1 

9 спр., 1946-1950,1956-1959 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-780  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Радянська Україна», с. 

Хмільна Канівського району Черкаської області 

1 оп., 30 спр., 1946-1978 рр. 

 

Опис 1 

30 спр., 1946-1978 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-781  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Поташня 

Канівського району Черкаської області 

1 оп., 13 спр., 1949-1961 рр. 

 

Опис 1 

13 спр., 1949-1961 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 
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ф.П-782  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Боженка, с. Кононча 

Канівського району Черкаської області 

1 оп., 34 спр., 1945-1978 рр. 

 

Опис 1 

34 спр., 1945-1978 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

ф.П-783  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Ватутіна, с. Горобіївка 

Канівського району Черкаської області 

1 оп., 42 спр., 1946-1982 рр. 

 

Опис 1 

42 спр., 1946-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-784  Первинна організація комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Жовтень», с. Ковалі 

Канівського району Черкаської області 

1 оп., 13 спр., 1946-1959 рр. 

Опис 1 

13 спр., 1946-1959 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-785 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Заповіт Леніна», с. Литвинець 

Канівського району Черкаської області 

1 оп., 32 спр., 1945-1975 рр. 

 

Опис 1 

32 спр., 1945-1975 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 
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ф.П-786  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Зоря комунізму», с. Синявка 

Канівського району Черкаської області 

1 оп., 48 спр., 1949-1988 рр. 

 

Опис 1 

48 спр., 1949-1988 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

ф.П-787  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Федоренка, с. Мельники 

Канівського району Черкаської області 

1 оп., 52 спр., 1950-1991 рр. 

 

Опис 1 

52 спр., 1950-1991 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-788  Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Хлібороб», с. Пищальники Канівського району 

Київської області 

1 оп., 2 спр., 1948-1949 рр. 

 

 

Опис 1 

2 спр., 1948-1949 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-789  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Хрущова, с. Павлівка 

Канівського району Черкаської області 

1 оп., 8 спр., 1951-1958 рр. 

 

Опис 1 

8 спр., 1951-1958 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 
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 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-790  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Чапаєва, с. Потапці 

Канівського району Черкаської області 

1 оп., 36 спр., 1945-1963,1968-1982 рр. 

 

Опис 1 

36 спр., 1945-1963,1968-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-791  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Щорса, с. Михайлівка 

Канівського району Черкаської області 

1 оп., 16 спр., 1949-1959,1967-1971 рр. 

 

Опис 1 

16 спр., 1949-1959,1967-1971 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-792  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Бобриця 

Канівського району Черкаської області 

1 оп., 38 спр., 1944-1978 рр. 

 

 

Опис 1 

38 спр., 1944-1978 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-793  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Комсомолу, с. Григорівка 

Канівського району Черкаської області 

1 оп., 13 спр., 1946-1958 рр. 
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Опис 1 

13 спр., 1946-1958 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-794  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Ленінська Іскра», с. Іваньків 

Канівського району Черкаської області 

1 оп., 8 спр., 1947-1958 рр.  

 

Опис 1 

8 спр., 1947-1958 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-795  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Курилівка 

Канівського району Черкаської області 

1 оп., 15 спр., 1945-1959 рр. 

 

Опис 1 

15 спр., 1945-1959 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-796  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. ХХІІ з’їзду КПРС, с. Попівка 

Канівського району Черкаської області 

1 оп., 11 спр., 1952-1962 рр. 

 

 

Опис 1 

11 спр., 1952-1962 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 
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ф.П-799  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Черниші 

Канівського району Черкаської області 

1 оп., 25 спр., 1952-1975 рр. 

 

Опис 1 

25 спр., 1952-1975 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-800  Первинна організація Комуністичної партії України 

Бобрицького сільського професійно-технічного училища № 7, с. Бобриця 

Канівського району Черкаської області 

1 оп., 37 спр., 1946-1982 рр. 

 

Опис 1 

37 спр., 1946-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро; загальних 

партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Список членів та кандидатів КПРС (1960). 

 Прикріпні талони. Зведені та звіти по сплаті членських партійних 

внесків. 

 

 

ф.П-802  Первинна організація Комуністичної партії України 

Степанецького сільського професійно-технічного училища № 5, с. 

Степанці Канівського району Черкаської області 

1 оп., 36 спр., 1947-1982 рр. 

 

Опис 1 

36 спр., 1947-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

ф.П-803  Первинна організація Комуністичної партії України Канівської 

середньої школи № 1 ім. Т.Г. Шевченка, м. Канів Черкаської області 

1 оп., 37 спр., 1946-1982 рр. 

 

Опис 1 

37 спр., 1946-1982 рр. 
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 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-807  Первинна організація Комуністичної партії України Канівської 

міської Ради народних депутатів, м. Канів Черкаської області 

1 оп., 37 спр., 1947-1982 рр. 

 

Опис 1 

37 спр., 1947-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро; загальних 

партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Прикріпні талони. Зведені звіти, звіти та відомості по сплаті членських 

партійних внесків. 

 

 

ф.П-811  Первинна організація Комуністичної партії України Канівської 

районної лікарні, м. Канів Черкаської області 

1 оп., 45 спр., 1945-1988 рр. 

 

Опис 1 

45 спр., 1945-1988 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-812  Первинна організація Комуністичної партії України 

виконавчого комітету Канівської районної Ради народних депутатів, м. 

Канів Черкаської області 

1 оп., 38 спр., 1944-1982 рр. 

 

Опис 1 

38 спр., 1944-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-813  Первинна організація Комуністичної партії України 

Канівського районного комітету Комуністичної партії України, м. Канів 

Черкаської області 
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1 оп., 33 спр., 1948-1982 рр. 

 

Опис 1 

33 спр., 1948-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-816  Первинна організація Комуністичної партії України 

Канівського районного відділу внутрішніх справ, м. Канів Черкаської 

області 

1 оп., 40 спр., 1946-1988 рр. 

 

Опис 1 

40 спр., 1946-1988 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро; загальних 

партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Партійні характеристики (1957). Список членів та кандидатів КПРС 

(1957). 

 Прикріпні талони. Зведені звіти, звіти та відомості по сплаті членських 

партійних внесків. 

 

 

ф.П-821  Первинна організація Комуністичної партії України 

Канівського районного управління сільського господарства, м. Канів 

Черкаської області 

1 оп., 25 спр., 1951-1953,1960,1965-1982 рр. 

 

Опис 1 

25 спр., 1951-1953,1960,1965-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-825  Катеринопільський районний комітет Комуністичної партії 

України, смт Катеринопіль Катеринопільського району Черкаської 

області 

33 оп., 4123 спр., 1936-1962,1966-1991 рр.  

 

Опис 1 

429 спр., 1936-1962,1966-1969 рр. 



286 

 

Директивні вказівки вищих партійних органів. 

 Протоколи: партійних конференцій та документи до них; пленумів 

райкому та документи до них; засідань бюро райкому та документи до них;  

зборів районного партійного та партійно-господарського активів та 

документи до них; загальних районних партійних зборів. 

 Статистичні звіти про склад і рух районної партійної організації. 

 Документи (інформації, доповідні записки, листування, акти) з різних 

питань діяльності райкому та роботу відділів. 

 Витяги з протоколів бюро обкому партії по персональних справах 

комуністів. 

 Акти на знищення погашених партійних документів, списки погашених 

облікових карток комуністів. 

 Книги: обліку партійних квитків та кандидатських карток зразка 1936р. 

(1936-1953); реєстрації облікових карток членів та кандидатів партії (1944-

1954). 

 Партійні бюджети райкому (1967-1969). Штатні розписи 

(1958,1959,1967-1969). Фінансові звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 Листування: з партійними органами, політичними відділами військових 

частин, з’єднаннями та іншими організаціями з питань діяльності осіб, які 

залишались на тимчасово окупованій території (1944-1946); з політичними 

відділами військових частин про соціальне походження окремих громадян 

(1949-1962). 

 Звіти про діяльність: партизанських груп (1944-1950); підпільного 

райкому в с. Вербівці та підпільних первинних парторганізацій в селах 

району під час тимчасової окупації (1944). Списки комуністів, які 

залишались на окупованій території (1945,1946). 

 

 

Опис 2 

798 спр., 1945-1969 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. 

 

Опис 3 

185 спр., 1944-1969 рр. 

 Персональні справи. 

 

 

Опис 4 

324 спр., 1944-1971 рр. 

 Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 5 

131 спр., 1970р. 

 Директивні вказівки вищих партійних органів. 
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Протоколи: 19-ої районної партконференції та документи до нього; 

пленумів райкому та документи до них; засідань бюро райкому та документи 

до них; зборів активу районної парторганізації. 

Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів. 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії. 

 Інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району. 

 Листування райкому партії з питань перевірки компрометуючих даних 

на окремих громадян. 

 Список первинних парторганізацій. 

 Акти на знищені партійні документи. 

 Партійний бюджет. Штатний розпис. Річний фінансовий звіт. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи.  

 

Опис 6 

148 спр., 1971р. 

Протоколи: пленумів райкому та документи до них; засідань бюро 

райкому та документи до них; зборів активу районної парторганізації. 

Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів. 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії. 

 Інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району. 

 Список первинних парторганізацій. 

 Акти на знищені партійні документи. 

 Штатний розпис. Річний фінансовий звіт. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи.  

 

Опис 7 

136 спр., 1965-1972 рр.  

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1972); засідань 

бюро райкому та документи до них (1972); зборів районного партійного 

активу (1972). 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1972). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1972). 

 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району, 

роботу адміністративних органів та з інших питань (1972). 
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 Листування райкому партії з іншими партійними органами з питань 

перевірки компрометуючих даних на окремих громадян (1972). 

 Акти на знищені партійні документи, списки погашених партійних 

документів на осіб, що вибули з партії (1972). 

 Штатний розпис (1972). Кошторис витрат (1972).  Річний фінансовий 

звіт (1972). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії (1972). 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1972). Персональні справи 

(1972). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 8 

139 спр., 1954-1973 рр.  

 Протоколи: 20-ої районної партконференції та документи до нього 

(1973); пленумів райкому та документи до них (1973); засідань бюро райкому 

та документи до них (1973); зборів районного партійного активу (1973). 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1973). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1973). 

 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району, 

роботу адміністративних органів та з інших питань (1973). 

  Листування райкому партії з іншими партійними органами з питань 

перевірки компрометуючих даних на окремих громадян (1973). 

 Акти на знищені партійні документи, списки погашених партійних 

документів на осіб, що вибули з партії (1973). 

 Книги: обліку і видачі партійних квитків та кандидатських карток 

зразка 1954р.; реєстрації облікових карток членів та кандидатів в члени 

КПРС (1954-1962). 

 Штатний розпис (1973). Кошторис витрат (1973). Річний фінансовий 

звіт (1973). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії (1973). 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1973). Особові справи 

номенклатурних партійних працівників (1968-1973). 

 

Опис 9 

118 спр., 1966-1974 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1974); засідань 

бюро райкому та документи до них (1974); зборів районного партійного 

активу (1974). 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1974). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1974). 
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 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району та з 

інших питань (1974). 

 Листування райкому партії з іншими партійними органами з питань 

перевірки компрометуючих даних на окремих громадян (1974). 

 Акти на знищені партійні документи, списки погашених партійних 

документів на осіб, що вибули з партії (1974).  

Книги реєстрації облікових карток членів та кандидатів в члени КПРС. 

 Штатний розпис (1974). Кошторис витрат (1974).  Річний фінансовий 

звіт (1974). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії (1974). 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1974). Персональні справи 

(1974). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 10 

59 спр., 1975-1977 рр. 

 Протоколи: 21-ої районної партконференції та документи до нього 

(1975); пленумів райкому та документи до них; засідань бюро райкому та 

документи до них; зборів районного партійного та партійно-господарського 

активів та документи до них. 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1975). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії. 

 Довідки, інформації працівників відділів райкому партії, первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро райкому з питань 

організаційно-партійної та ідеологічної роботи, стану та розвитку народного 

господарства району, роботу адміністративних органів та з інших питань. 

Листування райкому партії з іншими партійними органами з питань 

перевірки компрометуючих даних на окремих громадян (1975). 

 Списки погашених партійних документів на осіб, що вибули з партії 

(1975). 

 Штатний розпис (1975). Кошторис витрат (1975). Річний фінансовий 

звіт (1975). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та картки 

особових рахунків. 

 

 

Опис 11 

253 спр., 1946-1978 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1975-1977). Персональні 

справи (1975-1977). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 12 

19 спр., 1978р. 
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 Протоколи: 22-ої районної партконференції та документи до нього; 

пленумів райкому та документи до них; засідань бюро райкому та документи 

до них; зборів активу районної парторганізації. 

 Плани роботи відділів райкому партії. 

 Довідки, інформації відділів райкому партії, секретарів первинних 

парторганізацій та господарських керівників про виконання постанов бюро 

райкому з питань організаційно-партійної та ідеологічної роботи, стану та 

розвитку народного господарства району та з інших питань. 

 Листування райкому партії з іншими партійними органами з питань 

перевірки компрометуючих даних на окремих громадян. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії. 

 

 

Опис 13 

106 спр., 1958-1978 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1978). Персональні справи 

(1978). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 14 

16 спр., 1975-1979 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1979); засідань 

бюро райкому та документи до них (1979); зборів активу районної 

парторганізації (1979). 

 Розпорядження секретаря райкому партії про приймання та звільнення 

з посади технічних працівників і обслуговуючого персоналу. 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1979). 

 Довідки, інформації відділів райкому партії, секретарів первинних 

парторганізацій та господарських керівників про виконання постанов бюро 

райкому з питань організаційно-партійної та ідеологічної роботи, стану та 

розвитку народного господарства району та з інших питань (1979). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії (1979). 

 

Опис 15 

99 спр., 1955-1979 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1979). Персональні справи 

(1979). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

 

Опис 16 

21 спр., 1980-1981 рр. 

 Протоколи: 23-ої районної партконференції та документи до нього 

(1980); пленумів райкому та документи до них (1980); засідань бюро райкому 

та документи до них (1980); зборів активу районної парторганізації (1980). 

 Розпорядження секретаря райкому партії (1980). 
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 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії. 

 Довідки, інформації відділів райкому партії, секретарів первинних 

парторганізацій та господарських керівників про виконання постанов бюро 

райкому з питань організаційно-партійної та ідеологічної роботи, стану та 

розвитку народного господарства району та з інших питань (1980). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки (1980). 

 

Опис 17 

88 спр., 1980р. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 18 

26 спр., 1973-1981 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1981); засідань 

бюро райкому та документи до них (1981); районних зборів партійного та 

партійно-господарського активів (1981). 

 Розпорядження секретаря райкому партії (1981). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1981). 

 Довідки, інформації відділів райкому партії, секретарів первинних 

парторганізацій та господарських керівників про виконання постанов бюро 

райкому з питань організаційно-партійної та ідеологічної роботи, стану та 

розвитку народного господарства району та з інших питань. 

 Картки первинних парторганізацій. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки (1981). 

 

 

Опис 19 

90 спр., 1949-1981 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1981). Персональні справи 

(1981). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 20 

20 спр., 1966-1982 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1982); засідань 

бюро райкому та документи до них (1982); зборів партійно-господарського 

активу району (1982). 

 Розпорядження секретаря райкому партії. 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1981,1982). 

 Довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних парторганізацій 

про виконання постанов бюро райкому з питань організаційно-партійної та 
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ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району та з 

інших питань (1977-1982). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки (1982). 

 

Опис 21 

87 спр., 1976-1982 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1982). Персональні справи 

(1982). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 22 

20 спр., 1982-1983 рр. 

 Протоколи: 24-ої районної партконференції та документи до нього 

(1983); пленумів райкому та документи до них (1983); засідань бюро райкому 

та документи до них (1983); партійних зборів та засідань партійного бюро 

первинної парторганізації (1983). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1983). 

 Довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних парторганізацій 

про виконання постанов бюро райкому з питань організаційної роботи, 

пропаганди та агітації. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки (1983). 

 

Опис 23 

90 спр.,1967-1983 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1982,1983). Персональні 

справи (1982,1983). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 24 

17 спр., 1981-1984 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1984); засідань 

бюро райкому та документи до них (1984); партійних зборів та засідань 

партійного бюро первинної парторганізації (1984). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії. 

 Довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних парторганізацій 

про виконання постанов бюро райкому з питань організаційної роботи, 

пропаганди та агітації. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та  особові 

рахунки (1984). 

 

Опис 25 

85 спр., 1978-1984 рр. 
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 Особові справи по прийому в члени КПРС (1983,1984). Персональні 

справи (1983,1984). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 26 

19 спр., 1982-1985 рр. 

 Протоколи: 25-ої районної партконференції (1985); пленумів райкому 

та документи до них (1985); засідань бюро райкому та документи до них 

(1985); партійних зборів та засідань партійного бюро первинної 

парторганізації (1985). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1985). 

 Довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних парторганізацій 

про виконання постанов бюро райкому з питань організаційної роботи, 

пропаганди та агітації. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки (1985). 

 

Опис 27 

96 спр., 1984-1985 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 28 

14 спр., 1981-1986 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1986); засідань бюро райкому та 

документи до них (1986); партійних зборів та засідань партійного бюро 

первинної парторганізації (1986). 

 Розпорядження секретаря райкому партії (1986). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1986). 

 Довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних парторганізацій 

про виконання постанов бюро райкому з питань організаційної роботи, 

пропаганди та агітації та з інших питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та  особові 

рахунки (1986). 

 

Опис 29 

116 спр., 1963-1986 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1985,1986). Персональні 

справи (1984-1986). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

 

Опис 30 

34 спр., 1982-1988 рр. 

 Протоколи: 26-ої районної партконференції (1988); пленумів райкому 

та документи до них (1987,1988); засідань бюро райкому та документи до них 
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(1987,1988); партійних зборів та засідань партійного бюро парторганізації 

(1987,1988). 

 Розпорядження секретаря райкому партії (1987,1988). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1987,1988). 

 Записки, довідки, інформації відділів і їх комісій про виконання 

постанов бюро райкому з питань організаційно-партійної та ідеологічної 

роботи, сільськогосподарського виробництва. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та  особові 

рахунки (1987,1988). 

 

Опис 31 

190 спр., 1986-1988 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 32 

45 спр., 1973-1991 рр. 

 Протоколи: 27-ої районної партконференції (1990); пленумів райкому 

та документи до них (1989-1991); засідань бюро райкому та документи до 

них (1989-1991); партійних зборів та засідань партійного бюро 

парторганізації (1989).  

 Розпорядження секретаря райкому партії (1989-1991). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1989-1991). 

 Записки, довідки, інформації відділів і їх комісій про виконання 

постанов бюро райкому з питань організаційно-партійної та ідеологічної 

роботи (1983-1991). 

 Книги: обліку і видачі партійних квитків та кандидатських карток 

зразка 1973р.; реєстрації облікових карток членів та кандидатів в члени 

КПРС.  

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки (1989-1991). 

 

Опис 33 

105 спр., 1988-1990 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

ф.П-827  Первинна організація Комуністичної партії України служби 

руху станції Звенигородка, смт. Єрки Катеринопільського району 

Черкаської області 

1 оп., 39 спр., 1947-1987 рр. 

 

Опис 1 

39 спр., 1947-1987 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 
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 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-828  Первинна організація Комуністичної партії України 8-ї 

дистанції путі станції Звенигородка, смт. Єрки Катеринопільського 

району Черкаської області 

1 оп., 27 спр., 1947-1974 рр. 

 

Опис 1 

27 спр., 1947-1974 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-830  Первинна організація Комуністичної партії України 

Катеринопільського дослідного ремонтно-механічного заводу, смт. Єрки 

Катеринопільського району Черкаської області 

1 оп., 41 спр., 1948-1988 рр. 

 

Опис 1 

41 спр., 1948-1988 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро; загальних  

зборів. 

 Плани роботи. 

 Прикріпні талони на вибувших комуністів. Відомості та квитанції по 

сплаті членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-832  Первинна організація Комуністичної партії України 

Катеринопільського районного виробничого об’єднання по виробничо-

технічному забезпеченню сільського господарства, смт. Катеринопіль 

Катеринопільського району Черкаської області 

1 оп., 45 спр., 1947-1988 рр. 

 

Опис 1 

45 спр., 1947-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 
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ф.П-834  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Суворова, с. Петраківка 

Катеринопільського району Черкаської області 

1 оп., 44 спр., 1947-1982 рр. 

 

Опис 1 

44 спр., 1947-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-835  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «40-річчя Компартії України», с. 

Колодисте Тальнівського району Черкаської області 

1 оп., 44 спр., 1947-1982 рр. 

 

Опис 1 

44 спр., 1947-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-836  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Фрунзе, с. Розсохуватка 

Катеринопільського району Черкаської області 

1 оп., 39 спр., 1947-1982 рр. 

 

Опис 1 

39 спр., 1947-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-837  Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Калініна, с. Бродецьке 

Катеринопільського району Черкаської області 

1 оп., 10 спр., 1948-1957 рр. 

 

Опис 1 

10 спр., 1948-1957 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 
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ф.П-838 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Пархоменка, с. Піщана 

Катеринопільського району Черкаської області 

1 оп., 11 спр., 1948-1958 рр. 

 

Опис 1 

11 спр., 1948-1958 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-839 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Вербовець 

Катеринопільського району Черкаської області 

1 оп., 41 спр., 1947-1962,1969-1982 рр. 

 

Опис 1 

41 спр., 1947-1962,1969-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-840 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Комінтерн», с. Гуляйполе 

Катеринопільського району Черкаської області 

1 оп., 52 спр., 1947-1988 рр. 

 

Опис 1 

52 спр., 1947-1988 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-841 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Леніна, смт Катеринопіль 

Катеринопільського району Черкаської області 

1 оп., 76 спр., 1947-1988 рр. 

 

Опис 1 

76 спр., 1947-1988 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 
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 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-842 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Правда», с. Ямпіль 

Катеринопільського району Черкаської області 

1 оп., 23 спр., 1947-1962,1969-1977 рр. 

 

Опис 1 

23 спр., 1947-1962,1969-1977 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-843 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Потоки 

Катеринопільського району Черкаської області 

1 оп., 34 спр., 1947-1962,1967-1982 рр. 

 

Опис 1 

34 спр., 1947-1962,1967-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-844 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Україна», с. Лоташеве 

Тальнівського району Черкаської області 

1 оп., 77 спр., 1947-1990 рр. 

 

Опис 1 

77 спр., 1947-1990 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-845 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Росія», с. Лисича Балка 

Катеринопільського району Черкаської області 

1 оп., 36 спр., 1948-1982 рр. 

 

Опис 1 
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36 спр., 1948-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-846 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Революційний шлях», с. 

Радчиха Катеринопільського району Черкаської області 

1 оп., 30 спр., 1947-1975 рр. 

 

 

Опис 1 

30 спр., 1947-1975 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-847 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Свердлова, смт. Єрки 

Катеринопільського району Черкаської області 

1 оп., 42 спр., 1947-1983 рр. 

 

Опис 1 

42 спр., 1947-1983 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-848 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Чапаєва, с. Кайтанівка 

Катеринопільського району Черкаської області 

1 оп., 40 спр., 1947-1982 рр. 

 

Опис 1 

40 спр., 1947-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 
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ф.П-849 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Дружба», с. Катеринопіль 

Катеринопільського району Черкаської області 

1 оп., 13 спр., 1948-1962 рр. 

 

Опис 1 

13 спр., 1948-1962 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-850 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Перемога», с.Новоселиця 

Катеринопільського району Черкаської області 

1 оп., 52 спр., 1947-1988 рр. 

 

Опис 1 

52 спр., 1947-1988 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-851 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Україна», с. Пальчик 

Катеринопільського району Черкаської області 

1 оп., 61 спр., 1947-1988 рр. 

 

Опис 1 

61 спр., 1947-1988 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-852 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Фрунзе, с. Шостакове 

Катеринопільського району Черкаської області 

1 оп., 9 спр., 1947-1958 рр. 

 

Опис 1 

9 спр., 1947-1958 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 
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 Плани роботи. 

 

 

ф.П-853 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Ватутіна, с. Гончариха 

Катеринопільського району Черкаської області 

1 оп., 44 спр., 1947-1959,1963-1982 рр. 

 

Опис 1 

44 спр., 1947-1959,1963-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-855 Первинна організація Комуністичної партії України Єрківської 

середньої школи, смт. Єрки Катеринопільського району Черкаської 

області 

1 оп., 31 спр., 1952-1982 рр. 

 

Опис 1 

31 спр., 1952-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-856 Первинна організація Комуністичної партії України 

Катеринопільської середньої школи, смт. Катеринопіль 

Катеринопільського району Черкаської області 

1 оп., 32 спр., 1949-1960,1965-1982 рр. 

 

Опис 1 

32 спр., 1949-1960,1965-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-857 Первинна організація Комуністичної партії України 

Катеринопільської районної лікарні, смт. Катеринопіль 

Катеринопільського району Черкаської області 

1 оп., 35 спр., 1948-1982 рр. 

 

Опис 1 

35 спр., 1948-1982 рр. 
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 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

ф.П-858 Первинна організація Комуністичної партії України 

виконавчого комітету Катеринопільської районної Ради народних 

депутатів, смт. Катеринопіль Катеринопільського району Черкаської 

області 

1 оп., 39 спр., 1947-1962,1967-1988 рр. 

 

Опис 1 

39 спр., 1947-1962,1967-1988 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-859 Первинна організація Комуністичної партії України 

Катеринопільського районного комітету Комуністичної партії України, 

смт. Катеринопіль Катеринопільського району Черкаської області 

1 оп., 37 спр., 1947-1962,1967-1982 рр. 

 

Опис 1 

37 спр., 1947-1962,1967-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-864 Корсунь-Шевченківський районний комітет Комуністичної 

партії України, м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області 

33 оп., 6900 спр., 1936-1991 рр. 

 

Опис 1 

487 спр., 1936-1969 рр. 

 Директивні вказівки вищих партійних органів. 

 Протоколи: партійних конференцій та документи до них; пленумів 

райкому та документи до них; засідань бюро райкому та документи до них;  

зборів районного партійного та партійно-господарського активів та 

документи до них; загальних районних партійних зборів. 

 Розпорядження секретаря райкому партії про прийом, звільнення та 

переміщення технічного та господарського персоналу (1965). 

 Статистичні звіти про склад і рух районної партійної організації. 

 Документи (інформації, доповідні записки, листування, акти) з різних 

питань діяльності райкому та роботу відділів. 

 Витяги з протоколів: бюро обкому партії по персональних справах 

комуністів; засідань бюро райкому про виключення з партії, накладення та 

зняття партійних стягнень. Персональні справи комуністів (1945). Листи та 
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заяви трудящих про непартійну поведінку членів КПРС, компрометуючі 

відомості на них (1957-1962,1965). 

 Списки первинних парторганізацій (1965-1969). 

Акти на знищення погашених партійних документів, списки погашених 

облікових карток комуністів. 

 Книги: обліку партійних квитків та кандидатських карток зразка 1936р. 

(1936-1953); реєстрації облікових карток членів та кандидатів партії (1936-

1954). 

 Партійні бюджети райкому. Штатні розписи (1965-1969). Фінансові 

звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 Листування: з партійними органами, політичними відділами військових 

частин, з’єднаннями та іншими організаціями з питань діяльності осіб, які 

залишались на тимчасово окупованій території та про соціальне походження 

окремих громадян (1951-1962). 

 Документи про діяльність підпільних груп і партизанських загонів, які 

діяли в період Другої світової війни на території району (1945,1946). 

Доповідні записки райкому партії про хід відновлення району (1944). 

 

Опис 2 

1721 спр., 1941-1969 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. 

 

Опис 3 

752 спр., 1944-1969 рр. 

 Персональні справи. 

 

Опис 4 

109 спр., 1944-1969 рр. 

 Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 5 

222 спр., 1970р. 

 Директивні вказівки вищих партійних органів. 

Протоколи: 23-ої районної партконференції та документи до нього; 

пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до них; зборів 

партійного та партійно-господарського активів районної парторганізації. 

Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів. 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії. 

 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району, 

роботи адміністративних органів. 
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 Листування райкому партії з питань перевірки компрометуючих даних 

на окремих громадян. 

 Акти на знищені партійні документи, списки погашених партійних 

документів на осіб, що вибули з партії. 

 Партійний бюджет. Штатний розпис. Річний фінансовий звіт. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи.  

 

Опис 6 

239 спр., 1971р. 

Протоколи: пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до 

них; зборів партійного та партійно-господарського активів районної 

парторганізації. 

Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів. 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії. 

 Інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району, 

роботи адміністративних органів. 

  Листування райкому партії з питань перевірки компрометуючих даних 

на окремих громадян. 

 Акти на знищені партійні документи, списки погашених партійних 

документів на осіб, що вибули з партії. 

 Партійний бюджет. Штатний розпис. Річний фінансовий звіт. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

  

Опис 7 
196 спр., 1972р.  

Протоколи: пленумів райкому та документи до них; засідань бюро 

райкому та документи до них; зборів партійного та партійно-господарського 

активів районної парторганізації. 

Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів. 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії. 

 Інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району, 

роботи адміністративних органів. 

  Листування райкому партії з питань перевірки компрометуючих даних 

на окремих громадян. 

 Акти на знищені партійні документи, списки погашених партійних 

документів на осіб, що вибули з партії. 
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 Партійний бюджет. Штатний розпис. Річний фінансовий звіт. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

 

Опис 8 

177 спр., 1948-1973 рр.  

 Протоколи: 24-ої районної партконференції та документи до нього 

(1973); пленумів райкому (1973); засідань бюро райкому та документи до них 

(1973); зборів партійного активу районної парторганізації (1973). 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1973). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1973). 

 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району, 

роботу адміністративних органів та з інших питань (1973). 

  Листування райкому партії з іншими партійними органами з питань 

перевірки компрометуючих даних на окремих громадян (1973). 

 Постанова Секретаріату ЦК КПУ по персональній справі члена КПРС 

(1973). Акти на знищені партійні документи, списки погашених партійних 

документів на осіб, що вибули з партії (1973). 

 Книги: обліку і видачі партійних квитків та кандидатських карток 

зразка 1954р. (1953-1973); реєстрації облікових карток членів та кандидатів в 

члени КПРС (1954-1972). 

 Партійний бюджет (1973). Штатний розпис (1973). Річний фінансовий 

звіт (1973). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії (1973). 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1973). Персональні справи 

(1973). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 9 

198 спр., 1969-1974 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1974); засідань 

бюро райкому та документи до них (1974); зборів районного партійного 

активу (1974). 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1974). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1974). 

 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району та з 

інших питань (1974). 
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 Листування райкому партії з іншими партійними органами з питань 

перевірки компрометуючих даних на окремих громадян (1974). 

 Постанова Секретаріату ЦК КПУ по персональній справі комуніста 

(1974). Акти на знищені партійні документи, списки погашених партійних 

документів на осіб, що вибули з партії (1974).  

Книги реєстрації облікових карток: членів КПРС; кандидатів в члени 

КПРС (1972-1974). 

 Партійний бюджет (1974). Штатний розпис (1974).  Річний фінансовий 

звіт (1974). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії (1974). 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1974). Персональні справи 

(1974). Особові справи номенклатурних партійних працівників (1974). 

 

Опис 10 

60 спр., 1975-1977 рр. 

 Протоколи: 25-ої районної партконференції та документи до нього 

(1975); пленумів райкому та документи до них; засідань бюро райкому та 

документи до них; зборів районного партійного активу. 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1975). 

 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району, 

роботу адміністративних органів та з інших питань (1975). 

Акти на знищені партійні документи, списки погашених партійних 

документів на осіб, що вибули з партії (1975). 

 Партійний бюджет (1975). Штатний розпис (1975). Річний фінансовий 

звіт (1975). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та пенсії 

працівникам райкому. 

 

Опис 11 

428 спр., 1947-1977 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1975-1977). Персональні 

справи (1974-1977). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 12 

27 спр., 1978р. 

 Протоколи: 26-ої районної партконференції та документи до нього; 

пленумів райкому та документи до них; засідань бюро райкому та документи 

до них; зборів партійного активу районної парторганізації. 

 Документи (плани роботи, довідки, інформації та інші) про роботу 

відділів райкому партії. 

 Довідки працівників райкому партії про виконання постанов бюро 

обкому з питань організаційно-партійної роботи, пропаганди, промисловості 

та сільського господарства. 
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 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки. 

 

Опис 13 

153 спр., 1958-1978 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1978). Персональні справи 

(!977,1978). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

 

Опис 14 

22 спр., 1979р. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них; засідань бюро 

райкому та документи до них; зборів партійного активу районної 

парторганізації. 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії. 

 Довідки, інформації відділів райкому партії, секретарів первинних 

парторганізацій та господарських керівників про виконання постанов бюро 

райкому з питань організаційно-партійної та ідеологічної роботи, стану та 

розвитку народного господарства району та з інших питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки. 

 

Опис 15 

161 спр., 1978-1979 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1979). Персональні справи. 

 

 

Опис 16 

26 спр., 1977-1980 рр. 

 Протоколи: 27-ої районної партконференції та документи до нього 

(1980); пленумів райкому та документи до них (1980); засідань бюро райкому 

та документи до них (1980); зборів  партійного активу районної 

парторганізації (1980). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1980). 

 Довідки, інформації відділів райкому партії, секретарів первинних 

парторганізацій та господарських керівників про виконання постанов бюро 

райкому з питань організаційно-партійної та ідеологічної роботи, стану та 

розвитку народного господарства району та з інших питань (1980). 

 Картки первинних парторганізацій. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки (1980). 

 

Опис 17 
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147 спр., 1968-1980 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1979,1980). Персональні 

справи (1979,1980). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 18 

20 спр., 1981р. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них; засідань бюро 

райкому; районних зборів партійного активу районної парторганізації. 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії. 

 Довідки, інформації відділів райкому партії, секретарів первинних 

парторганізацій та господарських керівників про виконання постанов бюро 

райкому з питань організаційно-партійної та ідеологічної роботи, стану та 

розвитку народного господарства району та з інших питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки. 

 

Опис 19 

167 спр., 1957-1981 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1980,1981). Персональні 

справи (1979-1981). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 20 

28 спр., 1965-1985 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1982); засідань 

бюро райкому та документи до них (1982); зборів партійного активу районної 

парторганізації (1982). Документи про проведення урочистих засідань, 

науково-практичних конференцій (1982). 

 Розпорядження секретаря райкому партії про призначення та 

звільнення технічних працівників. 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1982). 

 Довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних парторганізацій 

про виконання постанов бюро райкому з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району та з 

інших питань (1982).  

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки (1982). 

 

Опис 21 

140 спр., 1959-1982 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1981,1982). Персональні 

справи (1981,1982). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 22 
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30 спр., 1983р. 

 Протоколи: 28-ої районної партконференції та документи до нього; 

пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до них; партійних 

зборів та засідань партійного бюро первинної парторганізації та документи 

до них. Документи про проведення зустрічей, семінарів секретарів 

парторганізацій району, урочистих засідань та зборів. 

 Розпорядження секретаря райкому партії про призначення та 

звільнення технічних працівників. 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії. 

 Довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних парторганізацій 

про виконання постанов бюро райкому з питань організаційної роботи, 

пропаганди та агітації. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки. 

 

Опис 23 

160 спр.,1967-1983 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1982,1983). Персональні 

справи (1982,1983). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 24 

25 спр., 1984р. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них); засідань бюро 

райкому та документи до них; партійних зборів та засідань партійного бюро 

первинної парторганізації. Документи про проведення урочистих зборів, 

науково-практичної конференції. 

 Розпорядження секретаря райкому партії про призначення та 

звільнення технічних працівників. 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії. 

 Довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних парторганізацій 

про виконання постанов бюро райкому з питань організаційної роботи, 

пропаганди та агітації та з інших питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та  особові 

рахунки. 

 

Опис 25 

137 спр., 1960-1984 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1983,1984). Персональні 

справи (1984). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 26 

25 спр., 1981-1985 рр. 
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 Протоколи: 29-ої районної партконференції та документи до нього 

(1985); пленумів райкому (1985); засідань бюро райкому та документи до них 

(1985); партійних зборів та засідань партійного бюро первинної 

парторганізації (1985). Документи про проведення урочистих зборів та 

засідань, семінарів секретарів первинних парторганізацій (1985). 

 Розпорядження секретаря райкому партії про призначення та 

звільнення технічних працівників (1985). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1985). 

 Довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних парторганізацій 

про виконання постанов бюро райкому з питань організаційної роботи, 

пропаганди та агітації (1985). 

 Картки первинних парторганізацій. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки (1985). 

 

Опис 27 

162 спр., 1981-1985 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1985). Персональні справи 

(1985). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 28 

21 спр., 1986р. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них; засідань бюро 

райкому та документи до них; партійних зборів та засідань партійного бюро 

первинної парторганізації. 

 Розпорядження секретаря райкому партії про призначення та 

звільнення технічних працівників. 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії. 

 Довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних парторганізацій 

про виконання постанов бюро райкому з питань організаційної роботи, 

пропаганди та агітації та з інших питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та  особові 

рахунки. 

 

Опис 29 

162 спр., 1975-1986 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1985,1986). Персональні 

справи (1985,1986). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 30 

41 спр., 1983-1988 рр. 

 Протоколи: 30-ої районної партконференції (1988); пленумів райкому 

та документи до них (1987,1988); засідань бюро райкому та документи до них 
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(1987,1988); партійних зборів та засідань партійного бюро парторганізації 

(1988). Документи про проведення урочистих засідань, нарад, зустрічей 

(1987,1988). 

 Розпорядження секретаря райкому партії про призначення та 

звільнення технічних працівників (1987,1988). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1987). 

 Записки, довідки, інформації відділів і їх комісій про виконання 

постанов бюро райкому з питань організаційно-партійної та ідеологічної 

роботи, сільськогосподарського виробництва та з інших питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та  особові 

рахунки (1987,1988). 

 

Опис 31 

277 спр., 1964-1988 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1986-1988). Персональні 

справи (1986-1988). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 32 

45 спр., 1973-1991 рр. 

 Протоколи: 31-ої районної партконференції (1990); пленумів райкому 

та документи до них (1989-1991); засідань бюро райкому (1989,1990); 

партійних зборів та засідань партійного бюро парторганізації (1989).  

 Розпорядження секретаря райкому партії про призначення та 

звільнення технічних працівників (1989-1991). 

 Записки, довідки, інформації відділів і їх комісій про виконання 

постанов бюро райкому з питань організаційно-партійної та ідеологічної 

роботи (1989-1991). 

 Картки первинних парторганізацій (1985-1991). 

 Книги: обліку і видачі партійних квитків та кандидатських карток 

зразка 1973р.; реєстрації облікових карток членів та кандидатів в члени 

КПРС.  

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки (1989-1991). 

 

Опис 33 

335 спр., 1988-1991 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. Витяги 

з протоколів зборів первинних парторганізацій про вихід та виключення із 

членів КПРС (1990,1991). 

 

 

ф.П-865 Первинна організація Комуністичної партії України Корсунь-

Шевченківського механічного заводу, м. Корсунь-Шевченківський 

Черкаської області 
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1 оп., 51 спр., 1947-1991 рр. 

 

Опис 1 

51 спр., 1947-1991 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

ф.П-866 Первинна організація Комуністичної партії України 

Набутівського цукрового заводу, с. Набутів Корсунь-Шевченківського 

району Черкаської області 

1 оп., 38 спр., 1945-1982 рр. 

 

Опис 1 

38 спр., 1945-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-867 Первинна організація Комуністичної партії України 

Селищанського цукрового комбінату, с.Селище Корсунь-

Шевченківського району Черкаської області  

1 оп., 53 спр., 1944-1991 рр. 

 

Опис 1 

53 спр., 1944-1991 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-868 Первинна організація Комуністичної партії України Корсунь-

Шевченківського верстатобудівного заводу ім. Б. Хмельницького, м. 

Корсунь-Шевченківський Черкаської області 

1 оп., 72 спр., 1944-1991 рр. 

 

Опис 1 

72 спр., 1944-1991 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро та документи 

до них; засідань партійного комітету та документи до них. 

 Плани роботи. 

 Прикріпні талони. Відомості та квитанції по сплаті членських 

партійних внесків. 
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ф.П-872 Первинна організація Комуністичної партії України 

Стеблівської прядильно-ткацької фабрики, смт. Стеблів Корсунь-

Шевченківського району Черкаської області 

1 оп., 47 спр., 1954-1991 рр. 

 

Опис 1 

47 спр., 1954-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-873 Первинна організація Комуністичної партії України Корсунь-

Шевченківської швейної фабрики, м. Корсунь-Шевченківський 

Черкаської області 

1 оп., 62 спр., 1949-1991 рр. 

 

Опис 1 

62 спр., 1949-1991 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Прикріпні талони. Відомості по сплаті членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-879 Первинна організація Комуністичної партії України 8-ї 

дистанції путі станції Корсунь, м. Корсунь-Шевченківський Черкаської 

області 

1 оп., 41 спр., 1947-1982 рр. 

 

Опис 1 

41 спр., 1947-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-881 Первинна організація Комуністичної партії України Корсунь-

Шевченківського автотранспортного підприємства № 23122, м. Корсунь-

Шевченківський Черкаської області 

1 оп., 30 спр., 1954-1982 рр. 

 

Опис 1 

30 спр., 1954-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 
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ф.П-882 Первинна організація Комуністичної партії України Корсунь-

Шевченківського районного відділення «Сільгосптехніка», м. Корсунь-

Шевченківський Черкаської області 

1 оп., 56 спр., 1944-1982 рр. 

 

Опис 1 

56 спр., 1944-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-884 Первинна організація Комуністичної партії України Корсунь-

Шевченківського ремонтно-механічного заводу, м. Корсунь-

Шевченківський Черкаської області 

1 оп., 48 спр., 1946-1988 рр. 

 

Опис 1 

48 спр., 1946-1988 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-886 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Б. Хмельницького, с. Виграїв 

Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

1 оп., 30 спр., 1951-1982 рр. 

 

Опис 1 

30 спр., 1951-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-887 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Пархоменка, с. Кичинці 

Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

1 оп., 36 спр., 1951-1982 рр. 

 

Опис 1 

36 спр., 1951-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 
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  Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-888 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Орджонікідзе, с. Квітки 

Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

1 оп., 54 спр., 1944-1991 рр. 

Опис 1 

54 спр., 1944-1991 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-889 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Карла Маркса, с. 

Переможинці Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

1 оп., 44 спр., 1946-1982 рр. 

 

Опис 1 

44 спр., 1946-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-890 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Куйбишева, с. Нова Буда 

Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

1 оп., 8 спр., 1947-1950,1955-1958 рр. 

 

Опис 1 

8 спр., 1947-1950,1955-1958 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-891 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «2-га П’ятирічка», с. Квітки Корсунь-Шевченківського 

району Київської області 

1 оп., 5 спр., 1946-1950 рр.  

 

Опис 1 
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5 спр., 1946-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-892 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Горького, с. Дацьки Корсунь-Шевченківського 

району Київської області 

1 оп., 5 спр., 1946-1950 рр.  

Опис 1 
5 спр., 1946-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-893 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Горького, с. Скрипчинці 

Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

1 оп., 10 спр., 1947-1959 рр. 

 

Опис 1 

10 спр., 1947-1959 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-894 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Димитрова, с. Сухини 

Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

1 оп., 39 спр., 1946-1982 рр. 

 

Опис 1 

39 спр., 1946-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-895 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Селище Корсунь-

Шевченківського району Черкаської області 

1 оп., 43 спр., 1953-1982 рр. 

 

Опис 1 

43 спр., 1953-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 
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 Плани роботи. 

 

 

ф.П-896 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Жданова, с. Деренковець 

Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

1 оп., 54 спр., 1950-1991 рр. 

 

Опис 1 

54 спр., 1950-1991 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-897 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Жовтень», с. Кошмак Корсунь-Шевченківського 

району Київської області 

1 оп., 6 спр., 1945-1950 рр. 

 

Опис 1 

6 спр., 1945-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-898 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Щербакова, с. Миколаївка 

Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

1 оп., 12 спр., 1946-1958 рр. 

 

Опис 1 

12 спр., 1946-1958 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-899 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Україна», с. Кошмак Корсунь-

Шевченківського району Черкаської області 

1 оп., 31 спр., 1951-1958,1966-1982 рр. 

 

Опис 1 

31 спр., 1951-1958,1966-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 
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  Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-900 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Ситники Корсунь-

Шевченківського району Черкаської області 

1 оп., 30 спр., 1952-1982 рр. 

 

Опис 1 

30 спр., 1952-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-901 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Правда», с. Сотники Корсунь-

Шевченківського району Черкаської області 

1 оп., 41 спр., 1946-1982 рр. 

 

Опис 1 

41 спр., 1946-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-902 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Калініна, с. Петрушки 

Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

1 оп., 31 спр., 1953-1982 рр. 

 

Опис 1 

31 спр., 1953-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-903 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Маяк», с. Нетеребка Корсунь-

Шевченківського району Черкаської області 

1 оп., 74 спр., 1945-1991 рр. 

 

Опис 1 

74 спр., 1945-1991 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 
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  Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-904 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Комунар», с. Черепин Корсунь-

Шевченківського району Черкаської області 

1 оп., 37 спр., 1945-1982 рр. 

Опис 1 

37 спр., 1945-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

ф.П-906 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Ленінським шляхом», с. 

Гарбузин Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

1 оп., 29 спр., 1947-1975 рр. 

 

Опис 1 

29 спр., 1947-1975 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-907 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Дружба», с. Пішки Корсунь-

Шевченківського району Черкаської області 

1 оп., 27 спр., 1950-1957,1966-1982 рр. 

 

Опис 1 

27 спр., 1950-1957,1966-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-908 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Горького, с. Сидорівка 

Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

1 оп., 45 спр., 1951-1991 рр. 

 

Опис 1 

45 спр., 1951-1991 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 
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  Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-909 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Мічуріна, с. Комарівка 

Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

1 оп., 36 спр., 1951-1982 рр. 

Опис 1 

36 спр., 1951-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

ф.П-910 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Дзержинського, с. 

Шендерівка Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

1 оп., 52 спр., 1946-1982 рр.  

 

Опис 1 

52 спр., 1946-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-912 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Перше травня», с. Склименці 

Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

1 оп., 12 спр., 1947-1958 рр. 

 

Опис 1 

12 спр., 1947-1958 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-913 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Тараща Корсунь-

Шевченківського району Черкаської області 

1 оп., 13 спр., 1946-1958 рр. 

 

Опис 1 

13 спр., 1946-1958 рр. 
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 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-914 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Праця», с. Завадівка Корсунь-Шевченківського 

району Київської області 

1 оп., 6 спр., 1946-1949 рр.  

 

Опис 1 

6 спр., 1946-1949 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-915 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. газети «Правда», с. Сахнівка 

Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

1 оп., 8 спр., 1950-1958 рр. 

 

Опис 1 

8 спр., 1950-1958 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-916 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Слава», с. Драбівка Корсунь-

Шевченківського району Черкаської області 

1 оп., 36 спр., 1946-1982 рр. 

 

Опис 1 

36 спр., 1946-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-917 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Радянська думка», с. Комарівка Корсунь-

Шевченківського району Київської області 

1 оп., 4 спр., 1946-1949 рр. 
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Опис 1 

4 спр., 1946-1949 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-918 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Зоря», м. Корсунь-

Шевченківський Черкаської області 

1 оп., 52 спр., 1950-1991 рр. 

 

Опис 1 

52 спр., 1950-1991 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-919 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Росія», с. Бровахи Корсунь-

Шевченківського району Черкаської області 

1 оп., 59 спр., 1946-1989 рр. 

 

Опис 1 

59 спр., 1946-1989 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-920 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Хрущова, с. Дацьки Корсунь-

Шевченківського району Черкаської області 

1 оп., 8 спр., 1951-1958 рр. 

 

Опис 1 

8 спр., 1951-1958 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-921 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Хрущова, с. Яблунівка Корсунь-Шевченківського 

району Київської області 

1 оп., 5 спр., 1946-1950 рр. 
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Опис 1 

5 спр., 1946-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-922 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Чапаєва, с. Стеблів Корсунь-

Шевченківського району Черкаської області 

1 оп., 11 спр., 1947-1958 рр. 

 

Опис 1 

11 спр., 1947-1958 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-923 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Червона нива», с. Ташлик Корсунь-Шевченківського 

району Київської області 

1 оп., 5 спр., 1946-1949 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1946-1949 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

ф.П-924 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Червона зірка», с. Саморідня Корсунь-

Шевченківського району Київської області 

1 оп., 5 спр., 1946-1950 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1946-1950 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-925 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Родіна», с. Заріччя Корсунь-

Шевченківського району Черкаської області 

1 оп., 61 спр., 1947-1991 рр. 

 

Опис 1 

61 спр., 1947-1991 рр. 
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 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-926 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Шлях до комуни», с. Виграїв Корсунь-

Шевченківського району Київської області 

1 оп., 6 спр., 1945-1950 рр. 

 

Опис 1 

6 спр., 1945-1950 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-927 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Шлях до комунізму», смт. 

Стеблів Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

1 оп., 38 спр., 1950-1982 рр. 

 

Опис 1 

38 спр., 1950-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-929 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Щорса, с. Завадівка Корсунь-

Шевченківського району Черкаської області 

1 оп., 38 спр., 1951-1982 рр. 

 

Опис 1 

38 спр., 1951-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-931 Первинна організація Комуністичної партії України Корсунь-

Шевченківського педагогічного училища, м. Корсунь-Шевченківський 

Черкаської області 

1 оп., 54 спр., 1945-1991 рр. 
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Опис 1 

54 спр., 1945-1991 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-932 Первинна організація Комуністичної партії України Корсунь-

Шевченківського сільського професійно-технічного училища № 3, м. 

Корсунь-Шевченківський Черкаської області 

1 оп., 37 спр., 1946-1982 рр. 

 

Опис 1 

37 спр., 1946-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-933 Первинна організація Комуністичної партії України 

Стеблівського сільського професійно-технічного училища № 9, смт. 

Стеблів Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

1 оп., 46 спр., 1954-1991 рр. 

 

Опис 1 

46 спр., 1954-1991 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-936 Первинна організація Комуністичної партії України Корсунь-

Шевченківської середньої школи № 1, м. Корсунь-Шевченківський 

Черкаської області 

1 оп., 37 спр., 1946-1982 рр. 

 

Опис 1 

37 спр., 1946-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 
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ф.П-939 Первинна організація Комуністичної партії України Корсунь-

Шевченківської районної лікарні, м. Корсунь-Шевченківський 

Черкаської області 

1 оп., 56 спр., 1944-1991 рр. 

 

Опис 1 

56 спр., 1944-1991 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-942 Первинна організація Комуністичної партії України Корсунь-

Шевченківської міської Ради народних депутатів, м. Корсунь-

Шевченківський Черкаської області 

1 оп., 42 спр., 1944-1962,1966-1982 рр. 

 

Опис 1 

42 спр., 1944-1962,1966-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

ф.П-945 Первинна організація Комуністичної партії України 

виконавчого комітету Корсунь-Шевченківської районної Ради народних 

депутатів, м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області 

1 оп., 57 спр., 1948-1991 рр. 

 

Опис 1 

57 спр., 1948-1991 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-946 Первинна організація Комуністичної партії України Корсунь-

Шевченківського районного комітету Комуністичної партії України, м. 

Корсунь-Шевченківський Черкаської області 

1 оп., 24 спр., 1946-1982 рр. 

 

Опис 1 

24 спр., 1946-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 
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ф.П-947 Первинна організація Комуністичної партії України відділу 

культури виконавчого комітету Корсунь-Шевченківської районної Ради 

народних депутатів, м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області 

1 оп., 40 спр., 1947-1982 рр. 

 

Опис 1 

40 спр., 1947-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Прикріпні талони. Відомості по сплаті членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-950 Первинна організація Комуністичної партії України Корсунь-

Шевченківської районної спілки споживчих товариств, м. Корсунь-

Шевченківський Черкаської області 

1 оп., 50 спр., 1944-1988 рр. 

 

Опис 1 

50 спр., 1944-1988 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Прикріпні талони. Відомості по сплаті членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-956 Ладижинський районний комітет Комуністичної партії України, 

с. Ладижинка Ладижинського району Черкаської області 

4 оп., 689 спр., 1944-1959 рр.  

 

Опис 1 

254 спр., 1944-1959 рр. 

 Директивні вказівки вищих партійних органів. 

 Протоколи: партійних конференцій та документи до них; пленумів 

райкому та документи до них; засідань бюро райкому та документи до них;  

зборів районного партійного активу та документи до них; загальних 

районних партійних зборів. 

 Статистичні звіти про склад і рух районної партійної організації. 

 Документи (інформації, доповідні записки, листування, акти) з різних 

питань діяльності райкому та роботу відділів. 

 Постанови Комітету партійного контролю при ЦК КПРС, ЦК КПУ та 

обкому партії, витяги з протоколів бюро обкому та райкому партії по 

персональних справах комуністів. 
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 Акти на знищення погашених партійних документів, списки погашених 

облікових карток комуністів. 

 Книги: обліку партійних квитків та кандидатських карток зразка 1936р. 

(1944-1953); обліку і видачі партійних квитків та кандидатських карток 

зразка 1954р. (1953-1959); реєстрації облікових карток членів та кандидатів 

партії. 

 Штатний розпис (1959). Кошториси витрат (1946,1959). Фінансові 

звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 Листування з партійними органами, політичними відділами військових 

частин з питань діяльності осіб, які залишались на тимчасово окупованій 

території . 

 Акти з оприділення нанесених збитків фашистськими загарбниками 

колгоспам, селам та підприємствам району (1944). 

 

Опис 2 

327 спр., 1944-1959 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. 

 

Опис 3 

88 спр., 1943-1959 рр. 

 Персональні справи. 

 

Опис 4 

20 спр., 1944-1949,1954-1959 рр. 

 Особові аркуші з обліку кадрів, які вибули з номенклатури райкому 

партії (1944-1949). Особові справи номенклатурних партійних працівників 

(1954-1959). 

 

 

ф.П-957 Первинна організація Комуністичної партії України 

Рижавського цукрового комбінату, с. Рижавка Уманського району 

Черкаської області 

1 оп., 46 спр., 1944-1982 рр. 

 

Опис 1 

46 спр., 1944-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-960 Первинна організація Комуністичної партії України Кузьмино-

Гребельської машинно-тракторної станції, с. Кузьмина Гребля 

Ладижинського району Черкаської області 

1 оп., 15 спр., 1944-1958 рр. 
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Опис 1 

15 спр., 1944-1958 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-961 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу 

Рижавського цукрового заводу, с. Рижавка Уманського району 

Черкаської області 

1 оп., 15 спр., 1947-1961 рр. 

 

Опис 1 

15 спр., 1947-1961 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-962 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Ятрань», с. Томашівка 

Уманського району Черкаської області 

1 оп., 37 спр., 1946-1982 рр. 

 

Опис 1 

37 спр., 1946-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-963 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Щорса, с. Ятранівка 

Уманського району Черкаської області 

1 оп., 47 спр., 1946-1991 рр. 

 

Опис 1 

47 спр., 1946-1991 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 
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ф.П-964 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Жовтневої революції, с. 

Посухівка Ладижинського району Черкаської області 

1 оп., 12 спр., 1947-1958 рр. 

 

Опис 1 

12 спр., 1947-1958 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-965 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Пархоменка, с. Ладижинка 

Уманського району Черкаської області 

1 оп., 47 спр., 1951-1988 рр. 

 

Опис 1 

47 спр., 1951-1988 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-966 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Карла Маркса, с. Рижавка 

Уманського району Черкаської області 

1 оп., 39 спр., 1951-1987 рр. 

 

Опис 1 

39 спр., 1951-1987 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-967 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Димитрова, с. Юрківка 

Уманського району Черкаської області 

1 оп., 43 спр., 1951-1991 рр. 

 

Опис 1 

43 спр., 1951-1991 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 
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ф.П-968 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Горького, с. Ропотуха 

Уманського району Черкаської області 

1 оп., 46 спр., 1950-1988 рр. 

 

Опис 1 

46 спр., 1950-1988 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

ф.П-969 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Дзержинського, с. Антонівка 

Уманського району Черкаської області 

1 оп., 44 спр., 1947-1987 рр. 

 

Опис 1 

44 спр., 1947-1987 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-970 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. ХХ Партз’їзду, с. Ладижинка 

Ладижинського району Черкаської області 

1 оп., 7 спр., 1951-1958 рр. 

 

Опис 1 

7 спр., 1951-1958 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-971 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Маяк», с. Осітна 

Христинівського району Черкаської області 

1 оп., 46 спр., 1947-1991 рр. 

 

Опис 1 

46 спр., 1947-1991 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 
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ф.П-972 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Фрунзе, с. Черповоди 

Уманського району Черкаської області 

1 оп., 32 спр., 1947-1977 рр. 

 

Опис 1 

32 спр., 1947-1977 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

ф.П-973 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Новий світ», с. Городниця 

Уманського району Черкаської області 

1 оп., 45 спр., 1945-1988 рр. 

 

Опис 1 

45 спр., 1945-1988 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-974 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Прапор комунізму», с. 

Фурманка Уманського району Черкаської області 

1 оп., 26 спр., 1947-1972 рр. 

 

Опис 1 

26 спр., 1947-1972 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-975 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Синиця 

Христинівського району Черкаської області 

1 оп., 35 спр., 1951-1982 рр. 

 

Опис 1 

35 спр., 1951-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 
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ф.П-976 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Суворова, с. Громи 

Уманського району Черкаської області 

1 оп., 32 спр., 1951-1982 рр. 

 

Опис 1 

32 спр., 1951-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-977 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Україна», с. Текуча 

Уманського району Черкаської області 

1 оп., 41 спр., 1950-1991 рр. 

 

Опис 1 

41 спр., 1950-1991 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

  

 

 

ф.П-978 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Зоря комунізму», с. Кузьмина 

Гребля Христинівського району Черкаської області 

1 оп., 47 спр., 1947-1986 рр. 

 

Опис 1 

47 спр., 1947-1986 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-979 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Енгельса, с. Степківка 

Уманського району Черкаської області 

1 оп., 13 спр., 1949-1962 рр. 

 

Опис 1 

13 спр., 1949-1962 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 
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 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-980 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Максимівка 

Уманського району Черкаської області 

1 оп., 21 спр., 1947-1958,1967-1974 рр. 

 

Опис 1 

21 спр., 1947-1958,1967-1974 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-981 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Колодисте 

Уманського району Черкаської області 

1 оп., 41 спр., 1945-1982 рр. 

 

Опис 1 

41 спр., 1945-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-982 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Котовського, с. Коржова 

Слобода Ладижинського району Черкаської області 

1 оп., 13 спр., 1945-1958 рр. 

 

Опис 1 

13 спр., 1945-1958 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

  Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-992 Лисянський районний комітет Комуністичної партії України, 

смт. Лисянка Лисянського району Черкаської області 

33 оп., 1935,1936,1941-1991 рр. 

 

 

Опис 1 

720 спр., 1935,1936,1941-1969 рр. 

 Директивні вказівки вищих партійних органів. 
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 Протоколи: партійних конференцій та документи до них; пленумів 

райкому та документи до них; засідань бюро райкому та документи до них;  

зборів районного партійного активу та документи до них; загальних 

районних партійних зборів. 

 Статистичні звіти про склад і рух районної партійної організації. 

 Документи (інформації, доповідні записки, листування, акти) з різних 

питань діяльності райкому та роботу відділів. 

 Витяги з протоколів: бюро обкому партії по персональних справах 

комуністів; засідань бюро райкому про виключення з партії, накладення та 

зняття партійних стягнень. Протоколи, акти перевірки партійних документів 

членів та кандидатів ВКП(б) (1935,1936). Листування з політичними 

відділами військових частин з питань характеристик на осіб, які вступали в 

члени партії (1947-1951,1958). 

 Списки: первинних парторганізацій (1966-1968); сільського складу 

парторганізацій та секретарів парторганізацій (1947,1948,1958). 

Акти на знищення погашених партійних документів, списки погашених 

облікових карток комуністів. Картки первинних парторганізацій (1957-1968). 

 Книги: обліку партійних квитків та кандидатських карток зразка 1936р. 

(1936-1941,1945-1953); реєстрації облікових карток членів та кандидатів 

партії (1936-1941,1944-1954). 

 Партійні бюджети райкому. Штатні розписи. Кошториси витрат. 

Фінансові звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 Листування: з партійними органами, політичними відділами військових 

частин, з’єднаннями та іншими організаціями з питань діяльності осіб, які 

залишались на тимчасово окупованій території та про соціальне походження 

окремих громадян (1945,1951-1962). 

 Документи про діяльність підпільних груп і партизанських загонів, які 

діяли в період Другої світової війни на території району (1942-1953,1962). 

Листування з обкомом партії про нанесення збитків німецькими 

загарбниками (1944). 

 

Опис 2 

1244 спр., 1944-1969 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. 

 

Опис 3 

332 спр., 1943-1969 рр. 

 Персональні справи. 

 

Опис 4 

275 спр., 1944-1969 рр. 

 Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 5 



336 

 

152 спр., 1965-1970 рр. 

 Директивні вказівки вищих партійних органів (1970). 

Протоколи: 22-ої районної партконференції та документи до нього 

(1970); пленумів райкому та документи до них (1970); засідань бюро райкому 

та документи до них (1970); зборів партійно-господарського активу районної 

парторганізації та документи до них (1970). 

Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1970). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу 

організаційного відділу райкому партії (1970). 

 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району, 

роботи адміністративних органів (1970). 

 Листування райкому партії з питань перевірки компрометуючих даних 

на окремих громадян (1970). 

 Списки первинних парторганізацій (1970). 

 Акти на знищені партійні документи, списки погашених партійних 

документів на осіб, що вибули з партії (1970). 

 Партійний бюджет (1970). Штатний розпис (1970). Річний фінансовий 

звіт (1970). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії (1970). 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1970). Персональні справи 

(1970). Особові справи номенклатурних партійних працівників.  

 

Опис 6 

107 спр., 1971р. 

Протоколи: пленумів райкому та документи до них; засідань бюро 

райкому та документи до них; зборів партійного та партійно-господарського 

активів районної парторганізації та документи до них. 

Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів. 

 Плани роботи, інформації відділу організаційно-партійної роботи 

райкому партії. 

 Інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району, 

роботи адміністративних органів. 

  Акти на знищені партійні документи, списки погашених партійних 

документів на осіб, що вибули з партії. 

 Партійний бюджет. Штатний розпис. Річний фінансовий звіт. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи.  

 

Опис 7 
158 спр., 1946-1972 рр.  
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Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1972); засідань 

бюро райкому та документи до них (1972); зборів партійного та партійно-

господарського активів районної парторганізації та документи до них (1972).  

Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1972). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1972). 

 Інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району, 

роботи адміністративних органів (1972). 

  Листування райкому партії з іншими партійними органами з питань 

перевірки компрометуючих даних на окремих громадян (1972). 

 Списки первинних парторганізацій (1972). 

 Акти на знищені партійні документи, списки погашених партійних 

документів на осіб, що вибули з партії (1972). 

 Партійний бюджет (1972). Штатний розпис (1972). Річний фінансовий 

звіт (1972). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії (1972). 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1972). Персональні справи 

(1972). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

 

Опис 8 

121 спр., 1953-1973 рр.  

 Протоколи: 23-ої районної партконференції та документи до нього 

(1973); пленумів райкому (1973); засідань бюро райкому та документи до них 

(1973); зборів партійного активу районної парторганізації (1973). 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1973). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1973). 

 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району, 

роботу адміністративних органів та з інших питань (1973). 

  Листування райкому партії з іншими партійними органами з питань 

перевірки компрометуючих даних на окремих громадян (1973). 

 Списки первинних парторганізацій (1973).  

Акти на знищені партійні документи, списки погашених партійних 

документів на осіб, що вибули з партії (1973). 

 Книги: обліку і видачі партійних квитків та кандидатських карток 

зразка 1954р.; реєстрації облікових карток членів та кандидатів в члени 

КПРС (1954-1963). 

 Партійний бюджет (1973). Штатний розпис (1973). Річний фінансовий 

звіт (1973). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії (1973). 
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 Особові справи по прийому в члени КПРС (1973). Персональні справи 

(1973). Особові справи номенклатурних партійних працівників (1960-1973). 

 

Опис 9 

91 спр., 1946-1974 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1974); засідань 

бюро райкому та документи до них (1974); зборів районного партійного та 

партійно-господарського активів (1974). 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1974). 

Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1974). 

 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району та з 

інших питань (1974). 

 Листування райкому партії з іншими партійними органами з питань 

перевірки компрометуючих даних на окремих громадян (1974). 

 Списки первинних парторганізацій (1974).  

Акти на знищені партійні документи, списки погашених партійних 

документів на осіб, що вибули з партії (1974).  

Книги реєстрації облікових карток членів та кандидатів в члени КПРС 

(1965-1974). 

 Партійний бюджет (1974). Штатний розпис (1974).  Річний фінансовий 

звіт (1974). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії (1974). 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1974). Персональні справи 

(1974). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 10 

55 спр., 1974-1977 рр. 

 Протоколи: 24-ої районної партконференції та документи до нього 

(1975); пленумів райкому (1975-1977); засідань бюро райкому та документи 

до них (197501877); зборів районного партійного та партійно-господарського 

активів (1975-1977). 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1975). 

 Довідки, інформації працівників райкому партії, секретарів первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро райкому з питань 

організаційно-партійної та ідеологічної роботи, стану та розвитку народного 

господарства району, роботу адміністративних органів. 

 Листування райкому партії з іншими партійними органами з питань 

перевірки компрометуючих даних на окремих громадян (1975-1977). 

 Списки первинних парторганізацій (1975). 

Акти на знищені партійні документи, списки погашених партійних 

документів на осіб, що вибули з партії (1975). 
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 Партійний бюджет (1975). Штатний розпис (1975). Річний фінансовий 

звіт (1975). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії (1975-

1977). 

 

Опис 11 

240 спр., 1968-1977 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1975-1977). Персональні 

справи (1974-1977). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 12 

17 спр., 1976-1978 рр. 

 Протоколи: 25-ої районної партконференції та документи до нього 

(1978); пленумів райкому (1978); засідань бюро райкому та документи до них 

(1978); зборів районного партійного та партійно-господарського активів 

районної парторганізації (1978). 

 Довідки, інформації працівників райкому партії, секретарів первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро райкому з питань 

організаційно-партійної та ідеологічної роботи, промисловості та сільського 

господарства. 

 Листування райкому партії з іншими партійними органами з питань 

перевірки компрометуючих даних на окремих громадян (1978).  

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки (1978). 

 

Опис 13 

92 спр., 1974-1978 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1978). Персональні справи 

(1977,1978). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 14 

18 спр., 1977-1979 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1979); засідань 

бюро райкому та документи до них (1979); зборів районного партійного та 

партійно-господарського активів районної парторганізації (1979). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1979). 

 Довідки, інформації працівників райкому партії, секретарів первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро райкому з питань 

організаційно-партійної та ідеологічної роботи, стану та розвитку народного 

господарства району та з інших питань. 

 Листування райкому партії з іншими партійними органами з питань 

перевірки компрометуючих даних на окремих громадян (1979). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії (1979). 
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Опис 15 

92 спр., 1975-1979 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1978,1979). Персональні 

справи (1978,1979). Особові справи номенклатурних партійних працівників.   

 

Опис 16 

21 спр., 1965-1980 рр. 

 Протоколи: 26-ої районної партконференції та документи до нього 

(1980); пленумів райкому та документи до них (1980); засідань бюро райкому 

та документи до них (1980); зборів районного партійно-господарського 

активу районної парторганізації (1980). 

 Розпорядження секретаря райкому партії. 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1980). 

 Довідки, інформації працівників райкому партії, секретарів первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро райкому з питань 

організаційно-партійної та ідеологічної роботи, стану та розвитку народного 

господарства району та з інших питань (1977-1980). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки (1980). 

 

Опис 17 

123 спр., 1948-1980 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1979,1980). Персональні 

справи (1979,1980). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 18 

23 спр., 1978-1981 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1981); засідань 

бюро райкому та документи до них (1981); зборів районного партійного та 

партійно-господарського активів районної парторганізації (1981). 

 Розпорядження секретаря райкому партії про призначення та 

звільнення технічних працівників (1981). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1981). 

 Довідки, інформації працівників райкому партії, секретарів первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро райкому з питань 

організаційно-партійної та ідеологічної роботи, пропаганди та агітації (1981). 

 Картки первинних парторганізацій. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та 

звільненим секретарям первинних парторганізацій (1981). Особові рахунки 

працівників райкому партії (1981). 

 

Опис 19 

96 спр., 1980-1981 рр. 
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 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 20 

19 спр., 1978-1982 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1982); засідань 

бюро райкому та документи до них (1982); зборів партійно-господарського 

активу районної парторганізації (1982). Документи про проведення 

урочистих засідань, науково-практичної конференції (1982). 

 Розпорядження секретаря райкому партії про призначення та 

звільнення технічних працівників (1982). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1982). 

 Довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних парторганізацій 

про виконання постанов бюро райкому з питань організаційно-партійної 

роботи (1982).  

 Картки первинних парторганізацій. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та 

звільненим секретарям первинних парторганізацій (1982). Особові рахунки 

працівників райкому партії (1982). 

 

Опис 21 

106 спр., 1974-1982 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1981,1982). Персональні 

справи (1981,1982). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 22 

20 спр., 1980-1983 рр. 

 Протоколи: 27-ої районної партконференції та документи до нього 

(1983); пленумів райкому (1983); засідань бюро райкому та документи до них 

(1983); партійних зборів та засідань партійного бюро первинної 

парторганізації (1983). Документи про проведення зустрічей, семінарів 

секретарів парторганізацій району, урочистих засідань та зборів (1983). 

 Розпорядження секретаря райкому партії про призначення та 

звільнення технічних працівників (1983). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1982,1983). 

 Довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних парторганізацій 

про виконання постанов бюро райкому з питань організаційної роботи, 

пропаганди та агітації (1983). 

 Картки первинних парторганізацій. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та 

звільненим секретарям первинних парторганізацій (1983). Особові рахунки 

працівників райкому партії (1983). 

 

Опис 23 
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114 спр.,1966-1983 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1982,1983). Персональні 

справи (1982,1983). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 24 

20 спр., 1981-1984 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1984); засідань бюро райкому та 

документи до них (1984); партійних зборів та засідань партійного бюро 

первинної парторганізації (1984). Документи про проведення урочистих 

зборів, науково-методичної конференції, семінарів (1984). 

 Розпорядження секретаря райкому партії про призначення та 

звільнення технічних працівників (1984). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1984). 

 Довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних парторганізацій 

про виконання постанов бюро райкому з питань організаційної роботи, 

пропаганди та агітації та з інших питань (1984). 

 Картки первинних парторганізацій. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та 

звільненим секретарям первинних парторганізацій (1984). Особові рахунки 

працівників райкому партії (1984). 

 

Опис 25 

110 спр., 1970-1984 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1983,1984). Персональні 

справи (1983,1984). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 26 

24 спр., 1985р. 

 Протоколи: 28-ої районної партконференції та документи до нього; 

пленумів райкому та документи до них; засідань бюро райкому та документи 

до них; партійних зборів та засідань партійного бюро первинної 

парторганізації. Документи про проведення урочистих зборів та засідань, 

науково-теоретичної конференції . 

 Розпорядження секретаря райкому партії про призначення та 

звільнення технічних працівників. 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії. 

 Довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних парторганізацій 

про виконання постанов бюро райкому з питань організаційної роботи, 

сільського господарства. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та 

звільненим секретарям первинних парторганізацій. Особові рахунки 

працівників райкому партії. 
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Опис 27 

134 спр., 1957-1985 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1984,1985). Персональні 

справи (1983-1985). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 28 

25 спр., 1981-1986 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1986); засідань бюро райкому та 

документи до них (1986); партійних зборів та засідань партійного бюро 

первинної парторганізації (1986). 

 Розпорядження секретаря райкому партії про призначення та 

звільнення технічних працівників (1986). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1986). 

 Довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних парторганізацій 

про виконання постанов бюро райкому з питань організаційно-партійної 

роботи, промисловості та економіки та з інших питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та  

звільненим секретарям первинних парторганізацій (1986). Особові рахунки 

працівників райкому партії (1986). 

 

Опис 29 

122 спр., 1956-1986 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1986). Персональні справи 

(1985,1986). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 30 

38 спр., 1985-1988 рр. 

 Протоколи: 29-ої районної партконференції та документи до нього 

(1988); пленумів райкому (1987,1988); засідань бюро райкому та документи 

до них (1987,1988); партійних зборів та засідань партійного бюро 

парторганізації (1987,1988). Документи про проведення урочистих засідань, 

нарад, зустрічей (1987). 

 Розпорядження секретаря райкому партії про призначення та 

звільнення технічних працівників (1988). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1986-1988). 

 Записки, довідки, інформації відділів і їх комісій про виконання 

постанов бюро райкому з питань організаційно-партійної та ідеологічної 

роботи, сільськогосподарського виробництва та з інших питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та  

звільненим секретарям первинних парторганізацій (1987,1988). Особові 

рахунки працівників райкому партії (1987,1988). 

 

Опис 31 



344 

 

178 спр., 1957-1988 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1986-1988). Персональні 

справи (1986-1988). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 32 

40 спр., 1973-1991 рр. 

 Протоколи: 30-ої районної партконференції та документи до нього 

(1990); пленумів райкому (1989-1991); засідань бюро райкому та документи 

до них (1989-1991); партійних зборів та засідань партійного бюро первинної 

парторганізації (1989-1991).  

 Розпорядження секретаря райкому партії про призначення та 

звільнення технічних працівників (1989-1991). 

 Записки, довідки, інформації відділів і їх комісій про виконання 

постанов бюро райкому з питань організаційно-партійної та ідеологічної 

роботи, промисловості та сільськогосподарського виробництва (1985-1991). 

 Картки первинних парторганізацій (1986-1991). 

 Книги: обліку і видачі партійних квитків та кандидатських карток 

зразка 1973р.; реєстрації облікових карток членів та кандидатів в члени 

КПРС.  

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та 

звільненим секретарям первинних парторганізацій (1989-1991). Особові 

рахунки працівників райкому партії (1989-1991). 

 

Опис 33 

200 спр., 1976-1991 рр. 

 Протоколи партійних зборів з розгляду персональних справ комуністів 

(1990,1991).  

Особові справи по прийому в члени КПРС (1988-1990). Персональні 

справи (1987-1990). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

 

ф.П-993 Первинна організація Комуністичної партії України 

Бужанського цукрового заводу, с. Бужанка Лисянського району 

Черкаської області 

1 оп., 44 спр., 1944-1988 рр. 

 

Опис 1 

44 спр., 1944-1988 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-994 Первинна організація Комуністичної партії України 

Почапинського цукрового заводу, с. Почапинці Лисянського району 

Черкаської області 
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1 оп., 38 спр., 1946-1982 рр. 

 

Опис 1 

38 спр., 1946-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

ф.П-995 Первинна організація Комуністичної партії України 

Лисянського автотранспортного об’єднання № 23113, смт. Лисянка 

Лисянського району Черкаської області 
1 оп., 29 спр., 1949-1977 рр. 

 

Опис 1 

29 спр., 1949-1977 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-996 Первинна організація Комуністичної партії України 

Виноградського відділення «Сільгосптехніка», с. Виноград Лисянського 

району Черкаської області 

1 оп., 20 спр., 1944-1958,1963-1969 рр. 

 

Опис 1 

20 спр., 1944-1958,1963-1969 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-997 Первинна організація Комуністичної партії України 

Лисянського районного відділення «Сільгосптехніка», смт. Лисянка 

Лисянського району Черкаської області 

1 оп., 43 спр., 1946-1988 рр. 

 

Опис 1 

43 спр., 1946-1988 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-998 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Авангард», с. Кам’яний Брід 

Лисянського району Черкаської області 

1 оп., 76 спр., 1947-1962,1966-1991 рр. 
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Опис 1 

76 спр., 1947-1962,1966-1991 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

ф.П-999 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Щорса, с. Смільчинці 

Лисянського району Черкаської області 

1 оп., 63 спр., 1950-1982 рр. 

 

Опис 1 

63 спр., 1950-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1000 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Більшовик», с. Будище 

Лисянського району Черкаської області 

1 оп., 75 спр., 1946-1991 рр. 

 

Опис 1 

75 спр., 1946-1991 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1001 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Перемога», с. Погибляк 

Лисянського району Черкаської області 

1 оп., 48 спр., 1948-1983 рр. 

 

Опис 1 

48 спр., 1948-1983 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1002 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Крупської, с. Журжинці 

Лисянського району Черкаської області 

1 оп., 74 спр., 1946-1991 рр. 

 

Опис 1 
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74 спр., 1946-1991 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1003 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Димитрова, с. Верещаки 

Лисянського району Черкаської області 

1 оп., 7 спр., 1952-1957 рр. 

 

Опис 1 

7 спр., 1952-1957 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1004 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Черняхівського, с. Бужанка 

Лисянського району Черкаської області 

1 оп., 77 спр., 1948-1988 рр. 

 

Опис 1 

77 спр., 1948-1988 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 Документи цехових парторганізацій. 

 

 

ф.П-1005 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. 2-ої п’ятирічки, с. Смільчинці Лисянського району 

Київської області 

1 оп., 3 спр., 1947-1949 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1947-1949 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1006 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «ХХ-річчя Жовтня», с. Франківка Лисянського району 

Київської області 
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1 оп., 4 спр., 1947-1950 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1947-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1007 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Жданова, с. Боярка 

Лисянського району Черкаської області 

1 оп., 32 спр., 1952-1982 рр. 

 

Опис 1 

32 спр., 1952-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1008 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Калініна, с. Порадівка 

Лисянського району Черкаської області 

1 оп., 7 спр., 1952-1958 рр. 

 

Опис 1 

7 спр., 1952-1958 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1009 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Семенівка 

Лисянського району Черкаської області 

1 оп., 9 спр., 1950-1958 рр. 

 

Опис 1 

9 спр., 1950-1958 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 
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ф.П-1010 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Україна», с. Виноград 

Лисянського району Черкаської області 

1 оп., 3 спр., 1949,1950,1960 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1949,1950,1960 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

ф.П-1011 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Комунар», с. Дашуківка 

Лисянського району Черкаської області 

1 оп., 28 спр., 1947-1973 рр. 

 

Опис 1 

28 спр., 1947-1973 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1012 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Комінтерн», с. Федюківка 

Лисянського району Київської області 

1 оп., 4 спр., 1947-1950 рр.  

 

Опис 1 

4 спр., 1947-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1013 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Куйбишева, с. Хижинці 

Лисянського району Черкаської області 

1 оп., 69 спр., 1947-1988 рр. 

 

Опис 1 

69 спр., 1947-1988 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1014 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Литвинова, с. Босівка 

Лисянського району Черкаської області 
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1 оп., 74 спр., 1946-1991 рр. 

 

Опис 1 

74 спр., 1946-1991 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1015 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Федюківка 

Лисянського району Черкаської області 

1 оп., 35 спр., 1948-1982 рр. 

 

Опис 1 

35 спр., 1948-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1016 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Дзержинського, с. Вотилівка 

Лисянського району Черкаської області 

1 оп., 36 спр., 1947-1982 рр. 

 

Опис 1 

36 спр., 1947-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1017 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Нове життя», с. Жовтень Лисянського району 

Київської області 

1 оп., 5 спр., 1945-1950 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1945-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1018 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Нове життя», с. Журжинці Лисянського району 

Київської області 
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1 оп., 3 спр., 1948-1950 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1948-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1019 Первинна організація КП б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Нове будівництво», с. Лисянка Лисянського району 

Київської області 

1 оп., 4 спр., 1947-1950 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1947-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1020 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. 1-го Травня, с. Жаб’янка 

Лисянського району Черкаської області 

1 оп., 10 спр., 1949-1958 рр. 

 

Опис 1 

10 спр., 1949-1958 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1021 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Іскра», с. Чаплинка 

Лисянського району Черкаської області 

1 оп., 36 спр., 1948-1982 рр. 

 

Опис 1 

36 спр., 1948-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1022 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Перше травня», с. Шестеринці 

Лисянського району Черкаської області 

1 оп., 9 спр., 1950-1957 рр. 
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Опис 1 

9 спр., 1950-1957 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

ф.П-1023 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Зоря комунізму», с. Ріпки 

Лисянського району Черкаської області 

1 оп., 29 спр., 1947-1973 рр. 

 

Опис 1 

29 спр., 1947-1973 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1024 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Яблунівка 

Лисянського району Черкаської області 

1 оп., 33 спр., 1950-1982 рр. 

 

Опис 1 

33 спр., 1950-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1025 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Суворова, с. Попівка 

Лисянського району Черкаської області 

1 оп., 61 спр., 1948-1991 рр. 

 

Опис 1 

61 спр., 1948-1991 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1026 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Сталіна, с. Шушківка 

Лисянського району Черкаської області 
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1 оп., 12 спр., 1947-1958 рр. 

 

Опис 1 

12 спр., 1947-1958 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

ф.П-1027 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Чкалова, с. Петрівська Гута 

Лисянського району Черкаської області 

1 оп., 18 спр., 1946-1961 рр. 

 

Опис 1 

18 спр., 1946-1961 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1028 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Чапаєва, смт. Лисянка 

Лисянського району Черкаської області 

1 оп., 45 спр., 1948-1950,1957-1988 рр. 

 

Опис 1 

45 спр., 1948-1950,1957-1988 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

 

ф.П-1029 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Україна», с. Виноград 

Лисянського району Черкаської області 

1 оп., 78 спр., 1950-1991 рр. 

 

Опис 1 

78 спр., 1950-1991 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1030 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Хлібороб», с. Виноград Лисянського району Київської 

області 
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1 оп., 4 спр., 1947-1950 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1947-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1031 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Хлібороб», с. Дібрівка 

Лисянського району Черкаської області 

1 оп., 16 спр., 1946-1962 рр. 

 

Опис 1 

16 спр., 1946-1962 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1032 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Хлібороб», с. Ганжалівка Лисянського району 

Київської області 

1 оп., 3 спр., 1947-1950 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1947-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1034 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Червона зірка», с. Орли Лисянського району 

Київської області 

1 оп., 5 спр., 1947-1951 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1947-1951 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1035 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Червоний лан», с. Товсті Роги 

Лисянського району Черкаської області 

1 оп., 10 спр., 1949-1958 рр. 
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Опис 1 

10 спр., 1949-1958 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1036 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Червоний промінь», с. Чеснівка 

Лисянського району Черкаської області 

1 оп., 13 спр., 1946-1958 рр.  

 

Опис 1 

13 спр., 1946-1958 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1037 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Богдана Хмельницького, с. 

Почапинці Лисянського району Черкаської області 

1 оп., 37 спр., 1950-1982 рр. 

 

Опис 1 

37 спр., 1950-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1038 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Лисянка 

Лисянського району Черкаської області 

1 оп., 12 спр., 1951-1962 рр. 

 

Опис 1 

12 спр., 1951-1962 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 
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ф.П-1039 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Писарівка 

Лисянського району Черкаської області 

1 оп., 10 спр., 1947-1958 рр. 

 

Опис 1 

10 спр., 1947-1958 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1040 Первинна організація Комуністичної партії України 

Лисянської середньої школи, смт. Лисянка Лисянського району 

Черкаської області 

1 оп., 28 спр., 1955-1982 рр. 

 

Опис 1 

28 спр., 1955-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1065 Первинна організація Комуністичної партії України 

Лисянської районної лікарні, смт. Лисянка Лисянського району 

Черкаської області 

1 оп., 30 спр., 1953-1982 рр. 

 

Опис 1 

30 спр., 1953-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1067 Первинна організація Комуністичної партії України 

виконавчого комітету Лисянської районної Ради народних депутатів, 

смт. Лисянка Лисянського району Черкаської області 

1 оп., 42 спр., 1946-1960,1965-1991 рр. 

 

Опис 1 

42 спр., 1946-1960,1965-1991 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 
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ф.П-1068 Первинна організація Комуністичної партії України 

Лисянського районного комітету Комуністичної партії України,  

смт. Лисянка Лисянського району Черкаської області 

1 оп., 35 спр., 1946-1982 рр. 

 

Опис 1 

35 спр., 1946-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1077 Маньківський районний комітет Комуністичної партії 

України, смт. Маньківка Маньківського району Черкаської області 

37 оп., 4478 спр., 1936-1991 рр. 

 

Опис 1 

497 спр., 1936-1969 рр. 

Директивні вказівки вищих партійних органів. 

 Протоколи: партійних конференцій та документи до них; пленумів 

райкому та документи до них; засідань бюро райкому та документи до них;  

зборів районного партійного активу та документи до них; загальних 

районних партійних зборів. 

 Розпорядження секретаря райкому партії про призначення та 

звільнення технічних працівників (1950-1969).  

 Статистичні звіти про склад і рух районної партійної організації. 

 Документи (інформації, доповідні записки, листування, акти) з різних 

питань діяльності райкому та роботу відділів. 

 Витяги з протоколів: засідань Секретаріату ЦК КПУ та бюро обкому 

партії по персональних справах комуністів; засідань бюро райкому про 

виключення з партії, накладення та зняття партійних стягнень. Листування з 

політичними відділами військових частин, партійними органами інших 

районів з питань прийому в члени партії (1949,1954-1957,1960-1962). 

 Списки первинних парторганізацій (1966-1969). 

Акти на знищення погашених партійних документів, списки погашених 

партійних документів. 

Книги: обліку партійних квитків та кандидатських карток зразка 1936р. 

(1936-1941,1944-1953); реєстрації облікових карток членів та кандидатів 

партії зразка 1936р. (1936-1941,1944-1954). 

 Партійні бюджети райкому. Штатні розписи. Кошториси витрат. 

Фінансові звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 Листування: з партійними органами, політичними відділами військових 

частин, з’єднаннями та іншими організаціями з питань діяльності осіб, які 
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залишались на тимчасово окупованій території та про соціальне походження 

окремих громадян (1949,1951-1953). 

  

Опис 2 

1058 спр., 1942-1969 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. 

 

Опис 3 

414 спр., 1944-1969 рр. 

 Персональні справи. 

 

Опис 4 

66 спр., 1946-1969 рр. 

 Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 5 

101 спр., 1970р. 

 Директивні вказівки вищих партійних органів. 

Протоколи: 20-ої районної партконференції та документи до нього; 

пленумів райкому та документи до них; засідань бюро райкому та документи 

до них; зборів партійного активу районної парторганізації та документи до 

них. 

Розпорядження секретаря райкому партії при призначення та 

звільнення технічних працівників. 

Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів. 

 Інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, промисловості та сільського господарства. 

 Списки первинних парторганізацій. 

 Акти на знищені партійні документи, списки погашених партійних 

документів на осіб, що вибули з партії. 

 Штатний розпис. Річний фінансовий звіт. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1970). Персональні справи.  

 

Опис 6 

151 спр., 1971р. 

Протоколи: пленумів райкому та документи до них; засідань бюро 

райкому та документи до них; зборів партійного активу районної 

парторганізації та документи до них. 

Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів. 

 Документи (плани роботи, доповідні записки, інформації та інші) про 

роботу відділів райкому партії. 
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 Інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району, 

роботи адміністративних органів. 

 Рішення Комітету партійного контролю при ЦК КПРС, витяги з 

протоколів засідань Секретаріату ЦК КПУ по персональних справах 

комуністів. 

 Листування райкому партії з іншими партійними органами з питань 

перевірки компрометуючих даних на окремих громадян. 

  Акти на знищені партійні документи, списки погашених партійних 

документів на осіб, що вибули з партії. 

 Партійний бюджет. Річний фінансовий звіт. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

Особові справи номенклатурних партійних працівників.  

  

Опис 7 
147 спр., 1972р.  

Протоколи: пленумів райкому та документи до них; засідань бюро 

райкому та документи до них; зборів партійного активу районної 

парторганізації та документи до них. 

Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів. 

 Документи (плани роботи, доповідні записки, інформації та інші) про 

роботу відділів райкому партії. 

 Інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району, 

роботи адміністративних органів. 

 Рішення Комітету партійного контролю при ЦК КПРС, витяги з 

протоколів засідань Секретаріату ЦК КПУ по персональних справах 

комуністів. 

 Листування райкому партії з іншими партійними органами з питань 

перевірки компрометуючих даних на окремих громадян. 

  Акти на знищені партійні документи, списки погашених партійних 

документів на осіб, що вибули з партії. 

 Партійний бюджет. Річний фінансовий звіт. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

Особові справи номенклатурних партійних працівників.  

 

Опис 8 

149 спр., 1949-1973 рр.  

 Протоколи: 21-ої районної партконференції та документи до нього 

(1973); пленумів райкому та документи до них (1973); засідань бюро райкому 

та документи до них (1973); зборів партійного активу районної 

парторганізації (1973). 



360 

 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1973). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1973). 

 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району, 

роботу адміністративних органів та з інших питань (1973). 

 Рішення Комітету партійного контролю при ЦК КПРС, витяги з 

протоколів засідань Секретаріату ЦК КПУ по персональних справах 

комуністів. 

  Листування райкому партії з іншими партійними органами з питань 

перевірки компрометуючих даних на окремих громадян (1973). 

 Акти на знищені партійні документи, списки погашених партійних 

документів на осіб, що вибули з партії (1973). 

 Книги: обліку і видачі партійних квитків та кандидатських карток 

зразка 1954р. (1953-1973); реєстрації облікових карток членів та кандидатів в 

члени КПРС зразка 1954р. (1954-1973). 

 Партійний бюджет (1973). Річний фінансовий звіт (1973). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії (1973). 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1973). Персональні справи 

(1973). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 9 

94 спр., 1944-1974 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1974); засідань 

бюро райкому та документи до них (1974); зборів районного партійного 

активу та документи до них (1974). 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1974). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) організаційного відділу 

райкому партії (1974). 

 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району та з 

інших питань (1974). 

 Листування райкому партії з іншими партійними органами з питань 

перевірки компрометуючих даних на окремих громадян (1974). 

 Акти на знищені партійні документи, списки погашених партійних 

документів на осіб, що вибули з партії (1974).  

Книга реєстрації облікових карток членів  КПРС (1965-1974). 

 Партійний бюджет (1974). Річний фінансовий звіт (1974). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки (1974). 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1974). Персональні справи 

(1974). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 
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Опис 10 

54 спр., 1975-1977 рр. 

 Протоколи: 22-ої районної партконференції та документи до нього 

(1975); пленумів райкому та документи до них; засідань бюро райкому та 

документи до них; зборів районного партійного активу. 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1975). 

 Документи (плани роботи, заходи, доповідні записки) про роботу 

відділів райкому партії. 

 Довідки, інформації працівників райкому партії, секретарів первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро райкому з питань 

організаційно-партійної та ідеологічної роботи, стану та розвитку народного 

господарства району, роботу адміністративних органів. 

 Рішення Комітету партійного контролю при ЦК КПРС, витяги з 

протоколів засідань Секретаріату ЦК КПУ по персональних справах 

комуністів (1976). 

Акти на знищені партійні документи, списки погашених партійних 

документів на осіб, що вибули з партії (1975). 

 Партійний бюджет (1975). Річний фінансовий звіт (1975). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії. 

 

Опис 11 

261 спр., 1947-1977 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1975-1977). Персональні 

справи (1975-1977). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 12 

19 спр., 1978р. 

 Протоколи: 23-ої районної партконференції та документи до нього; 

пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до них. 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів. 

 Документи (плани роботи, доповідні записки, інформації та інші) про 

роботу відділів райкому партії.   

 Довідки, інформації працівників райкому партії, секретарів первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро райкому з питань 

організаційно-партійної та ідеологічної роботи, промисловості та сільського 

господарства. 

  Рішення Комітету партійного контролю при ЦК КПРС, витяги з 

протоколів засідань Секретаріату ЦК КПУ по персональних справах 

комуністів. 

Акти на знищені партійні документи, списки погашених партійних 

документів на осіб, що вибули з партії. 

 Партійний бюджет. Річний фінансовий звіт. 
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 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки. 

 

Опис 13 

93 спр., 1946-1978 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1978). Персональні справи 

(1978). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 14 

18 спр., 1977-1979 рр. 

Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1979); засідань 

бюро райкому та документи до них (1979); зборів районного партійного 

активу районної парторганізації та документи до них (1979). 

 Плани роботи організаційного відділу райкому партії (1979). 

 Довідки, інформації працівників райкому партії, секретарів первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро райкому з питань 

організаційно-партійної та ідеологічної роботи, стану та розвитку народного 

господарства району та з інших питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки (1979). 

 

Опис 15 

71 спр., 1946-1979 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1979). Персональні справи 

(1979). Особові справи номенклатурних партійних працівників.   

 

Опис 16 

23 спр., 1975-1980 рр. 

 Протоколи: 24-ої районної партконференції та документи до нього 

(1980); пленумів райкому та документи до них (1980); засідань бюро райкому 

та документи до них (1980). 

 Розпорядження секретаря райкому партії. 

 Плани роботи, доповідні записки організаційного відділу райкому 

партії (1980). 

 Довідки, інформації працівників райкому партії, секретарів первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро райкому з питань 

організаційно-партійної та ідеологічної роботи, стану та розвитку народного 

господарства району та з інших питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки (1980). 

 

Опис 17 

82 спр., 1965-1980 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1979,1980). Персональні 

справи (1977-1980). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 
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Опис 18 

22 спр., 1974-1981 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1981); засідань 

бюро райкому та документи до них (1981); зборів районного партійного 

активу районної парторганізації (1981). 

 Розпорядження секретаря райкому партії (1981). 

 Довідки, інформації працівників райкому партії, секретарів первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро райкому з питань 

організаційно-партійної та ідеологічної роботи, роботи будівельних 

організацій та з інших питань (1981). 

 Картки первинних парторганізацій. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки (1981). 

 

Опис 19 

77 спр., 1980-1981 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 20 

23 спр., 1979-1982 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1982); засідань 

бюро райкому та документи до них (1982). 

 Розпорядження секретаря райкому партії про призначення та 

звільнення технічних працівників (1982). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1982). 

 Довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних парторганізацій 

про виконання постанов бюро райкому з питань організаційно-партійної 

роботи, пропаганди та агітації (1982).  

 Картки первинних парторганізацій. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки (1982). 

 

Опис 21 

86 спр., 1977-1982 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1981,1982). Персональні 

справи. 

 

Опис 22 

27 спр., 1983р. 

 Протоколи: 25-ої районної партконференції; пленумів райкому та 

документи до них; засідань бюро райкому та документи до них; партійних 

зборів та засідань партійного бюро первинної парторганізації.
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 Розпорядження секретаря райкому партії про призначення та 

звільнення технічних працівників. 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії. 

 Довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних парторганізацій 

про виконання постанов бюро райкому з питань організаційної роботи, 

пропаганди та агітації. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки. 

 

Опис 23 

84 спр.,1963-1983 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1982,1983). Персональні 

справи (1979-1983). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 24 

23 спр., 1984р. 

Протоколи: пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до 

них; партійних зборів та засідань партійного бюро первинної парторганізації.   

          Розпорядження секретаря райкому партії про призначення та 

звільнення технічних працівників. 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії. 

 Довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних парторганізацій 

про виконання постанов бюро райкому з питань організаційної роботи, 

пропаганди та агітації та з інших питань. 

 Картки первинних парторганізацій. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки. 

 

Опис 25 

72 спр., 1982-1984 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1984). Персональні справи. 

 

Опис 26 

27 спр., 1981-1985 рр. 

 Протоколи: 26-ої районної партконференції та документи до нього 

(1985); пленумів райкому та документи до них (1985); засідань бюро райкому 

та документи до них (1985); партійних зборів та засідань партійного бюро 

первинної парторганізації (1985). Документи про проведення урочистих 

зборів та засідань, науково-практичної конференції (1985). 

 Розпорядження секретаря райкому партії про призначення та 

звільнення технічних працівників (1985). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1985). 
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 Довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних парторганізацій 

про виконання постанов бюро райкому з питань організаційної роботи, 

пропаганди і агітації, сільськогосподарського виробництва. 

 Картки первинних парторганізацій (1985). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та картки 

особових рахунків (1985). 

 

Опис 27 

94 спр., 1963-1985 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1985). Персональні справи 

(1983-1985). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 28 

24 спр., 1980-1986 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1986); засідань 

бюро райкому та документи до них (1986); партійних зборів та засідань 

партійного бюро первинної парторганізації (1986). 

 Розпорядження секретаря райкому партії про призначення та 

звільнення технічних працівників (1986). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1986). 

 Довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних парторганізацій 

про виконання постанов бюро райкому з питань організаційно-партійної 

роботи, промисловості та з інших питань. 

 Картки первинних парторганізацій (1982-1986). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та картки 

особових рахунків (1986). 

 

Опис 29 

103 спр., 1965-1986 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1986). Персональні справи 

(1985,1986). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 30 

24 спр., 1981-1987 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1987); засідань 

бюро райкому та документи до них (1987); партійних зборів та засідань 

партійного бюро парторганізації (1987). Документи про проведення 

конференції, урочистих зборів та мітингів, зустрічей (1987). 

 Розпорядження секретаря райкому партії про призначення та 

звільнення технічних працівників (1987). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1986,1987). 
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 Записки, довідки, інформації відділів і їх комісій про виконання 

постанов бюро райкому з питань організаційно-партійної та ідеологічної 

роботи, сільськогосподарського виробництва та з інших питань. 

 Картки первинних парторганізацій (1986,1987). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та  особові 

рахунки (1987). 

 

Опис 31 

127 спр., 1982-1987 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1987). Персональні справи 

(19861987). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

Опис 32 
24 спр., 1981-1988 рр. 

 Протоколи: 27-ої районної партконференції та документи до нього 

(1988); пленумів райкому та документи до них (1988); засідань бюро райкому 

та документи до них (1988); партійних зборів та засідань партійного бюро 

первинної парторганізації (1988). Документи проведення зустрічей, 

установчої конференції, урочистого мітингу (1988). 

 Розпорядження секретаря райкому партії про призначення та 

звільнення технічних працівників (1988). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1988). 

 Записки, довідки, інформації відділів і їх комісій про виконання 

постанов бюро райкому з питань організаційно-партійної та ідеологічної 

роботи, промисловості та сільськогосподарського виробництва. 

 Картки первинних парторганізацій (1984-1988). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та картки 

особових рахунків (1988). 

 

Опис 33 

116 спр., 1967-1988 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1988). Персональні справи 

(1987,1988). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 34 

56 спр., 1985-1991 рр. 

 Протоколи: 28-ої районної партконференції та документи до нього 

(1990); пленумів райкому та документи до них (1989-1991); засідань бюро 

райкому та документи до них (1989-1991); партійних зборів та засідань 

партійного бюро первинної парторганізації (1989-1991). Документи (плани, 

порядки ведення, доповіді, виступи) проведення урочистих зборів, семінарів 

(1989-1991).  

Розпорядження секретаря райкому партії про призначення та 

звільнення технічних працівників (1989-1991). 
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 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1989-1991). 

 Довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних парторганізацій 

про виконання постанов бюро райкому з питань організаційно-партійної 

роботи, промисловості та з інших питань. 

 Картки первинних парторганізацій. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та картки 

особових рахунків (1989-1991). 

 

Опис 35 

108 спр., 1986-1989 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1989). Персональні справи 

(1989). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 36 

50 спр., 1979-1990 рр. 

 Витяги з протоколів партійних зборів первинних парторганізацій по 

персональних справах комуністів (1990). 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1990). Персональні справи 

(1989,1990). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 37 

13 спр., 1987-1991 рр. 

 Витяги з протоколів партійних зборів первинних парторганізацій по 

персональних справах комуністів (1991). 

 Персональні справи (1990,1991). Особові справи номенклатурних 

партійних працівників. 

 

 

ф.П-1078 Первинна організація Комуністичної партії України 

Іваньківського спиртового комбінату, с. Іваньків Маньківського району 

Черкаської області 

1 оп., 41 спр., 1944-1982 рр. 

 

Опис 1 

41 спр., 1944-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1079 Первинна організація Комуністичної партії України 

Іваньківського цукрового комбінату, с. Іваньків Маньківського району 

Черкаської області 

1 оп., 68 спр., 1944-1990 рр.  
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Опис 1 

68 спр., 1944-1990 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1080 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «За краще життя», с. Жолудькове Маньківського 

району Київської області 

1 оп., 4 спр., 1950р. 

Опис 1 

4 спр., 1950р. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1085 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Андре-Марті, с. Іваньки Маньківського району 

Київської області 

1 оп., 3 спр., 1947-1949 рр.  

 

Опис 1 

3 спр., 1947-1949 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1086 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Близнюка, с. Вікторівка 

Маньківського району Черкаської області 

1 оп., 52 спр., 1945-1949,1954-1988 рр. 

 

Опис 1 

52 спр., 1945-1949,1954-1988 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1087 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Зоря», с. Мала Маньківка 

Маньківського району Черкаської області 

1 оп., 19 спр., 1954-1972 рр. 
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Опис 1 

19 спр., 1954-1972 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1088 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Горького, с. Добра 

Маньківського району Черкаської області 

1 оп., 45 спр., 1944-1982 рр. 

 

Опис 1 

45 спр., 1944-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1089 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Карла Маркса, с. Кищенці 

Маньківського району Черкаської області 

1 оп., 54 спр., 1946-1988 рр.  

 

Опис 1 

54 спр., 1946-1988 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1090 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу 

«Маньківський», смт. Маньківка Маньківського району Черкаської 

області 

1 оп., 57 спр., 1947-1979 рр. 

 

Опис 1 

57 спр., 1947-1979 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1091 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Маньківка 

Маньківського району Черкаської області 

1 оп., 7 спр., 1951-1958 рр. 
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Опис 1 

7 спр., 1951-1958 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1092 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Дзержинського, с. Харківка 

Маньківського району Черкаської області 

1 оп., 41 спр., 1945-1982 рр. 

 

Опис 1 

41 спр., 1945-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1093 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Комунар», с. Хижня 

Жашківського району Черкаської області 

1 оп., 54 спр., 1947-1950,1957-1988 рр. 

 

Опис 1 

54 спр., 1947-1950,1957-1988 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1094 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Правда», с. Хижня Маньківського району Київської 

області 

1 оп., 4 спр., 1947-1950 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1947-1950 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 
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ф.П-1095 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Дружба», с. Молодецьке 

Маньківського району Черкаської області 

1 оп., 6 спр., 1946-1949,1958,1959 рр. 

 

Опис 1 

6 спр., 1946-1949,1958,1959 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1096 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Росія», с. Маньківка 

Маньківського району Черкаської області 

1 оп., 6 спр., 1950,1955-1959 рр. 

 

Опис 1 

6 спр., 1950,1955-1959 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1097 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Красноставка 

Маньківського району Черкаської області 

1 оп., 11 спр., 1947-1958 рр. 

 

Опис 1 

11 спр., 1947-1958 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1098 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Радянська Україна», с. 

Соколівка Жашківського району Черкаської області 

1 оп., 36 спр., 1951-1982 рр. 

 

Опис 1 

36 спр., 1951-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 
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ф.П-1099 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Молотова, с. Хижня 

Маньківського району Черкаської області 

1 оп., 6 спр., 1951-1956 рр. 

 

 

Опис 1 

6 спр., 1951-1956 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1100 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Нове життя», с. Нестерівка Маньківського району 

Київської області 

1 оп., 4 спр., 1947-1950 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1947-1950 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1101 Первинна організація КП б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Нове життя», с. Роги Маньківського району Київської 

області 

1 оп., 4 спр., 1947-1950 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1947-1950 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1102 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Нове життя», с. Хижня Маньківського району 

Київської області 

1 оп., 4 спр., 1948-1950 рр. 

 

Опис 1 
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4 спр., 1948-1950 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1103 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Оборона Країни Рад», с. Соколівка Жашківського 

району Київської області 

1 оп., 7 спр., 1944-1950 рр. 

 

Опис 1 

7 спр., 1944-1950 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1104 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Правда», с. Зелений Ріг 

Жашківського району Черкаської області 

1 оп., 36 спр., 1946-1982 рр. 

 

Опис 1 

36 спр., 1946-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1105 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Перемога», с. Полковниче Маньківського району 

Київської області 

1 оп., 3 спр., 1947-1950 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1947-1950 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1106 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Перемога», с. Паланочка 

Маньківського району Черкаської області 
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1 оп., 14 спр., 1945-1957 рр. 

 

Опис 1 

14 спр., 1945-1957 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1107 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Калініна, с. Безпечна 

Жашківського району Черкаської області 

1 оп., 19 спр., 1946-1958,1968-1973 рр. 

 

Опис 1 

19 спр., 1946-1958,1968-1973 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1108 Первинна орнаізація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Політвідділу, с. Нестерівка Маньківського району 

Київської області 

1 оп., 4 спр., 1947-1950 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1947-1950 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1109 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Праця», с. Молодецьке Маньківського району 

Київської області 

1 оп., 5 спр., 1946-1950 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1946-1950 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 
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ф.П-1110 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Зоря комунізму», с. Дзензелівка 

Маньківського району Черкаської області 

1 оп., 58 спр., 1946-1988 рр. 

 

Опис 1 

58 спр., 1946-1988 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1111 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Островського, с. Іваньки 

Маньківського району Черкаської області 

1 оп., 73 спр., 1950-1988 рр. 

 

Опис 1 

73 спр., 1950-1988 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 

 

ф.П-1112 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. ХХІІ з’їзду КПРС, с. 

Молодецьке Маньківського району Черкаської області 

1 оп., 54 спр., 1946-1988 рр. 

 

Опис 1 

54 спр., 1946-1988 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1113 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Франка, с. Подібна 

Маньківського району Черкаської області 

1 оп., 39 спр., 1946-1958,1968-1982 рр. 

 

Опис 1 

39 спр., 1946-1958,1968-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 
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 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1114 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Мічуріна, с. Нестерівка 

Маньківського району Черкаської області 

1 оп., 51 спр., 1951-1988 рр. 

 

Опис 1 

51 спр., 1951-1988 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1115 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Прогрес», с. Роги 

Маньківського району Черкаської області 

1 оп., 38 спр., 1946-1982 рр. 

 

Опис 1 

38 спр., 1946-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1118 Первинна організація Комуністичної партії України 

Маньківської середньої школи, смт. Маньківка Маньківського району 

Черкаської області 

1 оп., 47 спр., 1945-1988 рр. 

 

Опис 1 

47 спр., 1945-1988 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1120 Первинна організація Комуністичної партії України 

Маньківської районної лікарні, смт. Маньківка Маньківського району 

Черкаської області 

1 оп., 38 спр., 1945-1982 рр. 

 

Опис 1 

38 спр., 1945-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 
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 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1122 Первинна організація Комуністичної партії України 

виконавчого комітету Маньківської районної Ради народних депутатів, 

смт. Маньківка Маньківського району Черкаської області 

1 оп., 38 спр., 1944-1982 рр.  

 

 

Опис 1 

38 спр., 1944-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1123 Первинна організація Комуністичної партії України 

Маньківського районного комітету Комуністичної партії України,  

смт. Маньківка Маньківського району Черкаської області 

1 оп., 37 спр., 1944-1982 рр. 

 

 

Опис 1 

37 спр., 1944-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1132 Монастирищенський районний комітет Комуністичної партії 

України, м. Монастирище Черкаської області 

33 оп., 6105 спр., 1932,1936-1991 рр. 

 

Опис 1 

561 спр., 1932,1936-1969 рр. 

Директивні вказівки вищих партійних органів. 

 Протоколи: партійних конференцій та документи до них; пленумів 

райкому та документи до них; засідань бюро райкому та документи до них;  

зборів районного партійного активу та документи до них; загальних 

районних партійних зборів. 

 Розпорядження секретаря райкому партії про призначення та 

звільнення технічних працівників (1966-1969).  

 Статистичні звіти про склад і рух районної партійної організації. 

 Документи (інформації, доповідні записки, листування, акти) з різних 

питань діяльності райкому та роботу відділів. 
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 Витяги з протоколів: засідань Секретаріату ЦК КПУ та бюро обкому 

партії по персональних справах комуністів; засідань бюро райкому про 

виключення з партії, накладення та зняття партійних стягнень. Листування з 

політичними відділами військових частин, партійними органами інших 

районів з питань прийому в члени партії. 

 Списки первинних парторганізацій (1967-1969). 

Акти на знищення погашених партійних документів, списки погашених 

партійних документів. 

Партійні бюджети райкому. Штатні розписи. Кошториси витрат. 

Фінансові звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 Листування: з партійними органами, політичними відділами військових 

частин, з’єднаннями та іншими організаціями про осіб, які залишались на 

тимчасово окупованій території (1944-1962). 

 Акт про збитки, нанесені району фашистськими загарбниками (1944). 

Довідка комісії з перевірки підпільно-партизанської діяльності та списки 

підпільників району (1949,1959). 

  

Опис 2 

1693 спр., 1937-1940, 1944-1969 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1944-1969). Особові справи 

по прийому кандидатів в члени КПРС (1937-1940).  

 

 

Опис 3 

677 спр., 1944-1969 рр. 

 Персональні справи. 

 

Опис 4 

307 спр., 1931-1970 рр. 

 Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 5 

166 спр., 1970р. 

 Директивні вказівки вищих партійних органів. 

Протоколи: 21-ої районної партконференції та документи до нього; 

пленумів райкому та документи до них; засідань бюро райкому та документи 

до них; зборів партійного активу районної парторганізації. 

Розпорядження секретаря райкому партії про призначення та 

звільнення технічних працівників. 

Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів. 

 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, промисловості та сільського господарства. 
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 Листування райкому партії з іншими партійними органами з питань 

перевірки компрометуючих даних на окремих громадян. 

 Списки первинних парторганізацій. 

 Списки погашених партійних документів на осіб, що вибули з партії. 

 Партійний бюджет. Штатний розпис. Річний фінансовий звіт. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи.  

 

Опис 6 

137 спр., 1971р. 

Протоколи: пленумів райкому та документи до них; засідань бюро 

райкому та документи до них; зборів партійного активу районної 

парторганізації та документи до них. 

Розпорядження секретаря райкому партії при призначення та 

звільнення технічних працівників. 

Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів. 

 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району. 

 Листування райкому партії з іншими партійними органами з питань 

перевірки компрометуючих даних на окремих громадян. 

 Списки первинних парторганізацій. 

 Списки погашених партійних документів на осіб, що вибули з партії. 

 Партійний бюджет. Штатний розпис. Річний фінансовий звіт. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи.   

  

Опис 7 
158 спр., 1972р.  

Протоколи: пленумів райкому та документи до них; засідань бюро 

райкому та документи до них; зборів партійного активу районної 

парторганізації та документи до них. 

Розпорядження секретаря райкому партії про призначення та 

звільнення технічних працівників. 

Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів. 

 Документи (плани роботи, доповідні записки, інформації та інші) про 

роботу відділів райкому партії. 

 Інформації, звіти райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району, 

роботи адміністративних органів. 

 Списки первинних парторганізацій. 

 Списки погашених партійних документів на осіб, що вибули з партії. 

 Партійний бюджет. Штатний розпис. Річний фінансовий звіт. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії. 
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 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

Особові справи номенклатурних партійних працівників.  

 

Опис 8 

144 спр., 1936-1941,1944-1973 рр.  

 Протоколи: 22-ої районної партконференції та документи до нього 

(1973); пленумів райкому та документи до них (1973); засідань бюро райкому 

та документи до них (1973); зборів партійного активу районної 

парторганізації (1973). 

Розпорядження секретаря райкому партії про призначення та 

звільнення технічних працівників (1973). 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1973). 

 Довідки, інформації організаційного відділу райкому партії (1973). 

 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району, 

роботу адміністративних органів (1973). 

 Списки первинних парторганізацій (1973). 

 Списки погашених партійних документів на осіб, що вибули з партії 

(1973). 

 Книги обліку і видачі партійних квитків та кандидатських карток: 

зразка 1936р. (1936-1941,1945-1953); зразка 1954р. (1953-1962,1967-1973). 

Книги реєстрації облікових карток: членів КПРС (1954-1963,1967-1973); 

кандидатів в члени КПРС. 

 Партійний бюджет (1973). Штатний розпис (1973). Річний фінансовий 

звіт (1973). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії (1973). 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1973). Персональні справи 

(1973). Особові справи номенклатурних партійних працівників (1950-1973). 

 

Опис 9 

121 спр., 1963-1974 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1974); засідань 

бюро райкому та документи до них (1974); зборів районного партійного 

активу (1974). 

Розпорядження секретаря райкому партії про призначення та 

звільнення технічних працівників (1974). 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1974). 

 Інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району та 

роботи адміністративних органів (1974). 

 Списки первинних парторганізацій (1974). 

 Списки погашених партійних документів на осіб, що вибули з партії 

(1974).  



381 

 

 Партійний бюджет (1974). Штатний розпис (1974). Річний фінансовий 

звіт (1974). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії (1974). 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1974). Персональні справи 

(1974). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 10 

63 спр., 1973-1977 рр. 

 Протоколи: 23-ої районної партконференції та документи до нього 

(1975); пленумів райкому та документи до них (1975-1977); засідань бюро 

райкому та документи до них (1975-1977); зборів районного партійного 

активу (1975-1977). 

Розпорядження секретаря райкому партії про призначення та 

звільнення технічних працівників (1975-1977). 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1975). 

 Довідки, інформації працівників райкому партії, секретарів первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро райкому з питань 

організаційно-партійної та ідеологічної роботи, стану та розвитку народного 

господарства району, роботу адміністративних органів (1975-1977). 

 Списки первинних парторганізацій (1975). Картки первинних 

парторганізацій. 

Списки погашених партійних документів на осіб, що вибули з партії 

(1975). 

 Партійний бюджет (1975). Штатний розпис (1975). Річний фінансовий 

звіт (1975). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії (1975-

1977). 

 

Опис 11 

334 спр., 1954-1977 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1975-1977). Персональні 

справи (1974-1977). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 12 

23 спр., 1978р. 

 Протоколи: 24-ої районної партконференції та документи до нього; 

пленумів райкому та документи до них; засідань бюро райкому та документи 

до них; зборів активу районної парторганізації. 

Розпорядження секретаря райкому партії про призначення та 

звільнення технічних працівників. 

 Довідки, інформації працівників райкому партії, секретарів первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро райкому з питань 

організаційно-партійної та ідеологічної роботи, промисловості та сільського 

господарства та з інших питань. 
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  Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії. 

 

Опис 13 

108 спр., 1956-1978 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1977,1978). Персональні 

справи (1978). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

 

Опис 14 

23 спр., 1979р. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них; засідань бюро 

райкому та документи до них; зборів активу районної парторганізації та 

документи до них. 

Розпорядження секретаря райкому партії про призначення та 

звільнення технічних працівників. 

 Документи (плани роботи, плани проведення семінарів) відділів 

райкому партії. 

 Довідки, інформації працівників райкому партії, секретарів первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро райкому з питань 

організаційно-партійної та ідеологічної роботи, стану та розвитку народного 

господарства району та з інших питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії. 

 

Опис 15 

111 спр., 1973-1979 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1979). Персональні справи 

(1979). Особові справи номенклатурних партійних працівників.   

 

Опис 16 

27 спр., 1977-1980 рр. 

 Протоколи: 25-ої районної партконференції та документи до нього 

(1980); пленумів райкому та документи до них (1980); засідань бюро райкому 

та документи до них (1980); зборів партійно-господарського активу районної 

парторганізації та документи до них. 

 Розпорядження секретаря райкому партії про призначення та 

звільнення технічних працівників (1980). 

 Плани роботи відділів райкому партії (1980). 

 Довідки, інформації працівників райкому партії, секретарів первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро райкому з питань 

організаційно-партійної та ідеологічної роботи, стану та розвитку народного 

господарства району та з інших питань (1980). 

 Картки первинних парторганізацій. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки (1980). 
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Опис 17 

106 спр., 1966-1980 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1980). Персональні справи 

(1979,1980). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 18 

26 спр., 1980-1981 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1981); засідань 

бюро райкому та документи до них (1981); зборів партійно-господарського 

активу районної парторганізації (1981). Документи проведення семінарів 

секретарів первинних організацій, наради учителів (1981). 

 Розпорядження секретаря райкому партії про призначення та 

звільнення технічних працівників (1981). 

 Плани роботи відділів райкому партії (1981). 

 Довідки, інформації членів бригад, комісій, секретарів первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро райкому з питань 

організаційно-партійної роботи, пропаганди та агітації. 

 Картки первинних парторганізацій. 

 Відомості на виплату зарплати, картки обліку зарплати працівників 

апарату райкому партії та звільнених секретарів первинних парторганізацій 

(1981). 

 

Опис 19 

107 спр., 1979-1981 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1981). Персональні справи. 

 

Опис 20 

26 спр., 1979-1984 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1982); засідань 

бюро райкому та документи до них (1982). Документи (плани, тематики, 

тексти доповідей та виступів і інші) про проведення нарад, семінарів, 

урочистих засідань (1982). 

 Розпорядження секретаря райкому партії про призначення та 

звільнення технічних працівників (1982). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1982). 

 Довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних парторганізацій 

про виконання постанов бюро райкому з питань організаційно-партійної 

роботи, пропаганди та агітації та з інших питань.  

 Відомості на виплату зарплати, картки обліку зарплати працівників 

апарату райкому партії та звільнених секретарів первинних парторганізацій 

(1982). 

 

Опис 21 

96 спр., 1981,1982 рр. 
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 Особові справи по прийому в члени КПРС (1982). Персональні справи. 

 

Опис 22 

26 спр., 1981-1983 рр. 

 Протоколи: 26-ої районної партконференції та документи до нього 

(1983); пленумів райкому та документи до них (1983); засідань бюро райкому 

та документи до них; партійних зборів та засідань партійного бюро 

первинної парторганізації (1983). Документи (плани, тематики, тексти 

доповідей та виступів і інші) про проведення нарад, семінарів, урочистих 

зустрічей (1983). 

 Розпорядження секретаря райкому партії про призначення та 

звільнення технічних працівників (1983). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1983). 

 Довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних парторганізацій 

про виконання постанов бюро райкому з питань організаційної роботи, 

пропаганди та агітації та з інших питань. 

 Відомості на виплату зарплати, картки обліку зарплати працівників 

апарату райкому партії та звільнених секретарів первинних парторганізацій 

(1983). 

 

Опис 23 

99 спр.,1980-1983 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1983). Персональні справи 

(1982,1983). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 24 

28 спр., 1981-1984 рр. 

Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1984); засідань 

бюро райкому та документи до них (1984); партійних зборів та засідань 

партійного бюро первинної парторганізації (1984). Документи (плани, 

тематики, тексти доповідей та виступів і інші) про проведення нарад, 

семінарів, урочистих зустрічей (1984). 

          Розпорядження секретаря райкому партії про призначення та 

звільнення технічних працівників (1984). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1984). 

 Довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних парторганізацій 

про виконання постанов бюро райкому з питань організаційної роботи, 

пропаганди та агітації та з інших питань. 

 Картки первинних парторганізацій (1984). 

 Відомості на виплату зарплати, картки обліку зарплати працівників 

апарату райкому партії та звільнених секретарів первинних парторганізацій 

(1984). 
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Опис 25 

111 спр., 1968-1984 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1984). Персональні справи 

(1983,1984). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 26 

22 спр., 1981-1985 рр. 

 Протоколи: 27-ої районної партконференції та документи до нього 

(1985); пленумів райкому та документи до них (1985); засідань бюро райкому 

та документи до них (1985); партійних зборів та засідань партійного бюро 

первинної парторганізації (1985). 

 Розпорядження секретаря райкому партії про призначення та 

звільнення технічних працівників (1985). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1985). 

 Довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних парторганізацій 

про виконання постанов бюро райкому з питань організаційної роботи, 

пропаганди і агітації, сільськогосподарського виробництва. 

 Відомості на виплату зарплати, картки обліку зарплати працівників 

апарату райкому партії та звільнених секретарів первинних парторганізацій 

(1985). 

 

Опис 27 

140 спр., 1966-1985 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1985). Персональні справи 

(1984,1985). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 28 

28 спр., 1981-1986 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1986); засідань 

бюро райкому та документи до них (1986); зборів активу районної 

парторганізації та документи до них (1986). 

 Розпорядження секретаря райкому партії про призначення та 

звільнення технічних працівників (1986). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1986). 

 Довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних парторганізацій 

про виконання постанов бюро райкому з питань організаційно-партійної 

роботи, промисловості та з інших питань. 

 Відомості на виплату зарплати, картки обліку зарплати працівників 

апарату райкому партії та звільнених секретарів первинних парторганізацій 

(1986). 

 

Опис 29 

138 спр., 1958-1986 рр. 
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 Особові справи по прийому в члени КПРС (1986). Персональні справи 

(1985,1986). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 30 

43 спр., 1984-1988 рр. 

 Протоколи: 28-ої районної партконференції та документи до нього 

(1988); пленумів райкому та документи до них (1987,1988); засідань бюро 

райкому та документи до них (1987,1988); зборів активу районної 

парторганізації та документи до них (1987,1988); партійних зборів та засідань 

партійного бюро парторганізації (1987,1988). Документи про проведення 

конференцій, урочистих зборів, нарад, семінарів (1987). 

 Розпорядження секретаря райкому партії про призначення та 

звільнення технічних працівників (1987,1988). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1987). 

 Доповідні записки, довідки, інформації членів бригад, комісій, 

первинних парторганізацій  про виконання постанов бюро райкому з питань 

організаційно-партійної та ідеологічної роботи, сільськогосподарського 

виробництва та з інших питань. 

 Відомості на виплату зарплати, картки обліку зарплати працівників 

апарату райкому партії та звільнених секретарів первинних парторганізацій 

(1987,1988). 

 

Опис 31 

245 спр., 1960-1988 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1986-1988). Персональні 

справи (1986-1988). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 32 

49 спр., 1973-1991 рр. 

 Протоколи: 29-ої районної партконференції та документи до нього 

(1990); пленумів райкому та документи до них (1989-1991); засідань бюро 

райкому та документи до них (1989,1990). 

 Розпорядження секретаря райкому партії про призначення та 

звільнення технічних працівників (1989-1991). 

 Доповідні записки, довідки, інформації членів бригад, комісій, 

первинних парторганізацій  про виконання постанов бюро райкому з питань 

організаційно-партійної та ідеологічної роботи (1989-1991). 

 Картки первинних парторганізацій (1985-1991). 

 Книги: обліку і видачі знаків «50-років перебування в КПРС» (1982-

1991); обліку і видачі партійних квитків та кандидатських карток зразка 

1973р.; реєстрації облікових карток членів та кандидатів в члени КПРС. 

Журнали обліку документів по прийому в члени та кандидатами в члени 

КПРС. 
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 Відомості на виплату зарплати, картки обліку зарплати працівників 

апарату райкому партії та звільнених секретарів первинних парторганізацій 

(1989-1991). 

 

Опис 33 

162 спр., 1988-1991 рр. 

 Витяги з протоколів первинних парторганізацій на осіб, які вибули та 

виключених з партії (1990,1991). 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

 

ф.П-1134 Первинна організація Комуністичної партії України 

Монастирищенського спиртового заводу, смт. Монастирище 

Монастирищенського району Черкаської області 

1 оп., 40 спр., 1944-1982 рр. 

 

Опис 1 

40 спр., 1944-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1135 Первинна організація Комуністичної партії України 

Монастирищенського цукрового комбінату, с. Монастирище 

Монастирищенського району Черкаської області 

1 оп., 14 спр., 1940,1945-1954 рр.  

 

Опис 1 

14 спр., 1940,1945-1954 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1136 Первинна організація Комуністичної партії України 

Цибулівського цукрового комбінату, смт. Цибулів Монастирищенського 

району Черкаської області 

1 оп., 149 спр., 1941-1988 рр. 

 

Опис 1 

149 спр., 1941-1988 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: загальних зборів комуністів; партійних зборів; засідань 

партійного бюро та партійного комітету; партійних зборів та засідань 

партійного бюро цехових парторганізацій відділень радгоспів. 

 Плани роботи. 
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 Політичні інформації про проведену внутрішньопартійну роботу, 

надіслані райкому партії (1947). 

 Списки: комуністів (1948); агітаторів та передовиків виробництва 

(1947). 

 Прикріпні талони. Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1141 Первинна організація Комуністичної партії України 

Монастирищенського районного виробничого управління по виробничо-

технічному забезпеченню сільського господарства, смт. Монастирище 

Монастирищенського району Черкаської області 

1 оп., 48 спр., 1945-1988 рр. 

 

Опис 1 

48 спр., 1945-1988 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1143 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Свердлова, с. Конельські 

Хутори Жашківського району Черкаської області 

1 оп., 24 спр., 1954-1962,1969-1982 рр. 

 

Опис 1 

24 спр., 1954-1962,1969-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1144 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Зоря», с. Владиславчик 

Монастирищенського району Черкаської області 

1 оп., 17 спр., 1951-1959,1968-1976 рр.  

 

Опис 1 

17 спр., 1951-1959,1968-1976 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 
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ф.П-1145 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Будьонного, с. Лукашівка 

Монастирищенського району Черкаської області 

1 оп., 4 спр., 1954-1957 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1954-1957 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1146 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «8 Березня», с. Сарни Монастирищенськогоо району 

Вінницької області 

1 оп., 4 спр., 1947-1950 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1947-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1147 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Дзержинського, с. Цибулів 

Монастирищенського району Черкаської області 

1 оп., 11 спр., 1952-1962 рр. 

 

Опис 1 

11 спр., 1952-1962 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1148 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. ХХІ з’їзду КПРС, с. Княжики 

Монастирищенського району Черкаської області 

1 оп., 37 спр., 1947-1962,1965-1975 рр. 

 

Опис 1 

37 спр., 1947-1962,1965-1975 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 
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ф.П-1149 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Слава», с. Нове Місто 

Монастирищенського району Черкаської області 

1 оп., 26 спр., 1948-1972 рр. 

 

Опис 1 

26 спр., 1948-1972 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

ф.П-1151 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Заповіт Леніна», с. Халаїдове 

Монастирищенського району Черкаської області 

1 оп., 45 спр., 1947-1982 рр. 

 

Опис 1 

45 спр., 1947-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1152 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Чапаєва, с. Івахни 

Монастирищенського району Черкаської області 

1 оп., 25 спр., 1947-1962,1965-1973 рр. 

 

Опис 1 

25 спр., 1947-1962,1965-1973 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1153 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Ілліча, с. Копіювата 

Монастирищенського району Черкаської області 

1 оп., 72 спр., 1948-1989 рр. 

 

Опис 1 

72 спр., 1948-1989 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 
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ф.П-1154 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Пархоменка, с. Шабастівка 

Монастирищенського району Черкаської області 

1 оп., 56 спр., 1951-1991 рр. 

 

Опис 1 

56 спр., 1951-1991 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

ф.П-1155 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Калініна, с. Лукашівка 

Монастирищенського району Черкаської області 

1 оп., 39 спр., 1947-1982 рр. 

 

Опис 1 

39 спр., 1947-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1156 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Радянська Україна»,  

с. Дібрівка Монастирищенського району Черкаської області 

1 оп., 15 спр., 1944-1959 рр. 

 

Опис 1 

15 спр., 1944-1959 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1157 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Коритня 

Монастирищенського району Черкаської області 

1 оп., 51 спр., 1948-1990 рр. 

 

Опис 1 

51 спр., 1948-1990 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 
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ф.П-1158 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Куйбишева, с. Летичівка 

Монастирищенського району Черкаської області 

1 оп., 12 спр., 1947-1959 рр. 

 

Опис 1 

12 спр., 1947-1959 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

ф.П-1159 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Червоний комунар», с. 

Новосілка Монастирищенського району Черкаської області 

1 оп., 8 спр., 1947-1950,1955-1958 рр. 

 

Опис 1 

8 спр., 1947-1950,1955-1958 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1160 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Колос», с. Шабастівка Монастирищенського району 

Вінницької області 

1 оп., 4 спр., 1945-1950 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1945-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Список комуністів. 

 

 

ф.П-1161 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Крупської, с. Сарни Монастирищенського району 

Вінницької області 

1 оп., 4 спр., 1947-1950 рр. 

 

 

Опис 1 

4 спр., 1947-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 
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ф.П-1162 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Шарнопіль 

Монастирищенського району Черкаської області 

1 оп., 55 спр., 1946-1991 рр. 

 

Опис 1 

55 спр., 1946-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1163 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Ленінського комсомолу, с. 

Тарнава Монастирищенського району Черкаської області 

1 оп., 57 спр., 1951-1988 рр. 

 

Опис 1 

57 спр., 1951-1988 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1164 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Пархоменка, с. Половинчик 

Монастирищенського району Черкаської області 

1 оп., 24 спр., 1946-1959,1965-1974 рр. 

 

Опис 1 

24 спр., 1946-1959,1965-1974 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1165 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. 40-річчя Жовтня, с. Теолин 

Монастирищенського району Черкаської області 

1 оп., 12 спр., 1947-1959 рр. 

 

 

Опис 1 

12 спр., 1947-1959 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 
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ф.П-1167 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. 1-ше Травня, с. Долинка 

Монастирищенського району Черкаської області 

1 оп., 17 спр., 1947-1962 рр. 

 

Опис 1 

17 спр., 1947-1962 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1168 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Попудня 

Монастирищенського району Черкаської області 

1 оп., 37 спр., 1947-1982 рр. 

 

Опис 1 

37 спр., 1947-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1169 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «1-ша п’ятирічка», с. Петрівка 

Монастирищенського району Черкаської області 

1 оп., 9 спр., 1951-1959 рр. 

 

Опис 1 

9 спр., 1951-1959 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1170 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Прогрес», с. Леськове 

Монастирищенського району Черкаської області 

1 оп., 62 спр., 1946-1982 рр. 

 

 

Опис 1 

62 спр., 1946-1982 рр. 
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 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1171 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Чубаря, с. Степівка 

Монастирищенського району Черкаської області 

1 оп., 20 спр., 1947-1959,1968-1974 рр. 

 

Опис 1 

20 спр., 1947-1959,1968-1974 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1172 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «50-річчя Жовтня», с. Сарни 

Монастирищенського району Черкаської області 

1 оп., 23 спр., 1951-1973 рр. 

 

Опис 1 

23 спр., 1951-1973 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1173 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Щорса, с. Терлиця 

Монастирищенського району Черкаської області 

1 оп., 24 спр., 1946-1959,1965-1974 рр. 

 

Опис 1 

24 спр., 1946-1959,1965-1974 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1174 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Пам'ять Леніна», смт. Цибулів 

Монастирищенського району Черкаської області 

1 оп., 92 спр., 1946-1988 рр. 
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Опис 1 

92 спр., 1946-1988 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 

 

ф.П-1175 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. ІІІ-го Інтернаціоналу, с. 

Цибулів Монастирищенського району Черкаської області 

1 оп., 12 спр., 1951-1962 рр. 

 

Опис 1 

12 спр., 1951-1962 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1176 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Фрунзе, с. Княжа Криниця 

Монастирищенського району Черкаської області 

1 оп., 50 спр., 1946-1962,1965-1991 рр. 

 

Опис 1 

50 спр., 1946-1962,1965-1991 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1177 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Хвиля Жовтня», с. Коритня 

Монастирищенського району Черкаської області 

1 оп., 14 спр., 1947-1960 рр. 

 

Опис 1 

14 спр., 1947-1960 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 
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ф.П-1178 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Мічуріна, с. Бачкурине 

Монастирищенського району Черкаської області 

1 оп., 65 спр., 1946-1982 рр. 

 

Опис 1 

65 спр., 1946-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1179 Первинна організація Комуністичної партії України 

Монастирищенського машинобудівного заводу ім. 60-річчя Жовтня,  

м. Монастирище Черкаської області 

1 оп., 125 спр., 1955-1991 рр. 

 

Опис 1 

125 спр., 1955-1991 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1180 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Челюскінців, с. Коритня Монастирищенського 

району Вінницької області 

1 оп., 4 спр., 1947-1950 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1947-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1181 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Червоний шлях», с. Гребля Монастирищенського 

району Вінницької області 

1 оп., 3 спр., 1947-1948 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1947-1948 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 
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ф.П-1182 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Червоний комунар», с. 

Новосілка Монастирищенського району Черкаської області 

1 оп., 4 спр., 1951-1954 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1951-1954 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1183 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Червоний шлях», с. Сатанівка Монастирищенського 

району Вінницької області 

1 оп., 6 спр., 1945-1951 рр. 

 

Опис 1 

6 спр., 1945-1951 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1184 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Червона Україна», с. Тарнава Монастирищенського 

району Вінницької області 

1 оп., 4 спр., 1947-1950 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1947-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1185 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Червона зірка», с. Конельська 

Попівка Жашківського району Черкаської області 

1 оп., 33 спр., 1951-1982 рр. 

 

Опис 1 

33 спр., 1951-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 
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ф.П-1186 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Чкалова, с. Матвіїха 

Монастирищенського району Черкаської області 

1 оп., 14 спр., 1947-1959 рр. 

 

Опис 1 

14 спр., 1947-1959 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1187 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Шлях колгоспника», с. 

Чапаєвка Монастирищенського району Черкаської області 

1 оп., 26 спр., 1950-1975 рр. 

 

Опис 1 

26 спр., 1950-1975 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

 

ф.П-1188 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Карла Маркса, с. Аврамівка 

Монастирищенського району Черкаської області 

1 оп., 69 спр., 1949-1990 рр. 

 

Опис 1 

69 спр., 1949-1990 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1190 Первинна територіальна організація  Комуністичної партії 

України, с. Нове Місто Монастирищенського району Вінницької області 

1 оп., 5 спр., 1949-1953 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1949-1953 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 
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ф.П-1191 Первинна територіальна організація  Комуністичної партії 

України, с. Сарни Монастирищенського району Вінницької області 

1 оп., 2 спр., 1949-1950 рр. 

 

Опис 1 

2 спр., 1949-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1192 Первинна територіальна організація  Комуністичної партії 

України, с. Цибулів Монастирищенського району Черкаської області 

1 оп., 11 спр., 1947-1951,1956-1962 рр. 

 

Опис 1 

11 спр., 1947-1951,1956-1962 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1193 Первинна організація Комуністичної партії України 

Монастирищенської середньої школи, м. Монастирище Черкаської 

області 

1 оп., 42 спр., 1945-1989 рр. 

 

Опис 1 

42 спр., 1945-1989 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1196 Первинна організація Комуністичної партії України 

Монастирищенської районної лікарні, смт. Монастирище 

Монастирищенського району Черкаської області 

1 оп., 38 спр., 1945-1982 рр. 

 

Опис 1 

38 спр., 1945-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1197 Первинна організація Комуністичної партії України 

виконавчого комітету Монастирищенської районної Ради народних 

депутатів, смт Монастирище Монастирищенського району Черкаської 

області 
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1 оп., 40 спр., 1944-1962,1967-1982 рр. 

 

Опис 1 

40 спр., 1944-1962,1967-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

 

ф.П-1198 Первинна організація Комуністичної партії України 

Монастирищенського районного комітету Комуністичної партії України, 

смт. Монастирище Монастирищенського району Черкаської області 

1 оп., 37 спр., 1944-1962,1967-1982 рр. 

Опис 1 

37 спр., 1944-1962,1967-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1200 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. ХХ Партз’їзду, с. Залізнячка 

Катеринопільського району Черкаської області 

1 оп., 4 спр., 1956-1959 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1956-1959 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1204 Первинна організація Комуністичної партії України 

Монастирищенського районного управління сільського господарства, 

смт. Монастирище Монастирищенського району Черкаської області 

1 оп., 27 спр., 1946-1953,1967-1982 рр. 

 

Опис 1 

27 спр., 1946-1953,1967-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 
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ф.П-1208 Мокрокалигірський районний комітет Комуністичної партії 

України, с. Мокра Калигірка Мокрокалигірського району Черкаської 

області 

3 оп., 377 спр., 1936-1956 рр. 

 

Опис 1 

181 спр., 1936-1956 рр. 

 Протоколи: партійних конференцій та документи до них (1948,1956); 

пленумів райкому та документи до них; засідань бюро райкому та документи 

до них;  зборів районного партійного активу та документи до них; загальних 

районних партійних зборів. 

 Статистичні звіти про склад і рух районної партійної організації. 

 Документи (інформації, доповідні записки, листування, акти) з різних 

питань діяльності райкому та роботу відділів. 

 Витяги з протоколів засідань Секретаріату ЦК КПУ та бюро обкому 

партії по персональних справах комуністів. Листування, відкріпні талони про 

зняття з обліку комуністів (1939-1941). Листування з політичними відділами 

військових частин, партійними органами про наявність компрометуючих 

даних на окремих громадян (1950). 

 Списки погашених партійних документів на осіб, які вибули з членів 

партії (1946-1955). 

 Книги: обліку і видачі партійних квитків та кандидатських карток 

зразка 1936р. (1953-1956); реєстрації облікових карток членів та кандидатів в 

члени КПРС. 

Фінансові звіти (1946-1956). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1944-1956). 

 Листування: з партійними органами, політичними відділами військових 

частин, з’єднаннями та іншими організаціями про осіб, які проживали на 

тимчасово окупованій території (1951-1954). 

  

Опис 2 

141 спр., 1944-1956 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС.  

 

Опис 3 

55 спр., 1944-1956 рр. 

 Персональні справи. 

 

 

ф.П-1209 Первинна організація Комуністичної партії України 

Ярошівського цукрового комбінату, с. Ярошівка Катеринопільського 

району Черкаської області 

1 оп., 54 спр., 1944-1991 рр. 

 

Опис 1 
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54 спр., 1944-1991 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1210 Первинна організація Комуністичної партії України 

Мокрокалигірського відділення «Сільгосптехніка», с. Мокра Калигірка 

Катеринопільського району Черкаської області 

1 оп., 31 спр., 1944-1958,1963-1979 рр.  

 

Опис 1 

31 спр., 1944-1958,1963-1979 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1211 Первинна організація Комуністичної партії України 

Ярошівського бурякорадгоспу, с. Ярошівка Катеринопільського району 

Черкаської області 

1 оп., 15 спр., 1947-1959,1971-1976 рр. 

 

Опис 1 

15 спр., 1947-1959,1971-1976 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1212 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Більшовик», с. Мокра 

Калигірка Катеринопільського району Черкаської області 

1 оп., 46 спр., 1947-1988 рр.  

 

Опис 1 

46 спр., 1947-1988 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1213 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Жовтень», с. Кавунівка 

Шполянського району Черкаської області 
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1 оп., 10 спр., 1951-1960 рр. 

 

Опис 1 

10 спр., 1951-1960 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1214 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Калініна,  с. Ярославка 

Шполянського району Черкаської області 

1 оп., 37 спр., 1951-1982 рр. 

 

Опис 1 

37 спр., 1951-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1215 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Дружба», с. Антонівка 

Шполянського району Черкаської області 

1 оп., 37 спр., 1951-1982,1987-1988 рр. 

 

Опис 1 

37 спр., 1951-1982,1987-1988 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1216 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Дзержинського, с. 

Єлизаветка Катеринопільського району Черкаської області 

1 оп., 77 спр., 1946-1991 рр. 

 

Опис 1 

77 спр., 1946-1991 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 
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ф.П-1217 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Куйбишева, с. Вікнине 

Катеринопільського району Черкаської області 

1 оп., 63 спр., 1951-1988  рр. 

 

Опис 1 

63 спр., 1951-1988 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

ф.П-1218 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Шлях до комунізму», с. 

Ступичне Катеринопільського району Черкаської області 

1 оп., 36 спр., 1947-1982 рр. 

 

Опис 1 

36 спр., 1947-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1219 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Перше Травня», с. Киселівка 

Катеринопільського району Черкаської області 

1 оп., 29 спр., 1951-1962,1967-1982 рр. 

 

Опис 1 

29 спр., 1951-1962,1967-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1220 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Червоний Жовтень», с. Веселий 

Кут Шполянського району Черкаської області 

1 оп., 19 спр., 1951-1973 рр. 

 

Опис 1 

19 спр., 1951-1973 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 
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ф.П-1221 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «13-років Жовтня», с. Коротине 

Шполянського району Черкаської області 

1 оп., 9 спр., 1950-1958 рр. 

 

Опис 1 

9 спр., 1950-1958 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1222 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Авангард», с. Соболівка 

Шполянського району Черкаської області 

1 оп., 34 спр., 1951-1982 рр. 

 

Опис 1 

34 спр., 1951-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1223 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Шлях Ілліча», с. Суха 

Калигірка Катеринопільського району Черкаської області 

1 оп., 38 спр., 1946-1982 рр. 

 

Опис 1 

38 спр., 1946-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1224 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Шлях Леніна», с. Ярошівка 

Катеринопільського району Черкаської області 

1 оп., 8 спр., 1952-1960 рр. 

 

Опис 1 

8 спр., 1952-1960 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 
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ф.П-1235 Вільшанський районний комітет Комуністичної партії 

України, с. Вільшана Вільшанського району Черкаської області 

3 оп., 661 спр., 1936-1959 рр. 

 

Опис 1 

348 спр., 1936-1959 рр. 

 Директивні вказівки обкому партії. 

 Протоколи: партійних конференцій та документи до них 

(1948,1950,1952); пленумів райкому та документи до них; засідань бюро 

райкому та документи до них; звітно-виборних партійних зборів та 

документи до них; зборів районного партійного активу; загальних районних 

партійних зборів. 

 Розпорядження секретаря райкому партії про призначення та 

звільнення технічного персоналу (1953-1959). 

 Статистичні звіти про склад і рух районної партійної організації. 

 Документи (інформації, доповідні записки, листування, акти) з різних 

питань діяльності райкому та роботу відділів. 

 Витяги з протоколів Комітету партійного контролю при ЦК КПРС та 

бюро обкому партії по персональних справах комуністів. Довідки та 

характеристики на членів і кандидатів в члени КПРС. 

 Списки комуністів (1944,1945). 

 Списки погашених партійних документів на осіб, які вибули з членів 

партії (1946-1959). 

 Книги: обліку і видачі партійних квитків та кандидатських карток 

зразка 1936р. (1936-1953); зразка 1954р. (1954-1959); реєстрації облікових 

карток членів та кандидатів в члени КПРС. 

Партійні бюджети (1956-1959). Штатні розписи (1956-1959). Фінансові 

звіти (1944-1947,1952-1959). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1944-1959). 

 Листування: з партійними органами, політичними відділами військових 

частин, з’єднаннями та іншими організаціями про осіб, які проживали на 

тимчасово окупованій території (1944-1959). Довідки сільрад на комуністів, 

які загинули в період тимчасової окупації (1948). 

 Документи (накази, розпорядження, довідки та інші) фашистської 

адміністративної влади (1941-1943). Директиви обкому партії про порядок 

обліку збитків, нанесених фашистськими загарбниками і їх посібниками 

державним, кооперативним і господарським підприємствам, установам та 

організаціям (1943,1944). Довідки про збитки, нанесені району окупантами 

(1944). Довідки про кількість та списки жителів районів, вивезених до 

Німеччини (1942-1944). 

  

Опис 2 

225 спр., 1944-1959 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС.  
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Опис 3 

88 спр., 1944-1959 рр. 

 Персональні справи. 

 

 

ф.П-1236 Первинна організація Комуністичної партії України 

Вільшанського цукрового комбінату, смт. Вільшана Городищенського 

району Черкаської області 

1 оп., 116 спр., 1944-1991 рр. 

 

Опис 1 

116 спр., 1944-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1237 Первинна організація Комуністичної партії України 

Вільшанського районного відділення «Сільгосптехніка», смт Вільшана 

Городищенського району Черкаської області 

1 оп., 37 спр., 1944-1960,1965-1982 рр. 

 

Опис 1 

37 спр., 1944-1960,1965-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1238 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Більшовик», с. Товста Вільшанського району 

Київської області 

1 оп., 3 спр., 1947-1950 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1947-1950 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 
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ф.П-1239 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Жовтневої революції, с. 

Будище Звенигородського району Черкаської області 

1 оп., 21 спр., 1945-1962 рр. 

 

Опис 1 

21 спр., 1945-1962 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1240 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. 2-ої п’ятирічки, с. Моринці Вільшанського району 

Київської області 

1 оп., 5 спр., 1946-1950 рр. 

Опис 1 

5 спр., 1946-1950 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1241 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Горького, с. Журавка 

Городищенського району Черкаської області 

1 оп., 52 спр., 1946-1982 рр. 

 

Опис 1 

52 спр., 1946-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1242 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «12-річчя Жовтня», с. Сегединці Вільшанського району 

Київської області 

1 оп., 1 спр., 1950р. 

 

Опис 1 

1 спр., 1950р. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 



410 

 

ф.П-1243 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Прапор комунізму», с. 

Боровикове Звенигородського району Черкаської області 

1 оп., 36 спр., 1951-1982 рр. 

 

Опис 1 

36 спр., 1951-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1244 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Перше Травня», с. Петрики 

Городищенського району Черкаської області 

1 оп., 45 спр., 1951-1982 рр. 

 

 

Опис 1 

45 спр., 1951-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1245 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Комінтерн», с. Воронівка Вільшанського району 

Київської області 

1 оп., 5 спр., 1946-1950 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1946-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1246 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Комунар», с. Воронівка 

Вільшанського району Київської області 

1 оп., 9 спр., 1945-1950,1954-1956 рр. 

 

Опис 1 

9 спр., 1945-1950,1954-1956 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 
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ф.П-1247 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Комуніст», с. Топильна Вільшанського району 

Київської області 

1 оп., 5 спр., 1946-1950 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1946-1950 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1248 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Комсомолець», с. Топильна Вільшанського району 

Київської області 

1 оп., 2 спр., 1948-1949 рр. 

 

Опис 1 

2 спр., 1948-1949 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1249 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Заповіт Леніна», с. Топильна 

Шполянського району Черкаської області 
1 оп., 32 спр., 1951-1982 рр. 

 

Опис 1 

32 спр., 1951-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1250 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Вербівка Вільшанського району Київської 

області 

1 оп., 4 спр., 1947-1950 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1947-1950 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 
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ф.П-1251 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Росія», с. Вербівка 

Городищенського району Черкаської області 

1 оп., 45 спр., 1951-1982 рр. 

 

Опис 1 

45 спр., 1951-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1252 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Дружба», с. Пединівка 

Звенигородського району Черкаської області 

1 оп., 42 спр., 1944-1982 рр. 

 

Опис 1 

42 спр., 1944-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

 

ф.П-1253 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Нове життя», с. Боровикове Вільшанського району 

Київської області 

1 оп., 5 спр., 1946-1950 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1946-1950 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1254 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Маяк», с. Зелена Діброва 

Городищенського району Черкаської області 

1 оп., 43 спр., 1945-1982 рр. 

 

Опис 1 

43 спр., 1945-1982 рр. 
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 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1255 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Прапор комунізму», с. Журавка Вільшанського 

району Київської області 

1 оп., 2 спр., 1947-1948 рр. 

 

Опис 1 

2 спр., 1947-1948 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

ф.П-1256 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «15-річчя ВЛКСМ», с. Боровикове Вільшанського 

району Київської області 

1 оп., 4 спр., 1947-1950 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1947-1950 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1257 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. 17-го з’їзду ВКП (б), с. Вербівка Вільшанського 

району Київської області 

1 оп., 5 спр., 1946-1950 рр. 

 

 

Опис 1 

5 спр., 1946-1950 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1258 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Соціалістичний шлях», с. 

Вільшана Городищенського району Черкаської області 

1 оп., 12 спр., 1946-1950,1956-1962 рр. 

 

Опис 1 

12 спр., 1946-1950,1956-1962 рр. 
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 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1259 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Сталіна, с. Пединівка Вільшанського району 

Київської області 

1 оп., 4 спр., 1947-1950 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1947-1950 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1260 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Правда», смт. Вільшана 

Городищенського району Черкаської області 

1 оп., 80 спр., 1950-1988 рр. 

 

Опис 1 

80 спр., 1950-1988 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1261 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. 3-ої П’ятирічки, с. Гнилець 

Звенигородського району Черкаської області 

1 оп., 14 спр., 1945-1959 рр. 

 

Опис 1 

14 спр., 1945-1959 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1262 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Ударник», с. Шевченкове Вільшанського району 

Київської області 

1 оп., 4 спр., 1947-1950 рр. 
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Опис 1 

4 спр., 1947-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1263 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Щорса, с. Товста 

Городищенського району Черкаської області 

1 оп., 47 спр., 1951-1988 рр. 

 

Опис 1 

47 спр., 1951-1988 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1264 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу 

«Вільшанський», с. Воронівка Шполянського району Черкаської області 

1 оп., 16 спр., 1947-1962 рр. 

 

Опис 1 

16 спр., 1947-1962 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1265 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Червоний Жовтень», с. Товста Вільшанського району 

Київської області 

1 оп., 4 спр., 1946-1949 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1946-1949 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

ф.П-1266 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Червоний партизан», с. Шевченкове Вільшанського 

району Київської області 

1 оп., 5 спр., 1945,1946,1949 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1945,1946,1949 рр.  

 Директивні вказівки райкому партії. 
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 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1267 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Червоний шлях», с. Вільшана Вільшанського району 

Київської області 

1 оп., 5 спр., 1946-1950 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1946-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1268 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Колос», с. Вільшана 

Городищенського району Черкаської області 

1 оп., 11 спр., 1946-1950,1956-1962 рр. 

 

Опис 1 

11 спр., 1946-1950,1956-1962 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1269 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Батьківщина Шевченка», с. 

Моринці Звенигородського району Черкаської області 

1 оп., 75 спр., 1946-1988 рр. 

 

Опис 1 

75 спр., 1946-1988 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1270 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Шлях Леніна», с. Петрики Вільшанського району 

Київської області 

1 оп., 3 спр., 1946,1947,1950 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1946,1947,1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 
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ф.П-1271 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Шевченків край», с. 

Шевченкове Звенигородського району Черкаської області 

1 оп., 66 спр., 1951-1988 рр. 

 

Опис 1 

66 спр., 1951-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1273 Первинна організація Комуністичної партії України 

Шевченківського гідромеліоративного технікуму, с. Шевченкове 

Звенигородського району Черкаської області 

1 оп., 40 спр., 1947-1982 рр. 

 

Опис 1 

40 спр., 1947-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1284 Ротмистрівський районний комітет Комуністичної партії 

України, с. Ротмистрівка Ротмистрівського району Черкаської області 

3 оп., 403 спр., 1936-1941,1944-1957 рр. 

 

Опис 1 

234 спр., 1936-1941,1944-1957 рр. 

 Директивні вказівки обкому партії. 

 Протоколи: партійних конференцій та документи до них (1948-1950); 

пленумів райкому та документи до них; засідань бюро райкому та документи 

до них; звітно-виборних партійних зборів та документи до них; зборів 

районного партійного активу та документи до них; районних партійних 

зборів та документи до них. 

 Статистичні звіти про склад і рух районної партійної організації. 

 Документи (інформації, доповідні записки, листування, акти) з різних 

питань діяльності райкому та роботу відділів. 

 Витяги з протоколів бюро обкому партії по персональних справах 

комуністів, про накладання партійних стягнень. 

 Списки: комуністів районної парторганізації (1945); секретарів 

первинних парторганізацій (1950-1954). 

 Списки погашених партійних документів на осіб, які вибули з членів 

партії (1947,1950-1953). 
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 Книги: обліку і видачі партійних квитків та кандидатських карток 

зразка 1936р. (1936-1941,1944-1953); зразка 1954р. (1954-1956); реєстрації 

облікових карток членів та кандидатів в члени КПРС. 

Фінансові звіти (1950-1956). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1950-1956). 

 Витяги з протоколів бюро обкому партії про виключення з членів партії 

комуністів, які перебували на окупованій території (1946,1948). Листування з 

партійними органами, політичними відділами військових частин про осіб, які 

проживали на тимчасово окупованій території (1944-1956).  

  

Опис 2 
125 спр., 1944-1957 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС.  

 

Опис 3 

44 спр., 1946-1956 рр. 

 Персональні справи. 

 

 

ф.П-1286 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Більшовицько-заможний», с. Сердюківка 

Ротмистрівського району Київської області 

1 оп., 6 спр., 1945-1950 рр. 

 

Опис 1 

6 спр., 1945-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1287 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Будьонного, х. Червоний Ротмистрівського району 

Київської області 

1 оп., 1 спр., 1949р. 

 

Опис 1 

1 спр., 1949р.  

 Протоколи партійних зборів. 

 План роботи. 

 

 

ф.П-1288 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Заповіт Ілліча», с. 

Мельниківка Смілянського району Черкаської області 

1 оп., 13 спр., 1946-1958 рр. 
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Опис 1 

13 спр., 1946-1958 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1289 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Зоря комунізму», с. Ташлик 

Смілянського району Черкаської області 

1 оп., 65 спр., 1951-1982 рр. 

 

Опис 1 

65 спр., 1951-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1290 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Калініна, с. Сердюківка 

Смілянського району Черкаської області 

1 оп., 32 спр., 1951-1982 рр. 

 

Опис 1 

32 спр., 1951-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1291 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Пам'ять Леніна», с. Попівка 

Смілянського району Черкаської області 

1 оп., 56 спр., 1946-1982 рр. 

 

Опис 1 

56 спр., 1946-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 



420 

 

ф.П-1292 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Україна», смт. Ротмистрівка 

Смілянського району Черкаської області 

1 оп., 76 спр., 1948-1991 рр. 

 

Опис 1 

76 спр., 1948-1991 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 

 

ф.П-1293 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Нове життя», с. Носачів Ротмистрівського району 

Київської області 

1 оп., 1 спр., 1949р. 

 

Опис 1 

1 спр., 1949р. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1294 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Ворошилова, с. Санжариха 

Смілянського району Черкаської області 

1 оп., 33 спр., 1946-1958,1970-1982 рр. 

 

Опис 1 

33 спр., 1946-1958,1970-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1295 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Жданова, с. Ковалиха 

Смілянського району Черкаської області 

1 оп., 11 спр., 1948-1958 рр. 

 

Опис 1 

11 спр., 1948-1958 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 
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ф.П-1296 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Пролетар Жовтня», с. Ротмистрівка Ротмистрівського 

району Київської області 

1 оп., 4 спр., 1947-1950 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1947-1950 рр.  

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1297 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Правда», с. Куцівка 

Смілянського району Черкаської області 

1 оп., 46 спр., 1946-1982 рр. 

 

Опис 1 

46 спр., 1946-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1298 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Червоний колос», с. Ташлик Ротмистрівського району 

Київської області 

1 оп., 1 спр., 1950р. 

 

Опис 1 

1 спр. 1950р. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1299 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Червона Україна», с. Макіївка 

Смілянського району Черкаської області 

1 оп., 77 спр., 1946-1991 рр. 

 

Опис 1 

77 спр., 1946-1991 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 
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ф.П-1300 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «14-річчя Жовтня», с. Ташлик Ротмистрівського 

району Київської області 

1 оп., 4 спр., 1946-1950 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1946-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1301 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Червоний передовик», с. Куцівка Ротмистрівського 

району Київської області 

1 оп., 2 спр., 1946,1948 рр. 

 

Опис 1 

2 спр., 1946,1948 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1302 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Заповіт Ілліча», с. Носачів 

Смілянського району Черкаської області 

1 оп., 82 спр., 1945-1991 рр. 

 

Опис 1 

82 спр., 1945-1991 рр.  

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1303 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Самгородок 

Смілянського району Черкаської області 

1 оп., 34 спр., 1947-1950,1954-1958,1967-1982 рр. 

 

Опис 1 

34 спр., 1947-1950,1954-1958,1967-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 Плани роботи. 
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ф.П-1319 Смілянський районний комітет Комуністичної партії України, 

м. Сміла Черкаської області 

33 оп., 4413 спр., 1920-1941,1944-1957,1965-1991 рр. 

 

Опис 1 

366 спр., 1920-1941,1944-1957,1965-1969 рр. 

 Протоколи: партійних конференцій та документи до них; пленумів 

райкому та документи до них; засідань бюро райкому та документи до них;  

зборів районного партійного активу та партійно-господарського активу і 

документи до них; районних партійних зборів. 

Статистичні звіти про склад і рух районної партійної організації, склад 

та змінюваність кадрів. 

 Документи (інформації, доповідні записки, листування, акти) з різних 

питань діяльності райкому та роботу відділів. Опис архівних документів 

райкому партії (1920-1940). 

 Постанови Комітету партійного контролю при ЦК КПРС і Секретаріату 

ЦК КПУ, витяги з протоколів засідань Секретаріату ЦК КП (б)У та бюро 

обкому партії по персональних справах комуністів. 

 Списки первинних парторганізацій (1951-1953,1965-1969). 

Акти на знищення погашених партійних документів, списки погашених 

партійних документів. 

Книги: обліку партійних квитків та кандидатських карток зразка 1936р. 

(1936-1941,1944-1953); зразка 1954р. (1953-1957); реєстрації облікових 

карток членів і кандидатів в члени КПРС.  

Партійні бюджети райкому. Штатні розписи. Фінансові звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 Особові справи номенклатурних партійних працівників (1955-1969). 

 Листування з партійними органами, політичними відділами військових 

частин та іншими організаціями з питань соціального походження та 

діяльності громадян, які перебували на тимчасово окупованій території 

(1950-1956). 

  

Опис 2 

811 спр., 1943-1957, 1965-1969 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС.  

 

Опис 3 

608 спр., 1945-1957,1965-1969 рр. 

 Персональні справи. 

 

Опис 4 

146 спр., 1946-1970 рр. 

 Директивні вказівки вищих партійних органів (1970). 
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Протоколи: 31-ої районної партконференції та документи до нього 

(1970); пленумів райкому та документи до них (1970); засідань бюро райкому 

та документи до них (1970); зборів активу районної та міської парторганізації 

(1970); зборів партійно-господарського активу (1970). 

Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1970). 

 Інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, промисловості та сільського господарства (1970). 

 Постанови ЦК КПУ та обкому партії по персональних справах 

комуністів (1970). 

 Акти на знищення партійних документів осіб, що вибули з партії 

(1970). 

 Партійний бюджет (1970). Штатний розпис (1970). Річний фінансовий 

звіт (1970). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії (1970). 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1970). Персональні справи 

(1970). Особові справи номенклатурних партійних працівників та голів 

колгоспів.  

 

Опис 5 

171 спр., 1971р. 

Протоколи: пленумів райкому та документи до них; засідань бюро 

райкому та документи до них; зборів партійного активу районної 

парторганізації та документи до них. 

Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів. 

 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району. 

 Листування райкому партії з іншими партійними органами з питань 

перевірки компрометуючих даних на окремих громадян. 

 Акти на знищені партійні документи, списки погашених партійних 

документів на осіб, що вибули з партії. 

 Партійний бюджет. Штатний розпис. Річний фінансовий звіт. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

Особові справи номенклатурних партійних працівників.   

  

Опис 6 
159 спр., 1972р.  

Протоколи: пленумів райкому та документи до них; засідань бюро 

райкому та документи до них; зборів партійного активу районної 

парторганізації та районного партійно-господарського активу; районних 

зборів комуністів. 

Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів. 
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 Документи (плани роботи, доповідні записки, інформації та інші) про 

роботу відділів райкому партії. 

 Інформації, звіти райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району. 

 Витяг з протоколу засідання Секретаріату ЦК КПУ по персональній 

справі комуніста.  

 Акти на знищені партійні документи, списки погашених партійних 

документів на осіб, що вибули з партії. 

 Партійний бюджет. Штатний розпис. Річний фінансовий звіт. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

Особові справи номенклатурних партійних працівників.  

 

 

Опис 7 

160 спр., 1957-1973 рр.  

 Протоколи: 32-ої районної партконференції та документи до нього 

(1973); пленумів райкому та документи до них (1973); засідань бюро райкому 

та документи до них (1973); зборів активу районної парторганізації та 

документи до них (1973); зборів районного партійно-господарського активу 

(1973). 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1973). 

 Документи (плани роботи, довідки, інформації та інші) про роботу 

відділів райкому партії (1973). 

 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району, 

роботу адміністративних органів (1973). 

 Постанови КПК при ЦК КПРС та Секретаріату ЦК КПУ по 

персональній справі комуніста (1973). 

 Акти на знищені партійні документи, списки погашених партійних 

документів на осіб, що вибули з партії (1973). 

 Книги обліку і видачі партійних квитків та кандидатських карток: 

зразка 1954р. (1963-1973). 

 Партійний бюджет (1973). Штатний розпис (1973). Річний фінансовий 

звіт (1973). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки (1973). 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1973). Персональні справи 

(1973). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 8 

127 спр., 1944-1974 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1974); засідань 

бюро райкому та документи до них (1974); зборів активу районної 
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парторганізації та документи до них (1974); зборів партійно-господарського 

активу району (1974); районних зборів комуністів (1974). 

Розпорядження секретаря райкому партії про призначення та 

звільнення технічних працівників (1965-1974). 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1974). 

 Документи (протоколи, плани роботи, доповідні записки та інші) про 

роботу відділів райкому партії (1974). 

 Інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району та 

роботи адміністративних органів (1974). 

 Акти на знищені партійні документи, списки погашених партійних 

документів на осіб, що вибули з партії (1974). 

 Книги реєстрації облікових карток членів КПРС зразка 1954р. (1963-

1974).  

 Партійний бюджет (1974). Штатний розпис (1974). Річний фінансовий 

звіт (1974). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки (1974). 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1974). Персональні справи 

(1974). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 9 

74 спр., 1963-1977 рр. 

 Протоколи: 33-ої районної партконференції та документи до нього 

(1975); пленумів райкому та документи до них (1975-1977); засідань бюро 

райкому та документи до них (1975-1977); зборів активу районної 

парторганізації та документи до них (1975-1977); зборів партійно-

господарського активу (1975,1977); районних зборів комуністів (1975-1977). 

Розпорядження секретаря райкому партії при призначення та 

звільнення технічних працівників (1975,1976). 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1975). 

 Документи (протоколи, плани роботи, доповідні записки та інші) про 

роботу відділів райкому партії (1975-1977). 

 Довідки, інформації працівників райкому партії, секретарів первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро райкому з питань 

організаційно-партійної та ідеологічної роботи, стану та розвитку народного 

господарства району, роботу адміністративних органів (1975-1977). 

 Акти на знищені партійні документи, списки погашених партійних 

документів на осіб, що вибули з партії (1975). 

 Книга реєстрації облікових карток кандидатів в члени КПРС (1963-

1975). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки (1976,1977). 



427 

 

 

Опис 10 

313 спр., 1954-1977 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1974-1977). Персональні 

справи (1975-1977). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 11 

21 спр., 1978р. 

 Протоколи: 34-ої районної партконференції та документи до нього; 

пленумів райкому та документи до них; засідань бюро райкому та документи 

до них; зборів активу районної парторганізації; зборів партійно-

господарського активу. 

 Документи (протоколи, плани роботи, доповідні записки та інші) про 

роботу відділів райкому партії. 

 Довідки, інформації працівників райкому партії, секретарів первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро райкому з питань 

організаційно-партійної та ідеологічної роботи, промисловості та сільського 

господарства та з інших питань. 

  Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки. 

 

Опис 12 

96 спр., 1959-1978 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1978). Персональні справи 

(1977,1978). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 13 

24 спр., 1977-1979 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1979); засідань 

бюро райкому та документи до них (1979); зборів активу районної 

парторганізації та документи до них (1979); зборів партійно-господарського 

активу (1979). 

Розпорядження секретаря райкому партії про призначення та 

звільнення технічних працівників. 

 Документи (протоколи, плани роботи, доповідні записки та інші) 

відділів райкому партії (1979). 

 Довідки, інформації працівників райкому партії, секретарів первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро райкому з питань 

організаційно-партійної та ідеологічної роботи, стану та розвитку народного 

господарства району та з інших питань (1979). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки (1979). 

 

Опис 14 

96 спр., 1962-1979 рр. 
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 Особові справи по прийому в члени КПРС (1979). Персональні справи 

(1978,1979). Особові справи номенклатурних партійних працівників.   

 

Опис 15 

29 спр., 1973-1980 рр. 

 Протоколи: 35-ої районної партконференції та документи до нього 

(1980); пленумів райкому та документи до них (1980); засідань бюро райкому 

та документи до них (1980); зборів активу районної парторганізації та 

документи до них (1980); зборів партійно-господарського активу (1980). 

 Розпорядження секретаря райкому партії про призначення та 

звільнення технічних працівників (1980). 

 Документи (протоколи, плани роботи, доповідні записки та інші) 

відділів райкому партії (1980). 

 Довідки, інформації працівників райкому партії, секретарів первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро райкому з питань 

організаційно-партійної та ідеологічної роботи, стану та розвитку народного 

господарства району та з інших питань (1980). 

 Картки первинних парторганізацій. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки (1980). 

 

Опис 16 

81 спр., 1979-1980 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1980). Персональні справи. 

 

Опис 17 

24 спр., 1977-1981 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1981); засідань 

бюро райкому та документи до них (1981); зборів активу районної 

парторганізації (1981); зборів партійно-господарського активу (1981). 

Документи проведення семінарів секретарів первинних організацій, наради 

учителів (1981). 

 Розпорядження секретаря райкому партії про призначення та 

звільнення технічних працівників (1981). 

 Документи (протоколи, плани роботи, доповідні записки та інші) 

відділів райкому партії (1981). 

 Довідки, інформації членів бригад, комісій, секретарів первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро райкому з питань 

організаційно-партійної роботи, промисловості, сільського господарства та з 

інших питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки (1981). 

 

Опис 18 

106 спр., 1968-1981 рр. 
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 Особові справи по прийому в члени КПРС (1981). Персональні справи 

(1980,1981). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 19 

24 спр., 1982р. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них; засідань бюро 

райкому та документи до них. 

 Розпорядження секретаря райкому партії про призначення та 

звільнення технічних працівників. 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії. 

 Довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних парторганізацій 

про виконання постанов бюро райкому з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, промисловості та з інших питань.  

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки. 

 

Опис 20 

92 спр., 1946-1982 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1982). Персональні справи 

(1981,1982). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 21 

27 спр., 1983р. 

 Протоколи: 34-ої районної партконференції та документи до нього; 

пленумів райкому та документи до них; засідань бюро райкому та документи 

до них. 

 Розпорядження секретаря райкому партії про призначення та 

звільнення технічних працівників. 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії. 

 Довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних парторганізацій 

про виконання постанов бюро райкому з питань організаційно-партійної 

роботи, промисловості, будівництва та з інших питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки. 

 

Опис 22 

100 спр., 1961-1983 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1983). Персональні справи 

(1982,1983). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 23 

26 спр., 1984р. 
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Протоколи: пленумів райкому та документи до них; засідань бюро 

райкому та документи до них; зборів партійно-господарського активу; 

партійних зборів та засідань партійного бюро первинної парторганізації. 

Документи (плани, тематики, тексти доповідей та виступів і інші) про 

проведення науково-практичної конференції, днів пропагандиста, урочистих 

засідань. 

          Розпорядження секретаря райкому партії про призначення та 

звільнення технічних працівників. 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії. 

 Довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних парторганізацій 

про виконання постанов бюро райкому з питань організаційно-партійної 

роботи, промисловості, будівництва та з інших питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки. 

 

Опис 24 

84 спр., 1982-1984 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1984). Персональні справи 

(1983,1984). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 25 

32 спр., 1985р. 

 Протоколи: 37-ої районної партконференції та документи до нього; 

пленумів райкому та документи до них; засідань бюро райкому та документи 

до них; партійних зборів та засідань партійного бюро первинної 

парторганізації. Документи про проведення науково-практичних 

конференцій, урочистих зборів та зльотів. 

 Розпорядження секретаря райкому партії про призначення та 

звільнення технічних працівників. 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії. 

 Довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних парторганізацій 

про виконання постанов бюро райкому з питань організаційно-партійної 

роботи, пропаганди і агітації, сільськогосподарського виробництва. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки. 

 

Опис 26 

89 спр., 1965-1985 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1985). Персональні справи 

(1984,1985). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 27 

26 спр., 1986р. 
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 Протоколи: пленумів райкому та документи до них; засідань бюро 

райкому та документи до них; зборів партійно-господарського активу 

районної парторганізації та документи до них; партійних зборів та засідань 

партійного бюро первинної парторганізації. 

 Розпорядження секретаря райкому партії про призначення та 

звільнення технічних працівників. 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії. 

 Довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних парторганізацій 

про виконання постанов бюро райкому з питань організаційно-партійної 

роботи, пропаганди і агітації, сільського господарства. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки. 

 

Опис 28 

100 спр., 1959-1986 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1986). Персональні справи 

(1985,1986). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 29 

43 спр., 1986-1988 рр. 

 Протоколи: 38-ої районної партконференції (1988); пленумів райкому 

та документи до них (1987,1988); засідань бюро райкому та документи до них 

(1987,1988); зборів партійно-господарського активу районної парторганізації 

(1987); партійних зборів та засідань партійного бюро парторганізації 

(1987,1988).  

 Розпорядження секретаря райкому партії про призначення та 

звільнення технічних працівників (1987,1988). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії. 

 Доповідні записки, довідки, інформації членів бригад, комісій, 

первинних парторганізацій  про виконання постанов бюро райкому з питань 

організаційно-партійної та ідеологічної роботи, сільськогосподарського 

виробництва. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки (1987,1988). 

 

Опис 30 

86 спр., 1963-1987 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1987). Персональні справи 

(1986,1987). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 31 

81 спр., 1982-1988 рр. 



432 

 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1988). Персональні справи 

(1987,1988). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 32 

56 спр., 1973-1991 рр. 

 Протоколи: 39-ої районної партконференції (1990); пленумів райкому 

та документи до них (1989-1991); засідань бюро райкому та документи до 

них (1989-1991); зборів активу районної парторганізації (1989); зборів 

партійно-господарського активу районної парторганізації (1989,1990); 

партійних зборів та засідань партійного бюро первинної парторганізації 

(1989-1991). 

 Розпорядження секретаря райкому партії про призначення та 

звільнення технічних працівників (1989-1991). 

 Документи (протоколи, плани роботи, заходи та інші) про роботу 

відділів райкому партії (1989-1991). 

 Доповідні записки, довідки, інформації членів бригад, комісій, 

первинних парторганізацій  про виконання постанов бюро райкому з питань 

організаційно-партійної та ідеологічної роботи, сільського господарства 

(1989-1991). 

 Картки первинних парторганізацій (1981-1991). 

 Книги: обліку і видачі партійних квитків та кандидатських карток 

зразка 1973р.; реєстрації облікових карток членів та кандидатів в члени 

КПРС. Журнали реєстрації надходження партійних квитків та кандидатських 

карток членів і кандидатів в члени КПРС. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки (1989-1991). 

 

Опис 33 

135 спр., 1987-1991 рр. 

 Витяги з протоколів партійних зборів про виключення та вибуття з 

членів КПРС (1990,1991). 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1988-1990). Персональні 

справи. 

 

 

ф.П-1323 Первинна організація Комуністичної партії України 

Смілянського цукрового комбінату, м. Сміла Черкаської області 

1 оп., 63 спр., 1944-1991 рр. 

 

Опис 1 

63 спр., 1944-1991 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 
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ф.П-1327 Первинна організація Комуністичної партії України 

Смілянського заводу «Металіст», м. Сміла Черкаської області 

1 оп., 37 спр., 1948-1953,1965-1988 рр. 

 

Опис 1 

37 спр., 1948-1953,1965-1988 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1329 Первинна організація Комуністичної партії України 

Смілянського районного виробничого об’єднання по виробничо-

технічному забезпеченню сільського господарства, м. Сміла Черкаської 

області 

1 оп., 51 спр., 1944-1991 рр. 

 

Опис 1 

51 спр., 1944-1991 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1330 Первинна організація Комуністичної партії України 

відгодівельного радгоспу «Смілянський», с. Мале Старосілля 

Смілянського району Черкаської області 

1 оп., 37 спр., 1947-1982 рр. 

 

Опис 1 

37 спр., 1947-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1331 Первинна організація Комуністичної партії України 

Смілянського лісового заготівельного господарства, м. Сміла 

Черкаської області 

1 оп., 40 спр., 1944-1982 рр. 

 

Опис 1 

40 спр., 1944-1982 рр. 
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 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1332 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Будьонного, с. Гуляйгородок 

Смілянського району Черкаської області 

1 оп., 7 спр., 1950-1957 рр. 

Опис 1 

7 спр., 1950-1957 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1333 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Ватутіна, с. Хацьки 

Черкаського району Черкаської області 

1 оп., 33 спр., 1950-1982 рр. 

 

Опис 1 

33 спр., 1950-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1334 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Ворошилова, с. Балаклея 

Смілянського району Черкаської області 

1 оп., 10 спр., 1947-1957 рр. 

 

Опис 1 

10 спр., 1947-1957 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1335 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Друга п’ятирічка», с. Сунки Смілянського району 

Київської області 

1 оп., 5 спр., 1947-1950 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1947-1950 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 
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 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1336 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Родіна», с. Голов’ятине 

Смілянського району Черкаської області 

1 оп., 38 спр., 1946-1982 рр. 

 

 

Опис 1 

38 спр., 1946-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1337 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Ілліча, с. Теклине 

Смілянського району Черкаської області 

1 оп., 13 спр., 1945-1957 рр. 

 

Опис 1 

13 спр., 1945-1957 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1338 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Залевки 

Смілянського району Черкаської області 

1 оп., 10 спр., 1946-1958 рр. 

 

Опис 1 

10 спр., 1946-1958 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1339 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Крупської, с. Будки Смілянського району Київської 

області 

1 оп., 2 спр., 1948-1949 рр. 

 

Опис 1 

2 спр., 1948-1949 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 
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ф.П-1340 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Комінтерн», с. Хацьки Смілянського району 

Київської області 

1 оп., 5 спр., 1946-1950 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1946-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1341 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Сунки 

Смілянського району Черкаської області 

1 оп., 58 спр., 1947-1982 рр. 

 

Опис 1 

58 спр., 1947-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1342 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Молотова, с. Білозір’я Смілянського району 

Київської області 

1 оп., 1 спр., 1949р. 

 

Опис 1 

1 спр., 1949р. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1343 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Червона зірка», с. Мале 

Старосілля Смілянського району Черкаської області 

1 оп., 9 спр., 1952-1960 рр. 

 

Опис 1 

9 спр., 1952-1960 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 
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ф.П-1344 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Новий побут», с. Миколаївка 

Смілянського району Черкаської області 

1 оп., 13 спр., 1946-1958 рр. 

 

Опис 1 

13 спр., 1946-1958 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

ф.П-1345 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського науково-виробничого об’єднання «Еліта», с. Холоднянське 

Смілянського району Черкаської області 
1 оп., 103 спр., 1947-1991 рр. 

 

Опис 1 

103 спр., 1947-1991 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1346 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Політвідділу, с. Хацьки Смілянського району 

Київської області 

1 оп., 1 спр., 1949р. 

 

Опис 1 

1 спр., 1949р. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1347 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Пролетар», с. Білозір’я Смілянського району 

Київської області 

1 оп., 2 спр., 1947-1948 рр. 

 

Опис 1 

2 спр., 1947-1948 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 
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ф.П-1348 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Дружба», с. Балаклея 

Смілянського району Черкаської області 

1 оп., 67 спр., 1947-1950,1958-1991 рр. 

 

Опис 1 

67 спр., 1947-1950,1958-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1349 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. ХХІІ з’їзду КПРС, с. Білозір’я 

Черкаського району Черкаської області 

1 оп., 48 спр., 1947-1988 рр. 

 

Опис 1 

48 спр., 1947-1988 рр.  

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1350 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Серп і Молот», с. 

Костянтинівка Смілянського району Черкаської області 

1 оп., 66 спр., 1944-1991 рр. 

 

Опис 1 

66 спр., 1944-1991 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1351 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Горького, с. Велика 

Яблунівка Смілянського району Черкаської області 

1 оп., 44 спр., 1946-1982 рр. 

 

Опис 1 

44 спр., 1946-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 
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ф.П-1352 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Чкалова, с. Тернівка 

Смілянського району Черкаської області 

1 оп., 15 спр., 1946-1958 рр. 

 

Опис 1 

15 спр., 1946-1958 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

ф.П-1353 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Червона Армія», с. Дубіївка 

Черкаського району Черкаської області 

1 оп., 66 спр., 1945-1991 рр. 

 

Опис 1 

66 спр., 1945-1991 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро; загальних 

партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1354 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Червоний промінь», с. Мале Старосілля Смілянського 

району Київської області 

1 оп., 4 спр., 1949-1951 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1949-1951 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1355 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Червоний Жовтень», с. 

Плескачівка Смілянського району Черкаської області 

1 оп., 34 спр., 1949-1982 рр. 

 

Опис 1 

34 спр., 1949-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 
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ф.П-1356 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Шлях до нового життя», с. 

Чубівка Черкаського району Черкаської області 

1 оп., 11 спр., 1946-1957 рр. 

 

Опис 1 

11 спр., 1946-1957 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П -1357 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. ХХІ з’їзду КПРС, с. 

Березняки Смілянського району Черкаської області 

1 оп., 48 спр., 1949-1988 рр. 

 

Опис 1 

48 спр., 1949-1988 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 

 

ф.П-1366 Первинна організація Комуністичної партії України 

Балаклеївської середньої школи № 1, с. Балаклея Смілянського району 

Черкаської області 

1 оп., 52 спр., 1947-1990 рр. 

 

Опис 1 

52 спр., 1947-1990 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1371 Первинна організація Комуністичної партії України 

виконавчого комітету Смілянської районної Ради народних депутатів, м. 

Сміла Черкаської області 

1 оп., 47 спр., 1944-1990 рр. 

 

Опис 1 

47 спр., 1944-1990 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 
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ф.П-1372 Первинна організація Комуністичної партії України 

Смілянського районного комітету Комуністичної партії України, м. 

Сміла Черкаської області 

1 оп., 30 спр., 1945-1957,1963-1983 рр. 

 

Опис 1 

30 спр., 1945-1957,1963-1983 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1374 Первинна організація Комуністичної партії України 

Смілянського міськрайонного відділу внутрішніх справ, м. Сміла 

Черкаської області 

1 оп., 47 спр., 1944-1988 рр. 

 

Опис 1 

47 спр., 1944-1988 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1379 Тальнівський районний комітет Комуністичної партії України, 

м. Тальне Черкаської області 

33 оп., 6120 спр., 1936-1941,1944-1962,1965-1969 рр. 

 

Опис 1 

566 спр., 1936-1941,1944-1962,1965-1969 рр. 

Директивні вказівки обкому партії (1965,1966). 

 Протоколи: партійних конференцій та документи до них; пленумів 

райкому та документи до них; засідань бюро райкому та документи до них;  

зборів районного партійного активу та документи до них; загальних 

районних партійних зборів. 

 Розпорядження секретаря райкому партії про призначення та 

звільнення технічного та господарського персоналу райкому партії (1944-

1963).  

 Статистичні звіти про склад і рух районної партійної організації, про 

склад та змінюваність кадрів. 

 Документи (інформації, доповідні записки, листування, акти) з різних 

питань діяльності райкому та роботу відділів. 
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 Постанови Комітету партійного контролю при ЦК КПРС та бюро 

обкому партії про виключення з партії, накладення та зняття партійних 

стягнень. Витяги з протоколів засідань бюро райкому по персональних 

справах комуністів (1944). 

 Листування з політичними відділами військових частин, партійними 

органами інших районів з перевірки соціального походження та 

компрометуючих даних на окремих осіб (1956-1962,1965-1969). 

 Списки первинних парторганізацій (1965-1969). Картки первинних 

парторганізацій (1944-1969). 

Акти на знищення погашених партійних документів, списки погашених 

партійних документів. 

Книги: обліку партійних квитків та кандидатських карток зразка 1936р. 

(1936-1941,1944-1953); реєстрації облікових карток членів та кандидатів в 

члени партії (1944-1954). 

Партійні бюджети райкому (1966-1969). Штатні розписи (1965-1969). 

Кошториси витрат (1957-1962,1965). Фінансові звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 Листування з партійними органами, політичними відділами військових 

частин, з’єднаннями та іншими організаціями про осіб, які проживали на 

тимчасово окупованій території (1945-1955). 

   

Опис 2 

1472 спр., 1944-1962, 1965-1969 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС.  

 

Опис 3 

696 спр., 1944-1962,1965-1969 рр. 

 Персональні справи. 

 

Опис 4 

87 спр., 1944-1969 рр. 

 Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 5 

227 спр., 1970р. 

 Директивні вказівки вищих партійних органів. 

Протоколи: 20-ої районної партконференції та документи до нього; 

пленумів райкому та документи до них; засідань бюро райкому та документи 

до них; зборів районного партійного активу. 

Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів. 

Документи (заходи, інформації, довідки та інші) про роботу відділів 

райкому партії. 
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 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, промисловості та сільського господарства, роботи 

адміністративних органів. 

 Листування райкому партії з іншими партійними органами з питань 

перевірки компрометуючих даних на окремих громадян. 

 Список первинних парторганізацій. 

 Акти на знищені партійні документи осіб, що вибули з партії. 

 Партійний бюджет. Штатний розпис. Річний фінансовий звіт. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи.  

 

Опис 6 

203 спр., 1948-1971 рр. 

Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1971); засідань 

бюро райкому та документи до них (1971); зборів активу районної 

парторганізації (1971). 

Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1971). 

Документи (інформації, звіти, довідки) про роботу відділів райкому 

партії (1971). 

 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району, 

роботи адміністративних органів (1971). 

 Список первинних парторганізацій (1971). 

 Акти на знищені партійні документи осіб, що вибули з партії (1971). 

 Партійний бюджет (1971). Штатний розпис (1971). Річний фінансовий 

звіт (1971). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії (1971). 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1971). Персональні справи 

(1971). Особові справи номенклатурних партійних працівників.   

  

Опис 7 
178 спр., 1961-1972 рр.  

Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1972); засідань 

бюро райкому та документи до них (1972); зборів районного партійного 

активу (1972); зборів районного партійно-господарського активу та 

документи до них (1972). 

Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1972). 

 Документи (доповідні записки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1972). 

 Інформації, звіти райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району, 

роботи адміністративних органів (1972). 

 Список первинних парторганізацій (1972). 
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 Акти на знищення партійних документів на осіб, що вибули з партії 

(1972). 

 Партійний бюджет (1972). Штатний розпис (1972). Річний фінансовий 

звіт (1972). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії (1972). 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1972). Персональні справи 

(1972). Особові справи номенклатурних партійних працівників.  

 

Опис 8 

169 спр., 1954-1973 рр.  

 Протоколи: 21-ої районної партконференції та документи до нього 

(1973); пленумів райкому (1973); засідань бюро райкому та документи до них 

(1973); зборів активу районної парторганізації та документи до них (1973). 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1973). 

 Довідки, інформації організаційного відділу райкому партії (1973). 

 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району, 

роботу адміністративних органів (1973). 

 Список первинних парторганізацій (1973). 

 Акти на знищення партійних документів на осіб, що вибули з партії 

(1973). 

 Книги: обліку і видачі партійних квитків та кандидатських карток 

зразка 1954р. (1954-1962,1965-1973); реєстрації облікових карток членів та 

кандидатів в члени КПРС (1954-1963). 

 Партійний бюджет (1973). Штатний розпис (1973). Річний фінансовий 

звіт (1973). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії (1973). 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1973). Персональні справи 

(1973). Особові справи номенклатурних партійних працівників (1957-1973). 

 

Опис 9 

119 спр., 1965-1974 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1974); засідань бюро райкому та 

документи до них (1974); зборів районного партійного активу (1974); зборів 

партійно-господарського активу району (1974). 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1974). 

 Інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району та 

роботи адміністративних органів (1974). 

 Список первинних парторганізацій (1974). 

 Акти на знищення партійних документів на осіб, що вибули з партії 

(1974). 

 Книги реєстрації облікових карток членів і кандидатів в члени КПРС. 
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 Партійний бюджет (1974). Штатний розпис (1974). Річний фінансовий 

звіт (1974). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії (1974). 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1974). Персональні справи 

(1974). 

 

Опис 10 

74 спр., 1973-1977 рр. 

 Протоколи: 22-ої районної партконференції та документи до нього 

(1975); пленумів райкому (1975-1977); засідань бюро райкому та документи 

до них (1975-1977); зборів районного партійного активу (1975-1977); зборів 

партійно-господарського активу району (1975). 

Розпорядження секретаря райкому партії про прийом, звільнення та 

переміщення  працівників райкому (1975). 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1975). 

 Довідки, інформації працівників райкому партії, секретарів первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро райкому з питань 

організаційно-партійної та ідеологічної роботи, стану та розвитку народного 

господарства району, роботи адміністративних органів (1975-1977). 

 Список первинних парторганізацій (1975). Картки первинних 

парторганізацій. 

Акти на знищені партійні документи, списки погашених партійних 

документів на осіб, що вибули з партії (1975). 

 Партійний бюджет (1975). Штатний розпис (1975). Річний фінансовий 

звіт (1975). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії (1975-

1977). 

 

Опис 11 

331 спр., 1955-1977 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1975-1977). Персональні 

справи (1974-1977). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 12 

27 спр., 1978р. 

 Протоколи: 23-ої районної партконференції та документи до нього; 

пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до них; зборів 

активу районної парторганізації; зборів партійно-господарського активу 

району. 

  Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії. 

 

Опис 13 

127 спр., 1959-1978 рр. 
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 Особові справи по прийому в члени КПРС (1978). Персональні справи 

(1978). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 14 

14 спр., 1979р. 

 Протоколи: пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до 

них; зборів активу районної парторганізації. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та картки 

особових рахунків. 

 

Опис 15 

97 спр., 1979р. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи.  

 

Опис 16 

26 спр., 1976-1980 рр. 

 Протоколи: 24-ої районної партконференції та документи до нього 

(1980); пленумів райкому та документи до них (1980); засідань бюро райкому 

та документи до них (1980); зборів активу районної парторганізації (1980). 

 Розпорядження секретаря райкому партії. 

 Документи (плани роботи, навчань, довідки та інші) про роботу 

відділів райкому партії. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки (1980). 

 

Опис 17 

97 спр., 1979-1980 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 18 

25 спр., 1977-1981 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1981); засідань 

бюро райкому та документи до них (1981); зборів партійного активу районної 

парторганізації (1981).  

 Розпорядження секретаря райкому партії про прийом, звільнення та 

переміщення технічного і господарського персоналу (1981). 

 Документи (протоколи, плани роботи, довідки та інші) про роботу 

відділів райкому партії (1981). 

 Довідки, інформації працівників райкому, секретарів первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро райкому з питань 

організаційної  та масово-політичної роботи (1981). 

 Картки первинних парторганізацій. 

 Розрахунково-платіжні відомості на виплату зарплати працівникам 

райкому (1981). 
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Опис 19 

133 спр., 1970-1981 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1981). Персональні справи 

(1980,1981). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 20 

19 спр., 1979-1982 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1982); засідань бюро райкому та 

документи до них (1982).  

Розпорядження секретаря райкому партії про прийом, звільнення та 

переміщення технічного і господарського персоналу (1982). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1982). 

 Довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних парторганізацій 

про виконання постанов бюро райкому з питань організаційної та 

ідеологічної роботи.  

  Розрахунково-платіжні відомості на виплату зарплати працівникам 

райкому та особові рахунки (1982). 

 

Опис 21 

149 спр., 1965-1982 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1981,1982). Персональні 

справи (1981,1982). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 22 

22 спр., 1980-1983 рр. 

 Протоколи: 25-ої районної партконференції та документи до нього 

(1983); пленумів райкому (1983); засідань бюро райкому та документи до них 

(1983); партійних зборів та засідань партійного бюро первинної 

парторганізації (1983). Документи (плани, тематики, тексти доповідей та 

виступів і інші) про проведення нарад, семінарів, урочистих зустрічей (1983). 

 Розпорядження секретаря райкому партії про прийом, звільнення та 

переміщення технічного і господарського персоналу (1983). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1983). 

 Довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних парторганізацій 

про реалізацію постанов бюро райкому. 

  Розрахунково-платіжні відомості на виплату зарплати працівникам 

райкому та особові рахунки  (1983). 

 

Опис 23 

133 спр., 1963-1983 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1982,1983). Персональні 

справи (1981-1983). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 



448 

 

 

Опис 24 

25 спр., 1983-1984 рр. 

Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1984); засідань 

бюро райкому та документи до них (1984); партійних зборів та засідань 

партійного бюро первинної парторганізації (1984). Документи (плани, 

тематики, тексти доповідей та виступів і інші) про проведення нарад, 

семінарів, урочистих зустрічей (1984). 

          Розпорядження секретаря райкому партії про прийом, звільнення та 

переміщення технічного і господарського персоналу (1984). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії. 

 Довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних парторганізацій 

про виконання постанов бюро райкому з питань ідеологічної та масово-

політичної роботи, роботи промисловості та з інших питань (1984). 

 Картки первинних парторганізацій (1984). 

 Розрахунково-платіжні відомості на виплату зарплати працівникам 

райкому та особові рахунки (1984). 

 

Опис 25 

145 спр., 1961-1984 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1983,1984). Персональні 

справи (1981-1984). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 26 

24 спр., 1981-1985 рр. 

 Протоколи: 26-ої районної партконференції та документи до нього 

(1985); пленумів райкому та документи до них (1985); зборів партійно-

господарського активу районної парторганізації (1985); партійних зборів та 

засідань партійного бюро первинної парторганізації (1985). 

Розпорядження секретаря райкому партії про прийом, звільнення та 

переміщення технічного і господарського персоналу (1985). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1985). 

 Довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних парторганізацій 

про виконання постанов бюро райкому з питань організаційної роботи, 

пропаганди і агітації, сільськогосподарського виробництва. 

 Розрахунково-платіжні відомості на виплату зарплати працівникам 

райкому та особові рахунки (1985). 

 

Опис 27 

141 спр., 1959-1985 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1984,1985). Персональні 

справи (1984,1985). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 
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Опис 28 

24 спр., 1980-1986 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1986);  засідань 

бюро райкому та документи до них (1986); партійних зборів та засідань бюро 

первинної парторганізації (1986). 

 Розпорядження секретаря райкому партії про прийом, звільнення та 

переміщення технічного і господарського персоналу (1986). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1985,1986). 

 Довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних парторганізацій 

про виконання постанов бюро райкому з питань організаційно-партійної 

роботи, промисловості та з інших питань. 

 Розрахунково-платіжні відомості на виплату зарплати працівникам 

райкому та особові рахунки (1986). 

 

Опис 29 

133 спр., 1974-1986 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1985,1986). Персональні 

справи (1985,1986). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 30 

47 спр., 1981-1988 рр. 

 Протоколи: 27-ої районної партконференції та документи до нього 

(1988); пленумів райкому та документи до них (1987,1988); засідань бюро 

райкому та документи до них (1987,1988); зборів активу районної 

парторганізації (1987); партійних зборів та засідань партійного бюро 

парторганізації (1987,1988).  

 Розпорядження секретаря райкому партії про прийом, звільнення та 

переміщення технічного і господарського персоналу (1987,1988). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1985-1988). 

 Доповідні записки, довідки, інформації членів бригад, комісій, 

первинних парторганізацій  про виконання постанов бюро райкому з питань 

організаційно-партійної та ідеологічної роботи, сільськогосподарського 

виробництва та з інших питань. 

 Розрахунково-платіжні відомості на виплату зарплати працівникам 

райкому та особові рахунки (1987,1988). 

 

Опис 31 

276 спр., 1951-1988 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1986-1988). Персональні 

справи (1986-1988). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 32 

60 спр., 1973-1991 рр. 
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 Протоколи: 28-ої районної партконференції та документи до нього 

(1990); пленумів райкому та документи до них (1989-1991); засідань бюро 

райкому та документи до них (1989-1991); зборів партійного активу районної 

організації (1989); партійних зборів та засідань бюро первинної 

парторганізації (1989-1991). 

  Розпорядження секретаря райкому партії про прийом, звільнення та 

переміщення технічного і господарського персоналу (1989-1991). 

 Документи (протоколи, плани роботи, записки та інші) про роботу 

відділів райкому партії (1986-1990).  

 Доповідні записки, довідки, інформації членів бригад, комісій, 

первинних парторганізацій  про виконання постанов бюро райкому з  питань 

організаційно-партійної та ідеологічної роботи, покращення матеріально-

технічної бази правоохоронних органів, посилення боротьби з нетрудовими 

доходами, хабарництвом, спекуляцією та з інших питань (1984-1991). 

 Картки первинних парторганізацій (1985-1991). 

 Книги: обліку і видачі знаків «50-років перебування в КПРС» (1981-

1991); обліку і видачі партійних квитків та кандидатських карток зразка 

1973р.; реєстрації облікових карток членів та кандидатів в члени КПРС. 

Журнали реєстрації партійних квитків та кандидатських карток членів і 

кандидатів в члени КПРС. 

  Розрахунково-платіжні відомості на виплату зарплати працівникам 

райкому та особові рахунки (1989-1991). 

 

Опис 33 

254 спр., 1959-1991 рр. 

 Витяги з протоколів зборів первинних парторганізацій про виключення 

та вибуття з членів КПРС (1990,1991). 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1988-1990). Персональні 

справи (1988-1990).Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

 

ф.П-1381 Первинна організація Комуністичної партії України 

Тальнівського щебіночного заводу, м. Тальне Черкаської області 

1 оп., 70 спр., 1946-1990 рр. 

 

Опис 1 

70 спр., 1946-1990 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1382 Первинна організація Комуністичної партії України 

Майданецького цукрового комбінату, с. Майданецьке Тальнівського 

району Черкаської області 
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1 оп., 65 спр., 1945-1982 рр. 

 

Опис 1 

65 спр., 1945-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1384 Первинна організація Комуністичної партії України 

Тальнівського цукрового комбінату, м. Тальне Черкаської області 

1 оп., 98 спр., 1948-1988 рр. 

 

Опис 1 

98 спр., 1948-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 

 

ф.П-1388 Первинна організація Комуністичної партії України 

Тальнівського районного виробничого об’єднання по виробничо-

технічному забезпеченню сільського господарства, м. Тальне Черкаської 

області 

1 оп., 75 спр., 1945-1991 рр. 

 

Опис 1 

75 спр., 1945-1991 рр. 

 Директивні вказівки обкому та райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1389 Первинна організація Комуністичної партії України 

Зарічанського відділення «Сільгосптехніка», м. Тальне Черкаської 

області 

1 оп., 38 спр.,1945-1958,1965-1969 рр. 

 

Опис 1 

38 спр., 1945-1958,1965-1969 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1390 Первинна організація КП (б) України радгоспу «Степний», с. 

Романівка Тальнівського району Київської області 

1 оп., 2 спр., 1946-1947 рр. 
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Опис 1 

2 спр., 1946-1947 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1391 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Більшовик», с. Романівка 

Тальнівського району Черкаської області 

1 оп., 46 спр., 1949-1982 рр. 

 

 

Опис 1 

46 спр., 1949-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1392 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Будьонного, с. Зеленьків Тальнівського району 

Київської області 

1 оп., 4 спр., 1947-1950 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1947-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1393 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Постишева, с. Шаулиха 

Тальнівського району Черкаської області 

1 оп., 23 спр., 1951-1973 рр. 

 

Опис 1 

23 спр., 1951-1973 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1394 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Войкова, с. Майданецьке Тальнівського району 

Київської області 

1 оп., 2 спр., 1948-1949 рр. 

 

Опис 1 

2 спр., 1948-1949 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 



453 

 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1395 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Будівник комунізму», с. 

Білашки Тальнівського району Черкаської області 

1 оп., 35 спр., 1946-1977 рр. 

 

Опис 1 

35 спр., 1946-1977 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1396 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Радянська Україна», с. 

Глибочок Тальнівського району Черкаської області 

1 оп., 45 спр., 1945-1982 рр. 

 

Опис 1 

45 спр., 1945-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1397 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «9-е січня», с. Павлівка Перша Тальнівського району 

Київської області 

1 оп., 2 спр., 1946-1947 рр. 

 

Опис 1 

2 спр., 1946-1947 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1398 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Спільна нива», с. Червоне 

Тальнівського району Черкаської області 

1 оп., 2 спр., 1955-1956 рр. 

 

 

Опис 1 

2 спр., 1955-1956 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 
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ф.П-1399 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Зоря», с. Кобринова Гребля 

Тальнівського району Черкаської області 

1 оп., 28 спр., 1948-1973 рр. 

 

Опис 1 

28 спр., 1948-1973 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1400 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Жовтень», с. Довгеньке 

Тальнівського району Черкаської області 

1 оп., 11 спр., 1948-1958 рр. 

 

Опис 1 

11 спр., 1948-1958 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1401 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Жданова, с. Антонівка 

Тальнівського району Черкаської області 

1 оп., 7 спр., 1952-1958 рр. 

 

Опис 1 

7 спр., 1952-1958 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1402 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Зірка», с. Лащова Тальнівського району Київської 

області 

1 оп., 3 спр., 1948-1950 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1948-1950 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1403 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Здобуток Жовтня», м. Тальне 

Черкаської області 

1 оп., 61 спр., 1946-1988 рр. 



455 

 

 

Опис 1 

61 спр., 1946-1988 рр.  

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 

 

ф.П-1404 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Калініна, с. Папужинці 

Тальнівського району Черкаської області 

1 оп., 57 спр., 1946-1991 рр. 

 

Опис 1 

57 спр., 1946-1991 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 

 

ф.П-1405 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Павлівка Друга 

Тальнівського району Черкаської області 

1 оп., 10 спр., 1947-1956 рр. 

 

Опис 1 

10 спр., 1947-1956 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1406 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Котовського, с. Майданецьке Тальнівського району 

Київської області 

1 оп., 2 спр., 1949-1950 рр. 

 

Опис 1 

2 спр., 1949-1950 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1407 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Крупської, с. Шаулиха Тальнівського району 

Київської області 

1 оп., 2 спр., 1949-1950 рр. 

 

Опис 1 
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2 спр., 1949-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1408 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Куйбишева, с. Чеснопіль 

Уманського району Черкаської області 

1 оп., 15 спр., 1946-1962 рр. 

 

 

Опис 1 

15 спр., 1946-1962 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1409 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Енгельса, с. Майданецьке 

Тальнівського району Черкаської області 

1 оп., 48 спр., 1951-1982 рр. 

 

Опис 1 

48 спр., 1951-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 

 

ф.П-1410 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Лащова 

Тальнівського району Черкаської області 

1 оп., 60 спр., 1945-1988 рр. 

 

Опис 1 

60 спр., 1945-1988 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 

 

ф.П-1411 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Карла Маркса, с. Гуляйка 

Тальнівського району Черкаської області 

1 оп., 6 спр., 1953-1958 рр. 

 

Опис 1 

6 спр., 1953-1958 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 
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ф.П-1412 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Ленінського комсомолу, с. 

Веселий Кут Тальнівського району Черкаської області 

1 оп., 30 спр., 1946-1974 рр. 

 

Опис 1 

30 спр., 1946-1974 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1413 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «ОСО», с. Глибочок Тальнівського району Київської 

області 

1 оп., 4 спр., 1946-1949 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1946-1949 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1414 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Перемога», с. Шаулиха Тальнівського району 

Київської області 

1 оп., 2 спр., 1949-1950 рр. 

 

Опис 1 

2 спр., 1949-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1415 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Зеленьків Тальнівського району 

Київської області 

1 оп., 1 спр., 1948-1949 рр. 

 

Опис 1 

1 спр., 1948-1949 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 
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ф.П-1416 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Кобринове Тальнівського району 

Київської області 

1 оп., 2 спр., 1946-1947 рр. 

 

Опис 1 

2 спр., 1946-1947 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1417 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Корсунка 

Тальнівського району Черкаської області 

1 оп., 30 спр., 1945-1973 рр. 

 

 

Опис 1 

30 спр., 1945-1973 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1418 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Мічуріна, с. Онопріївка 

Тальнівського району Черкаської області 

1 оп., 80 спр., 1946-1991 рр. 

 

Опис 1 

80 спр., 1946-1991 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1419 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Перше травня», с. Гордашівка 

Тальнівського району Черкаської області 

1 оп., 23 спр., 1951-1973 рр. 
 

Опис 1 

23 спр., 1951-1973 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 
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ф.П-1420 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Перше травня», с. Мошурів Тальнівського району 

Київської області 

1 оп., 4 спр., 1946-1949 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1946-1949 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1421 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Росія», с. Зеленьків 

Тальнівського району Черкаської області 

1 оп., 58 спр., 1951-1991 рр. 

 

Опис 1 

58 спр., 1951-1991 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

ф.П-1422 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Заповіт Леніна», с. Заліське 

Тальнівського району Черкаської області 

1 оп., 51 спр., 1948-1982 рр. 

 

Опис 1 

51 спр., 1948-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1423 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Серп і Молот», с. Павлівка 

Перша Тальнівського району Черкаської області 

1 оп., 40 спр., 1947-1976 рр. 

 

Опис 1 

40 спр., 1947-1976 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 
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ф.П-1424 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Франка, с. Криві Коліна 

Тальнівського району Черкаської області 

1 оп., 30 спр., 1948-1979 рр. 

 

Опис 1 

30 спр., 1948-1979 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1425 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Чапаєва, с. Соколівочка 

Тальнівського району Черкаської області 

1 оп., 12 спр., 1947-1958 рр. 

 

Опис 1 

12 спр., 1947-1958 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1426 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Чкалова, м. Тальне 

Черкаської області 

1 оп., 67 спр., 1948-1990 рр. 

 

Опис 1 

67 спр., 1948-1990 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1427 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Поташ 

Тальнівського району Черкаської області 

1 оп., 42 спр., 1946-1982 рр. 

 

Опис 1 

42 спр., 1946-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 
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ф.П-1428 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Правда», с. Кобринове 

Тальнівського району Черкаської області 

1 оп., 54 спр., 1948-1982 рр. 

 

Опис 1 

54 спр., 1948-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1429 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Великий Жовтень», с. Мошурів 

Тальнівського району Черкаської області 

1 оп., 86 спр., 1946-1988 рр. 

 

Опис 1 

86 спр., 1946-1988 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1438 Первинна організація Комуністичної партії України 

Тальнівського будівельного технікуму, м. Тальне Черкаської області 

1 оп., 44 спр., 1946-1982 рр. 

 

Опис 1 

44 спр., 1946-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1439 Первинна організація Комуністичної партії України 

Тальнівської середньої школи № 1, м. Тальне Черкаської області 

1 оп., 38 спр., 1945-1982 рр. 

 

Опис 1 

38 спр., 1945-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1441 Первинна організація Комуністичної партії України 

Тальнівської районної лікарні, м. Тальне Черкаської області 

1 оп., 32 спр., 1951-1982 рр. 
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Опис 1 

32 спр., 1951-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1443 Первинна організація Комуністичної партії України 

Тальнівського комбінату хлібопродуктів, м. Тальне Черкаської області 

1 оп., 35 спр., 1946-1982 рр. 

 

 

Опис 1 

35 спр., 1946-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1444 Первинна організація Комуністичної партії України 

виконавчого комітету Тальнівської міської Ради народних депутатів, м. 

Тальне Черкаської області 

1 оп., 44 спр., 1945-1978 рр. 

 

Опис 1 

44 спр., 1945-1978 рр. 

 Директивні вказівки обкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1446 Первинна організація Комуністичної партії України 

виконавчого комітету Тальнівської районної Ради народних депутатів, 

м. Тальне Черкаської області 

1 оп., 71 спр., 1944-1991 рр. 

 

Опис 1 

71 спр., 1944-1991 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 
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ф.П-1447 Первинна організація Комуністичної партії України 

Тальнівського районного комітету Комуністичної партії України, м. 

Тальне Черкаської області 

1 оп., 41 спр., 1948-1982 рр. 

 

Опис 1 

41 спр., 1948-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1458 Уманський районний комітет Комуністичної партії України, м. 

Умань Черкаської області 

33 оп., 5858 спр., 1932,1944-1991 рр. 

 

Опис 1 

422 спр., 1932,1944-1957,1965-1969 рр. 

Директивні вказівки вищих партійних органів (1944-1946,1965). 

 Протоколи: партійних конференцій та документи до них; пленумів 

райкому та документи до них; засідань бюро райкому та документи до них;  

зборів районного партійного активу та документи до них; загальних 

районних партійних зборів. 

 Статистичні звіти про склад і рух районної партійної організації. 

 Документи (інформації, доповідні записки, листування, акти) з різних 

питань діяльності райкому та роботу відділів. 

 Постанови ЦК КПУ, обкому та парткомісій політвідділів військових 

частин та витяги з рішень Комітету партійного контролю при ЦК КПРС, 

Секретаріату ЦК КПУ та бюро обкому партії по персональних справах 

комуністів. 

 Списки: первинних парторганізацій (1967-1969); облікових карток 

членів та кандидатів в члени партії (1944). 

Акти на знищення погашених партійних документів, списки погашених 

партійних документів. 

Книги обліку партійних квитків та кандидатських карток: зразка 1936р. 

(1944-1953); зразка 1954р. (1953-1957). Книги реєстрації облікових карток 

членів та кандидатів в члени партії (1944-1953). 

Партійні бюджети райкому (1967-1969). Штатні розписи (1967-1969). 

Фінансові звіти (1951-1954,1967-1969). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 Листування: з обкомом партії про осіб, що перебували на окупованій 

території (1946,1947); з партійними органами, політичними відділами 

військових частин, з’єднаннями та іншими організаціями про осіб, які 

залишались на тимчасово окупованій території (1949-1957). 

   

Опис 2 
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1083 спр., 1944-1957, 1965-1969 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС.  

 

Опис 3 

591 спр., 1944-1957,1965-1969 рр. 

 Персональні справи. 

 

Опис 4 

17 спр., 1949-1970 рр. 

 Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 5 

220 спр., 1970р. 

 Директивні вказівки вищих партійних органів. 

Протоколи: 10-ої районної партконференції та документи до нього; 

пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до них; зборів 

партійного активу районної парторганізації. 

Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів. 

Плани роботи відділів райкому партії та документи про їх виконання. 

 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, промисловості та сільського господарства. 

 Список первинних парторганізацій. 

 Партійний бюджет. Річний фінансовий звіт. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи.  

 

Опис 6 

252 спр., 1971р. 

Протоколи: пленумів райкому та документи до них; засідань бюро 

райкому та документи до них; зборів партійного активу районної 

парторганізації. 

Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів. 

Плани роботи, доповідні записки відділу організаційно-партійної 

роботи.   

 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району, 

роботи адміністративних органів. 

 Витяги з протоколів засідань КПК при ЦК КПРС, постанови ЦК КПУ 

по персональних справах комуністів. 

 Акти на знищені партійні документи. 

 Партійний бюджет. Штатний розпис. Річний фінансовий звіт. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії. 
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 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

Особові справи номенклатурних партійних працівників.   

  

Опис 7 
255 спр., 1972р.  

Протоколи: пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до 

них; зборів партійного активу районної парторганізації. 

Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів. 

 Інформації, звіти райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району, 

роботи адміністративних органів. 

 Акти на знищені партійні документи. 

 Партійний бюджет. Штатний розпис. Річний фінансовий звіт. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

Особові справи номенклатурних партійних працівників.  

 

Опис 8 

240 спр., 1954-1974 рр.  

 Протоколи: 11-ої районної партконференції та документи до нього 

(1973); пленумів райкому та документи до них (1973); засідань бюро райкому 

та документи до них (1973); зборів партійного активу районної 

парторганізації (1973); зборів районного партійно-господарського активу 

(1973). 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1973). 

 Довідки, інформації організаційного відділу райкому партії (1973). 

 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району, 

роботу адміністративних органів (1973). 

 Акти на знищені партійні документи (1973). 

 Книги: обліку і видачі партійних квитків та кандидатських карток 

зразка 1954р. (1963-1973); реєстрації облікових карток членів КПРС (1954-

1957); реєстрації облікових карток членів КПРС зразка 1954р. (1963-1974);  

реєстрації облікових карток кандидатів в члени КПРС (1954-1957,1963-1973). 

 Партійний бюджет (1973). Річний фінансовий звіт (1973). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії (1973). 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1973). Персональні справи 

(1973). Особові справи номенклатурних партійних працівників (1973). 

 

Опис 9 

180 спр., 1965-1974 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1974); засідань бюро райкому та 

документи до них (1974); зборів районного партійного активу (1974). 
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 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1974). 

 Інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району та 

роботи адміністративних органів (1974). 

 Апеляції комуністів в КПК при ЦК КПРС, в ЦК КПУ та обком партії 

(1974). 

 Акти на знищені партійні документи (1974).  

 Партійний бюджет (1974). Річний фінансовий звіт (1974). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії (1974). 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1974). Персональні справи 

(1974). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

 

Опис 10 

54 спр., 1963-1977 рр. 

 Протоколи: 12-ої районної партконференції та документи до нього 

(1975); пленумів райкому та документи до них (1975-1977); засідань бюро 

райкому та документи до них (1975-1977); зборів активу районної 

парторганізації (1976,1977); зборів районного партійно-господарського 

активу та документи до них (1975). 

Накази секретаря райкому партії про призначення та звільнення 

технічних працівників (1963-1976). 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1975). 

 Довідки, інформації працівників райкому партії, секретарів первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро райкому з питань 

організаційно-партійної та ідеологічної роботи, стану та розвитку народного 

господарства району, роботу адміністративних органів (1975-1977). 

Акти на знищені партійні документи (1975). 

 Партійний бюджет (1975). Річний фінансовий звіт (1975). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки (1975-1977). 

 

Опис 11 

398 спр., 1946-1977 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1975-1977). Персональні 

справи (1970-1977). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 12 

18 спр., 1978р. 

 Протоколи: 13-ої районної партконференції та документи до нього; 

пленумів райкому та документи до них; засідань бюро райкому та документи 

до них; зборів активу районної парторганізації. 
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 Довідки, інформації працівників райкому партії, секретарів первинних 

парторганізацій, господарських керівників про виконання постанов бюро 

райкому з питань організаційно-партійної та ідеологічної роботи, 

промисловості та сільського господарства та з інших питань. 

  Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки. 

 

Опис 13 

130 спр., 1977-1978 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 14 

16 спр., 1979р. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них; засідань бюро 

райкому та документи до них; зборів активу районної парторганізації. 

 Плани роботи відділу пропаганди і агітації райкому партії. 

 Довідки, інформації працівників райкому партії, секретарів первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро райкому з питань 

організаційно-партійної та ідеологічної роботи, стану та розвитку народного 

господарства району та з інших питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки. 

 

Опис 15 

157 спр., 1978-1979 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи.   

 

Опис 16 

25 спр., 1980р. 

 Протоколи: 14-ої районної партконференції та документи до нього; 

пленумів райкому та документи до них; засідань бюро райкому та документи 

до них; зборів партійного активу районної парторганізації. 

 Документи (плани роботи, звіти, інформації та інші) про роботу 

відділів райкому партії. 

 Довідки, інформації працівників райкому партії, секретарів первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро райкому з питань 

організаційно-партійної та ідеологічної роботи, стану та розвитку народного 

господарства району та з інших питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та 

звільненим секретарям парторганізацій. Картки особових рахунків. 

 

Опис 17 

139 спр., 1978-1980 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1979,1980). Персональні 

справи. 
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Опис 18 

16 спр., 1981р. 

 Протоколи: пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до 

них; зборів партійного активу районної парторганізації. 

 Плани роботи відділів райкому партії. 

 Довідки, інформації членів бригад, комісій, секретарів первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро райкому з питань 

організаційно-партійної роботи, пропаганди та агітації. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та 

звільненим секретарям парторганізацій. 

 

Опис 19 

145 спр., 1978-1981 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1980,1981). Персональні 

справи (1980,1981). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 20 

18 спр., 1977-1982 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1982); засідань бюро райкому та 

документи до них (1982).  

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1982). 

 Довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних парторганізацій 

про виконання постанов бюро райкому з питань організаційно-партійної 

роботи, пропаганди та агітації та з інших питань. 

 Картки первинних парторганізацій (1977-1980).  

 Розрахунково-платіжні відомості та картки особових рахунків 

працівників райкому партії (1982). 

 

Опис 21 

146 спр., 1981,1982 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 22 

16 спр., 1983р. 

 Протоколи: 15-ої районної партконференції; пленумів райкому; 

засідань бюро райкому; партійних зборів та засідань партійного бюро 

первинної парторганізації. 

 Плани роботи відділів райкому партії. 

 Довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних парторганізацій 

про виконання постанов бюро райкому з питань організаційної роботи, 

пропаганди та агітації та з інших питань. 

 Розрахунково-платіжні відомості та картки особових рахунків 

працівників райкому партії. 
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Опис 23 

152 спр., 1982-1983 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 24 

15 спр., 1984р. 

Протоколи: пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до 

них; партійних зборів та засідань партійного бюро первинної парторганізації.  

 Плани роботи відділів райкому партії. 

 Довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних парторганізацій 

про виконання постанов бюро райкому з питань організаційної роботи, 

пропаганди та агітації та з інших питань. 

 Розрахунково-платіжні відомості та картки особових рахунків 

працівників райкому партії. 

 

Опис 25 

148 спр., 1977-1983 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1983,1984). Персональні 

справи (1983,1984). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 26 

19 спр., 1977-1986 рр. 

 Протоколи: 16-ої районної партконференції (1985); пленумів райкому 

та документи до них (1985); засідань бюро райкому та документи до них 

(1985); партійних зборів та засідань партійного бюро первинної 

парторганізації (1986). 

 Розпорядження секретаря райкому партії про призначення, звільнення 

та переміщення технічного і господарського персоналу райкому. 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1985). 

 Записки, довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро райкому з питань 

організаційно-партійної та ідеологічної роботи (1985). 

 Розрахунково-платіжні відомості та картки особових рахунків 

працівників райкому партії (1985). 

 

Опис 27 

160 спр., 1975-1985 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1984,1985). Персональні 

справи (1982-1985). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 28 
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16 спр., 1986-1987 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1986); засідань бюро райкому та 

документи до них (1986); партійних зборів та засідань партбюро райкому 

(1987). 

 Розпорядження секретаря райкому партії про призначення, звільнення 

та переміщення технічного і господарського персоналу райкому (1986). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1986). 

 Довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних парторганізацій 

про виконання постанов бюро райкому з питань організаційно-партійної 

роботи, промисловості та з інших питань. 

 Розрахунково-платіжні відомості та картки особових рахунків 

працівників райкому партії (1986). 

 

Опис 29 

178 спр., 1983-1986 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1985,1986). Персональні 

справи. 

 

Опис 30 

25 спр., 1986-1988 рр. 

 Протоколи: 17-ої районної партконференції (1988); пленумів райкому 

(1987,1988); засідань бюро райкому та документи до них (1987 ,1988);  

партійних зборів та засідань партійного бюро парторганізації (1988).  

 Розпорядження секретаря райкому партії про призначення, звільнення 

та переміщення технічного і господарського персоналу райкому (1987,1988). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1987). 

 Доповідні записки, довідки, інформації членів бригад, комісій, 

первинних парторганізацій  про виконання постанов бюро райкому з питань 

організаційно-партійної та ідеологічної роботи, сільськогосподарського 

виробництва та з інших питань. 

 Розрахунково-платіжні відомості та картки особових рахунків 

працівників райкому партії (1987,1988). 

 

Опис 31 

384 спр., 1975-1988 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1987,1988). Персональні 

справи (1987,1988). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 32 

32 спр., 1973-1991 рр. 

 Протоколи: 18-ої районної партконференції (1990); пленумів райкому  

(1989-1991); засідань бюро райкому (1989-1991); партійних зборів та засідань 

бюро первинної парторганізації (1989-1991). 
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 Розпорядження секретаря райкому партії про призначення, звільнення 

та переміщення технічного і господарського персоналу райкому (1989-1991). 

 Картки первинних парторганізацій (1981-1991). 

 Книги: обліку і видачі партійних квитків та кандидатських карток 

зразка 1973р.; реєстрації облікових карток членів та кандидатів в члени 

КПРС. 

 Відомості на виплату зарплати та картки особових рахунків 

працівників апарату райкому партії (1989-1991). 

 

Опис 33 

191 спр., 1989-1991 рр. 

 Витяги з протоколів первинних парторганізацій на осіб, які вибули з 

партії (1990,1991). 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

 

ф.П-1460 Первинна організація Комуністичної партії України 

Уманського плодоовочевого комбінату, м. Умань Черкаської області 

1 оп., 52 спр., 1947-1991 рр. 

 

Опис 1 

52 спр., 1947-1991 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1466 Первинна організація Комуністичної партії України 

Уманського районного виробничого об’єднання по виробничо-

технічному забезпеченню сільського господарства, м. Умань Черкаської 

області 

1 оп., 48 спр., 1944-1991 рр. 

 

Опис 1 

48 спр., 1944-1991 рр.  

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1467 Первинна організація Комуністичної партії України 

Уманського лісового заготівельного господарства, м. Умань Черкаської 

області 

1 оп., 39 спр., 1945-1982 рр. 

 

Опис 1 
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39 спр., 1945-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1468 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Горького, с. Пугачівка 

Уманського району Черкаської області 

1 оп., 14 спр., 1946-1959 рр. 

 

 

Опис 1 

14 спр., 1946-1959 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1469 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Кутузова, с. Старі Бабани 

Уманського району Черкаської області 

1 оп., 36 спр., 1946-1982 рр. 

 

Опис 1 

36 спр., 1946-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1470 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Кірова, м. Умань Київської 

області 

1 оп., 3 спр., 1951-1953 рр. 

 

 

Опис 1 

3 спр., 1951-1953 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1471 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Комінтерн», с. Кочубеївка 

Уманського району Черкаської області 

1 оп., 23 спр., 1946-1968 рр. 
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Опис 1 

23 спр., 1946-1968 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1472 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Колос», с. Яроватка Уманського району Київської 

області 

1 оп., 1 спр., 1950р. 

 

Опис 1 

1 спр., 1950р. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1473 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Кочержинці 

Уманського району Черкаської області 

1 оп., 29 спр., 1947-1975 рр. 

 

Опис 1 

29 спр., 1947-1975 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1474 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Пам’яті Леніна», с. 

Краснопілка Уманського району Черкаської області 

1 оп., 38 спр., 1945-1982 рр. 

 

Опис 1 

38 спр., 1945-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1475 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Ілліча, с. Гереженівка 

Уманського району Черкаської області 

1 оп., 39 спр., 1946-1982 рр. 

 

Опис 1 

39 спр., 1946-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 
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ф.П-1476 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Нове життя», с. Городецьке 

Уманського району Черкаської області 

1 оп., 16 спр., 1947-1962 рр. 

 

Опис 1 

16 спр., 1947-1962 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1477 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Дзержинського, с. Піковець 

Уманського району Черкаської області 

1 оп., 8 спр., 1948-1957 рр. 

 

Опис 1 

8 спр., 1948-1957 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1478 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Калініна, с. Паланка 

Уманського району Черкаської області 

1 оп., 31 спр., 1945-1975 рр. 

 

Опис 1 

31 спр., 1945-1975 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1479 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. ХХІІ з’їзду КПРС, с. 

Дмитрушки Уманського району Черкаської області 

1 оп., 46 спр., 1949-1991 рр. 

 

Опис 1 

46 спр., 1949-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 
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ф.П-1480 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Постишева, с. Берестовець 

Уманського району Черкаської області 

1 оп., 40 спр., 1945-1982 рр. 

 

Опис 1 

40 спр., 1945-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1481 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Котовського, с. Полянецьке 

Уманського району Черкаської області 

1 оп., 20 спр., 1944-1962 рр. 

 

Опис 1 

20 спр., 1944-1962 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1482 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Іванівка 

Уманського району Черкаської області 

1 оп., 52 спр., 1947-1991 рр. 

 

Опис 1 

52 спр., 1947-1991 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 

 

ф.П-1483 Первинна організація Комуністичної партії України учбового 

господарства «Родниківка», с. Родниківка Уманського району 

Черкаської області 

1 оп., 45 спр., 1945-1991 рр. 

 

Опис 1 

45 спр., 1945-1991 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 
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ф.П-1484 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Іскра», с. Собківка Уманського 

району Черкаської області 

1 оп., 38 спр., 1946-1982 рр. 

 

Опис 1 

38 спр., 1946-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1487 Первинна організація Комуністичної партії України елеватора, 

м. Умань Черкаської області 

1 оп., 37 спр., 1946-1982 рр. 

 

Опис 1 

37 спр., 1946-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1488 Первинна організація Комуністичної партії України 

виконавчого комітету Уманської районної Ради народних депутатів, м. 

Умань Черкаської області 

1 оп., 49 спр., 1944-1991 рр. 

 

Опис 1 

49 спр., 1944-1991 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1489 Первинна організація Комуністичної партії України 

Уманського районного комітету Комуністичної партії України, м. Умань 

Черкаської області 

1 оп., 32 спр., 1944-1957,1963-1982 рр. 

 

Опис 1 

32 спр., 1944-1957,1963-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 
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ф.П-1490 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Комунар», с. Кочержинці Уманського району 

Київської області 

1 оп., 4 спр., 1947-1950 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1947-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1498 Христинівський районний комітет Комуністичної партії 

України, м. Христинівка Черкаської області 

34 оп., 6266 спр., 1932-1991 рр. 

 

Опис 1 

673 спр., 1932-1969 рр. 

Директивні вказівки вищих партійних органів. 

 Протоколи: партійних конференцій та документи до них; пленумів 

райкому та документи до них; засідань бюро райкому та документи до них;  

зборів районного партійного активу; загальних районних партійних зборів. 

 Розпорядження секретаря райкому партії про прийом, звільнення 

технічного і господарського персоналу. 

 Статистичні звіти про склад і рух районної партійної організації, склад 

та змінюваність кадрів. 

 Документи (інформації, доповідні записки, листування, акти) з різних 

питань діяльності райкому та роботу відділів. 

 Витяги з протоколів засідань бюро та листування з партколегією 

обкому по персональних справах комуністів. Постанови КПК при ЦК КПРС і 

ЦК КПУ по апеляціях комуністів (1954-1958). Витяги з протоколів засідань 

бюро обкому про виключення з партії (1948). 

 Листування з партійними органами і політичними відділами військових 

частин з питань перевірки компрометуючих даних на окремих осіб (1960-

1968). 

 Списки секретарів первинних парторганізацій (1954-1962,1967,1969). 

Акти на знищення погашених партійних документів, списки погашених 

партійних документів. 

Книги: обліку партійних квитків та кандидатських карток зразка 1936р. 

(1936-1941,1944-1953); реєстрації облікових карток членів та кандидатів в 

члени партії (1936-1939,1944-1954). 

Партійні бюджети райкому (1950-1953,1967-1969). Штатні розписи 

(1965-1969). Фінансові звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 
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 Листування з партійними органами, політичними відділами військових 

частин, з’єднаннями та іншими організаціями про осіб, які проживали на 

окупованій території (1945-1959). 

   

Опис 2 

1737 спр., 1944-1969 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС.  

 

Опис 3 

767 спр., 1944-1969 рр. 

 Персональні справи. 

 

Опис 4 

141 спр., 1970р. 

Директивні вказівки вищих партійних органів. 

Протоколи: 22-ої районної партконференції та документи до нього; 

пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до них; зборів 

партійного активу районної парторганізації. 

Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів. 

 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, промисловості та сільського господарства, роботи 

адміністративних органів. 

 Списки первинних парторганізацій. 

Акти на знищення погашених партійних документів, списки погашених 

партійних документів. 

Партійний бюджет. Штатний розпис. Річний фінансовий звіт. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи.  

 

Опис 5 

48 спр., 1944-1970 рр. 

 Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 6 

143 спр., 1971р. 

Протоколи: пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до 

них; зборів партійного активу районної парторганізації. 

Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів. 

 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району. 

 Витяг з протоколу засідань Секретаріату ЦК КПУ по персональній 

справі комуніста. 

 Акти на знищені партійні документи. 
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 Партійний бюджет. Штатний розпис. Річний фінансовий звіт. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

Особові справи номенклатурних партійних працівників.   

  

Опис 7 
124 спр., 1972р.  

Протоколи: пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до 

них; зборів партійного активу районної парторганізації. 

Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів. 

 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району. 

 Витяг з протоколу засідань Секретаріату ЦК КПУ по персональній 

справі комуніста. 

 Акти на знищені партійні документи. 

 Партійний бюджет. Штатний розпис. Річний фінансовий звіт. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

Особові справи номенклатурних партійних працівників.   

 

Опис 8 

151 спр., 1947-1973 рр.  

 Протоколи: 23-ої районної партконференції та документи до нього 

(1973); пленумів райкому (1973); засідань бюро райкому та документи до них 

(1973); зборів партійного активу районної парторганізації (1973). 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1973). 

 Довідки, інформації промислово-транспортного відділу райкому партії 

(1973). 

 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району, 

роботи адміністративних органів (1973). 

 Постанови Секретаріату ЦК КПУ по персональних справах комуністів 

(1973). 

 Акти на знищені партійні документи (1973). 

 Книги: обліку і видачі партійних квитків та кандидатських карток 

зразка 1954р. (1953-1973); реєстрації облікових карток членів та кандидатів в 

члени КПРС (1954-1973). 

 Партійний бюджет (1973). Штатний розпис (1973). Річний фінансовий 

звіт (1973). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки (1973). 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1973). Персональні справи 

(1973). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 
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Опис 9 

120 спр., 1947-1974 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1974); засідань бюро райкому та 

документи до них (1974); зборів районного партійного активу (1974). 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1974). 

 Інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району та 

роботи адміністративних органів (1974). 

 Витяги з протоколів засідань КПК при ЦК КПРС по персональних 

справах комуністів (1974). 

 Акти на знищені партійні документи (1974).  

 Партійний бюджет (1974). Штатний розпис (1974). Річний фінансовий 

звіт (1974). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії (1974). 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1974). Персональні справи 

(1974). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 10 

43 спр., 1975-1977 рр. 

 Протоколи: 24-ої районної партконференції та документи до нього 

(1975); пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до них; 

зборів активу районної парторганізації; зборів районного партійно-

господарського активу (1975,1977). 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1975). 

 Довідки, інформації працівників райкому партії, секретарів первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро райкому з питань 

організаційно-партійної та ідеологічної роботи, стану та розвитку народного 

господарства району. 

 Апеляції ЦК КПУ (1975). 

Списки погашених партійних документів на осіб, що вибули з партії 

(1975). 

 Партійний бюджет (1975). Штатний розпис (1975). Річний фінансовий 

звіт (1975). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії. 

 

Опис 11 

271 спр., 1952-1977 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1974-1977). Персональні 

справи (1970-1977). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 12 

16 спр., 1978р. 
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 Протоколи: 25-ої районної партконференції та документи до нього; 

пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до них; зборів 

активу районної парторганізації; зборів партійно-господарського активу. 

 Довідки працівників райкому партії про виконання постанов бюро 

райкому з питань організаційно-партійної та ідеологічної роботи, 

промисловості та сільського господарства та з інших питань. 

  Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії. 

 

Опис 13 

95 спр., 1977-1978 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 14 

14 спр., 1979р. 

 Протоколи: пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до 

них. 

 Плани роботи відділів райкому партії. 

 Довідки працівників райкому партії про виконання постанов бюро 

райкому з питань організаційно-партійної та ідеологічної роботи, стану та 

розвитку народного господарства району та з інших питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки. 

 

Опис 15 

89 спр., 1970-1979 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1978,1979). Персональні 

справи (1978,1979). Особові справи номенклатурних партійних працівників.   

 

Опис 16 

17 спр., 1980р. 

 Протоколи: 26-ої районної партконференції та документи до нього; 

пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до них. 

 Плани роботи відділів райкому партії. 

 Довідки, інформації працівників райкому партії, секретарів первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро райкому з питань 

організаційно-партійної роботи. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та картки 

особових рахунків. 

 

Опис 17 

124 спр., 1975-1980 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1979,1980). Персональні 

справи (1979,1980). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 
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Опис 18 

17 спр., 1981р. 

 Протоколи: пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до 

них; зборів партійного активу районної парторганізації. 

 Документи (плани роботи, записки, довідки та інші) про роботу відділів 

райкому партії. 

 Довідки, інформації членів бригад, комісій, секретарів первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро райкому з питань 

організаційно-партійної та ідеологічної роботи, розвитку народного 

господарства району. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та картки 

особових рахунків. 

 

Опис 19 

133 спр., 1980-1981 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1981). Персональні справи. 

 

Опис 20 

17 спр., 1982р. 

 Протоколи: пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до 

них.  

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії. 

 Довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних парторганізацій 

про виконання постанов бюро райкому з питань організаційно-партійної 

роботи, пропаганди та агітації та з інших питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та картки 

особових рахунків. 

 

Опис 21 

148 спр., 1980-1982 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 22 

21 спр., 1983р. 

 Протоколи: 27-ої районної партконференції; пленумів райкому; 

засідань бюро райкому та документи до них; партійних зборів та засідань 

партійного бюро первинної парторганізації. 

 Документи (плани роботи, довідки, записки та інші) про роботу відділів 

райкому партії. 

 Довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних парторганізацій 

про виконання постанов бюро райкому з питань організаційної роботи, 

пропаганди та агітації та з інших питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та картки 

особових рахунків. 
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Опис 23 

143 спр., 1965-1983 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1982,1983). Персональні 

справи (1981-1983). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 24 

20 спр., 1984р. 

Протоколи: пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до 

них; партійних зборів та засідань партійного бюро первинної парторганізації.  

 Документи (плани роботи, записки, довідки та інші) про роботу відділів 

райкому партії. 

 Довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних парторганізацій 

про виконання постанов бюро райкому з питань організаційної роботи, 

пропаганди та агітації та з інших питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та картки 

особових рахунків. 

 

Опис 25 

132 спр., 1983-1984 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1984). Персональні справи. 

 

Опис 26 

28 спр., 1976-1985 рр. 

 Протоколи: 28-ої районної партконференції та документи до нього 

(1985); пленумів райкому (1985); засідань бюро райкому та документи до них 

(1985); партійних зборів та засідань партійного бюро первинної 

парторганізації (1985). 

 Розпорядження секретаря райкому партії про прийом та звільнення 

технічного персоналу райкому. 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1985). 

 Записки, довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро райкому з питань 

організаційно-партійної та ідеологічної роботи, розвитку народного 

господарства району (1983-1985). 

 Картки первинних парторганізацій (1985). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та картки 

особових рахунків (1985). 

 

Опис 27 

143 спр., 1985р. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 28 
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29 спр., 1986р. 

 Протоколи: пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до 

них; зборів партійно-господарського активу; партійних зборів та засідань 

партійного бюро первинної парторганізації. 

 Розпорядження секретаря райкому партії про прийом та звільнення 

технічного персоналу райкому. 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії. 

 Записки, довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро райкому з питань 

організаційно-партійної та ідеологічної роботи, розвитку народного 

господарства району. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та картки 

особових рахунків. 

 

Опис 29 

161 спр., 1976-1986 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1985,1986). Персональні 

справи (1985,1986). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 30 

48 спр., 1984-1988 рр. 

 Протоколи: 29-ої районної партконференції та документи до нього 

(1988); пленумів райкому та документи до них (1987,1988); засідань бюро 

райкому та документи до них (1987,1988); зборів партійно-господарського 

активу (1988); партійних зборів та засідань партійного бюро парторганізації 

(1987,1988).  

 Розпорядження секретаря райкому партії про прийом, звільнення та 

переміщення технічного персоналу райкому (1987,1988). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1987,1988). 

 Доповідні записки, довідки, інформації членів бригад, комісій, 

первинних парторганізацій  про виконання постанов бюро райкому з питань 

організаційно-партійної та ідеологічної роботи, сільськогосподарського 

виробництва та з інших питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та картки 

особових рахунків (1987,1988). 

 

Опис 31 

285 спр., 1982-1988 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (198-1988). Персональні 

справи (1985-1988). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 32 

66 спр., 1973-1991 рр. 
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 Протоколи: 30-ої районної партконференції (1990); пленумів райкому 

та документи до них (1989-1991); засідань бюро райкому та документи до 

них (1989-1991); партійних зборів первинної парторганізації (1989). 

 Розпорядження секретаря райкому партії про прийом, звільнення та 

переміщення технічного і господарського персоналу райкому (1989-1991). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1989-1991). 

 Доповідні записки, довідки, інформації членів бригад, комісій, 

первинних парторганізацій  про виконання постанов бюро райкому з питань 

організаційно-партійної та ідеологічної роботи, сільськогосподарського 

виробництва та з інших питань. 

 Картки первинних парторганізацій (1985-1991). 

 Книги: обліку і видачі партійних квитків та кандидатських карток 

зразка 1973р.; реєстрації облікових карток членів та кандидатів в члени 

КПРС. 

 Відомості на виплату зарплати та картки особових рахунків 

працівників апарату райкому партії (1989-1991). 

 

Опис 33 

276 спр., 1965-1991 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1989-1991). Персональні 

справи (1988-1990). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 34 

26 спр., 1969-1991 рр. 

 Статистичні звіти про склад районної парторганізації, плинність кадрів 

(1989-1991). 

 Документи (доповідні записки, довідки, інформації та інші) райкому 

партії про стан боротьби з нетрудовими доходами, злочинністю та 

правопорушеннями, недоліки у справі з надання пільг воїнам-

інтернаціоналістам та з інших питань (1987-1991). 

 Фінансові звіти райкому (1989-1991). Книга обліку грошових та 

матеріальних засобів райкому (1988-1991). Зведені звіти, відомості та довідки 

райкому про надходження та рух членських партійних внесків (1989-1991). 

 Журнали обліку: роботи з комуністами районної парторганізації (1971-

1990); печаток і штампів райкому (1969-1989). 

 

 

ф.П-1499 Первинна організація Комуністичної партії України 

Верхняцького цукрового заводу, смт. Верхнячка Христинівського 

району Черкаської області 

1 оп., 60 спр., 1944-1991 рр. 

 

Опис 1 

60 спр., 1944-1991 рр. 
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 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1501 Первинна організація Комуністичної партії України 

паровозного депо станції Христинівка, м. Христинівка Черкаської 

області 

1 оп., 52 спр., 1944-1991 рр. 

 

Опис 1 

52 спр., 1944-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1504 Первинна організація Комуністичної партії України 5-ї 

дистанції путі станції Христинівка, м. Христинівка Черкаської області 

1 оп., 35 спр., 1944-1955,1960-1982 рр. 

 

Опис 1 

35 спр., 1944-1955,1960-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1508 Первинна організація Комуністичної партії України хлібної 

бази № 86, м. Христинівка Черкаської області 

1 оп., 37 спр., 1946-1982 рр. 

 

Опис 1 

37 спр., 1946-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1510 Первинна організація Комуністичної партії України станції 

Христинівка, м. Христинівка Черкаської області 

1 оп., 39 спр., 1944-1982 рр. 

 

Опис 1 

39 спр., 1944-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1511 Первинна організація Комуністичної партії України вузлового 

партійного комітету станції Христинівка, м. Христинівка Черкаської 

області 
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1 оп., 61 спр., 1944-1958,1978-1991 рр. 

 

Опис 1 

61 спр., 1944-1958,1978-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1513 Первинна організація Комуністичної партії України вагонного 

депо станції Христинівка, м. Христинівка Черкаської області 

1 оп., 44 спр., 1944-1982 рр. 

 

Опис 1 

44 спр., 1944-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1517 Первинна організація Комуністичної партії України 

Христинівської середньої школи № 1, м. Христинівка Черкаської області 

1 оп., 35 спр., 1946-1982 рр. 

 

Опис 1 

35 спр., 1946-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

 

ф.П-1519 Первинна організація Комуністичної партії України 

Сичівської машинно-тракторної станції, с. Сичівка Христинівського 

району Черкаської області 

1 оп., 15 спр., 1944-1958 рр. 

 

Опис 1 

15 спр., 1944-1958 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1520 Первинна організація Комуністичної партії України 

Христинівського районного виробничого об’єднання по виробничо-

технічному забезпеченню сільського господарства, м. Христинівка 

Черкаської області 

1 оп., 43 спр., 1945-1985 рр. 
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Опис 1 

43 спр., 1945-1985 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1521 Первинна організація Комуністичної партії України 

Верхняцького елітно-насінневого радгоспу, смт. Верхнячка 

Христинівського району Черкаської області 

1 оп., 52 спр., 1946-1991 рр. 

 

Опис 1 

52 спр., 1946-1991 рр.  

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

ф.П-1522 Первинна організація Комуністичної партії України 

Верхняцької дослідно-селекційної станції, смт. Верхнячка 

Христинівського району Черкаської області 

1 оп., 65 спр., 1944-1990 рр. 

 

Опис 1 

65 спр., 1944-1990 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1523 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу 

«Ягубець», с. Ягубець Христинівського району Черкаської області 

1 оп., 46 спр., 1944-1991 рр. 

 

Опис 1 

46 спр., 1944-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1525 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Борці Жовтня», с. Ягубець 

Христинівського району Черкаської області 

1 оп., 5 спр., 1946-1955 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1946-1955 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 
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ф.П-1526 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Будьонного, с. Велика 

Севастянівка Христинівського району Черкаської області 

1 оп., 11 спр., 1947-1957 рр. 

 

Опис 1 

11 спр., 1947-1957 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1527 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Більшовик», с. Велика Севастянівка Христинівського 

району Київської області 

1 оп., 2 спр., 1948-1949 рр. 

 

Опис 1 

2 спр., 1948-1949 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1528 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Фрунзе, с. Вербувата 

Христинівського району Черкаської області 

1 оп., 9 спр., 1946-1958 рр. 

 

Опис 1 

9 спр., 1946-1958 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1529 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Дружба», с. Ботвинівка 

Христинівського району Черкаської області 

1 оп., 31 спр., 1950-1982 рр. 

 

Опис 1 

31 спр., 1950-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 
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ф.П-1530 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. 9-го січня, с. Чайківка Христинівського району 

Київської області 

1 оп., 5 спр., 1945-1949 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1945-1949 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1531 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Димитрова, с. Углуватка 

Христинівського району Черкаської області 

1 оп., 50 спр., 1949-1991 рр. 

 

Опис 1 

50 спр., 1949-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1532 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Колос», с. Шукайвода 

Христинівського району Черкаської області 

1 оп., 40 спр., 1950-1982 рр. 

 

Опис 1 

40 спр., 1950-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1533 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Заможне життя», с. Івангород Христинівського району 

Київської області 

1 оп., 3 спр., 1947-1949 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1947-1949 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 
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ф.П-1534 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Промінь Ілліча», с. Івангород 

Христинівського району Черкаської області 

1 оп., 55 спр., 1948-1990 рр. 

 

Опис 1 

55 спр., 1948-1990 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1535 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Пеніжкове 

Христинівського району Черкаської області 

1 оп., 15 спр., 1945-1960 рр. 

 

Опис 1 

15 спр., 1945-1960 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

 

ф.П-1536 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Калініна, м. Христинівка 

Черкаської області 

1 оп., 9 спр., 1950-1956,1961-1962 рр. 

 

Опис 1 

9 спр., 1950-1956,1961-1962 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1537 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Радянська Україна», с. 

Заячківка Христинівського району Черкаської області 

1 оп., 45 спр., 1945-1982 рр. 

 

Опис 1 

45 спр., 1945-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 
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ф.П-1538 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Україна», с. Мала 

Севастянівка Христинівського району Черкаської області 

1 оп., 43 спр., 1950-1991 рр. 

 

Опис 1 

43 спр., 1950-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1539 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Комінтерн», с. Розсішки 

Христинівського району Черкаської області 

1 оп., 53 спр., 1946-1991 рр. 

 

Опис 1 

53 спр., 1946-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1540 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Куйбишева, с. Івангород Христинівського району 

Київської області 

1 оп., 3 спр., 1947-1949 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1947-1949 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1541 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Сичівка 

Христинівського району Черкаської області 

1 оп., 6 спр., 1951-1956 рр. 

 

Опис 1 

6 спр., 1951-1956 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1542 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Ліщинівка 

Христинівського району Черкаської області 
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1 оп., 35 спр., 1948-1982 рр. 

 

Опис 1 

35 спр., 1948-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1543 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Ленінський шлях», с. Велика 

Севастянівка Христинівського району Черкаської області 

1 оп., 29 спр., 1947-1974 рр. 

 

Опис 1 

29 спр., 1947-1974 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

ф.П-1545 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Молотова, с. Голяківка 

Христинівського району Черкаської області 

1 оп., 10 спр., 1947-1958 рр. 

 

Опис 1 

10 спр., 1947-1958 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1546 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Дзержинського, с. Велика 

Севастянівка Христинівського району Черкаської області 

1 оп., 51 спр., 1947-1989 рр. 

 

Опис 1 

51 спр., 1947-1989 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1547 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Перше Травня», с. Ягубець 

Христинівського району Черкаської області 

1 оп., 7 спр., 1947-1954 рр. 

 

Опис 1 

7 спр., 1947-1954 рр. 
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 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1548 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. РККА, с. Велика Севастянівка Христинівського 

району Київської області 

1 оп., 2 спр., 1948-1949 рр. 

 

Опис 1 

2 спр., 1948-1949 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1549 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Свердлова, с. Босівка 

Христинівського району Черкаської області 

1 оп., 8 спр., 1950-1958 рр. 

 

Опис 1 

8 спр., 1950-1958 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

 

ф.П-1550 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Ватутіна, с. Багачівка 

Христинівського району Черкаської області 

1 оп., 9 спр., 1950-1959 рр. 

 

Опис 1 

9 спр., 1950-1959 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1551 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Росія», смт. Верхнячка 

Христинівського району Черкаської області 

1 оп., 70 спр., 1945-1991 рр. 

 

Опис 1 

70 спр., 1945-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 
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ф.П-1552 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Котовського, с. Орадівка 

Христинівського району Черкаської області 

1 оп., 39 спр., 1947-1982 рр. 

 

Опис 1 

39 спр., 1947-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1553 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Перемога», с. Шельпахівка 

Христинівського району Черкаської області 

1 оп., 50 спр., 1945-1982 рр. 

 

Опис 1 

50 спр., 1945-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1554 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Спільна праця», с. Велика Севастянівка 

Христинівського району Київської області 

1 оп., 4 спр., 1947-1950 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1947-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1555 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Чапаєва, с. Ухожа Христинівського району 

Київської області 

1 оп., 3 спр., 1948-1950 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1948-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 
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ф.П-1556 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Червона зірка», с. Талалаївка 

Христинівського району Черкаської області 

1 оп., 7 спр., 1950-1956 рр. 

 

Опис 1 

7 спр., 1950-1956 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1558 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Іскра», с. Сичівка 

Христинівського району Черкаської області 

1 оп., 55 спр., 1946-1950,1957-1990 рр. 

 

Опис 1 

55 спр., 1946-1950,1957-1990 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1559 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Притика Христинівського району 

Київської області 

1 оп., 4 спр., 1947-1950 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1947-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1569 Первинна організація Комуністичної партії України 

Христинівської районної спілки споживчих товариств, м. Христинівка 

Черкаської області 

1 оп., 34 спр., 1945-1977 рр. 

 

Опис 1 

34 спр., 1945-1977 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 
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ф.П-1572 Первинна організація Комуністичної партії України 

виконавчого комітету Христинівської районної Ради народних 

депутатів, м. Христинівка Черкаської області 

1 оп., 39 спр., 1944-1982 рр. 

 

Опис 1 

39 спр., 1944-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1577 Черкаський районний комітет Комуністичної партії України, 

м. Черкаси Черкаської області 

34 оп., 6889 спр., 1941-1991 рр. 

 

Опис 1 

601 спр., 1941-1969 рр. 

Директивні вказівки вищих партійних органів. 

 Протоколи: партійних конференцій та документи до них; пленумів 

райкому та документи до них; засідань бюро райкому та документи до них;  

зборів районного партійного активу; загальних районних партійних зборів. 

 Розпорядження секретаря райкому партії про прийом, звільнення 

технічного і господарського персоналу (1962). 

 Статистичні звіти про склад і рух районної партійної організації, склад 

та змінюваність кадрів. 

 Документи (інформації, доповідні записки, листування, акти) з різних 

питань діяльності райкому та роботу відділів. 

 Витяги з протоколів засідань вищих партійних органів по персональних 

справах комуністів (1951-1969). 

 Листування з партійними органами з питань перевірки окремих осіб 

(1965). 

 Списки: районних працівників, нагороджених орденами і медалями 

(1945); первинних парторганізацій (1965-1968). 

Акти на знищення погашених партійних документів, списки погашених 

партійних документів. 

Книги: обліку партійних квитків та кандидатських карток зразка 1936р. 

(1944-1954); реєстрації облікових карток членів та кандидатів в члени партії 

(1944-1954). 

Партійні бюджети райкому (1965-1969). Штатні розписи (1956-1969). 

Фінансові звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 Листування з партійними органами, політичними відділами військових 

частин, з’єднаннями та іншими організаціями про осіб, які перебували на 

окупованій території (1944-1962). Списки комуністів, які перебували на 

окупованій території (1944-1947). 
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 Документи (накази, радіограми, донесення та інші) про діяльність 

партизанських та підпільних груп, які діяли на території Черкаського району 

(1943-1946). 

   

Опис 2 

1359 спр., 1944-1969 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС.  

 

Опис 3 

1332 спр., 1944-1969 рр. 

 Персональні справи. 

 

Опис 4 

240 спр., 1944-1970 рр. 

 Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

 

 

Опис 5 

170 спр., 1970р. 

Директивні вказівки вищих партійних органів. 

Протоколи: 26-ої районної партконференції та документи до нього; 

пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до них; зборів 

партійного активу районної парторганізації. 

Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів. 

Документи (доповідні записки, довідки, інформації та інші) про роботу 

відділів райкому партії. 

 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, промисловості та сільського господарства, роботи 

адміністративних органів. 

 Витяги з протоколів засідань Секретаріату ЦК КПУ по персональній 

справі комуніста. 

 Списки первинних парторганізацій. 

Акти на знищення погашених партійних документів. 

Партійний бюджет. Штатний розпис. Річний фінансовий звіт. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи.  

 

Опис 6 

177 спр., 1971р. 

Протоколи: пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до 

них; зборів партійного та партійно-господарського активів районної 

парторганізації. 
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Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів. 

 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, промисловості та сільського господарства, роботи 

адміністративних органів. 

 Списки первинних парторганізацій. 

 Акти на знищені партійні документи. 

 Партійний бюджет. Штатний розпис. Річний фінансовий звіт. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

Особові справи номенклатурних партійних працівників.   

  

Опис 7 
194 спр., 1972р.  

Протоколи: пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до 

них; зборів партійного та партійно-господарського активів районної 

парторганізації. 

Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів. 

 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району, 

роботи адміністративних органів. 

 Постанова Секретаріату ЦК КПУ по персональній справі комуніста. 

 Списки первинних парторганізацій. 

 Акти на знищені партійні документи. 

 Партійний бюджет. Штатний розпис. Річний фінансовий звіт. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

Особові справи номенклатурних партійних працівників.   

 

Опис 8 

184 спр., 1953-1973 рр.  

 Протоколи: 27-ої районної партконференції та документи до нього 

(1973); пленумів райкому та документи до них (1973); засідань бюро райкому 

та документи до них (1973); зборів партійного активу районної 

парторганізації (1973). 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1973). 

 Документи (плани роботи, доповідні записки, інформації та інші) про 

роботу відділів райкому партії (1973). 

 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району, 

роботи адміністративних органів (1973). 

 Рішення КПК при ЦК КПРС, постанови Секретаріату ЦК КПУ по 

персональних справах комуністів (1973). 
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 Списки первинних парторганізацій (1973). 

 Акти на знищені партійні документи (1973). 

 Книги: обліку і видачі партійних квитків та кандидатських карток 

зразка 1954р.; реєстрації облікових карток членів та кандидатів в члени 

КПРС (1954-1963). 

 Партійний бюджет (1973). Штатний розпис (1973). Річний фінансовий 

звіт (1973). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії (1973). 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1973). Персональні справи 

(1973). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 9 

151 спр., 1965-1974 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1974); засідань 

бюро райкому та документи до них (1974); зборів активу районної 

парторганізації (1974). 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1974). 

 Інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району та 

роботи адміністративних органів (1974). 

 Списки первинних парторганізацій (1974). 

 Акти на знищені партійні документи (1974).  

 Книги реєстрації облікових карток: членів КПРС; кандидатів в члени 

КПРС (1974). 

 Партійний бюджет (1974). Штатний розпис (1974). Річний фінансовий 

звіт (1974). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії (1974). 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1974). Персональні справи 

(1974). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 10 

40 спр., 1963-1977 рр. 

 Протоколи: 28-ої районної партконференції та документи до нього 

(1975); пленумів райкому та документи до них (1975-1977); засідань бюро 

райкому та документи до них (1975-1977); зборів активу районної 

парторганізації та документи до них (1975-1977); зборів районного партійно-

господарського активу (1977). 

 Розпорядження секретаря райкому про прийом та звільнення технічних 

і господарських працівників райкому. 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1975). 

 Витяги з протоколів засідань КПК при ЦК КПРС, постанов ЦК КПУ по 

персональних справах комуністів (1975). 
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 Партійний бюджет (1975). Штатний розпис (1975). Річний фінансовий 

звіт (1975). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки (1975-1977). 

 

Опис 11 

391 спр., 1965-1977 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1974-1977). Персональні 

справи (1974-1977). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 12 

15 спр., 1977-1979 рр. 

 Протоколи: 29-ої районної партконференції та документи до нього 

(1978); пленумів райкому (1978); засідань бюро райкому та документи до них 

(1978); зборів активу районної парторганізації (1978). 

 Документи (плани роботи, інформації, довідки) організаційного відділу 

райкому (1978). 

 Довідки працівників райкому партії про виконання постанов бюро 

райкому з питань організаційно-партійної та ідеологічної роботи, 

промисловості та сільського господарства та з інших питань. 

  Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки (1978). 

 

Опис 13 

121 спр., 1974-1978 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1978). Персональні справи 

(1976-1978). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 14 

12 спр., 1979р. 

 Протоколи: пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до 

них. 

 Плани роботи відділів райкому партії. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки. 

 

Опис 15 

107 спр., 1978-1979 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

Особові справи номенклатурних партійних працівників.   

 

Опис 16 

16 спр., 1980р. 
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 Протоколи: 30-ої районної партконференції та документи до нього; 

пленумів райкому та документи до них; засідань бюро райкому та документи 

до них; зборів активу районної парторганізації. 

 Довідки, інформації працівників райкому партії, секретарів первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро райкому з питань 

організаційно-партійної роботи. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії. 

 

Опис 17 

144 спр., 1979-1980 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 18 

15 спр., 1978-1981 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1981); засідань бюро райкому та 

документи до них (1981); зборів партійного активу районної парторганізації 

(1981). 

 Розпорядження секретаря райкому партії про прийом та звільнення 

технічних працівників. 

 Документи (плани роботи, записки, довідки та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1981). 

 Довідки, інформації членів бригад, комісій, секретарів первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро райкому з питань 

організаційно-партійної та ідеологічної роботи. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії. 

 

Опис 19 

147 спр., 1976-1981 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1980,1981). Персональні 

справи (1980,1981). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 20 

18 спр., 1965-1982 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1982); засідань 

бюро райкому та документи до них (1982). 

 Розпорядження секретаря райкому партії про прийом та звільнення 

технічних працівників (1982).  

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1982). 

 Довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних парторганізацій 

про виконання постанов бюро райкому з питань організаційно-партійної 

роботи, пропаганди та агітації. 

 Картки первинних парторганізацій. 

 

Опис 21 
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148 спр., 1960-1982 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1981,1982). Персональні 

справи (1981,1982). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 22 

19 спр., 1979-1983 рр. 

 Протоколи: 31-ої районної партконференції та документи до нього 

(1983); пленумів райкому та документи до них (1983); засідань бюро райкому 

та документи до них (1983); партійних зборів та засідань партійного бюро 

первинної парторганізації (1983). 

 Розпорядження секретаря райкому партії про прийом та звільнення 

технічних працівників (1983). 

 Документи (плани роботи, довідки, записки та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1982,1983). 

 Довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних парторганізацій 

про виконання постанов бюро райкому з питань організаційної та масово-

політичної роботи, сільськогосподарського виробництва (1982,1983). 

 Картки первинної парторганізації. 

Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та картки 

особових рахунків (1983). 

 

Опис 23 

112 спр., 1979-1983 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1982,1983). Персональні 

справи (1982,1983). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 24 

17 спр., 1976-1984 рр. 

Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1984); засідань 

бюро райкому та документи до них (1984); партійних зборів та засідань 

партійного бюро первинної парторганізації (1984). 

Розпорядження секретаря райкому партії про прийом та звільнення 

технічних працівників (1984). 

 Документи (плани роботи, записки, довідки та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1983,1984). 

 Картки первинної парторганізації. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та картки 

особових рахунків (1984). 

 

Опис 25 

130 спр., 1983-1984 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 26 

19 спр., 1982-1985 рр. 
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 Протоколи: 32-ої районної партконференції та документи до нього 

(1985); пленумів райкому та документи до них (1985); засідань бюро райкому 

та документи до них (1985); партійних зборів та засідань партійного бюро 

первинної парторганізації (1985). 

 Розпорядження секретаря райкому партії про прийом та звільнення 

технічного персоналу райкому (1985). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1984,1985). 

 Записки, довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро райкому з питань 

організаційно-партійної та ідеологічної роботи, сільськогосподарського 

виробництва. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та картки 

особових рахунків (1985). 

 

Опис 27 

162 спр., 1965-1985 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1984,1985). Персональні 

справи (1983-1985). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 28 

13 спр., 1981-1986 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1986); засідань бюро райкому та 

документи до них (1986); партійних зборів та засідань партійного бюро 

первинної парторганізації (1986). 

 Розпорядження секретаря райкому партії про прийом та звільнення 

технічного персоналу райкому (1986). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1985,1986). 

 Записки, довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро райкому з питань 

організаційно-партійної та ідеологічної роботи, розвитку народного 

господарства району та з інших питань. 

 Картки первинних парторганізацій. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та картки 

особових рахунків (1986). 

 

Опис 29 

173 спр., 1980-1986 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1985,1986). Персональні 

справи (1985,1986). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 30 

33 спр., 1983-1988 рр. 
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 Протоколи: 33-ої районної партконференції та документи до нього 

(1988); пленумів райкому та документи до них (1987,1988); засідань бюро 

райкому та документи до них (1987,1988); партійних зборів та засідань 

партійного бюро парторганізації (1987,1988).  

 Розпорядження секретаря райкому партії про прийом та звільнення 

технічного персоналу райкому (1987,1988). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1987,1988). 

 Доповідні записки, довідки, інформації членів бригад, комісій, 

первинних парторганізацій  про виконання постанов бюро райкому з питань 

організаційно-партійної та ідеологічної роботи, сільськогосподарського 

виробництва (1985-1988). 

 Картки первинних парторганізацій. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та картки 

особових рахунків (1987,1988). 

 

Опис 31 

279 спр., 1969-1988 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1987,1988). Персональні 

справи (1986-1988). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 32 

46 спр., 1973-1991 рр. 

 Протоколи: 34-ої районної партконференції та документи до нього 

(1990); пленумів райкому та документи до них (1989-1991); засідань бюро 

райкому та документи до них (1989-1991); партійних зборів первинної 

парторганізації (1989,1990). 

 Розпорядження секретаря райкому партії про прийом та звільнення 

технічного персоналу райкому (1989-1991). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1989,1990). 

 Доповідні записки, довідки, інформації членів бригад, комісій, 

первинних парторганізацій  про виконання постанов бюро райкому з питань 

організаційної та ідеологічної роботи (1985-1991). 

 Картки первинних парторганізацій (1985-1991). 

 Книги: обліку та видачі знаків «50-років перебування в КПРС» (1982-

1991); обліку і видачі партійних квитків та кандидатських карток зразка 

1973р.; реєстрації облікових карток членів та кандидатів в члени КПРС. 

 Відомості на виплату зарплати та картки особових рахунків 

працівників апарату райкому партії (1989-1991). 

 

Опис 33 

278 спр., 1988-1991 рр. 
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 Витяги з протоколів партійних зборів первинних парторганізацій про 

виключення з членів КПРС, припинення членства в КПРС та заяви 

комуністів про добровільний вихід з партії (1990,1991). 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1988-1990). Персональні 

справи (1988-1990).  

 

Опис 34 

26 спр., 1986-1991 рр. 

 Статистичні звіти про склад районної парторганізації (1989,1990). 

 Зведення райвідділу статистики про виробництво, переробку та 

використання зерна, збирання врожаю сільськогосподарських культур. 

Довідки, аналізи райвідділу внутрішніх справ та суду про стан боротьби зі 

злочинністю, правопорушеннями, стан протипожежного захисту в 

господарствах району (1988-1991). Доповідні записки райфінвідділу про 

фінансовий стан промислових підприємств та фінансово-господарську 

діяльність колгоспів (1989). 

 Стаття головної редакції Української радянської енциклопедії про 

Черкаський район (1991). Список населених пунктів району із зазначенням 

чисельності населення (1989). 

 Штатні розписи та кошториси видатків райкому (1989,1991). Фінансові 

звіти райкому (1989-1991). Книга обліку грошових та матеріальних засобів 

райкому (1989-1991). Зведені звіти райкому про надходження та рух 

членських партійних внесків (1989-1991). 

 

 

ф.П-1578 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського молокозаводу, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 53 спр., 1946-1988 рр. 

 

Опис 1 

53 спр., 1946-1988 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Акти ревізійної комісії. Відомості по сплаті членських партійних 

внесків. 

 

ф.П-1579 Первинна організація Комуністичної партії України 

Ірдинського торфопідприємства, смт. Ірдинь Черкаського району 

Черкаської області 

1 оп., 43 спр., 1944-1987  рр. 

 

Опис 1 

43 спр., 1944-1987 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 
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 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1585 Первинна організація Комуністичної партії України 

Мошенського відділення «Сільгосптехніка», с. Мошни Черкаського 

району Черкаської області 

1 оп., 34 спр., 1945-1958,1963-1982 рр. 

 

Опис 1 

34 спр., 1945-1958,1963-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1586 Первинна організація Комуністичної партії України  

Черкаського районного виробничого об’єднання по виробничо-

технічному забезпеченню сільського господарства, м. Черкаси 

Черкаської області 

1 оп., 59 спр., 1944-1991 рр. 

Опис 1 
59 спр., 1944-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1595 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу 

«Укрсадвинтрест», м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 12 спр., 1945-1955,1962 рр. 

 

Опис 1 

12 спр., 1945-1955,1962 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Акти ревізійної комісії. Відомості по сплаті членських партійних 

внесків. 

 

ф.П-1596 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу 

«Укрконсервтрест», м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 12 спр., 1944-1955 рр. 

 

Опис 1 

12 спр., 1944-1955 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 
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 Відомості по сплаті членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1597 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Більшовик», с. Свидівок 

Черкаського району Черкаської області 

1 оп., 15 спр., 1945-1959 рр. 

 

Опис 1 

15 спр., 1945-1959 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1598 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. ВКП (б), с. Руська Поляна Черкаського району 

Київської області 

1 оп., 6 спр., 1945-1950 рр. 

 

Опис 1 

6 спр., 1945-1950 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1599 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. 50-річчя Жовтня, с. 

Степанки Черкаського району Черкаської області 

1 оп., 48 спр., 1950-1989 рр. 

 

Опис 1 

48 спр., 1950-1989 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 

 

ф.П-1600 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Дніпро», с. Леськи 

Черкаського району Черкаської області 

1 оп., 53 спр., 1951-1991 рр. 

 

Опис 1 

53 спр., 1951-1991 рр.  

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро; засідань 

партійного комітету. 
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ф.П-1601 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «8 Березня», с. Білозір’я Черкаського району Київської 

області 

1 оп., 4 спр., 1947-1950 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1947-1950 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1602 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Б. Хмельницького, с. 

Хрещатик Черкаського району Черкаської області 

1 оп., 10 спр., 1947-1950,1955-1960 рр. 

 

Опис 1 

10 спр., 1947-1950,1955-1960 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1603 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Зоря комунізму», с. Руська 

Поляна Черкаського району Черкаської області 

1 оп., 52 спр., 1950-1981 рр. 

 

Опис 1 

52 спр., 1950-1981 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 

 

ф.П-1604 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Заповіт Леніна», с. Сагунівка 

Черкаського району Черкаської області 

1 оп., 46 спр., 1952-1990 рр. 

 

Опис 1 

46 спр., 1952-1990 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 
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ф.П-1605 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Іскра», с. Байбузи Черкаського 

району Черкаської області 

1 оп., 53 спр., 1945-1991 рр. 

 

Опис 1 

53 спр., 1945-1991 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1606 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Думанці 

Черкаського району Черкаської області 

1 оп., 24 спр., 1952-1975 рр. 

 

Опис 1 

24 спр., 1952-1975 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

ф.П-1607 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Талдики Черкаського району Київської 

області 

1 оп., 4 спр., 1946-1949 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1946-1949 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1608 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Мошни 

Черкаського району Черкаської області 

1 оп., 9 спр., 1951-1959 рр. 

 

Опис 1 

9 спр., 1951-1959 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1609 Первинна організація КП(б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Комінтерн», с. Мошни Черкаського району Київської 

області 

1 оп., 3 спр., 1948-1950 рр. 
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Опис 1 

3 спр., 1948-1950 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1610 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Комунар», с. Білозір’я Черкаського району Київської 

області 

1 оп., 2 спр., 1949-1950 рр. 

 

Опис 1 

2 спр., 1949-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1611 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Комунар», с. Сагунівка 

Черкаського району Черкаської області 

1 оп., 9 спр., 1951-1959 рр. 

 

Опис 1 

9 спр., 1951-1959 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1612 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Крупської, с. Яснозір’я 

Черкаського району Черкаської області 

1 оп., 77 спр., 1950-1991 рр. 

 

Опис 1 

77 спр., 1950-1991 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 

 

ф.П-1613 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Червона Слобода 

Черкаського району Черкаської області 

1 оп., 49 спр., 1950-1981 рр. 

 

Опис 1 

49 спр., 1950-1981 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 
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 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 

 

ф.П-1614 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Ломувате Черкаського району Київської 

області 

1 оп., 8 спр., 1944-1950 рр. 

 

Опис 1 

8 спр., 1944-1950 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1615 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. 1 Травня, с. Хутори 

Черкаського району Черкаської області 

1 оп., 17 спр., 1952-1959,1963-1971 рр. 

 

Опис 1 

17 спр., 1952-1959,1963-1971 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1616 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Мічуріна, с. Тубільці 

Черкаського району Черкаської області 

1 оп., 49 спр., 1952-1990 рр. 

 

Опис 1 

49 спр., 1952-1990 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 

 

ф.П-1617 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Дружба», с. Червона Слобода 

Черкаського району Черкаської області 

1 оп., 11 спр., 1950-1959 рр. 

 

Опис 1 

11 спр., 1950-1959 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 
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ф.П-1618 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Нова зоря», с. Кумейки 

Черкаського району Черкаської області 

1 оп., 38 спр., 1946-1982 рр. 

 

Опис 1  

38 спр., 1946-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

  

 

ф.П-1619 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Нове життя», с. Нечаївка 

Черкаського району Черкаської області 

1 оп., 15 спр., 1945-1959 рр. 

 

Опис 1 

15 спр., 1945-1959 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1620 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «ХІ з’їзд Рад», с. Станіславчик Черкаського району 

Київської області 

1 оп., 4 спр., 1947-1950 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1947-1950 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

 

ф.П-1621 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Пам’ять Леніна», с. Вергуни 

Черкаського району Черкаської області 

1 оп., 66 спр., 1945-1991 рр. 

 

Опис 1 

66 спр., 1945-1991 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро; засідань 

партійного комітету. 
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ф.П-1622 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Паризької комуни, с. Руська Поляна Черкаського 

району Київської області 

1 оп., 4 спр., 1947-1950 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1947-1950 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1623 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Прогрес», с. Лозівок Черкаського району Київської 

області 

1 оп., 5 спр., 1946-1950 рр. 

 

 

Опис 1 

5 спр., 1946-1950 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1624 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Змагайлівка Черкаського району 

Київської області 

1 оп., 6 спр., 1945-1950 рр. 

 

Опис 1 

6 спр., 1945-1950 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1625 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Червона Слобода Черкаського 

району Київської області 

1 оп., 6 спр., 1945-1950 рр. 

 

Опис 1 

6 спр., 1945-1950 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 
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 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1626 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Березняки Черкаського району 

Київської області 

1 оп., 5 спр., 1946-1950 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1946-1950 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1627 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Перемога», с. Будище 

Черкаського району Черкаської області 

1 оп., 25 спр., 1946-1971 рр. 

 

Опис 1 

25 спр., 1946-1971 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1628 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Перше травня», с. Мошни Черкаського району 

Київської області 

1 оп., 4 спр., 1947-1950 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1947-1950 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1629 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Перше травня», с. Хутори Черкаського району 

Київської області 

1 оп., 5 спр., 1946-1950 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1946-1950 рр. 

  Директивні вказівки райкому партії. 



516 

 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1631 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Пролетар», с. Червона Слобода Черкаського району 

Київської області 

1 оп., 7 спр., 1944-1950 рр. 

 

Опис 1 

7 спр., 1944-1950 рр.  

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1632 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Сталіна, с. Вергуни Черкаського району Київської 

області 

1 оп., 5 спр., 1945-1950 рр. 

Опис 1 

5 спр., 1945-1950 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1633 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Маяк», с. Худяки Черкаського 

району Черкаської області 

1 оп., 66 спр., 1950-1991 рр. 

 

Опис 1 

66 спр., 1950-1991 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 

 

ф.П-1634 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. 17-го з’їзду ВКП (б), с. Білозір’я Черкаського району 

Київської області 

1 оп., 6 спр., 1945-1950 рр. 

 

Опис 1 

6 спр., 1945-1950 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 
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ф.П-1635 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Серп і молот», с. Думанці Черкаського району 

Київської області 

1 оп., 5 спр., 1946-1950 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1946-1950 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1636 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Росія», с. Чорнявка 

Черкаського району Черкаської області 

1 оп., 29 спр., 1946,1952-1976 рр. 

 

 

Опис 1 

29 спр., 1946,1952-1976 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1637 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Червоний партизан», с. Змагайлівка Черкаського 

району Київської області 

1 оп., 5 спр., 1946-1950 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1946-1950 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1638 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Дружба», с. Мошни 

Черкаського району Черкаської області 

1 оп., 47 спр., 1948-1989 рр. 

 

Опис 1 

47 спр., 1948-1989 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 
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ф.П-1639 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Червоний партизан», с. Первомайське Черкаського 

району Київської області 

1 оп., 4 спр., 1947-1950 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1947-1950 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1640 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Червоний шлях», с. Бузуків Черкаського району 

Київської області 

1 оп., 3 спр., 1948-1950 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1948-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1641 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Радянська Україна», с. 

Геронимівка Черкаського району Черкаської області 

1 оп., 49 спр., 1945-1981 рр. 

 

Опис 1 

49 спр., 1945-1981 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 

 

ф.П-1642 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Василиця Черкаського району 

Київської області 

1 оп., 4 спр., 1947-1950 рр. 

 

 

Опис 1 

4 спр., 1947-1950 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 
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ф.П-1643 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Фрунзе, с. Шелепухи 

Черкаського району Черкаської області 

1 оп., 9 спр., 1952-1959 рр. 

 

Опис 1 

9 спр., 1952-1959 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1644 Первинна організація Комуністичної партії України 

риболовецької артілі ім. Шевченка, с. Червона Слобода Черкаського 

району Черкаської області 

1 оп., 34 спр., 1948-1982 рр. 

 

Опис 1 

34 спр., 1948-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

ф.П-1645 Первинна організація Комуністичної партії України 

Білозірської середньої школи № 1, с. Білозір’я Черкаського району 

Черкаської області 

1 оп., 27 спр., 1951-1982 рр. 

 

Опис 1 

27 спр., 1951-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1650 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Софіївка 

Черкаського району Черкаської області 

1 оп., 43 спр., 1947-1989 рр. 

 

Опис 1 

43 спр., 1947-1989 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 

 

ф.П-1660 Первинна організація Комуністичної партії України 

виконавчого комітету Черкаської районної Ради народних депутатів, м. 

Черкаси Черкаської області 

1 оп., 37 спр., 1944-1982 рр. 

 



520 

 

Опис 1 

37 спр., 1944-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1661 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського районного комітету Комуністичної партії України, м. 

Черкаси Черкаської області 

1 оп., 32 спр., 1944-1945,1950-1982 рр. 

 

Опис 1 

32 спр., 1944-1945,1950-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1664 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського міського відділу внутрішніх справ, м. Черкаси Черкаської 

області 

1 оп., 34 спр., 1944-1950,1959-1982 рр. 

 

Опис 1 

34 спр., 1944-1950,1959-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Документи (протоколи допитів, рапорти, пояснюючі записки) про 

аморальні провини (1945,1946,1949). 

 Акт перевіряння роботи парторганізації (1946). 

 Довідки та партійні характеристики (1947-1949). Списки: членів та 

кандидатів в члени КПРС (1946-1950); комуністів, які займалися по історії 

ВКП (б) (1948). 

 Прикріпні талони. Відомості по сплаті членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1667 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаської районної сільськогосподарської інспекції, м. Черкаси 

Черкаської області 

1 оп., 9 спр., 1945,1948-1953,1958-1959 рр. 

 

Опис 1 

9 спр., 1945,1948-1953,1958-1959 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Відомості по сплаті членських партійних внесків. 
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ф.П-1669 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського районного суду і прокуратури, м. Черкаси Черкаської 

області 

1 оп., 8 спр., 1944-1945,1949-1955 рр. 

 

Опис 1 

8 спр., 1944-1945,1949-1955 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1672 Чорнобаївський районний комітет Комуністичної партії 

України, смт. Чорнобай Чорнобаївського району Черкаської області 

33 оп., 6406 спр., 1933-1991 рр. 

 

Опис 1 

654 спр., 1933-1936,1943-1969 рр. 

Директивні вказівки обкому партії. 

 Протоколи: партійних конференцій та документи до них; пленумів 

райкому та документи до них; засідань бюро райкому та документи до них;  

зборів районного партійного активу; загальних районних партійних зборів; 

засідань районної комісії по чистці партії (1933). 

 Накази по райкому партії (1943-1963). 

 Інформації про стан парторганізації району (1943). Статистичні звіти 

про склад і рух районної партійної організації. 

 Документи (інформації, доповідні записки, листування, акти) з різних 

питань діяльності райкому та роботу відділів. 

 Витяги з протоколів засідань вищих партійних органів: по 

персональних справах комуністів (1936,1944-1969); про виключення з партії 

(1948-1952,1958); по апеляціях комуністів (1953-1958,1967,1968). 

 Листування з партійними органами та військовими частинами про 

наявність компрометуючих даних на членів партії та окремих осіб (1949-

1951,1962,1965). 

 Списки секретарів первинних парторганізацій (1947). 

Акти на знищення погашених партійних документів, списки погашених 

партійних документів. 

Книги: обліку партійних квитків та кандидатських карток зразка 1936р. 

(1953); реєстрації облікових карток членів та кандидатів в члени партії (1941-

1954). 

Партійний бюджет райкому (1966). Штатні розписи (1965-1969). 

Кошториси витрат (1965-1969). Фінансові звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 
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 Листування з партійними органами, політичними відділами військових 

частин, з’єднаннями та іншими організаціями: про комуністів, які проживали 

на окупованій території (1945-1947); про соціальне походження, наявність 

компрометуючих даних на громадян, які перебували на окупованій території 

(1950-1962). Довідки на членів КПРС, які перебували на окупованій території 

(1944). 

 Список партизан, підпільників, окремих учасників антифашистського 

руху Чорнобаївщини в 1941-1943 роках (1965). 

   

Опис 2 

1435 спр., 1937-1969 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС.  

 

Опис 3 

694 спр., 1944-1969 рр. 

 Персональні справи. 

 

Опис 4 

382 спр., 1944-1969 рр. 

 Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

Опис 5 
168 спр., 1968-1970 рр. 

Протоколи: 20-ої районної партконференції та документи до нього 

(1970); пленумів райкому (1970); засідань бюро райкому та документи до них 

(1970); зборів активу районної парторганізації (1970). 

Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1970). 

 Інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, промисловості та сільського господарства. 

 Постанови КПК при ЦК КПРС, ЦК КПУ та обкому партії по 

персональних справах комуністів (1970). 

 Списки первинних парторганізацій. 

Акти на знищення погашених партійних документів (1970). 

Партійний бюджет (1970). Штатний розпис (1970). Річний фінансовий 

звіт (1970). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії (1970). 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

Документи по заміні партійних документів (1970).  

 

Опис 6 

198 спр., 1971р. 

Протоколи: пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до 

них; зборів активу районної парторганізації. 

Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів. 
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 Інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, промисловості та сільського господарства, роботи 

адміністративних органів. 

 Витяги з протоколів засідань бюро обкому партії по персональних 

справах комуністів. 

 Акти на знищення погашених партійних документів, списки погашених 

партійних документів. 

 Партійний бюджет. Річний фінансовий звіт. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

Особові справи номенклатурних партійних працівників.   

  

Опис 7 
182 спр., 1972р.  

Протоколи: пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до 

них; зборів партійного активу районної парторганізації. 

Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів. 

 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району, 

роботи адміністративних органів. 

 Постанови ЦК КПУ по персональних справах комуністів. 

 Списки первинних парторганізацій. 

 Акти на знищення погашених партійних документів. 

 Партійний бюджет. Річний фінансовий звіт. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

Особові справи номенклатурних партійних працівників.   

 

Опис 8 

162 спр., 1953-1973 рр.  

 Протоколи: 21-ої районної партконференції та документи до нього 

(1973); пленумів райкому (1973); засідань бюро райкому та документи до них 

(1973); зборів партійного активу районної парторганізації (1973). 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1973). 

 Документи (плани роботи, доповідні записки, інформації та інші) про 

роботу відділів райкому партії (1973). 

 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району, 

роботи адміністративних органів (1973). 

 Постанова Секретаріату ЦК КПУ по персональній справі комуніста 

(1973). 

 Акти на знищення погашених партійних документів (1973). 
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 Книги обліку і видачі партійних квитків та кандидатських карток 

зразка 1954р. 

 Партійний бюджет (1973). Річний фінансовий звіт (1973). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії (1973). 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1973). Персональні справи 

(1973). Особові справи номенклатурних партійних працівників (1973). 

 

Опис 9 

151 спр., 1953-1974 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1974); засідань бюро райкому та 

документи до них (1974); зборів партійно-господарського активу районної 

парторганізації (1974). 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1974). 

 Інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району та 

роботи адміністративних органів (1974). 

 Постанова Секретаріату ЦК КПУ по персональній справі комуніста 

(1974). 

 Акти на знищені партійні документи (1974).  

 Книги реєстрації облікових карток членів та кандидатів в члени КПРС 

(1965-1974). 

 Партійний бюджет (1974). Річний фінансовий звіт (1974). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки (1974). 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1973,1974). Персональні 

справи (1971-1974). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 10 

60 спр., 1965-1977 рр. 

 Протоколи: 22-ої районної партконференції та документи до нього 

(1975); пленумів райкому та документи до них (1975-1977); засідань бюро 

райкому та документи до них (1975-1977); зборів активу районної 

парторганізації (1975-1977). 

 Розпорядження секретаря райкому про прийом та звільнення технічних 

і господарських працівників райкому (1965-1975). 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1975). 

 Інформації райкому партії з питань організаційно-партійної, 

ідеологічної та масово-політичної роботи, сільськогосподарського 

виробництва, роботи промисловості та адміністративних органів (1975). 

 Постанови КПК при ЦК КПРС, Секретаріату ЦК КПУ по персональних 

справах комуністів (1975). 

 Список первинних парторганізацій (1975). 

 Акти на знищені партійні документи (1975). 
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 Партійний бюджет (1975). Штатний розпис (1975). Річний фінансовий 

звіт (1975). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки (1975-1977). 

 

Опис 11 

362 спр., 1949-1977 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1974-1977). Персональні 

справи (1973-1977). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 12 

20 спр., 1978р. 

 Протоколи: 23-ої районної партконференції та документи до нього; 

пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до них; зборів 

активу районної парторганізації. 

 Документи (плани роботи, інформації, довідки) про роботу відділів 

райкому. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки. 

Опис 13 
136 спр., 1977-1978 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 14 

17 спр., 1979р. 

 Протоколи: пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до 

них; зборів активу районної парторганізації. 

 Документи (плани роботи, довідки, інформації) про роботу відділів 

райкому партії. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки. 

 

Опис 15 

105 спр., 1975-1979 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1978,1979). Персональні 

справи (1978,1979). Особові справи номенклатурних партійних працівників.   

 

Опис 16 

22 спр., 1965-1980 рр. 

 Протоколи: 24-ої районної партконференції та документи до нього 

(1980); пленумів райкому (1980); засідань бюро райкому та документи до них 

(1977-1980); зборів активу районної парторганізації (1980). 

 Документи (плани роботи, довідки, інформації) про роботу відділів 

райкому партії (1980). 
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 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки. 

 

Опис 17 

141 спр., 1979-1980 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 18 

19 спр., 1965-1981 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1981); засідань 

бюро райкому та документи до них (1977-1981); зборів партійного активу 

районної парторганізації (1981). 

 Документи (плани роботи, записки, довідки та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1981). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки. 

 

Опис 19 

119 спр., 1978-1981 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1980,1981). Персональні 

справи. 

 

Опис 20 

23 спр., 1973-1982 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1982); засідань 

бюро райкому та документи до них (1982). 

 Розпорядження секретаря райкому партії про прийом, переміщення та 

звільнення технічних і господарських  працівників (1976-1981).  

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1982). 

 Довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних парторганізацій 

про виконання постанов бюро райкому з питань організаційно-партійної 

роботи, пропаганди та агітації, промисловості і сільського господарства 

(1982). 

 Картки первинних парторганізацій. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки (1982). 

 

Опис 21 

140 спр., 1946-1982 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1981,1982). Персональні 

справи (1977-1982). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 22 

23 спр., 1982-1983 рр. 
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 Протоколи: 25-ої районної партконференції та документи до нього 

(1983); пленумів райкому (1983); засідань бюро райкому та документи до 

них; партійних зборів та засідань партійного бюро первинної парторганізації 

(1983). 

 Розпорядження секретаря райкому партії про прийом та звільнення 

технічних працівників (1983). 

 Плани роботи відділів райкому партії (1983). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки (1983). 

 

Опис 23 

125 спр., 1980-1983 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1982,1983). Персональні 

справи. 

 

Опис 24 

23 спр., 1981-1984 рр. 

Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1984); засідань 

бюро райкому та документи до них (1984); партійних зборів та засідань 

партійного бюро первинної парторганізації (1984). 

Розпорядження секретаря райкому партії про прийом та звільнення 

технічних працівників (1982-1984). 

 Документи (плани роботи, записки, довідки та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1984). 

 Довідки, інформації працівників відділів, первинних парторганізацій 

про виконання постанов бюро райкому з питань організаційної та 

ідеологічної роботи, роботи транспорту та сільськогосподарського 

виробництва (1982-1984). 

 Картки первинних парторганізацій. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та картки 

особових рахунків (1984). 

 

Опис 25 

142 спр., 1981-1984 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1983,1984). Персональні 

справи. 

 

Опис 26 

24 спр., 1965-1985 рр. 

 Протоколи: 26-ої районної партконференції та документи до нього 

(1985); пленумів райкому та документи до них (1985); засідань бюро райкому 

та документи до них (1985); партійних зборів та засідань партійного бюро 

первинної парторганізації (1985). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1985). 
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 Записки, довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро райкому з питань 

організаційно-партійної та ідеологічної роботи, сільськогосподарського 

виробництва (1985). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та картки 

особових рахунків. 

 

Опис 27 

147 спр., 1948-1985 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1984,1985). Персональні 

справи (1984,1985). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 28 

19 спр., 1981-1986 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1986); засідань 

бюро райкому та документи до них (1986); партійних зборів та засідань 

партійного бюро первинної парторганізації (1986). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1986). 

 Записки, довідки, інформації членів бригад, комісій, секретарів 

первинних парторганізацій про виконання постанов бюро райкому з питань 

організаційно-партійної та ідеологічної роботи, розвитку народного 

господарства району та з інших питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та картки 

особових рахунків (1986). 

 

Опис 29 

171 спр., 1968-1986 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1985,1986). Персональні 

справи (1985,1986). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 30 

25 спр., 1985-1988 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1987,1988); засідань бюро райкому та 

документи до них (1987,1988); партійних зборів та засідань партійного бюро 

парторганізації (1987,1988).  

 Розпорядження секретаря райкому партії про прийом та звільнення 

технічного персоналу райкому. 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1987,1988). 

 Записки, довідки, працівників відділів про виконання постанов бюро 

райкому з питань організаційно-партійної та ідеологічної роботи. 

 Картки первинних парторганізацій. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та картки 

особових рахунків (1987,1988). 
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Опис 31 

264 спр., 1979-1988 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1987,1988). Персональні 

справи (1986-1988). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 32 

40 спр., 1973-1991 рр. 

 Протоколи: 27-ої та 28-ої районних партконференцій та документи до 

них (1988,1990); пленумів райкому (1988-1991); засідань бюро райкому 

(1989-1991); партійних зборів та засідань партійного бюро первинної 

парторганізації (1989-1991). 

 Розпорядження секретаря райкому партії про прийом та звільнення 

технічного персоналу райкому (1989-1991). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1989,1990). 

 Доповідні записки, довідки, інформації працівників відділів про 

виконання постанов бюро райкому з питань організаційної та ідеологічної 

роботи, сільськогосподарського виробництва, зміцнення соціалістичної 

законності і правопорядку (1986-1991). 

 Картки первинних парторганізацій (1989-1991). 

 Книги: обліку та видачі партійних квитків та кандидатських карток 

зразка 1973р.; реєстрації облікових карток членів та кандидатів в члени 

КПРС. 

 Відомості на виплату зарплати та картки особових рахунків 

працівників апарату райкому партії (1989-1991). 

 

Опис 33 

213 спр., 1974-1991 рр. 

 Витяги з протоколів партійних зборів первинних парторганізацій по 

персональних справах комуністів (1990,1991). 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1988-1990). Персональні 

справи (1988-1990).  

 

 

ф.П-1674 Первинна організація Комуністичної партії України 

Чорнобаївського районного виробничого об’єднання по виробничо-

технічному забезпеченню сільського господарства, смт. Чорнобай 

Чорнобаївського району Черкаської області 

1 оп., 40 спр., 1945-1982 рр. 

 

Опис 1 

40 спр., 1945-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 
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ф.П-1675 Первинна організація Комуністичної партії України 

Великобурімської машинно-тракторної станції, с. Велика Бурімка 

Чорнобаївського району Черкаської області 

1 оп., 14 спр., 1946-1958 рр. 

 

Опис 1 

14 спр., 1946-1958 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1676 Первинна організація Комуністичної партії України 

Красенівського бурякорадгоспу, с. Красенівка Чорнобаївського району 

Черкаської області 

1 оп., 11 спр., 1946-1954 рр. 

 

Опис 1 

11 спр., 1946-1954 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1677 Первинна організація Комуністичної партії України 

племрадгоспу «Велика Бурімка», с. Велика Бурімка Чорнобаївського 

району Черкаської області 

1 оп., 43 спр., 1945-1982 рр. 

 

Опис 1 

43 спр., 1945-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1678 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу 

«Комінтерн», с. Красенівка Чорнобаївського району Черкаської області 

1 оп., 60 спр., 1945-1991 рр. 

 

Опис 1 

60 спр., 1945-1991 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Список комуністів (1958). 
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 Прикріпні талони. Відомості по сплаті членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1679 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу 

«Веселий Хутір», с. Веселий Хутір Чорнобаївського району Черкаської 

області 

1 оп., 44 спр., 1947-1982 рр. 

 

Опис 1 

44 спр., 1947-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1680 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Андрєєва, с. Мар’янівка Чорнобаївського району 

Полтавської області 

1 оп., 5 спр., 1947-1950 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1947-1950 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1681 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Маяк», с. Велика Бурімка 

Чорнобаївського району Черкаської області 

1 оп., 101 спр., 1947-1991 рр. 

 

Опис 1 

101 спр., 1947-1991 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1683 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Котовського, с. Новоселиця 

Чорнобаївського району Черкаської області 

1 оп., 18 спр., 1945-1960 рр. 

 

Опис 1 

18 спр., 1945-1960 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 
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 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1684 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Карла Маркса, с. Чорнобай 

Чорнобаївського району Черкаської області 

1 оп., 14 спр., 1947-1958 рр. 

 

Опис 1 

14 спр., 1947-1958 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1685 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Заповіт Леніна», с. Богодухівка 

Чорнобаївського району Черкаської області 

1 оп., 9 спр., 1950-1958 рр. 

 

Опис 1 

9 спр., 1950-1958 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1686 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Жданова, с. Малі Канівці 

Чорнобаївського району Черкаської області 

1 оп., 12 спр., 1947-1959 рр. 

 

Опис 1 

12 спр., 1947-1959 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1687 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Заповіт Ілліча», смт. Чорнобай 

Чорнобаївського району Черкаської області 

1 оп., 31 спр., 1953-1982 рр. 

 

Опис 1 
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31 спр., 1953-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1688 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Богодухівка 

Чорнобаївського району Черкаської області 

1 оп., 118 спр., 1947-1991 рр. 

 

Опис 1 

118 спр., 1947-1991 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 

ф.П-1689 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Лукашівка Чорнобаївського району 

Полтавської області 

1 оп., 4 спр., 1946-1949 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1946-1949 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1690 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Лукашівка 

Чорнобаївського району Черкаської області 

1 оп., 55 спр., 1947-1991 рр. 

 

Опис 1 

55 спр., 1947-1991 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 

 

ф.П-1691 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Хрестителеве Чорнобаївського району 

Полтавської області 

1 оп., 5 спр., 1947-1950 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1947-1950 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 
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 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1692 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «40-річчя Жовтня», с. Мохнач 

Чорнобаївського району Черкаської області 

1 оп., 19 спр., 1945-1961 рр. 

 

Опис 1 

19 спр., 1945-1961 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1693 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Маяковського, с. Красенівка Чорнобаївського 

району Полтавської області 

1 оп., 4 спр., 1947-1950 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1947-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1694 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Карла Маркса, с. Мала 

Бурімка Чорнобаївського району Черкаської області 

1 оп., 43 спр., 1947-1982 рр. 

 

Опис 1 

43 спр., 1947-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1695 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Перемога», с. Мала Бурімка 

Чорнобаївського району Черкаської області 

1 оп., 11 спр., 1948-1958 рр. 

 

 

Опис 1 

11 спр., 1948-1958 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 
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 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1696 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Правда», с. Франківка 

Чорнобаївського району Черкаської області 

1 оп., 37 спр., 1948-1982 рр. 

 

Опис 1 

37 спр., 1948-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

ф.П-1697 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. ХХІІ з’їзду КПРС, с. 

Хрестителеве Чорнобаївського району Черкаської області 

1 оп., 65 спр., 1951-1991 рр. 

 

Опис 1 

65 спр., 1951-1991 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 

 

ф.П-1698 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Пам’яті Леніна», с. Нове 

Життя Чорнобаївського району Черкаської області 

1 оп., 35 спр., 1946-1950,1956-1982 рр. 

 

Опис 1 

35 спр., 1946-1950,1956-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1699 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Хвиля революції», с. Бакаєве 

Чорнобаївського району Черкаської області 

1 оп., 11 спр., 1948-1958 рр. 

 

Опис 1 

11 спр., 1948-1958 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 
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 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1700 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Суворова, с. Чорнобай 

Чорнобаївського району Черкаської області 

1 оп., 8 спр., 1951-1958 рр. 

 

Опис 1 

8 спр., 1951-1958 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

ф.П-1701 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Котовського, с. Великі 

Канівці Чорнобаївського району Черкаської області 

1 оп., 37 спр., 1949-1969 рр. 

 

Опис 1 

37 спр., 1949-1969 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 

 

ф.П-1702 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Червоний хлібороб», с. 

Богодухівка Чорнобаївського району Черкаської області 

1 оп., 11 спр., 1946-1958 рр. 

 

Опис 1 

11 спр., 1946-1958 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1703 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Шлях до комунізму», с. Нове 

Життя Чорнобаївського району Черкаської області 

1 оп., 13 спр., 1946-1958 рр. 

 

Опис 1 

13 спр., 1946-1958 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 



537 

 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1704 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Родіна», смт. Чорнобай 

Чорнобаївського району Черкаської області 

1 оп., 61 спр., 1947-1991 рр. 

 

Опис 1 

61 спр., 1947-1991 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 

ф.П-1710 Первинна організація Комуністичної партії України 

Чорнобаївської середньої школи, смт. Чорнобай Чорнобаївського району 

Черкаської області 

1 оп., 34 спр., 1948-1982 рр. 

 

Опис 1 

34 спр., 1948-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1711 Первинна організація Комуністичної партії України 

Чорнобаївської районної лікарні, смт. Чорнобай Чорнобаївського району 

Черкаської області 

1 оп., 31 спр., 1952-1982 рр. 

 

Опис 1 

31 спр., 1952-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1712 Первинна організація Комуністичної партії України 

виконавчого комітету Чорнобаївської районної Ради народних 

депутатів, смт. Чорнобай Чорнобаївського району Черкаської області 

1 оп., 38 спр., 1943-1982 рр. 

 

Опис 1 

38 спр., 1943-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 
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ф.П-1713 Первинна організація Комуністичної партії України 

Чорнобаївського районного комітету Комуністичної партії України, смт. 

Чорнобай Чорнобаївського району Черкаської області 

1 оп., 40 спр., 1944-1982 рр. 

 

Опис 1 

40 спр., 1944-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1721 Чигиринський районний комітет Комуністичної партії 

України, м. Чигирин Черкаської області 

33 оп., 5868 спр., 1922-1931,1939-1991 рр. 

 

Опис 1 

656 спр., 1922-1931,1939-1969 рр. 

Директивні вказівки вищих партійних органів. 

 Протоколи: партійних конференцій та документи до них; пленумів 

райкому та документи до них; засідань бюро райкому та документи до них;  

зборів районного партійного активу та документи до них; загальних 

районних партійних зборів; окружних комітетів; зборів жінок. 

 Документи «Особлива папка» (1927). 

 Статистичні звіти про склад і рух районної партійної організації, склад 

та змінюваність кадрів. 

 Документи (інформації, доповідні записки, листування, акти) з різних 

питань діяльності райкому та роботу відділів. 

 Витяги з протоколів засідань вищих партійних органів та листування з 

ними по персональних справах комуністів. 

 Списки: комуністів (1922,1926,1927,1939,1944); членів та кандидатів в 

члени КПРС, які були на обліку в райкомі на 01.07.1941 (1945-1965); 

первинних парторганізацій (1959-1969). 

Акти на знищення погашених партійних документів, списки погашених 

партійних документів. 

Книги: обліку партійних квитків та кандидатських карток зразка 1936р. 

(1936-1953); зразка 1954р. (1953-1962); реєстрації облікових карток членів та 

кандидатів в члени партії (1939-1954). 

Партійні бюджети райкому (1955-1969). Штатні розписи (1955-1969). 

Кошториси витрат (1945,1950,1965). Фінансові звіти (1944-1969). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1927,1944-1969). 

 Листування з партійними органами, політичними відділами військових 

частин, з’єднаннями та іншими організаціями про осіб, які перебували на 

окупованій території (1944-1966). 
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Опис 2 

1318 спр., 1925,1944-1969 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС.  

 

Опис 3 

612 спр., 1944-1969 рр. 

 Персональні справи. 

 

Опис 4 

530 спр., 1925,1944-1969 рр. 

 Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 5 

132 спр., 1953-1970 рр. 

Протоколи: 23-ої районної партконференції (1970); пленумів райкому 

(1970); засідань бюро райкому та документи до них (1970); зборів активу 

районної парторганізації (1970). 

Розпорядження секретаря райкому партії.  

Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1970). 

 Інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, промисловості та сільського господарства, роботи 

адміністративних органів (1970). 

 Списки первинних парторганізацій (1970). 

Акти на знищення погашених партійних документів (1970). 

Партійний бюджет (1970). Штатний розпис (1970). Річний фінансовий 

звіт (1970). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії (1970). 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1970). Персональні справи 

(1970).  

 

Опис 6 

134 спр., 1971р. 

Протоколи: пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до 

них; зборів активу районної парторганізації. 

Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів. 

 Інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, промисловості та сільського господарства, роботи 

адміністративних органів. 

 Акти на знищення погашених партійних документів. 

 Партійний бюджет. Штатний розпис. Річний фінансовий звіт. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи.  
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Опис 7 
163 спр., 1972р.  

Протоколи: пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до 

них; зборів партійного активу районної парторганізації. 

Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів. 

 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району, 

роботи адміністративних органів. 

 Списки первинних парторганізацій. 

 Акти на знищення погашених партійних документів. 

 Партійний бюджет. Штатний розпис. Річний фінансовий звіт. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи.  

 

Опис 8 

161 спр., 1954-1974 рр.  

 Протоколи: 24-ої районної партконференції та документи до нього 

(1973); пленумів райкому та документи до них (1973); засідань бюро райкому 

та документи до них (1973); зборів партійного активу районної 

парторганізації (1973). 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1973). 

 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району, 

роботи адміністративних органів (1973). 

 Постанова Секретаріату ЦК КПУ по персональній справі комуніста 

(1973). 

 Списки первинних парторганізацій (1973). 

 Акти на знищення погашених партійних документів (1973). 

 Книги: обліку і видачі партійних квитків та кандидатських карток 

зразка 1954р. (1963-1973); реєстрації облікових карток членів та кандидатів в 

члени КПРС. 

 Партійний бюджет (1973). Штатний розпис (1973). Річний фінансовий 

звіт (1973). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки (1973). 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1973). Персональні справи 

(1973).  

 

Опис 9 

142 спр., 1974р. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них; засідань бюро 

райкому та документи до них; зборів партійного активу районної 

парторганізації та документи до них. 
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 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів. 

 Інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району та 

роботи адміністративних органів. 

 Списки первинних парторганізацій. 

 Акти на знищення погашених партійних документів.  

 Партійний бюджет. Штатний розпис. Річний фінансовий звіт. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 10 

53 спр., 1975-1977 рр. 

 Протоколи: 25-ої районної партконференції та документи до нього 

(1975); пленумів райкому та документи до них (1975-1977); засідань бюро 

райкому та документи до них (1975-1977); зборів активу районної 

парторганізації (1975-1977). 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1975). 

 Інформації райкому партії з питань організаційно-партійної, 

ідеологічної та масово-політичної роботи, сільськогосподарського 

виробництва, роботи промисловості та адміністративних органів (1975). 

 Списки первинних парторганізацій (1975). 

 Акти на знищення погашених партійних документів (1975). 

 Партійний бюджет (1975). Штатний розпис (1975). Річний фінансовий 

звіт (1975). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки (1975-1977). 

 

Опис 11 

309 спр., 1945-1977 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1974-1977). Персональні 

справи (1971-1977). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 12 

23 спр., 1978р. 

 Протоколи: 26-ої районної партконференції та документи до нього; 

пленумів райкому та документи до них; засідань бюро райкому та документи 

до них; зборів активу районної парторганізації та документи до них. 

 Доповідні записки, довідки про виконання постанов бюро райкому з 

питань організаційно-партійної та ідеологічної роботи, роботи будівельних 

організацій та промислових підприємств. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки. 
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Опис 13 

94 спр., 1977-1978 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 14 

17 спр., 1979р. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них; засідань бюро 

райкому та документи до них; зборів активу районної парторганізації та 

документи до них. 

 Доповідні записки, довідки про виконання постанов бюро райкому з 

питань організаційно-партійної та ідеологічної роботи, роботи промислових 

підприємств та будівельних організацій. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки. 

 

Опис 15 

94 спр., 1978-1980 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи 

(1978,1979).    

 

Опис 16 

22 спр., 1980р. 

 Протоколи: 27-ої районної партконференції та документи до нього; 

пленумів райкому та документи до них; засідань бюро райкому та документи 

до них; зборів активу районної парторганізації та документи до нього. 

 Документи (плани роботи, довідки, інформації) про роботу відділів 

райкому партії. 

 Доповідні записки, довідки про виконання постанов бюро райкому з 

питань організаційно-партійної та ідеологічної роботи. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки. 

 

Опис 17 

97 спр., 1979-1980 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 18 

19 спр., 1981р. 

 Протоколи: пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до 

них; зборів партійного активу районної парторганізації. 

 Документи (плани роботи, записки, довідки та інші) про роботу відділів 

райкому партії. 

 Доповідні записки, довідки про виконання постанов бюро райкому з 

питань організаційно-партійної та ідеологічної роботи. 
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 Картки первинних парторганізацій. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки. 

 

Опис 19 

85 спр., 1980-1981 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 20 

16 спр., 1982р. 

 Протоколи: пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до 

них. 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії. 

 Доповідні записки, довідки про виконання постанов бюро райкому з 

питань організаційно-партійної та ідеологічної роботи. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки. 

 

Опис 21 

67 спр., 1979-1982 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1981,1982). Персональні 

справи. 

 

Опис 22 

21 спр., 1980-1983 рр. 

 Протоколи: 28-ої районної партконференції та документи до нього 

(1983); пленумів райкому та документи до них (1983); засідань бюро райкому 

та документи до них (1983); партійних зборів та засідань партійного бюро 

первинної парторганізації (1983). 

 Документи (плани роботи, довідки, інформації) про роботу відділів 

райкому партії (1983). 

 Довідки, інформації комісій, працівників відділів, первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро райкому з питань 

організаційно-партійної роботи, пропаганди і агітації та з інших питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки (1983). 

 

Опис 23 

103 спр., 1982-1983 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 24 

21 спр., 1981-1984 рр. 
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Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1984); засідань 

бюро райкому та документи до них (1984); партійних зборів та засідань 

партійного бюро первинної парторганізації (1984). 

Документи (плани роботи, записки, довідки та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1984). 

 Довідки, інформації працівників відділів, первинних парторганізацій 

про виконання постанов бюро райкому з питань організаційної та 

ідеологічної роботи, сільськогосподарського виробництва та з інших питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки (1984). 

 

Опис 25 

99 спр., 1983-1984 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 26 

28 спр., 1981-1985 рр. 

 Протоколи: 29-ої районної партконференції та документи до нього 

(1985); пленумів райкому та документи до них (1985); засідань бюро райкому 

та документи до них (1985); партійних зборів та засідань партійного бюро 

первинної парторганізації (1985). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1985). 

 Записки, довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро райкому з питань 

організаційно-партійної та ідеологічної роботи, сільськогосподарського 

виробництва та з інших питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки. 

 

Опис 27 

159 спр., 1964-1985 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1985). Персональні справи 

(1984,1985). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 28 

28 спр., 1981-1986 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1986); засідань 

бюро райкому та документи до них (1986); партійних зборів та засідань 

партійного бюро первинної парторганізації (1986). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1986). 

 Записки, довідки, інформації членів бригад, комісій, секретарів 

первинних парторганізацій про виконання постанов бюро райкому з питань 
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організаційно-партійної та ідеологічної роботи, розвитку народного 

господарства району та з інших питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки (1986). 

 

Опис 29 

119 спр., 1985-1986 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 30 

52 спр., 1983-1988 рр. 

 Протоколи: 30-ої районної партконференції та документи до нього 

(1988); пленумів райкому та документи до них (1987,1988); засідань бюро 

райкому та документи до них (1987,1988); партійних зборів та засідань 

партійного бюро парторганізації (1987,1988).  

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1986-1988). 

 Записки, довідки, працівників відділів про виконання постанов бюро 

райкому з питань організаційно-партійної та ідеологічної роботи, 

промисловості та сільського господарства і з інших питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки (1987,1988). 

 

Опис 31 

236 спр., 1963-1988 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1987,1988). Персональні 

справи (1986-1988). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 32 

69 спр., 1973-1991 рр. 

 Протоколи: 31-ої районної партконференції та документи до нього 

(1990); пленумів райкому та документи до них (1989-1991); засідань бюро 

райкому (1989-1991); партійних зборів та засідань партійного бюро 

первинної парторганізації (1989-1991). 

 Розпорядження секретаря райкому партії про прийом, переміщення та 

звільнення технічного і господарського персоналу райкому. 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1983-1991). 

 Доповідні записки, довідки, інформації працівників відділів про 

виконання постанов бюро райкому з питань організаційної та ідеологічної 

роботи, сільськогосподарського виробництва, зміцнення соціалістичної 

законності і правопорядку (1983-1991). 

 Картки первинних парторганізацій (1982-1991). 
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 Книги: обліку та видачі партійних квитків та кандидатських карток 

зразка 1973р. (1973-1990); реєстрації облікових карток членів та кандидатів в 

члени КПРС (1973-1991). 

 Відомості на виплату зарплати та особові рахунки працівників апарату 

райкому партії (1989-1991). 

 

Опис 33 

189 спр., 1963-1991 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1988-1991). Персональні 

справи (1988-1991). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

ф.П-1728 Первинна організація Комуністичної партії України 

Медведівської машинно-тракторної станції, с. Медведівка 

Чигиринського району Черкаської області 

1 оп., 13 спр., 1945-1958 рр. 

 

Опис 1 

13 спр., 1945-1958 рр.  

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1729 Первинна організація Комуністичної партії України 

Чигиринського районного виробничого об’єднання по виробничо-

технічному забезпеченню сільського господарства, м. Чигирин 

Черкаської області 

1 оп., 53 спр., 1946-1991 рр. 

 

Опис 1 

53 спр., 1946-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1733 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Більшовицький сигнал», с. Галаганівка 

Чигиринського району Кіровоградської області 

1 оп., 6 спр., 1945-1946,1950 рр. 

 

Опис 1 

6 спр., 1945-1946,1950 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1734 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Дружба», с. Боровиця 

Чигиринського району Черкаської області 
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1 оп., 57 спр., 1945-1988 рр. 

 

Опис 1 

57 спр., 1945-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1735 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Будьонного, с. Головківка Чигиринського району 

Кіровоградської області 

1 оп., 5 спр., 1945-1948 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1945-1948 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1736 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Комунар», с. Вершаці 

Чигиринського району Черкаської області 

1 оп., 45 спр., 1945-1982 рр. 

 

Опис 1 

45 спр., 1945-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1737 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Мічуріна, с. Івківці 

Чигиринського району Черкаської області 

1 оп., 14 спр., 1946-1958 рр. 

 

Опис 1 

14 спр., 1946-1958 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1738 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Ворошилова, с. Стецівка Чигиринського району 

Кіровоградської області 

1 оп., 1 спр., 1948р. 
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Опис 1 

1 спр., 1948р. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1739 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Прапор комунізму», с. Рацеве 

Чигиринського району Черкаської області 

1 оп., 77 спр., 1946-1991 рр. 

 

Опис 1 

77 спр., 1946-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро; засідань 

партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1741 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. 18-го партз’їзду ВКП (б), с. Гущівка Чигиринського 

району Кіровоградської області 

1 оп., 2 спр., 1946-1947 рр. 

 

Опис 1 

2 спр., 1946-1947 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1742 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Зоря», с. Топилівка 

Чигиринського району Черкаської області 

1 оп., 38 спр., 1946-1982 рр. 

 

Опис 1 

38 спр., 1946-1982 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1743 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Горького, с. Івківці Чигиринського району 

Кіровоградської області 

1 оп., 1 спр., 1948р. 
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Опис 1 

1 спр., 1948р. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1744 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Димитрова, с. Деменці Чигиринського району 

Кіровоградської області 

1 оп., 4 спр., 1946-1950 рр. 

 

 

Опис 1 

4 спр., 1946-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1745 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Жданова, с. Калантаїв Чигиринського району 

Кіровоградської області 

1 оп., 3 спр., 1946-1947 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1946-1947 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1746 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Жданова, с. Стецівка 

Чигиринського району Черкаської області 

1 оп., 54 спр., 1950-1991 рр. 

 

Опис 1 

54 спр., 1950-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 

 

ф.П-1748 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Крупської, с. Мельники 

Чигиринського району Черкаської області 

1 оп., 58 спр., 1946-1991 рр. 

 

Опис 1 

58 спр., 1946-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 



550 

 

 

 

ф.П-1749 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Слава», с. Худоліївка 

Чигиринського району Черкаської області 

1 оп., 22 спр., 1945-1958,1966-1975 рр. 

 

Опис 1 

22 спр., 1945-1958,1966-1975 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

ф.П-1750 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Калініна, с. Мудрівка Чигиринського району 

Кіровоградської області 
1 оп., 5 спр., 1946-1950 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1946-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1751 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Калініна, с. Галаганівка 

Чигиринського району Черкаської області 

1 оп., 25 спр., 1950-1974 рр. 

 

Опис 1 

25 спр., 1950-1974 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1752 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Зам’ятниця 

Чигиринського району Черкаської області 

1 оп., 9 спр., 1945-1946,1952-1958 рр. 

 

Опис 1 

9 спр., 1945-1946,1952-1958 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 
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ф.П-1753 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «КІМ», с. Адамівка 

Чигиринського району Черкаської області 

1 оп., 13 спр., 1946-1956 рр. 

 

Опис 1 

13 спр., 1946-1956 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1754 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Карла Маркса, с. 

Красносілля Чигиринського району Черкаської області 

1 оп., 32 спр., 1947-1975 рр. 

 

Опис 1 

32 спр., 1947-1975 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1755 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Комінтерн», с. Боровиця Чигиринського району 

Кіровоградської області 

1 оп., 5 спр., 1946-1950 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1946-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1756 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Комунар», с. Іванівка Чигиринського району 

Кіровоградської області 

1 оп., 5 спр., 1945-1950 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1945-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1757 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Комунар», с. Сагунівка Черкаського району Київської 

області 
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1 оп., 7 спр., 1945-1950 рр. 

 

Опис 1 

7 спр., 1945-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1758 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Куйбишева, с. Іванівка Чигиринського району 

Кіровоградської області 

1 оп., 1 спр., 1950р. 

Опис 1 
1 спр., 1950р. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1759 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Б. Хмельницького, с. Суботів 

Чигиринського району Черкаської області 

1 оп., 44 спр., 1944-1982 рр. 

 

Опис 1 

44 спр., 1944-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1760 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Шевченка, м. Чигирин 

Черкаської області 

1 оп., 44 спр., 1945-1982 рр. 

 

Опис 1 

44 спр., 1945-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1761 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Дружба», с. Вітове 

Чигиринського району Черкаської області 

1 оп., 13 спр., 1946-1958 рр. 

 

Опис 1 

13 спр., 1946-1958 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 
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ф.П-1762 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Паризької комуни, с. Красносілля Чигиринського 

району Кіровоградської області 

1 оп., 7 спр., 1945-1949 рр. 

 

Опис 1 

7 спр., 1945-1949 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

ф.П-1763 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Перше травня», с. Полуднівка 

Чигиринського району Черкаської області 

1 оп., 10 спр., 1949-1958 рр. 

 

Опис 1 

10 спр., 1949-1958 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1764 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «П’ятирічка», с. Мельники Чигиринського району 

Кіровоградської області 

1 оп., 2 спр., 1948-1949 рр. 

 

Опис 1 

2 спр., 1948-1949 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1765 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Трушівці 

Чигиринського району Черкаської області 

1 оп., 71 спр., 1945-1991 рр. 

 

Опис 1 

71 спр., 1945-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 Плани роботи. 
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ф.П-1766 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Куйбишева, с. Медведівка 

Чигиринського району Черкаської області 

1 оп., 77 спр., 1946-1989 рр. 

 

Опис 1 

77 спр., 1946-1989 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 

 

ф.П-1767 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Україна», с. Тіньки 

Чигиринського району Черкаської області 

1 оп., 74 спр., 1944-1991 рр. 

 

Опис 1 

74 спр., 1944-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 

 

ф.П-1768 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Іскра», с. Головківка 

Чигиринського району Черкаської області 

1 оп., 53 спр., 1947-1989 рр. 

 

Опис 1 

53 спр., 1947-1989 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1769 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Сталіна, с. Стецівка Чигиринського району 

Кіровоградської області 

1 оп., 3 спр., 1946-1948 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1946-1948 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1770 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. 50-річчя Жовтня, с. Тарасо-

Григорівка Чигиринського району Черкаської області 

1 оп., 17 спр., 1950-1958,1967-1974 рр. 
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Опис 1 

17 спр., 1950-1958,1967-1974 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1771 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Сталіна, с. Шабельники 

Чигиринського району Черкаської області 

1 оп., 11 спр., 1946-1956 рр. 

 

Опис 1 

11 спр., 1946-1956 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1772 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Тельмана, с. Чорнявка Черкаського району 

Київської області 

1 оп., 5 спр., 1946-1950 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1946-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1773 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Ударник», с. Мельники Чигиринського району 

Кіровоградської області 

1 оп., 5 спр., 1946-1950 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1946-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1774 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Вітчизна», с. Івківці 

Чигиринського району Черкаської області 

1 оп., 33 спр., 1950-1982 рр. 

 

Опис 1 

33 спр., 1950-1982 рр.  

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 
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ф.П-1775 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Чапаєва, с. Полуднівка Чигиринського району 

Кіровоградської області 

1 оп., 3 спр., 1946-1949 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1946-1949 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1776 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Червона зірка», с. Матвіївка 

Чигиринського району Черкаської області 

1 оп., 40 спр., 1946-1982 рр. 

 

Опис 1 

40 спр., 1946-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1777 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Червона зірка», с. Стецівка Чигиринського району 

Кіровоградської області 

1 оп., 5 спр., 1946-1950 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1946-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1778 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Червона перемога», с. Тарасо-Григорівка 

Чигиринського району Кіровоградської області 

1 оп., 1 спр., 1950р. 

 

Опис 1 

1 спр., 1950р. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1779 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Широкий лан», с. Вершаці Чигиринського району 

Кіровоградської області 
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1 оп., 4 спр., 1946-1950 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1946-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1780 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Дубового, с. Новоселиця 

Чигиринського району Черкаської області 

1 оп., 60 спр., 1947-1991 рр. 

Опис 1 

60 спр., 1947-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 

 

ф.П-1781 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Енгельса, с. Розсошинці Чигиринського району 

Кіровоградської області 

1 оп., 3 спр., 1946-1947 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1946-1947 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1796 Первинна територіальна організація Комуністичної партії 

України с. Стецівка Чигиринського району Черкаської області 

1 оп., 13 спр., 1928,1945-1954 рр. 

 

Опис 1 

13 спр., 1928,1945-1954 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1800 Первинна організація Комуністичної партії України 

виконавчого комітету Чигиринської міської Ради народних депутатів, м. 

Чигирин Черкаської області 

1 оп., 38 спр., 1945-1982 рр. 

 

Опис 1 

38 спр., 1945-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 
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ф.П-1801 Первинна організація Комуністичної партії України 

Чигиринського бухгалтерсько-економічного технікуму, м. Чигирин 

Черкаської області 

1 оп., 49 спр., 1945-1991 рр. 

 

Опис 1 

49 спр., 1945-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1808 Первинна організація Комуністичної партії України 

Чигиринської районної лікарні, м. Чигирин Черкаської області 

1 оп., 39 спр., 1950-1988 рр. 

 

Опис 1 

39 спр., 1950-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1811 Первинна організація Комуністичної партії України 

виконавчого комітету Чигиринської районної Ради народних депутатів, 

м. Чигирин Черкаської області 

1 оп., 52 спр., 1944-1982 рр. 

 

Опис 1 

52 спр., 1944-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1812 Первинна організація Комуністичної партії України 

Чигиринського районного комітету Комуністичної партії України, м. 

Чигирин Черкаської області 

1 оп., 48 спр., 1944-1982 рр. 

 

Опис 1 

48 спр., 1944-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1813 Первинна організація Комуністичної партії України 

Чигиринської районної контори зв’язку, м. Чигирин Черкаської області 

1 оп., 15 спр., 1946-1962 рр. 

 

Опис 1 
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15 спр., 1946-1962 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-1814 Первинна організація Комуністичної партії України відділу 

культури виконавчого комітету Чигиринської районної Ради народних 

депутатів, м. Чигирин Черкаської області 

1 оп., 33 спр., 1948-1950,1957-1982 рр. 

 

Опис 1 

33 спр., 1948-1950,1957-1982 рр.   

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1819 Первинна організація Комуністичної партії України 

Чигиринської районної спілки споживчих товариств, м. Чигирин 

Черкаської області 

1 оп., 23 спр., 1944-1962 рр. 

 

Опис 1 

23 спр., 1944-1962 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1825 Шполянський районний комітет Комуністичної партії 

України, м. Шпола Черкаської області 

38 оп., 6985 спр., 1944-1991 рр. 

 

Опис 1 

497 спр., 1944-1969 рр. 

Директивні вказівки вищих партійних органів. 

 Протоколи: партійних конференцій та документи до них; пленумів 

райкому та документи до них; засідань бюро райкому та документи до них;  

зборів районного партійного активу та документи до них; загальних 

районних партійних зборів. 

 Накази, розпорядження секретаря райкому партії про прийом і 

звільнення технічного та господарського персоналу (1954-1962). 

 Статистичні звіти про склад і рух районної партійної організації, склад 

та змінюваність кадрів. 

 Документи (інформації, доповідні записки, листування, акти) з різних 

питань діяльності райкому та роботу відділів. 

 Витяги з протоколів засідань вищих партійних органів та листування з 

ними по персональних справах комуністів, про виключення та відновлення в 

партії. 



560 

 

 Листування з партійними органами та політичними відділами 

військових частин з питань перевірки компрометуючих даних на окремих 

громадян (1954-1968). 

 Списки первинних парторганізацій (1956). Картки первинних 

парторганізацій (1945-1953). 

Акти на знищення погашених партійних документів, списки погашених 

партійних документів. 

Книги: обліку та видачі партійних квитків та кандидатських карток 

зразка 1936р. (1944-1953); реєстрації облікових карток членів та кандидатів в 

члени партії (1944-1955). 

Партійні бюджети райкому (1965-1969). Штатні розписи (1967,1968). 

Фінансові звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 Витяги з протоколів бюро обкому партії про виключення з партії 

комуністів та кандидатів в члени партії, які залишались на окупованій 

території і не виправдали довіри партії (1944-1949). 

 Інформації обкому партії про нанесення збитків колгоспам та 

підприємствам, звірства гітлерівських окупантів (1944). 

    

Опис 2 

1896 спр., 1944-1969 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС.  

 

Опис 3 

638 спр., 1944-1969 рр. 

 Персональні справи. 

 

Опис 4 

67 спр., 1944-1969 рр. 

 Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

 

Опис 5 

216 спр., 1970р. 

Протоколи: 24-ої районної партконференції та документи до нього; 

пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до них; зборів 

активу районної парторганізації. 

Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів. 

Документи (довідки, інформації та інші) про роботу відділів райкому 

партії.  

 Доповідні записки, інформації райкому партії з питань організаційно-

партійної та ідеологічної роботи, промисловості та сільського господарства, 

роботи адміністративних органів. 

 Акти на знищення погашених партійних документів. 
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Річний фінансовий звіт. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи.  

 

Опис 6 

237 спр., 1971р. 

Протоколи: пленумів райкому та документи до них; засідань бюро 

райкому та документи до них; зборів активу районної парторганізації; зборів 

районного партійно-господарського активу та документи до нього. 

Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів. 

 Інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, промисловості та сільського господарства, роботи 

адміністративних органів. 

 Витяги з протоколів засідань Секретаріату ЦК КПУ та обкому партії по 

персональних справах комуністів. 

 Акти на знищення погашених партійних документів, списки погашених 

партійних документів на осіб, що вибули з партії. 

 Партійний бюджет. Штатний розпис. Річний фінансовий звіт. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

Особові справи номенклатурних партійних працівників.  

 

Опис 7 
284 спр., 1972р.  

Протоколи: пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до 

них; зборів партійного активу районної парторганізації та документи до них. 

Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів. 

 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району, 

роботи адміністративних органів. 

 Витяг з рішення КПК при ЦК КПРС по персональній справі комуніста. 

 Акти на знищення погашених партійних документів. 

 Партійний бюджет. Штатний розпис. Річний фінансовий звіт. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

Особові справи номенклатурних партійних працівників.  

 

 

Опис 8 

268 спр., 1952-1973 рр.  

 Протоколи: 25-ої районної партконференції та документи до нього 

(1973); пленумів райкому (1973); засідань бюро райкому та документи до них 

(1973); зборів партійного та партійно-господарського активів районної 

парторганізації та документи до них (1973). 
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 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1973). 

 Довідки, інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району, 

роботи адміністративних органів та з інших питань (1973). 

 Акти на знищення погашених партійних документів (1973). 

 Книги: обліку і видачі партійних квитків та кандидатських карток 

зразка 1954р. (1953-1973); реєстрації облікових карток членів та кандидатів в 

члени КПРС (1954-1973). 

 Партійний бюджет (1973). Штатний розпис (1973). Річний фінансовий 

звіт (1973). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки (1973). 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1973). Персональні справи 

(1973). Особові справи номенклатурних партійних працівників.  

 

Опис 9 

214 спр., 1953-1974 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1974); засідань бюро райкому та 

документи до них (1974); зборів партійного активу районної парторганізації 

(1974). 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1974). 

 Інформації райкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, стану та розвитку народного господарства району та 

роботи адміністративних органів (1974). 

 Акти на знищення погашених партійних документів (1974).  

 Партійний бюджет (1974). Річний фінансовий звіт (1974). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки (1974). 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1974). Персональні справи 

(1974). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 10 

64 спр., 1975-1977 рр. 

 Протоколи: 26-ої районної партконференції та документи до нього 

(1975); пленумів райкому та документи до них; засідань бюро райкому та 

документи до них; зборів активу районної парторганізації. 

 Статистичні звіти про склад і рух районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1975). 

 Інформації райкому партії з питань організаційно-партійної, 

ідеологічної та масово-політичної роботи, сільськогосподарського 

виробництва, роботи промисловості та адміністративних органів. 

 Акти на знищення погашених партійних документів (1975). 

 Партійний бюджет (1975). Річний фінансовий звіт (1975). 
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 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки. 

 

Опис 11 

441 спр., 1957-1977 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1974-1977). Персональні 

справи (1975-1977). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

 

Опис 12 

21 спр., 1978р. 

 Протоколи: 27-ої районної партконференції та документи до нього; 

пленумів райкому та документи до них; засідань бюро райкому та документи 

до них; зборів активу районної парторганізації. 

 Доповідні записки, довідки про виконання постанов бюро райкому з 

питань ідеологічної роботи. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки. 

 

Опис 13 

164 спр., 1969-1978 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1977,1978). Персональні 

справи (1977,1978). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 14 

26 спр., 1979р. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них; засідань бюро 

райкому та документи до них; зборів активу районної парторганізації та 

документи до них. 

 Доповідні записки, довідки про виконання постанов бюро райкому з 

питань організаційно-партійної та ідеологічної роботи, роботи промислових 

підприємств та будівельних організацій та з інших питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки. 

 

Опис 15 

120 спр., 1978-1979 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи.    

 

Опис 16 

25 спр., 1977-1980 рр. 

 Протоколи: 28-ої районної партконференції та документи до нього 

(1980); пленумів райкому та документи до них (1980); засідань бюро райкому 

та документи до них (1980); зборів активу районної парторганізації (1980). 
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 Розпорядження секретаря райкому партії про прийом і звільнення 

технічних та господарських працівників. 

 Документи (плани роботи, довідки, інформації) про роботу відділів 

райкому партії (1980). 

 Доповідні записки, довідки про виконання постанов бюро райкому з 

питань організаційно-партійної роботи, сільського господарства (1980). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та 

звільненим секретарям первинних парторганізацій, особові рахунки 

працівників райкому (1980). 

 

Опис 17 

137 спр., 1979-1980 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 18 

28 спр., 1978-1981 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1981); засідань 

бюро райкому та документи до них (1981); зборів партійного активу районної 

парторганізації (1981). 

 Розпорядження секретаря райкому партії про прийом і звільнення 

технічних та господарських працівників (1981). 

 Документи (плани роботи, записки, довідки та інші) про роботу відділів 

райкому партії. 

 Доповідні записки, довідки про виконання постанов бюро райкому з 

питань організаційно-партійної та ідеологічної роботи та з інших питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та 

звільненим секретарям первинних парторганізацій, особові рахунки 

працівників райкому (1981). 

 

Опис 19 

132 спр., 1980-1981 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 20 

26 спр., 1980-1982 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1982); засідань 

бюро райкому та документи до них (1982); зборів активу районної 

парторганізації (1982). 

 Розпорядження секретаря райкому партії про прийом і звільнення 

технічних та господарських працівників (1982). 

 Доповідні записки, довідки про виконання постанов бюро райкому з 

питань організаційно-партійної та ідеологічної роботи та з інших питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та 

звільненим секретарям первинних парторганізацій, особові рахунки 

працівників райкому (1982). 
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Опис 21 

146 спр., 1981-1982 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 22 

26 спр., 1983р. 

 Протоколи: 29-ої районної партконференції та документи до нього; 

пленумів райкому та документи до них; засідань бюро райкому та документи 

до них; партійних зборів та засідань партійного бюро первинної 

парторганізації. 

 Розпорядження секретаря райкому партії про прийом і звільнення 

технічних та господарських працівників. 

 Довідки, інформації комісій, працівників відділів, первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро райкому з питань поліпшення 

роботи первинних парторганізацій, промисловості та будівництва  та з інших 

питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та 

звільненим секретарям первинних парторганізацій, особові рахунки 

працівників райкому. 

  

Опис 23 

157 спр., 1982-1983 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 24 

26 спр., 1984р. 

Протоколи: пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до 

них; партійних зборів та засідань партійного бюро первинної парторганізації.  

Розпорядження секретаря райкому партії про прийом і звільнення 

технічних та господарських працівників. 

Документи (плани роботи, записки, довідки та інші) про роботу відділів 

райкому партії. 

 Довідки, інформації працівників відділів, первинних парторганізацій 

про виконання постанов бюро райкому з питань організаційної та 

ідеологічної роботи, сільськогосподарського виробництва та з інших питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та 

звільненим секретарям первинних парторганізацій, особові рахунки 

працівників райкому. 

 

Опис 25 

139 спр., 1983-1984 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 26 
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28 спр., 1985р. 

 Протоколи: 30-ої районної партконференції та документи до нього; 

пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до них; партійних 

зборів та засідань партійного бюро первинної парторганізації. 

 Розпорядження секретаря райкому партії про прийом і звільнення 

технічних та господарських працівників. 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії. 

Записки, довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро райкому з питань 

організаційно-партійної та ідеологічної роботи, сільськогосподарського 

виробництва та з інших питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та 

звільненим секретарям первинних парторганізацій. 

 

Опис 27 

166 спр., 1984-1985 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 28 

25 спр., 1983-1986 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1986); засідань 

бюро райкому та документи до них (1986); партійних зборів та засідань 

партійного бюро первинної парторганізації (1986). 

 Розпорядження секретаря райкому партії про прийом і звільнення 

технічних та господарських працівників (1986). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1985,1986). 

 Записки, довідки, інформації членів бригад, комісій, секретарів 

первинних парторганізацій про виконання постанов бюро райкому з питань 

організаційно-партійної та ідеологічної роботи, розвитку народного 

господарства району та з інших питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки (1986). 

 

Опис 29 

164 спр., 1985-1986 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 30 

26 спр., 1985-1987 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1987); засідань бюро райкому та 

документи до них (1987); партійних зборів та засідань партійного бюро 

парторганізації (1987). 



567 

 

 Розпорядження секретаря райкому партії про прийом і звільнення 

технічних та господарських працівників (1987).  

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1987). 

 Записки, довідки, працівників відділів про виконання постанов бюро 

райкому з питань організаційно-партійної та ідеологічної роботи, 

промисловості та сільського господарства і з інших питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії та особові 

рахунки (1987). 

Опис 31 
148 спр., 1986-1987 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 32 

32 спр., 1985-1988 рр. 

 Протоколи: 31-ої районної партконференції та документи до нього 

(1988); пленумів райкому та документи до них (1988); засідань бюро райкому 

(1988); партійних зборів та засідань партійного бюро первинної 

парторганізації (1988). 

 Розпорядження секретаря райкому партії про прийом, переміщення та 

звільнення технічного і господарського персоналу райкому (1988). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1988). 

 Доповідні записки, довідки, інформації працівників відділів про 

виконання постанов бюро райкому з питань організаційної та ідеологічної 

роботи, сільськогосподарського виробництва, зміцнення соціалістичної 

законності і правопорядку. 

 Відомості на виплату зарплати та особові рахунки працівників апарату 

райкому партії (1988). 

 

Опис 33 

155 спр., 1987-1988 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 34 

24 спр., 1985-1989 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1989); засідань 

бюро райкому та документи до них (1989); партійних зборів та засідань 

партійного бюро первинної парторганізації (1989). 

 Розпорядження секретаря райкому партії про прийом та звільнення 

технічного і господарського персоналу райкому (1989). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1989). 

 Доповідні записки, довідки, інформації працівників відділів про 

виконання постанов бюро райкому з питань організаційної та ідеологічної 
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роботи, сільськогосподарського виробництва, зміцнення соціалістичної 

законності і правопорядку. 

 Відомості на виплату зарплати та особові рахунки працівників апарату 

райкому партії (1989). 

 

Опис 35 

130 спр., 1988-1989 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 36 

23 спр., 1986-1990 рр. 

 Протоколи: 32-ої районної партконференції (1990); пленумів райкому 

(1990); засідань бюро райкому та документи до них (1990). 

 Розпорядження секретаря райкому партії про прийом та звільнення 

технічного і господарського персоналу райкому (1990). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1990). 

 Доповідні записки, довідки, інформації працівників відділів про 

виконання постанов бюро райкому з питань організаційної та ідеологічної 

роботи, сільськогосподарського виробництва, зміцнення соціалістичної 

законності і правопорядку. 

 Відомості на виплату зарплати та особові рахунки працівників апарату 

райкому партії (1990). 

 

Опис 37 

51 спр., 1989-1991 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 38 

18 спр., 1973-1991 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1991); засідань бюро райкому та 

документи до них (1991). 

 Розпорядження секретаря райкому партії про прийом та звільнення 

технічного і господарського персоналу райкому (1991). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому партії (1991). 

 Доповідні записки, довідки, інформації працівників відділів про 

виконання постанов бюро райкому з питань організаційної та ідеологічної 

роботи, сільськогосподарського виробництва, зміцнення соціалістичної 

законності і правопорядку (1991). 

 Книги: обліку та видачі партійних квитків і кандидатських карток 

зразка 1973р.; реєстрації облікових карток членів та кандидатів в члени 

КПРС. 

 Відомості на виплату зарплати та особові рахунки працівників апарату 

райкому партії (1991). 
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ф.П-1827 Первинна організація Комуністичної партії України 

Лебединського насіннєвого заводу, с. Лебедин Шполянського району 

Черкаської області 

1 оп., 44 спр., 1946-1988 рр. 

 

Опис 1 

44 спр., 1946-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1828 Первинна організація Комуністичної партії України 

Матусівського цукрового комбінату, с. Матусів Шполянського району 

Черкаської області 

1 оп., 67 спр., 1944-1988 рр. 

 

Опис 1 

67 спр., 1944-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро; засідань 

партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1829 Первинна організація Комуністичної партії України 

Шполянського цукрового комбінату, м. Шпола Черкаської області 

1 оп., 56 спр., 1944-1988 рр. 

 

Опис 1 

56 спр., 1944-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро; засідань 

партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1832 Первинна організація Комуністичної партії України 

Шполянської меблевої фабрики, м. Шпола Черкаської області 

1 оп., 32 спр., 1946-1962,1968-1982 рр. 

 

Опис 1 

32 спр., 1946-1962,1968-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 
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ф.П-1836 Первинна організація Комуністичної партії України 

Шполянського автотранспортного підприємства № 23647, м. Шпола 

Черкаської області 

1 оп., 36 спр., 1948-1982 рр. 

 

Опис 1 

36 спр., 1948-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1838 Первинна організація Комуністичної партії України 

Шполянського районного виробничого об’єднання по виробничо-

технічному забезпеченню сільського господарства, м. Шпола Черкаської 

області 

1 оп., 50 спр., 1944-1988 рр. 

 

Опис 1 

50 спр., 1944-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1839 Первинна організація Комуністичної партії України 

Сигнаївської машинно-тракторної станції, с. Сигнаївка Шполянського 

району Черкаської області 

1 оп., 14 спр., 1944-1958 рр. 

 

Опис 1 

14 спр., 1944-1958 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1841 Первинна організація Комуністичної партії України 

Шполянського бурякорадгоспу, м. Шпола Черкаської області 

1 оп., 25 спр., 1947-1973 рр. 

 

Опис 1 

25 спр., 1947-1973 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 
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ф.П-1842 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Росія», с. Лебедин 

Шполянського району Черкаської області 

1 оп., 25 спр., 1950-1958,1969-1982 рр. 

 

Опис 1 

25 спр., 1950-1958,1969-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1843 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Островського, с. Лебедин 

Шполянського району Черкаської області 

1 оп., 29 спр., 1947-1958,1969-1982 рр. 

 

Опис 1 

29 спр., 1947-1958,1969-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1844 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «20-річчя Жовтня», с. 

Станіславчик Шполянського району Черкаської області 

1 оп., 17 спр., 1946-1962 рр. 

 

Опис 1 

17 спр., 1946-1962 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1845 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Жданова, м. Шпола 

Черкаської області 

1 оп., 67 спр., 1953-1988 рр. 

 

Опис 1 

67 спр., 1953-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро; засідань 

партійного комітету. 
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ф.П-1846 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Ілліча, с. Товмач 

Шполянського району Черкаської області 

1 оп., 33 спр., 1948-1982 рр. 

 

Опис 1 

33 спр., 1948-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

ф.П-1848 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Надточаївка 

Шполянського району Черкаської області 

1 оп., 33 спр., 1945-1974,1980-1982 рр. 

 

Опис 1 

33 спр., 1945-1974,1980-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1849 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Карла Маркса, с. Скотареве 

Шполянського району Черкаської області 

1 оп., 35 спр., 1946-1974,1979-1982 рр. 

 

Опис 1 

35 спр., 1946-1974,1979-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1850 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Сигнаївка 

Шполянського району Черкаської області 

1 оп., 51 спр., 1947-1988 рр. 

 

Опис 1 

51 спр., 1947-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро; засідань 

партійного комітету; партійних зборів цехових парторганізацій. 

 Плани роботи. 
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ф.П-1851 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Комуніст», с. Матусів 

Шполянського району Черкаської області 

1 оп., 31 спр., 1952-1973 рр. 

 

Опис 1 

31 спр., 1952-1973 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро; засідань 

партійного комітету. 

 Плани роботи. 

ф.П-1852 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Комуніст», с. Матусів 

Шполянського району Черкаської області 

1 оп., 46 спр., 1951-1988 рр. 

 

Опис 1 

46 спр., 1951-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро; засідань 

партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1853 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Нове життя», с. Сердегівка 

Шполянського району Черкаської області 

1 оп., 14 спр., 1945-1958 рр. 

 

Опис 1 

14 спр., 1945-1958 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1854 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Перемога», с. Водяне 

Шполянського району Черкаської області 

1 оп., 52 спр., 1947-1974,1980-1988 рр. 

 

Опис 1 

52 спр., 1947-1974,1980-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро; засідань 

партійного комітету. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 
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ф.П-1855 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Лебедин 

Шполянського району Черкаської області 

1 оп., 70 спр., 1946-1988 рр. 

 

Опис 1 

70 спр., 1946-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

ф.П-1856 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Зоря», с. Мар’янівка 

Шполянського району Черкаської області 

1 оп., 40 спр., 1947-1974,1979-1988 рр. 

 

Опис 1 

40 спр., 1947-1974,1979-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1857 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. 17-го Партз’їзду, с. Кримки 

Шполянського району Черкаської області 

1 оп., 50 спр., 1944-1982 рр. 

 

Опис 1 

50 спр., 1944-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро; засідань 

партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1858 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Україна», с. Бурти 

Шполянського району Черкаської області 

1 оп., 45 спр., 1945-1982 рр. 

 

Опис 1 

45 спр., 1945-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро; засідань 

партійного комітету. 

 Плани роботи. 
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 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1859 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. ХХІ з’їзду КПРС, с. 

Капустине Шполянського району Черкаської області 

1 оп., 47 спр., 1947-1986 рр. 

 

Опис 1 

47 спр., 1947-1986 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро; засідань 

партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1860 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Перше травня», с. Лозуватка 

Шполянського району Черкаської області 

1 оп., 46 спр., 1947-1988 рр. 

 

Опис 1 

46 спр., 1947-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро; засідань 

партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1861 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Горького, м. Шпола 

Черкаської області 

1 оп., 16 спр., 1947-1962 рр. 

 

Опис 1 

16 спр., 1947-1962 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1862 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Зоря комунізму», с. Васильків 

Шполянського району Черкаської області 

1 оп., 51 спр., 1950-1988 рр. 

 

Опис 1 
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51 спр., 1950-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1863 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Терешки 

Шполянського району Черкаської області 

1 оп., 47 спр., 1951-1986 рр. 

 

Опис 1 

47 спр., 1951-1986 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро; засідань 

партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1864 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Іскрене 

Шполянського району Черкаської області 

1 оп., 14 спр., 1947-1958,1987-1988 рр. 

 

Опис 1 

14 спр., 1947-1958,1987-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1868 Первинна організація Комуністичної партії України 

Шполянської середньої школи № 1, м. Шпола Черкаської області 

1 оп., 40 спр., 1946-1982 рр. 

 

Опис 1 

40 спр., 1946-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1873 Первинна організація Комуністичної партії України 

Шполянської районної лікарні, м. Шпола Черкаської області 

1 оп., 55 спр., 1945,1951-1988 рр. 

 

Опис 1 

55 спр., 1945,1951-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 
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 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1874 Первинна організація Комуністичної партії України 

виконавчого комітету Шполянської міської Ради народних депутатів, м. 

Шпола Черкаської області 

1 оп., 37 спр., 1944-1982 рр. 

 

Опис 1 

37 спр., 1944-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1878 Первинна організація Комуністичної партії України 

виконавчого комітету Шполянської районної Ради народних депутатів, 

м. Шпола Черкаської області 

1 оп., 40 спр., 1944-1982 рр. 

 

Опис 1 

40 спр., 1944-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1879 Первинна організація Комуністичної партії України 

Шполянського районного комітету Комуністичної партії України, м. 

Шпола Черкаської області 

1 оп., 36 спр., 1944-1982 рр. 

 

Опис 1 

36 спр., 1944-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1880 Первинна організація Комуністичної партії України 

Шполянської районної контори зв’язку, м. Шпола Черкаської області 

1 оп., 13 спр., 1950-1962 рр. 

 

Опис 1 

13 спр., 1950-1962 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 
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 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

ф.П-1881 Первинна організація Комуністичної партії України 

Шполянського районного відділу внутрішніх справ, м. Шпола 

Черкаської області 

1 оп., 43 спр., 1944-1988 рр. 

 

Опис 1 

43 спр., 1944-1988 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1884 Первинна організація Комуністичної партії України 

Шполянської районної спілки споживчих товариств, м. Шпола 

Черкаської області 

1 оп., 76 спр., 1944-1988 рр. 

 

Опис 1 

76 спр., 1944-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

 

ф.П-1891 Шрамківський районний комітет Комуністичної партії 

України, смт. Шрамківка Драбівського району Черкаської області 

3 оп., 1140 спр., 1924,1925,1934-1959 рр.  

 

Опис 1 

480 спр., 1924,1925,1934-1959 рр. 

 Протоколи: партійних конференцій та документи до них; пленумів 

райкому та документи до них; засідань бюро райкому та документи до них;  

зборів районного партійного активу; загальних районних партійних зборів; 

комісій по чистці партій парторганізацій району (1934). 

 Розпорядження секретаря райкому партії про прийом та звільнення 

технічних працівників (1959). 

 Статистичні звіти про склад і рух районної партійної організації. 

 Документи (інформації, доповідні записки, листування, акти) з різних 

питань діяльності райкому та роботу відділів. 

 Витяги з протоколів засідань вищих партійних органів по персональних 

справах комуністів, про виключення з партії та апеляціях комуністів. 

 Списки погашених партійних документів (1943,1954,1957-1959). 
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Книги: обліку і видачі партійних квитків та кандидатських карток 

зразка 1954р. (1953-1959); реєстрації облікових карток членів та кандидатів в 

члени партії (1950-1959). 

Партійні бюджети райкому (1956-1959). Штатні розписи (1956-1959). 

Кошториси витрат (1947-1955). Фінансові звіти (1943-1959). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1943-1959). 

 Листування з партійними органами, політичними відділами військових 

частин про осіб, які перебували на окупованій території (1945-1959). 

 Акти про нанесення збитків району фашистськими загарбниками в 

період окупації (1944). 

    

 

Опис 2 

575 спр., 1944-1959 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС.  

 

Опис 3 

85 спр., 1942-1959 рр. 

 Персональні справи. 

 

 

ф.П-1892 Первинна організація Комуністичної партії України 

Шрамківського цукрового комбінату, смт. Шрамківка Драбівського 

району Черкаської області 

1 оп., 61 спр., 1944-1991 рр. 

 

Опис 1 

61 спр., 1944-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1893 Первинна організація Комуністичної партії України 

Кононівської ремонтно-технічної станції, с. Кононівка Драбівського 

району Черкаської області 

1 оп., 16 спр., 1944-1959 рр. 

 

Опис 1 

16 спр., 1944-1959 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 
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ф.П-1894 Первинна організація Комуністичної партії України 

Шрамківського цукрового заводу, смт. Шрамківка Драбівського району 

Черкаської області 

1 оп., 12 спр., 1946-1959 рр. 

 

Опис 1 

12 спр., 1946-1959 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

ф.П-1895 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Більшовик», с. Шрамківка Шрамківського району 

Полтавської області 
1 оп., 2 спр., 1949-1950 рр. 

 

Опис 1 

2 спр., 1949-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1896 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Бондаренка, с. Богданівка 

Шрамківського району Черкаської області 

1оп., 10 спр., 1950-1959 рр. 

 

Опис 1 

10 спр., 1950-1959 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1897 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. 18-го Партз’їзду, с. 

Богданівка Шрамківського району Черкаської області 

1 оп., 13 спр., 1946-1958 рр. 

 

Опис 1 

13 спр., 1946-1958 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 
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ф.П-1898 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Ворошилова, с. Богданівка Шрамківського району 

Полтавської області 

1 оп., 3 спр., 1948-1950 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1948-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1899 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Ворошилова, с. Ковалівка Шрамківського району 

Полтавської області 

1 оп., 3 спр., 1948-1950 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1948-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1900 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Горького, с. Погреби Шрамківського району 

Полтавської області 

1 оп., 4 спр., 1947-1950 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1947-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1901 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Димитрова, с. Погреби Шрамківського району 

Полтавської області 

1 оп., 3 спр., 1948-1950 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1948-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 



582 

 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1902 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Іскра», с. Нехайки Шрамківського району 

Полтавської області 

1 оп., 3 спр., 1948-1950 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1948-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1903 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Комуніст», с. Погреби 

Драбівського району Черкаської області 

1 оп., 27 спр., 1950-1979 рр. 

 

Опис 1 

27 спр., 1950-1979 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1904 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Кагановича, с. Степанівка Шрамківського району 

Полтавської області 

1 оп., 2 спр., 1948-1949 рр. 

 

Опис 1 

2 спр., 1948-1949 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1905 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Ковалівка 

Драбівського району Черкаської області 

1 оп., 42 спр., 1950-1982 рр. 
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Опис 1 

42 спр., 1950-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1906 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Клич», с. Нехайки Шрамківського району 

Полтавської області 

1 оп., 2 спр., 1948-1949 рр. 

Опис 1 
2 спр., 1948-1949 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1907 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Кузьменка, с. Сталінівка Шрамківського району 

Полтавської області 

1 оп., 3 спр., 1948-1950 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1948-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1908 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Комінтерн», с. Демки Шрамківського району 

Полтавської області 

1 оп., 3 спр., 1948-1950 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1948-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1909 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. газети «Молодь України», с. 

Бирлівка Драбівського району Черкаської області 

1 оп., 49 спр., 1948-1988 рр. 
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Опис 1 

49 спр., 1948-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1910 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Демки 

Драбівського району Черкаської області 

1 оп., 46 спр., 1950-1991 рр. 

Опис 1 

46 спр., 1950-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1911 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. 

Кантакузівка Драбівського району Черкаської області 

1 оп., 42 спр., 1946-1982 рр. 

 

Опис 1 

42 спр., 1946-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1912 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Молотова, с. Богданівка 

Шрамківського району Полтавської області 

1 оп., 3 спр., 1949-1950,1953 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1949-1950,1953 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1913 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Коцюбинського, с. Кононівка 

Драбівського району Черкаської області 
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1 оп., 36 спр., 1950-1982 рр. 

 

Опис 1 

36 спр., 1950-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1914 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Орджонікідзе, с. Степанівка Шрамківського району 

Полтавської області 

1 оп., 3 спр., 1946-1950 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1946-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1915 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Ворошилова, с. Нехайки 

Драбівського району Черкаської області 

1 оп., 46 спр., 1950-1991 рр. 

 

Опис 1 

46 спр., 1950-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1916 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. ХХІІ з’їзду КПРС, с. 

Степанівка Драбівського району Черкаської області 

1 оп., 49 спр., 1950-1991 рр. 

 

Опис 1 

49 спр., 1950-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 
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ф.П-1917 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Спільний пахар», с. Сталінівка Шрамківського 

району Полтавської області 

1 оп., 4 спр., 1947-1950 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1947-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

ф.П-1918 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Комуніст», с. Мойсівка 

Драбівського району Черкаської області 

1 оп., 22 спр., 1949-1971 рр. 

 

Опис 1 

22 спр., 1949-1971 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1919 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Україна», смт. Шрамківка 

Драбівського району Черкаської області 

1 оп., 10 спр., 1950-1960 рр. 

 

Опис 1 

10 спр., 1950-1960 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1920 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Перемога», с. Капустинці 

Шрамківського району Черкаської області 

1 оп., 15 спр., 1946-1959 рр. 

 

Опис 1 

15 спр., 1946-1959 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 
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ф.П-1921 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Чапаєва, с. Гречанівка 

Драбівського району Черкаської області 

1 оп., 16 спр., 1947-1970 рр. 

 

Опис 1 

16 спр., 1947-1970 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1922 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Фрунзе, с. Капустинці 

Шрамківського району Черкаської області 

1 оп., 13 спр., 1947-1959 рр. 

 

Опис 1 

13 спр., 1947-1959 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

 

ф.П-1923 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Куйбишева, с. Яворівка 

Драбівського району Черкаської області 

1 оп., 53 спр., 1946-1991 рр. 

 

Опис 1 

53 спр., 1946-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1924 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Шмідта, с. Демки Шрамківського району 

Полтавської області 

1 оп., 5 спр., 1946-1950 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1946-1950 рр. 
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 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1925 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Бирлівка 

Драбівського району Черкаської області 

1 оп., 14 спр., 1950-1962 рр. 

 

Опис 1 

14 спр., 1950-1962 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1930 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Нове життя», с. Степанівка Шрамківського району 

Полтавської області 

1 оп., 2 спр., 1948-1949 рр. 

 

Опис 1 

2 спр., 1948-1949 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1939 Первинна організація Комуністичної партії України 

Шрамківської середньої школи, смт. Шрамківка Драбівського району 

Черкаської області 

1 оп., 27 спр., 1954-1982 рр. 

 

Опис 1 

27 спр., 1954-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-1942 Первинна організація Комуністичної партії України 

виконавчого комітету Шрамківської районної Ради депутатів трудящих, 

смт. Шрамківка Шрамківського району Черкаської області 

1 оп., 16 спр., 1944-1959 рр. 

 

Опис 1 
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16 спр., 1944-1959 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1943 Первинна організація Комуністичної партії України 

Шрамківського районного комітету Комуністичної партії України, смт. 

Шрамківка Шрамківського району Черкаської області 

1 оп., 14 спр., 1946-1959 рр. 

Опис 1 

14 спр., 1946-1959 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1951 Смілянський міський комітет Комуністичної партії України,  

м. Сміла Черкаської області 

35 оп., 11495 спр., 1939-1991 рр. 

 

Опис 1 

872 спр., 1939-1966 рр. 

Директивні вказівки вищих партійних органів. 

 Протоколи: партійних конференцій та документи до них; пленумів 

міського комітету та документи до них; засідань бюро міськкому та 

документи до них;  зборів міського партійного активу та документи до них. 

 Статистичні звіти про склад і рух міської партійної організації. 

 Документи (інформації, доповідні записки, листування, акти) з різних 

питань діяльності міськкому та роботу відділів. 

 Постанови, витяги з протоколів засідань вищих партійних органів та 

листування з ними по персональних справах комуністів та апеляціях. 

 Списки членів та кандидатів в члени КПРС (1941). 

Акти на знищення погашених партійних документів, списки погашених 

партійних документів. 

Книги: обліку та видачі партійних квитків та кандидатських карток 

зразка 1936р. (19401953); реєстрації облікових карток членів та кандидатів в 

члени партії (1939-1954). 

Партійний бюджет (1966). Штатні розписи (1965,1966). Фінансові 

звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому. 

 Документи (листування, запити, відповіді) на комуністів, кандидатів в 

члени партії, які перебували на окупованій території (1945,1948). 

     

Опис 2 
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3309 спр., 1944-1966 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС.  

 

Опис 3 

1568 спр., 1944-1966 рр. 

 Персональні справи. 

 

Опис 4 

187 спр., 1945-1967 рр. 

 Директивні вказівки вищих партійних органів (1967). 

Протоколи: пленумів міськкому та документи до них (1967); засідань 

бюро міськкому та документи до них (1967); зборів активу міської 

парторганізації та документи до них (1967). 

Розпорядження секретаря міськкому партії про прийом, звільнення та 

переміщення технічного і господарського персоналу (1945-1962).  

Статистичні звіти про склад і рух міської парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1967). 

 Інформації міськкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, промисловості та сільського господарства, роботи 

адміністративних органів (1967). 

 Витяги з протоколів КПК при ЦК КПРС, постанови ЦК КПУ та обкому 

партії по персональних справах комуністів (1967). 

 Списки первинних парторганізацій (1967). 

 Акти на знищення погашених партійних документів, списки погашених 

партійних документів на осіб, що вибули з партії (1967). 

 Партійний бюджет (1967). Штатний розпис (1967). Річний фінансовий 

звіт (1967). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому партії (1967). 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1966,1967). Персональні 

справи (1965-1967).  

 

Опис 5 

306 спр., 1967-1968 рр. 

 Директивні вказівки вищих партійних органів (1968). 

Протоколи: 23-ої міської партконференції та документи до нього 

(1968); пленумів міськкому (1968); засідань бюро міськкому та документи до 

них (1968); зборів активу міської парторганізації та документи до них (1968). 

Статистичні звіти про склад і рух міської парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1968). 

 Інформації міськкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, промисловості та сільського господарства, роботи 

адміністративних органів (1968). 

 Витяги з протоколів засідань Секретаріату ЦК КПУ та обкому партії по 

персональних справах комуністів (1968). 

 Список первинних парторганізацій (1968). 
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 Акти на знищення погашених партійних документів, списки погашених 

партійних документів на осіб, що вибули з партії (1968). 

 Партійний бюджет (1968). Штатний розпис (1968). Річний фінансовий 

звіт (1968). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому партії (1968). 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи (1968). 

 

Опис 6 

280 спр., 1944-1969 рр. 

 Директивні вказівки вищих партійних органів (1969). 

Протоколи: пленумів міськкому та документи до них (1969); засідань 

бюро міськкому та документи до них (1969); зборів активу міської 

парторганізації та документи до них (1969). 

Статистичні звіти про склад і рух міської парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1969). 

 Інформації міськкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, промисловості та сільського господарства, роботи 

адміністративних органів (1969). 

 Витяги з протоколів обкому партії по персональних справах комуністів 

(1969). 

 Списки первинних парторганізацій (1969). 

 Акти на знищення погашених партійних документів, списки погашених 

партійних документів на осіб, що вибули з партії (1969). 

 Партійний бюджет (1969). Штатний розпис (1969). Річний фінансовий 

звіт (1969). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому партії (1969). 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1966-1969). Персональні 

справи (1965-1969). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

Особові справи номенклатурних працівників голів колгоспів. 

  

Опис 7 

297 спр., 1968-1970 рр. 

 Директивні вказівки вищих партійних органів (1970). 

Протоколи: 24-ої міської партконференції та документи до нього 

(1970); пленумів міськкому та документи до них (1970); засідань бюро 

міськкому та документи до них (1970); зборів активу міської парторганізації 

(1970). 

Статистичні звіти про склад і рух міської парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1970). 

Документи (довідки, інформації та інші) про роботу відділів міськкому 

партії (1970).  

 Доповідні записки, інформації міськкому партії з питань організаційно-

партійної та ідеологічної роботи, промисловості та сільського господарства 

та з інших питань (1970). 
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 Листування міськкому партії з іншими партійними органами з питань 

перевірки компрометуючих даних на окремих громадян (1970). 

 Витяги з протоколів бюро обкому партії по персональних справах 

комуністів (1970). 

 Акти на знищення погашених партійних документів (1970). 

 Партійний бюджет (1970). Штатний розпис (1970). Річний фінансовий 

звіт (1970). 

Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому партії (1970).  

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1970). Персональні справи 

(1970). Особові справи номенклатурних партійних працівників.  

 

Опис 8 

280 спр., 1971р. 

Протоколи: пленумів міськкому та документи до них; засідань бюро 

міськкому та документи до них; зборів активу міської парторганізації та 

документи до них. 

Статистичні звіти про склад і рух міської парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів. 

 Інформації міськкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, промисловості та сільського господарства та з інших 

питань. 

 Витяги з протоколів засідань КПК при ЦК КПРС, ЦК КПУ по 

персональних справах комуністів. 

 Списки погашених партійних документів на осіб, що вибули з партії. 

 Партійний бюджет. Штатний розпис. Річний фінансовий звіт. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому партії. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи.  

  

Опис 9 
235 спр., 1972р.  

Протоколи: пленумів міськкому та документи до них; засідань бюро 

міськкому та документи до них; зборів активу міської парторганізації та 

документи до них. 

Статистичні звіти про склад і рух міської парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів. 

 Інформації міськкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, промисловості та сільського господарства та з інших 

питань. 

 Постанова Секретаріату ЦК КПУ по персональній справі комуніста. 

 Листування з іншими міськкомами та райкомами партії з питань 

перевірки компрометуючих матеріалів. 

 Списки погашених партійних документів на осіб, що вибули з партії. 

 Партійний бюджет. Штатний розпис. Річний фінансовий звіт. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому партії. 
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 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

Особові справи номенклатурних партійних працівників.   

 

Опис 10 

308 спр., 1949-1976 рр.  

Протоколи: пленумів міськкому та документи до них (1973); засідань 

бюро міськкому та документи до них (1973); зборів активу міської 

парторганізації та документи до них (1973). 

Статистичні звіти про склад і рух міської парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1973). 

 Інформації міськкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, промисловості та сільського господарства та з інших 

питань (1973). 

 Листування з іншими міськкомами та райкомами партії з питань 

перевірки компрометуючих матеріалів (1973). 

 Списки погашених партійних документів на осіб, що вибули з партії 

(1973). 

 Книги: обліку та видачі партійних квитків та кандидатських карток 

зразка 1954р. (1953-1973); реєстрації облікових карток членів та кандидатів в 

члени КПРС. 

 Партійний бюджет (1973). Штатний розпис (1973). Річний фінансовий 

звіт (1973). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому партії (1973). 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1973). Персональні справи 

(1973). Особові справи номенклатурних партійних працівників (1972,1973).   

  

Опис 11 

284 спр., 1974р. 

Протоколи: 25-ої міської партконференції та документи до нього; 

пленумів міськкому та документи до них; засідань бюро міськкому та 

документи до них; зборів активу міської парторганізації та документи до них. 

Статистичні звіти про склад і рух міської парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів. 

 Інформації міськкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, промисловості та сільського господарства та з інших 

питань. 

 Списки погашених партійних документів на осіб, що вибули з партії. 

 Партійний бюджет. Штатний розпис. Річний фінансовий звіт. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому партії. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

Особові справи номенклатурних партійних працівників.   

 

Опис 12 

89 спр., 1975-1977 рр. 
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 Протоколи: 26-ої міської партконференції та документи до нього 

(1975); пленумів міськкому та документи до них; засідань бюро міськкому та 

документи до них; зборів активу міської парторганізації та документи до них. 

 Статистичні звіти про склад і рух міської парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1975). 

 Довідки, інформації відділів міськкому партії та первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро міськкому з питань 

організаційно-партійної роботи, сільськогосподарського виробництва, роботи 

промисловості. 

 Партійний бюджет (1975). Штатний розпис (1975). Річний фінансовий 

звіт (1975). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому партії та особові 

рахунки. 

 

Опис 13 

547 спр., 1957-1977 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1974-1977). Персональні 

справи (1971-1977). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 14 

33 спр., 1978р. 

 Протоколи: 27-ої міської партконференції та документи до нього; 

пленумів міськкому та документи до них; засідань бюро міськкому та 

документи до них; зборів активу міської парторганізації та документи до них. 

 Довідки, інформації про виконання постанов бюро міськкому з питань 

розвитку внутрішньопартійної демократії, підвищення масово-політичної 

роботи, підвищення ефективності і росту виробництва та з інших питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому партії та особові 

рахунки. 

 

Опис 15 

170 спр., 1977-1978 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 16 

24 спр., 1979р. 

 Протоколи: пленумів міськкому та документи до них; засідань бюро 

міськкому та документи до них; зборів активу міської парторганізації. 

 Документи (плани роботи, доповіді, довідки та інші) про роботу 

відділів міськкому партії. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому партії та особові 

рахунки. 

 

Опис 17 

194 спр., 1975-1979 рр. 
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 Особові справи по прийому в члени КПРС (1978,1979). Персональні 

справи.    

 

Опис 18 

30 спр., 1980р. 

 Протоколи: 28-ої міської партконференції та документи до нього; 

пленумів міськкому та документи до них; засідань бюро міськкому та 

документи до них; зборів активу міської парторганізації. 

 Документи (плани роботи, доповіді, довідки та інші) про роботу 

відділів міськкому партії. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому партії та особові 

рахунки. 

 

Опис 19 

163 спр., 1977-1980 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1979,1980). Персональні 

справи. 

 

Опис 20 

31 спр., 1981р. 

 Протоколи: пленумів міськкому та документи до них; засідань бюро 

міськкому та документи до них; зборів активу міської парторганізації. 

 Розпорядження секретаря міськкому партії про прийом, звільнення та 

переміщення технічного і господарського персоналу. 

 Документи (плани роботи, доповіді, довідки та інші) про роботу 

відділів міськкому партії. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому партії та особові 

рахунки. 

 

Опис 21 

214 спр., 1975-1981 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1980,1981). Персональні 

справи. 

 

Опис 22 

21 спр., 1982р. 

 Протоколи: пленумів міськкому та документи до них; засідань бюро 

міськкому та документи до них; зборів активу міської парторганізації. 

 Розпорядження секретаря міськкому партії про прийом, звільнення та 

переміщення технічного і господарського персоналу. 

 Документи (плани роботи, доповіді, довідки та інші) про роботу 

відділів міськкому партії. 

 Довідки, записки членів бригад, комісій, первинних парторганізацій 

про виконання постанов бюро міськкому з питань організаційно-партійної 

роботи, пропаганди і агітації та з інших питань. 
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 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому партії та особові 

рахунки. 

 

Опис 23 

201 спр., 1977-1982 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1981,1982). Персональні 

справи. 

 

Опис 24 

27 спр., 1983р. 

 Протоколи: 29-ої міської партконференції та документи до нього; 

пленумів міськкому та документи до них; засідань бюро міськкому та 

документи до них; зборів активу міської парторганізації. 

 Розпорядження секретаря міськкому партії про прийом, звільнення та 

переміщення технічного і господарського персоналу. 

 Документи (плани роботи, доповіді, довідки та інші) про роботу 

відділів міськкому партії. 

 Довідки, записки членів бригад, комісій, первинних парторганізацій 

про виконання постанов бюро міськкому з питань організаційно-партійної 

роботи, пропаганди і агітації та з інших питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому партії та особові 

рахунки. 

  

Опис 25 

206 спр., 1978-1983 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1982,1983). Персональні 

справи. 

 

 

Опис 26 

19 спр., 1984р. 

Протоколи: пленумів міськкому; засідань бюро міськкому та 

документи до них; партійних зборів та засідань бюро первинної 

парторганізації. 

Розпорядження секретаря міськкому партії про прийом, звільнення та 

переміщення технічних і господарських працівників. 

Документи (плани роботи, записки, довідки та інші) про роботу відділів 

міськкому партії. 

 Довідки, інформації працівників відділів, первинних парторганізацій 

про виконання постанов бюро міськкому з питань організаційно-партійної 

роботи, пропаганди і агітації. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому партії та особові 

рахунки. 

 

Опис 27 
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252 спр., 1980-1984 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1983,1984). Персональні 

справи. 

 

Опис 28 

26 спр., 1985р. 

 Протоколи: 30-ої міської партконференції та документи до нього; 

пленумів міськкому; засідань бюро міськкому та документи до них; 

партійних зборів первинної парторганізації. 

 Розпорядження секретаря міськкому партії про прийом, звільнення та 

переміщення технічних і господарських працівників. 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

міськкому партії. 

 Записки, довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро міськкому з питань 

організаційно-партійної роботи, пропаганди і агітації. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому партії та картки 

особових рахунків. 

 

Опис 29 

278 спр., 1983-1985 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 30 

27 спр., 1986р. 

 Протоколи: пленумів міськкому та документи до них; засідань бюро 

міськкому та документи до них; партійних зборів первинної парторганізації. 

 Розпорядження секретаря міськкому партії про прийом, звільнення та 

переміщення технічних і господарських працівників. 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

міськкому партії. 

 Записки, довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро міськкому з питань 

організаційно-партійної роботи, пропаганди і агітації. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому партії та картки 

особових рахунків. 

 

Опис 31 

268 спр., 1983-1986 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1985,1986). Персональні 

справи. 

 

Опис 32 

38 спр., 1987-1988 рр. 
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 Протоколи: 31-ої міської партконференції та документи до нього 

(1988); пленумів міськкому та документи до них; засідань бюро міськкому та 

документи до них; партійних зборів первинної парторганізації (1987). 

 Розпорядження секретаря міськкому партії про прийом, звільнення та 

переміщення технічних і господарських працівників. 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

міськкому партії. 

 Записки, довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро міськкому з питань 

організаційно-партійної та ідеологічної роботи, будівництва та роботи 

промислових підприємств. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому партії та картки 

особових рахунків. 

 

Опис 33 

383 спр., 1986-1988 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 34 

61 спр., 1973-1991 рр. 

 Протоколи: 32-ої міської партконференції (1990); пленумів міськкому 

та документи до них (1989-1991); засідань бюро міськкому та документи до 

них (1989-1991); партійних зборів та засідань партійного бюро первинної 

парторганізації (1988). 

 Розпорядження секретаря міськкому партії про прийом, переміщення 

та звільнення технічного і господарського персоналу (1989-1991). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

міськкому партії (1989-1991). 

 Доповідні записки, довідки, інформації працівників відділів про 

виконання постанов бюро міськкому (1989-1991). 

 Документи (доповідні записки, довідки, відомості) про створення 

єдиної парторганізації Шевченківського відділку Одеської залізниці (1989). 

 Книги: обліку та видачі партійних квитків і кандидатських карток 

зразка 1973р.; реєстрації облікових карток членів і кандидатів в члени КПРС. 

 Відомості на виплату зарплати та особові рахунки працівників апарату 

міськкому партії (1989-1991). 

 

Опис 35 

266 спр., 1987-1991 рр. 

 Витяги з протоколів парторганізацій про виключення та вибуття з рядів 

КПРС (1990,1991). 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 
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ф.П-1952 Первинна організація Комуністичної партії України 

Смілянського машинобудівного заводу, м. Сміла Черкаської області 

1 оп., 313 спр., 1944-1991 рр. 

 

Опис 1 

313 спр., 1944-1991 рр. 

 Директивні вказівки вищих партійних органів. 

 Протоколи: звітно-виборних партконференцій; загальних заводських 

партійних зборів; засідань партійного бюро та комітету; партійно-

господарського активу; партійних зборів та засідань партійного бюро 

первинних парторганізацій заводу. 

 Плани роботи. 

 Довідки про стан масово-політичної роботи на заводі (1953). Заходи з 

виконання критичних зауважень. 

 Прикріпні талони. Корінці повідомлень про зміни облікових даних в 

партійних документах комуністів (1949,1953). Відомості по сплаті членських 

партійних внесків. 

 

 

ф.П-1953 Первинна організація Комуністичної партії України 

Смілянського молочноконсервного комбінату, м. Сміла Черкаської 

області 

1 оп., 30 спр., 1951-1982 рр. 

 

Опис 1 

30 спр., 1951-1982 рр. 

 Директивні вказівки вищих партійних органів. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1955 Первинна організація Комуністичної партії України 

Смілянського електромеханічного заводу ім. Т.Г. Шевченка, м. Сміла 

Черкаської області 

1 оп., 352 спр., 1944-1991 рр. 

 

Опис 1 

352 спр., 1944-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів та документи до них; засідань партійного 

бюро та комітету і документи до них; загальнозаводських партійних зборів та 

документи до них; партійно-господарського активу; партійних зборів 

цехових парторганізацій. 

 Плани роботи парторганізації заводу та цехових парторганізацій. 

 Повідомлення про зняття з партійного обліку (1951-1956). 

 Прикріпні талони. Відомості по сплаті членських партійних внесків. 
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ф.П-1956 Первинна організація Комуністичної партії України 

Смілянського хлібокомбінату, м. Сміла Черкаської області 

1 оп., 38 спр., 1947-1982 рр. 

 

Опис 1 

38 спр., 1947-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1958 Первинна організація Комуністичної партії України 

Смілянської швейної фабрики, м. Сміла Черкаської області 

1 оп., 43 спр., 1946-1988 рр. 

 

Опис 1 

43 спр., 1946-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1965 Первинна організація Комуністичної партії України вузлового 

партійного комітету станції ім. Т.Г. Шевченка, м. Сміла Черкаської 

області 

1 оп., 50 спр., 1944-1958,1974-1982 рр. 

 

Опис 1 

50 спр., 1944-1958,1974-1982 рр. 

 Протоколи: вузлових звітно-виборних партконференцій; партійних 

зборів; засідань партійного бюро та комітету; зборів партійно-господарського 

активу. 

 Плани роботи. 

 Звітні доповіді секретарів парторганізацій вузлового партійного 

комітету (1944). 

 Листування з вищими партійними органами, Міністерством шляхів 

сполучення СРСР з питань роботи вузлового партійного комітету (1952-

1958). 

 Характеристики на передовиків і новаторів виробництва для занесення 

на Дошку пошани (1953). 

 Заяви та листи трудящих. 

 

 

ф.П-1966 Первинна організація Комуністичної партії України вагонного 

депо станції ім. Т.Г. Шевченка, м. Сміла Черкаської області 
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1 оп., 106 спр., 1944-1991 рр. 

 

Опис 1 

106 спр., 1944-1991 рр. 

 Директивні вказівки міськкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1968 Первинна організація Комуністичної партії України 9-ї 

дистанції колії станції ім. Т.Г. Шевченка, м. Сміла Черкаської області 

1 оп., 41 спр., 1944-1982 рр. 

 

Опис 1 

41 спр., 1944-1982 рр. 

 Директивні вказівки міськкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1969 Первинна організація Комуністичної партії України дорожніх 

електромонтажних майстерень станції ім. Т.Г. Шевченка, м. Сміла 

Черкаської області 

1 оп., 38 спр., 1946-1982 рр. 

 

Опис 1 

38 спр., 1946-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1974 Первинна організація Комуністичної партії України відділу 

робітничого постачання станції ім. Т.Г. Шевченка, м. Сміла Черкаської 

області 

1 оп., 63 спр., 1944-1991 рр. 

 

Опис 1 

63 спр., 1944-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1975 Первинна організація Комуністичної партії України 5-го 

відділення Одеської залізниці, м. Сміла Черкаської області 

1 оп., 72 спр., 1947-1991 рр. 
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Опис 1 

72 спр., 1947-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1977 Первинна організація Комуністичної партії України дистанції 

сигналізації та зв’язку станції ім. Т.Г. Шевченка, м. Сміла Черкаської 

області 

1 оп., 39 спр., 1944-1982 рр. 

 

Опис 1 

39 спр., 1944-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1980 Первинна організація Комуністичної партії України станції ім. 

Т.Г. Шевченка, м. Сміла Черкаської області 

1 оп., 69 спр., 1944-1991 рр. 

 

Опис 1 

69 спр., 1944-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-1982 Первинна організація Комуністичної партії України 

паровозного депо станції ім. Т.Г. Шевченка, м. Сміла Черкаської області 

1 оп., 190 спр., 1944-1991 рр. 

 

Опис 1 

190 спр., 1944-1991 рр. 

 Директивні вказівки вищих партійних органів. 

 Протоколи: партконференцій; партійних зборів; засідань партійного 

бюро та комітету; загальних партійних зборів; партійних зборів цехових 

парторганізацій; засідань партійного бюро цехових парторганізацій. 

 Плани роботи парторганізації депо та цехових парторганізацій. 

 Характеристики та заяви комуністів. Прикріпні талони та повідомлення 

на комуністів, які вибули з членів партії. Відомості про сплату членських 

партійних внесків. 
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ф.П-1983 Первинна організація Комуністичної партії України 

будівельно-монтажного поїзду № 527 станції ім. Т.Г. Шевченка, м. Сміла 

Черкаської області 

1 оп., 40 спр., 1949-1988 рр. 

 

Опис 1 

40 спр., 1949-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1987 Первинна організація Комуністичної партії України лінійного 

відділення міліції станції ім. Т.Г. Шевченка, м. Сміла Черкаської області 

1 оп., 34 спр., 1944-1945,1951-1982 рр. 

 

Опис 1 

34 спр., 1944-1945,1951-1982 рр. 

 Директивні вказівки міськкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-1991 Первинна організація Комуністичної партії України 

електростанції (енергодільниці) станції ім. Т.Г. Шевченка, м. Сміла 

Черкаської області 

1 оп., 24 спр., 1951-1952,1963-1982 рр. 

 

Опис 1 

24 спр., 1951-1952,1963-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

ф.П-1996 Первинна організація Комуністичної партії України 

будівельно-монтажного управління «Смілапромбуд», м. Сміла 

Черкаської області 

1 оп., 50 спр., 1947-1988 рр. 

 

Опис 1 

50 спр., 1947-1988 рр. 

 Директивні вказівки міськкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 
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ф.П-2002 Первинна організація Комуністичної партії України 

Смілянського технікуму харчової промисловості, м. Сміла Черкаської 

області 

1 оп., 66 спр., 1944-1991 рр. 

 

Опис 1 

66 спр., 1944-1991 рр. 

 Директивні вказівки міськкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2005 Первинна організація Комуністичної партії України 

Смілянського професійно-технічного училища № 4, м. Сміла Черкаської 

області 

1 оп., 35 спр., 1949-1982 рр. 

 

Опис 1 

35 спр., 1949-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-2006 Первинна організація Комуністичної партії України 

Смілянського міського професійно-технічного училища № 11, м. Сміла 

Черкаської області 

1 оп., 34 спр., 1949-1982 рр. 

 

Опис 1 

34 спр., 1949-1982 рр.  

 Директивні вказівки міськкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2007 Первинна організація Комуністичної партії України 

Смілянського професійно-технічного училища № 12, м. Сміла 

Черкаської області 

1 оп., 34 спр., 1949-1982 рр. 

 

Опис 1 

34 спр., 1949-1982 рр. 

 Директивні вказівки міськкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 
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 Плани роботи. 

 

 

ф.П-2010 Первинна організація Комуністичної партії України 

Смілянської середньої школи № 3, м. Сміла Черкаської області 

1 оп., 39 спр., 1946-1982 рр. 

 

 

Опис 1 

39 спр., 1946-1982 рр. 

 Директивні вказівки міськкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2020 Первинна організація Комуністичної партії України 

Смілянської школи-інтернату № 2, м. Сміла Черкаської області 

1 оп., 26 спр., 1946-1951,1963-1982 рр. 

 

Опис 1 

26 спр., 1946-1951,1963-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-2021 Первинна організація Комуністичної партії України 

Смілянської міської лікарні ім. Семашка, м. Сміла Черкаської області 

1 оп., 83 спр., 1949-1991 рр. 

 

Опис 1 

83 спр., 1949-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-2025 Первинна організація Комуністичної партії України обласної 

психоневрологічної лікарні, м. Сміла Черкаської області 

1 оп., 53 спр., 1949-1982 рр. 

 

Опис 1 

53 спр., 1949-1982 рр. 

 Директивні вказівки міськкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 
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 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2029 Первинна організація Комуністичної партії України 

виконавчого комітету Смілянської міської Ради народних депутатів, м. 

Сміла Черкаської області 

1 оп., 39 спр., 1944-1982 рр. 

 

Опис 1 

39 спр., 1944-1982 рр. 

 Директивні вказівки міськкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-2030 Первинна організація Комуністичної партії України 

Смілянського міського комітету Комуністичної партії України, м. Сміла 

Черкаської області 

1 оп., 39 спр., 1944-1982 рр. 

 

Опис 1 

39 спр., 1944-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2039 Первинна організація Комуністичної партії України 

Смілянської районної контори зв’язку, м. Сміла Черкаської області 

1 оп., 58 спр., 1944-1988 рр. 

 

Опис 1 

58 спр., 1944-1988 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-2042 Первинна організація Комуністичної партії України 

Смілянського змішаного торгу, м. Сміла Черкаської області 

1 оп., 80 спр., 1946-1988 рр. 

 

Опис 1 

80 спр., 1946-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 
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 Плани роботи. 

 

 

ф.П-2048 Уманський міський комітет Комуністичної партії України, м. 

Умань Черкаської області 

34 оп., 10055 спр., 1939-1991 рр. 

 

 

Опис 1 

921 спр., 1939-1968 рр. 

Директивні вказівки вищих партійних органів. 

 Протоколи: партійних конференцій та документи до них; пленумів 

міського комітету та документи до них; засідань бюро міськкому та 

документи до них;  зборів міського партійного активу та документи до них; 

зборів партійно-господарського активу міської парторганізації. 

 Розпорядження секретаря міськкому партії про прийом, звільнення та 

переміщення технічного персоналу (1945-1957). 

 Документи «Особлива папка» (1945-1949). 

 Статистичні звіти про склад і рух міської партійної організації, склад та 

змінюваність кадрів. 

 Документи (інформації, доповідні записки, листування, акти) з різних 

питань діяльності міськкому та роботу відділів. 

 Постанови, витяги з протоколів засідань вищих партійних органів та 

листування з ними по персональних справах комуністів та апеляціях, 

виключення з партії, накладення та зняття партійних стягнень. Листування з 

міськвідділом НКДБ з питань перевірки компрометуючих даних на 

комуністів (1944,1950,1951,1956). 

 Списки первинних парторганізацій (1963-1968). 

Акти на знищення погашених партійних документів, списки погашених 

партійних документів. 

Книги: обліку та видачі партійних квитків та кандидатських карток 

зразка 1936р. (1939-1953); зразка 1954р. (1953-1966); реєстрації облікових 

карток членів та кандидатів в члени партії (1944-1954). 

Партійні бюджети (1967,1968). Штатні розписи (1965-1968). Фінансові 

звіти (1944-1952,1965-1968). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому (1944-1968). 

 Листування з військовими частинами з питання перевірки діяльності 

осіб, які перебували на окупованій території (1945-1965). 

     

Опис 2 

2369 спр., 1944-1968 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС.  

 

Опис 3 

1380 спр., 1945-1968 рр. 
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 Персональні справи. 

 

Опис 4 

554 спр., 1944-1962 рр. 

  Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 5 

201 спр., 1969р. 

 Директивні вказівки вищих партійних органів. 

Протоколи: пленумів міськкому; засідань бюро міськкому та 

документи до них; зборів міського партійного та партійно-господарського 

активів. 

Статистичні звіти про склад і рух міської парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів. 

 Інформації міськкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, промисловості та сільського господарства, роботи 

адміністративних органів. 

 Списки первинних парторганізацій. 

 Списки погашених партійних документів на осіб, що вибули з партії. 

 Партійний бюджет. Штатний розпис. Річний фінансовий звіт. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому партії. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 6 

230 спр., 1965-1970 рр. 

 Директивні вказівки вищих партійних органів (1970). 

Протоколи: 25-ої міської партконференції та документи до нього 

(1970); пленумів міськкому (1970); засідань бюро міськкому та документи до 

них (1970); зборів міського партійного та партійно-господарського активів 

(1970). 

Статистичні звіти про склад і рух міської парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1970). 

Документи (довідки, інформації та інші) про роботу відділів міськкому 

партії (1970).  

 Доповідні записки, інформації міськкому партії з питань організаційно-

партійної та ідеологічної роботи, промисловості та сільського господарства 

та з інших питань (1970). 

 Списки первинних парторганізацій (1970). 

 Акти на знищення погашених партійних документів, списки погашених 

партійних документів на осіб, що вибули з партії (1970). 

Партійний бюджет (1970). Штатний розпис (1970). Річний фінансовий 

звіт (1970). 

Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому партії (1970).  
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 Особові справи по прийому в члени КПРС (1970). Персональні справи 

(1970). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 7 

209 спр., 1962-1971 рр. 

Протоколи: пленумів міськкому та документи до них (1971); засідань 

бюро міськкому та документи до них (1971); зборів партійного та партійно-

господарського активів міської парторганізації (1971). 

Статистичні звіти про склад і рух міської парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1971). 

 Інформації міськкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, промисловості та сільського господарства та з інших 

питань (1971). 

 Витяги з протоколів засідань Секретаріату ЦК КПУ по персональних 

справах комуністів (1971). 

 Списки первинних парторганізацій (1971). 

 Списки та акти погашених партійних документів на осіб, що вибули з 

партії (1971). 

 Партійний бюджет (1971). Штатний розпис (1971). Річний фінансовий 

звіт (1971). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому партії (1971). 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1971). Персональні справи 

(1971). Особові справи номенклатурних партійних працівників.   

  

 

Опис 8 

210 спр., 1947-1973 рр. 

Протоколи: пленумів міськкому та документи до них (1972,1973); 

засідань бюро міськкому та документи до них (1971-1973); зборів партійного 

та партійно-господарського активів міської парторганізації (1972). 

Статистичні звіти про склад і рух міської парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1972). 

 Інформації міськкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, промисловості та сільського господарства та з інших 

питань (1972). 

 Списки первинних парторганізацій (1972). 

 Списки погашених партійних документів на осіб, що вибули з партії 

(1972). 

 Штатний розпис (1972). Річний фінансовий звіт (1972). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому партії (1972). 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1972). Персональні справи 

(1972). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

   

Опис 9 
237 спр., 1954-1975 рр.  
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Протоколи: пленумів міськкому та документи до них (1973); засідань 

бюро міськкому та документи до них (1973-1975); зборів партійного активу 

міської парторганізації та документи до них (1973,1974); зборів партійно-

господарського активу міської парторганізації (1973). 

Статистичні звіти про склад і рух міської парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1973). 

 Інформації міськкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, промисловості та сільського господарства та з інших 

питань (1973). 

 Витяги з протоколів засідань вищих партійних органів по персональних 

справах комуністів (1973). 

 Списки первинних парторганізацій (1973). 

 Списки погашених партійних документів на осіб, що вибули з партії 

(1973). 

 Книги: обліку та видачі партійних квитків та кандидатських карток 

зразка 1954р. (1954-1973); реєстрації облікових карток членів і кандидатів в 

члени КПРС (1954-1973). 

 Штатний розпис (1973). Кошторис витрат (1973). Річний фінансовий 

звіт (1973). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому партії (1973). 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1973). Персональні справи 

(1971-1973). Особові справи номенклатурних партійних працівників (1960-

1973).   

 

Опис 10 

208 спр., 1972-1976 рр.  

Протоколи: 26-ої міської партконференції та документи до нього 

(1974); пленумів міськкому та документи до них (1974); засідань бюро 

міськкому та документи до них (1974-1976); зборів партійного активу міської 

парторганізації та документи до них (1974,1975); зборів партійно-

господарського активу міської парторганізації (1974). 

Статистичні звіти про склад і рух міської парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1974). 

 Інформації міськкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, промисловості та сільського господарства та з інших 

питань (1974). 

 Витяги з протоколів засідань вищих партійних органів по персональних 

справах комуністів (1974). 

 Списки первинних парторганізацій (1974). 

 Списки та акти погашених партійних документів на осіб, що вибули з 

партії (1974). 

 Штатний розпис (1974). Кошторис витрат (1974). Річний фінансовий 

звіт (1974). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому партії (1974). 
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 Особові справи по прийому в члени КПРС (1974). Персональні справи 

(1972-1974). Особові справи номенклатурних партійних працівників (1974).   

  

Опис 11 

103 спр., 1958-1978 рр. 

Протоколи: 27-ої міської партконференції та документи до нього; 

пленумів міськкому та документи до них (1975-1977); засідань бюро 

міськкому та документи до них (1975-1978); зборів активу міської 

парторганізації (1975-1977); зборів партійно-господарського активу міста 

(1976,1977). 

Накази та розпорядження секретаря міськкому партії (1958-1975). 

Статистичні звіти про склад і рух міської парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1975). 

 Інформації міськкому партії з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи (1975). 

 Документи надзвичайної комісії з ліквідації наслідків стихійного лиха 

(урагану), який трапився у 1975 році. 

 Директивні документи вищих партійних органів по апеляціях 

комуністів (1975,1976). 

 Списки первинних парторганізацій (1975).  

 Списки та акти погашених партійних документів на осіб, що вибули з 

партії (1975). 

 Штатний розпис (1975). Кошторис витрат (1975). Річний фінансовий 

звіт (1975). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому партії (1975). 

  

Опис 12 

526 спр., 1950-1977 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1974-1977). Персональні 

справи (1974-1977). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 13 

35 спр., 1978-1981 рр. 

 Протоколи: 28-ої міської партконференції та документи до нього 

(1978); пленумів міськкому та документи до них (1978); засідань бюро 

міськкому та документи до них; зборів партійного активу міської 

парторганізації (1978). 

 Документи (плани роботи, довідки, інформації та інші) про роботу 

відділів міськкому партії (1978). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому партії та картки 

особових рахунків. 

 

Опис 14 

194 спр., 1976-1978 рр. 
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 Особові справи по прийому в члени КПРС (1977,1978). Персональні 

справи. 

 

Опис 15 

22 спр., 1979р. 

 Протоколи: пленумів міськкому та документи до них; засідань бюро 

міськкому та документи до них; зборів партійного активу міської 

парторганізації. 

 Документи (плани роботи, доповіді, довідки та інші) про роботу 

відділів міськкому партії. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому партії та картки 

особових рахунків. 

 

Опис 16 

196 спр., 1978-1979 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1979). Персональні справи.    

 

Опис 17 

29 спр., 1980р. 

 Протоколи: 29-ої міської партконференції та документи до нього; 

пленумів міськкому та документи до них; засідань бюро міськкому та 

документи до них; зборів партійного активу міської парторганізації. 

 Документи міського активу працівників підприємств міста. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому партії та картки 

особових рахунків. 

 

Опис 18 

186 спр., 1975-1980 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1979,1980). Персональні 

справи (1979,1980). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 19 

36 спр., 1972-1982 рр. 

 Протоколи: пленумів міськкому та документи до них (1981); засідань 

бюро міськкому та документи до них (1981); зборів партійного активу 

міської парторганізації (1981). 

 Документи (плани роботи, доповіді, довідки та інші) про роботу 

відділів міськкому партії. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому партії та картки 

особових рахунків. 

 

Опис 20 

226 спр., 1980-1981 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 
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Опис 21 

21 спр., 1981-1982 рр. 

 Протоколи: пленумів міськкому та документи до них (1982); засідань 

бюро міськкому та документи до них (1982). 

 Документи (плани роботи, доповіді, довідки та інші) про роботу 

відділів міськкому партії. 

 Довідки, записки членів бригад, комісій, первинних парторганізацій 

про виконання постанов бюро міськкому з питань організаційно-партійної 

роботи, пропаганди і агітації. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому партії та картки 

особових рахунків. 

 

Опис 22 

203 спр., 1981-1982 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 23 

25 спр., 1983р. 

 Протоколи: 30-ої міської партконференції та документи до нього; 

пленумів міськкому та документи до них; засідань бюро міськкому та 

документи до них; партійних зборів та засідань бюро первинної 

парторганізації міськкому. 

 Документи (плани роботи, доповіді, довідки та інші) про роботу 

відділів міськкому партії. 

 Довідки, записки членів бригад, комісій, первинних парторганізацій 

про виконання постанов бюро міськкому з питань організаційно-партійної 

роботи, пропаганди і агітації та з інших питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому партії та картки 

особових рахунків. 

  

Опис 24 

222 спр., 1979-1983 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1982,1983). Персональні 

справи. Особові справи номенклатурних партійних працівників (1980-1983). 

 

Опис 25 

28 спр., 1976-1984 рр. 

Протоколи: пленумів міськкому та документи до них (1984); засідань 

бюро міськкому та документи до них (1984); партійних зборів та засідань 

бюро первинної парторганізації міськкому (1984). 

Розпорядження секретаря міськкому партії про прийом, звільнення та 

переміщення технічних працівників. 

Документи (плани роботи, записки, довідки та інші) про роботу відділів 

міськкому партії (1984). 
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 Довідки, інформації працівників відділів, первинних парторганізацій 

про виконання постанов бюро міськкому з питань організаційно-партійної 

роботи, пропаганди і агітації та з інших питань (1984). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому партії та картки 

особових рахунків (1984). 

 

 

Опис 26 

205 спр., 1983-1984 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 27 

25 спр., 1985р. 

 Протоколи: 31-ої міської партконференції та документи до нього; 

пленумів міськкому та документи до них; засідань бюро міськкому та 

документи до них; партійних зборів та засідань партійного бюро первинної 

парторганізації. 

 Розпорядження секретаря міськкому партії про прийом, звільнення та 

переміщення технічних працівників. 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

міськкому партії. 

 Записки, довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро міськкому з питань 

ідеологічної роботи, покращення умов праці і побуту жінок, соціального 

забезпечення населення. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому партії та картки 

особових рахунків. 

 

Опис 28 

273 спр., 1984-1985 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 29 

23 спр., 1978-1986 рр. 

 Протоколи: пленумів міськкому (1986); засідань бюро міськкому та 

документи до них (1986); партійних зборів та засідань партійного бюро 

первинної парторганізації (1986). 

 Розпорядження секретаря міськкому партії про прийом, звільнення та 

переміщення технічних працівників (1986). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

міськкому партії (1986). 

 Записки, довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро міськкому з питань 
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організаційно-партійної роботи, надання допомоги багатодітним сім’ям та з 

інших питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому партії та картки 

особових рахунків. 

 

Опис 30 

277 спр., 1985-1986 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

Опис 31 
42 спр., 1983-1991 рр. 

 Протоколи: 32-ої міської партконференції (1988); пленумів міськкому 

(1987,1988); засідань бюро міськкому та документи до них (1987,1988); 

партійних зборів та засідань партійного бюро первинної парторганізації 

(1987,1988). 

 Розпорядження секретаря міськкому партії про прийом, звільнення та 

переміщення технічних працівників (1987,1988). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

міськкому партії (1987,1988). 

 Записки, довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро міськкому з питань зміцнення 

трудової дисципліни, будівництва та з інших питань (1983-1988). Листування 

з ветеранами Другої світової війни з питань увіковічення пам’яті жертв 

«Уманської ями», діяльності та оглядів загонів слідопитів та з інших питань 

(1988-1990). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому партії та картки 

особових рахунків (1987,1988). 

 

Опис 32 

456 спр., 1981-1988 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1986-1988). Персональні 

справи (1986-1988). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 33 

62 спр., 1973-1991 рр. 

 Протоколи: 33-ої міської партконференції (1990); пленумів міськкому  

(1989-1991); засідань бюро міськкому та документи до них (1989-1991). 

 Розпорядження секретаря міськкому партії про прийом, переміщення 

та звільнення технічного (1989-1991). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

міськкому партії (1989-1991). 

 Доповідні записки, довідки, інформації працівників відділів про 

виконання постанов бюро міськкому з різних питань (1985-1991). 

 Картки первинної парторганізації (1985-1991). 

 Книги: обліку та видачі партійних квитків зразка 1973р.; реєстрації 

облікових карток членів КПРС. 
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 Відомості на виплату зарплати та особові рахунки працівників апарату 

міськкому партії (1989-1991). 

 

Опис 34 

120 спр., 1988-1991 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи 

(1989,1990). 

ф.П-2049 Первинна організація Комуністичної партії України 

Уманського вітамінного заводу, м. Умань Черкаської області 

1 оп., 68 спр., 1953-1991 рр. 

 

Опис 1 

68 спр., 1953-1991 рр. 

 Директивні вказівки міськкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2052 Первинна організація Комуністичної партії України 

Уманського цегельного заводу, м. Умань Черкаської області 

1 оп., 46 спр., 1944-1982 рр. 

 

Опис 1 

46 спр., 1944-1982 рр. 

 Директивні вказівки міськкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2055 Первинна організація Комуністичної партії України 

Уманського дослідного заводу сільськогосподарського 

машинобудування, м. Умань Черкаської області 

1 оп., 140 спр., 1944-1985 рр. 

 

Опис 1 

140 спр., 1944-1985 рр. 

 Директивні вказівки міськкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 
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ф.П-2056 Первинна організація Комуністичної партії України 

Уманського заводу будівельних матеріалів, м. Умань Черкаської області 

1 оп., 45 спр., 1944-1982 рр. 

 

Опис 1 

45 спр., 1944-1982 рр. 

 Директивні вказівки міськкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2057 Первинна організація Комуністичної партії України 

Уманського толевого заводу, м. Умань Черкаської області 

1 оп., 40 спр., 1946-1978 рр. 

 

Опис 1 

40 спр., 1946-1978 рр. 

 Директивні вказівки міськкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2058 Первинна організація Комуністичної партії України 

Уманського хлібокомбінату, м. Умань Черкаської області 

1 оп., 38 спр., 1945-1982 рр. 

 

Опис 1 

38 спр., 1945-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2059 Первинна організація Комуністичної партії України Уманської 

швейної фабрики, м. Умань Черкаської області 

1 оп., 87 спр., 1945-1991 рр. 

 

Опис 1 

87 спр., 1945-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 
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ф.П-2061 Первинна організація Комуністичної партії України 

Уманського міського харчового комбінату, м. Умань Черкаської області 

1 оп., 36 спр., 1949-1982 рр. 

 

Опис 1 

36 спр., 1949-1982 рр. 

 Директивні вказівки міськкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2063 Первинна організація Комуністичної партії України 

Уманського птахокомбінату, м. Умань Черкаської області 

1 оп., 61 спр., 1944-1991 рр. 

 

Опис 1 

61 спр., 1944-1991 рр. 

 Директивні вказівки міськкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2064 Первина організація Комуністичної партії України 

птахорадгоспу, м. Умань Черкаської області 

1 оп., 10 спр., 1950-1958 рр. 

 

Опис 1 

10 спр., 1950-1958 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2066 Первинна організація Комуністичної партії України Уманської 

теплоелектростанції, м. Умань Черкаської області 

1 оп., 52 спр., 1945-1988 рр. 

 

Опис 1 

52 спр., 1945-1988 рр. 

 Директивні вказівки міськкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 
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ф.П-2067 Первинна організація Комуністичної партії України Уманської 

залізничної станції, м. Умань Черкаської області 

1 оп., 37 спр., 1944-1982 рр. 

 

Опис 1 

37 спр., 1944-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2070 Первинна організація Комуністичної партії України Уманської 

взуттєвої фабрики, м. Умань Черкаської області 

1 оп., 39 спр., 1946-1982 рр. 

 

Опис 1 

39 спр., 1946-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2073 Первинна організація Комуністичної партії України 

Уманського заводу «Вега», м. Умань Черкаської області 

1 оп., 93 спр., 1946-1991 рр. 

 

Опис 1 

93 спр., 1946-1991 рр. 

 Директивні вказівки міськкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2074 Первинна організація Комуністичної партії України 

Уманського комбінату побутового обслуговування, м. Умань Черкаської 

області 

1 оп., 50 спр., 1944-1988 рр. 

 

Опис 1 

50 спр., 1944-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 
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 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2075 Первинна організація Комуністичної партії України Уманської 

фабрики художніх виробів ім. 30-річчя ВЛКСМ, м. Умань Черкаської 

області 

1 оп., 49 спр., 1944-1991 рр. 

 

Опис 1 

49 спр., 1944-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2078 Первинна організація Комуністичної партії України 

Уманського педагогічного інституту ім. Т.Г. Тичини, м. Умань 

Черкаської області 

1 оп., 88 спр., 1944-1991 рр. 

 

Опис 1 

88 спр., 1944-1991 рр. 

 Директивні вказівки міськкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2079 Первинна організація Комуністичної партії України 

Уманського сільськогосподарського інституту, м. Умань Черкаської 

області 

1 оп., 139 спр., 1944-1991 рр. 

 

Опис 1 

139 спр., 1944-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-2080 Первинна організація Комуністичної партії України 

Уманського педагогічного училища, м. Умань Черкаської області 

1 оп., 39 спр., 1946-1982 рр. 

 

Опис 1 

39 спр., 1946-1982 рр. 
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 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2081 Первинна організація Комуністичної партії України 

Уманського технікуму механізації сільського господарства, м. Умань 

Черкаської області 

1 оп., 49 спр., 1946-1988 рр. 

 

Опис 1 

49 спр., 1946-1988 рр. 

 Директивні вказівки міськкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2082 Первинна організація Комуністичної партії України 

Уманського кооперативного професійно-технічного училища, м. Умань 

Черкаської області 

1 оп., 41 спр., 1949-1982 рр. 

 

Опис 1 

41 спр., 1949-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2083 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського кооперативного технікуму, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 40 спр., 1946-1982 рр. 

 

Опис 1 

40 спр., 1946-1982 рр. 

 Директивні вказівки та розпорядження міськкому партії. 

 Протоколи: загальних партійних зборів; партійних зборів; засідань 

партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Списки членів та кандидатів в члени КПРС. 

 Прикріпні талони. Повідомлення про зняття комуністів з партійного 

обліку. Відомості про сплату членських партійних внесків. 
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ф.П-2084 Первинна організація Комуністичної партії України 

Уманського медичного училища, м. Умань Черкаської області 

1 оп., 41 спр., 1946-1982 рр. 

 

Опис 1 

41 спр., 1946-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2087 Первинна організація Комуністичної партії України Уманської 

середньої школи № 1, м. Умань Черкаської області 

1 оп., 44 спр., 1948-1991 рр. 

 

Опис 1 

44 спр., 1948-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2104 Первинна організація Комуністичної партії України 

Уманського змішаного торгу, м. Умань Черкаської області 

1 оп., 69 спр., 1944-1991 рр. 

 

Опис 1 

69 спр., 1944-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-2105 Первинна організація Комуністичної партії України Уманської 

міської лікарні, м. Умань Черкаської області 

1 оп., 53 спр., 1951-1989 рр. 

 

Опис 1 

53 спр., 1951-1989 рр. 

 Директивні вказівки міськкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 
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ф.П-2118 Первинна організація Комуністичної партії України 

виконавчого комітету Уманської міської Ради народних депутатів, м. 

Умань Черкаської області 

1 оп., 42 спр., 1944-1982 рр. 

 

Опис 1 

42 спр., 1944-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2119 Первинна організація Комуністичної партії України 

Уманського міського комітету Комуністичної партії України, м. Умань 

Черкаської області 

1 оп., 40 спр., 1944-1982 рр. 

 

Опис 1 

40 спр., 1944-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2126 Первинна організація Комуністичної партії України 

Уманського районного вузла зв’язку, м. Умань Черкаської області 

1 оп., 59 спр., 1944-1991 рр. 

 

Опис 1 

59 спр., 1944-1991 рр. 

 Директивні вказівки міськкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2129 Первинна організація Комуністичної партії України 

Уманського ремонтно-будівельного управління, м. Умань Черкаської 

області 

1 оп., 44 спр., 1944-1982 рр. 

 

Опис 1 

44 спр., 1944-1982 рр. 

 Директивні вказівки міськкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 



624 

 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2134 Черкаський міський комітет Комуністичної партії України, м. 

Черкаси Черкаської області 

39 оп., 15551 спр., 1939-1991 рр. 

 

 

Опис 1 

829 спр., 1939-1969 рр. 

Директивні вказівки вищих партійних органів. 

 Протоколи: партійних конференцій та документи до них; пленумів 

міського комітету та документи до них; засідань бюро міськкому та 

документи до них;  зборів міського партійного активу та документи до них; 

зборів партійно-господарського активу міської парторганізації. 

 Розпорядження секретаря міськкому партії про прийом та звільнення 

технічного і господарського персоналу (1944-1969). 

 Статистичні звіти про склад і рух міської партійної організації, склад та 

змінюваність кадрів. 

 Документи (інформації, доповідні записки, листування, акти) з різних 

питань діяльності міськкому та роботу відділів. 

 Постанови, витяги з протоколів засідань вищих партійних органів та 

листування з ними по персональних справах комуністів та апеляціях, 

виключення з партії, накладення та зняття партійних стягнень. Листування з 

адміністративними органами з питань перевірки компрометуючих даних на 

окремих громадян (1952,1955). 

 Акти на знищення погашених партійних документів, списки погашених 

партійних документів. 

Книга реєстрації облікових карток членів та кандидатів в члени партії 

(1939-1944). 

Партійні бюджети (1960,1961). Штатні розписи (1962-1969). 

Кошториси витрат (1962-1969). Фінансові звіти (1944-1969). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому (1944-1969). 

 Листування з партійними органами та військовими частинами з 

питання перевірки соціального походження і діяльності окремих громадян, 

які перебували на окупованій території (1959). 

     

Опис 2 

3948 спр., 1944-1964 рр. 

 Особові справи: по прийому в члени КПРС; про продовження 

кандидатського стажу (1953-1961); по заміні партійних документів (1947-

1964).  

 

Опис 3 
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2256 спр., 1944-1964 рр. 

 Персональні справи членів та кандидатів в члени КПРС. 

 

Опис 4 

831 спр., 1965р. 

  Особові справи по прийому в члени КПРС. Справи виключених з 

партії за § 8 Статуту КПРС. Апеляційні справи. 

 

 

Опис 5 

791 спр., 1966р. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Справи: виключених з 

партії за § 8 Статуту КПРС; по накладенню партійних стягнень; про зняття 

партійних стягнень; відновлених у членах КПРС; по заміні партійних 

документів. 

 

Опис 6 

618 спр., 1967р. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Справи: виключених з 

партії за § 8 Статуту КПРС; відновлених у членах КПРС; по заміні партійних 

документів. Апеляційні справи. 

 

Опис 7 

730 спр., 1968р. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Справи: виключених з 

партії за § 8 Статуту КПРС; по заміні партійних документів. Апеляційні 

справи. 

 

Опис 8 

720 спр., 1969р. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Справи: виключених з 

партії за § 8 Статуту КПРС; відновлених у членах КПРС. Апеляційні справи. 

 

 

 

Опис 9 

735 спр., 1969-1970 рр. 

 Протоколи: 24-ої міської партконференції та документи до нього 

(1970); пленумів міськкому (1970); засідань бюро міськкому та документи до 

них (1970); зборів міського партійного та партійно-господарського активів 

(1970). 

Статистичні звіти про склад і рух міської парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1970). 
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 Доповідні записки, інформації міськкому партії з питань організаційно-

партійної та ідеологічної роботи, промисловості та сільського господарства 

та з інших питань (1970). 

 Акти на знищення погашених партійних документів (1970). 

Партійний бюджет (1970). Річний фінансовий звіт (1970). 

Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому партії (1970).  

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

Справи; виключених із членів і кандидатів в члени КПРС; вибувших за §§ 8 

та 16 Статуту КПРС. 

 

 

Опис 10 

74 спр., 1944-1972 рр. 

 Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 11 

864 спр., 1969-1971 рр. 

Протоколи: пленумів міськкому та документи до них (1971); засідань 

бюро міськкому та документи до них (1971); зборів партійного та партійно-

господарського активів міської парторганізації (1971). 

Статистичні звіти про склад і рух міської парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1971). 

 Інформації міськкому партії про виконання постанов та рішень вищих 

партійних органів з питань організаційно-партійної та ідеологічної роботи, 

промисловості та сільського господарства, роботи адміністративних органів 

та з інших питань (1971). 

 Постанови ЦК КПРС, ЦК КПУ по персональних справах комуністів 

(1971). 

 Акти погашених партійних документів на осіб, що вибули з партії 

(1971). 

 Партійний бюджет (1971). Штатний розпис (1971). Річний фінансовий 

звіт (1971). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому партії (1971). 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1970,1971). Персональні 

справи. 

 

Опис 12 

777 спр., 1972р. 

Протоколи: пленумів міськкому; засідань бюро міськкому та 

документи до них; зборів партійного та партійно-господарського активів 

міської парторганізації. 

Статистичні звіти про склад і рух міської парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів. 

 Інформації міськкому партії, парторганізацій про виконання постанов 

та рішень вищих партійних органів з питань організаційно-партійної та 
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ідеологічної роботи, промисловості та сільського господарства, роботи 

адміністративних органів та з інших питань. 

 Постанови ЦК КПРС, ЦК КПУ по персональних справах комуністів. 

 Акти погашених партійних документів на осіб, що вибули з партії. 

 Партійний бюджет. Річний фінансовий звіт. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому партії. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

   

Опис 13 
934 спр., 1954-1973 рр. 

Протоколи: пленумів міськкому (1973); засідань бюро міськкому та 

документи до них (1973); зборів партійного активу міської парторганізації 

(1973). 

Статистичні звіти про склад і рух міської парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1973). 

 Інформації міськкому партії про виконання рішень обкому партії з 

питань обміну партійних документів, підсумки виборів і звітів в первинних 

парторганізаціях, виховну роботу серед молоді та з інших питань (1973). 

 Постанови ЦК КПРС, ЦК КПУ по персональних справах комуністів 

(1973). 

 Акти на знищення погашених партійних документів на осіб, що вибули 

з партії (1973). 

 Книги: обліку та видачі облікових карток членів та кандидатів в члени 

КПРС; реєстрації облікових карток членів та кандидатів в члени КПРС. 

 Партійний бюджет (1973). Річний фінансовий звіт (1973). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому партії (1973). 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1973). Персональні справи 

(1973). Особові справи номенклатурних партійних працівників (1968-1973). 

 

Опис 14 

16 спр., 1939-1954 рр. 

 Книги: обліку партійних квитків та кандидатських карток зразка 

1936р.; реєстрації облікових карток членів та кандидатів в члени КПРС 

(1944-1954). 

 

Опис 15 

65 спр., 1954-1974 рр. 

Протоколи: 25-ої міської партконференції та документи до нього 

(1974); пленумів міськкому (1974); засідань бюро міськкому та документи до 

них (1974); зборів партійного та партійно-господарського активів міської 

парторганізації (1974). 

Статистичні звіти про склад і рух міської парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1974). 

 Інформації міськкому партії про виконання рішень обкому партії з 

питань інтернаціонального виховання, дружні зв’язки з Бидгощським 
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воєводством, про факти порушень державної дисципліни на деяких 

підприємствах міста та з інших питань (1974). 

 Постанови ЦК КПРС, ЦК КПУ по персональних справах комуністів 

(1974). 

 Акти на знищення погашених партійних документів на осіб, що вибули 

з партії (1974). 

 Партійний бюджет (1974). Річний фінансовий звіт (1974). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому партії (1974). 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1974). Персональні справи 

(1974). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

Опис 16 
80 спр., 1969-1977 рр. 

Протоколи: 26-ої міської партконференції та документи до нього 

(1975); пленумів міськкому (1975-1977); засідань бюро міськкому та 

документи до них (1975-1977); зборів активу та партійно-господарського 

активу міської парторганізації (1975-1977). 

Розпорядження секретаря міськкому партії. 

Статистичні звіти про склад і рух міської парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1975). 

 Інформації та листування міськкому партії з питань ідеологічної 

роботи, посилення боротьби зі злочинністю, правопорушеннями, крадіжками 

соціалістичної власності, розвитку промисловості, будівництва та з інших 

питань (1975-1977). 

 Постанови ЦК КПРС, ЦК КПУ по персональних справах комуністів 

(1975). 

 Акти на знищення погашених партійних документів на осіб, що вибули 

з партії (1975). 

 Партійний бюджет (1975). Річний фінансовий звіт (1975). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому партії (1975-

1977). 

  

Опис 17 

106 спр., 1957-1977 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1974-1977). Персональні 

справи (1973-1977). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 18 

45 спр., 1978р. 

 Протоколи: 27-ої міської партконференції та документи до нього; 

пленумів міськкому та документи до них; засідань бюро міськкому та 

документи до них; зборів партійного та партійно-господарського активів 

міської парторганізації. 

Розпорядження секретаря міськкому партії. 

 Документи (плани роботи, довідки, інформації та інші) про роботу 

відділів міськкому партії. 



629 

 

 Інформації та листування міськкому партії з питань ідеологічної 

роботи, посилення боротьби зі злочинністю, правопорушеннями, крадіжками 

соціалістичної власності, розвитку промисловості, будівництва та з інших 

питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому партії та картки 

особових рахунків. 

 

Опис 19 

45 спр., 1963-1978 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1978). Персональні справи 

(1977,1978). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 20 

40 спр., 1975-1979 рр. 

 Протоколи: пленумів міськкому та документи до них (1979); засідань 

бюро міськкому та документи до них (1979); зборів партійного та партійно-

господарського активів міської парторганізації (1979). 

Розпорядження секретаря міськкому партії (1979). 

 Документи (плани роботи, доповіді, довідки та інші) про роботу 

відділів міськкому партії (1979). 

 Інформації, довідки про виконання постанов та рішень міськкому партії 

з питань організаційно-партійної та ідеологічної роботи, виховання молоді, 

розвитку промисловості, сільського господарства та будівництва і з інших 

питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому партії та картки 

особових рахунків (1979). 

 

Опис 21 

38 спр., 1959-1979 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1979). Персональні справи 

(1978,1979). Особові справи номенклатурних партійних працівників.    

 

Опис 22 

50 спр., 1974-1980 рр. 

 Протоколи: 28-ої міської партконференції та документи до нього 

(1980); пленумів міськкому та документи до них (1980); засідань бюро 

міськкому та документи до них (1980); зборів активу міської парторганізації 

та документи до них (1980). 

Розпорядження секретаря міськкому партії (1980). 

 Документи (плани роботи, доповіді, довідки та інші) про роботу 

відділів міськкому партії (1980). 

 Інформації, довідки про виконання постанов та рішень міськкому партії 

з питань організаційно-партійної та ідеологічної роботи, виховання молоді, 

розвитку промисловості, сільського господарства та будівництва і з інших 

питань. 
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 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому партії та картки 

особових рахунків (1980). 

 

Опис 23 

72 спр., 1968-1980 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1980). Персональні справи 

(1979,1980). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

 

Опис 24 

32 спр., 1977-1981 рр. 

 Протоколи: пленумів міськкому та документи до них (1981); засідань 

бюро міськкому та документи до них (1981); зборів активу міської 

парторганізації (1981). 

Розпорядження секретаря міськкому партії (1981). 

 Документи (плани роботи, доповіді, довідки та інші) про роботу 

відділів міськкому партії (1981). 

 Інформації, довідки про виконання постанов та рішень міськкому партії 

з питань організаційно-партійної та ідеологічної роботи, виховання молоді, 

розвитку промисловості, сільського господарства та будівництва і з інших 

питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому партії та картки 

особових рахунків (1981). 

 

Опис 25 

45 спр., 1968-1981 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1980,1981). Персональні 

справи (1979-1981). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 26 

43 спр., 1975-1982 рр. 

 Протоколи: пленумів міськкому та документи до них (1982); засідань 

бюро міськкому та документи до них (1982). 

Розпорядження секретаря міськкому партії (1982). 

 Документи (плани роботи, доповіді, довідки та інші) про роботу 

відділів міськкому партії (1982). 

 Довідки, записки членів бригад, комісій, первинних парторганізацій 

про виконання постанов бюро міськкому з питань організаційно-партійної 

роботи, розвитку промисловості, сільського господарства та транспорту, 

роботи адміністративних органів міста та з інших питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому партії та картки 

особових рахунків (1982). 

 

Опис 27 

74 спр., 1968-1982 рр. 
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 Особові справи по прийому в члени КПРС (1982). Персональні справи 

(1981,1982). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 28 

43 спр., 1977-1984 рр. 

 Протоколи: 24-ої міської партконференції та документи до нього 

(1983); пленумів міськкому та документи до них (1983); засідань бюро 

міськкому та документи до них (1983); партійних зборів та засідань бюро 

первинної парторганізації міськкому (1983). 

Розпорядження секретаря міськкому партії (1983). 

 Документи (плани роботи, доповіді, довідки та інші) про роботу 

відділів міськкому партії (1982-1984). 

 Довідки, записки членів бригад, комісій, первинних парторганізацій 

про виконання постанов бюро міськкому з питань організаційно-партійної 

роботи, розвитку промисловості, сільського господарства та транспорту, 

роботи адміністративних органів міста та з інших питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому партії та картки 

особових рахунків (1983). 

  

Опис 29 

63 спр., 1967-1983 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1982,1983). Персональні 

справи (1981-1983). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 30 

37 спр., 1978-1984 рр. 

Протоколи: пленумів міськкому та документи до них (1984); засідань 

бюро міськкому та документи до них (1984); зборів партійно-господарського 

активу (1984); партійних зборів та засідань бюро первинної парторганізації 

міськкому (1984). 

Розпорядження секретаря міськкому партії (1984). 

Документи (плани роботи, записки, довідки та інші) про роботу відділів 

міськкому партії (1983,1984). 

 Довідки, інформації працівників відділів, первинних парторганізацій 

про виконання постанов бюро міськкому з питань організаційно-партійної 

роботи, розвитку промисловості, сільського господарства та транспорту, 

роботи адміністративних органів міста та з інших питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому партії та картки 

особових рахунків (1984). 

 

Опис 31 

56 спр., 1964-1984 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1984). Персональні справи 

(1983,1984). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 
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Опис 32 

37 спр., 1980-1985 рр. 

 Протоколи: 30-ої міської партконференції та документи до нього 

(1985); пленумів міськкому та документи до них (1985); засідань бюро 

міськкому та документи до них (1985); партійних зборів та засідань  

партійного бюро первинної парторганізації (1985). 

 Розпорядження секретаря міськкому партії (1985). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

міськкому партії (1984,1985). 

 Записки, довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро міськкому з питань 

організаційно-партійної та ідеологічної роботи, промисловості, транспорту, 

будівництва та роботи адміністративних органів. 

 Документи (умови, протоколи, відгуки, описання та інші) з проведення 

конкурсу на розробку герба міста (1984,1985). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому партії та картки 

особових рахунків (1985). 

 

Опис 33 

55 спр., 1966-1985 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1985). Персональні справи 

(1984,1985). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 34 

42 спр., 1978-1986 рр. 

 Протоколи: пленумів міськкому та документи до них (1986); засідань 

бюро міськкому та документи до них (1986); партійних зборів та засідань 

партійного бюро первинної парторганізації (1986). 

 Розпорядження секретаря міськкому партії (1986). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

міськкому партії (1985,1986). 

 Записки, довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро міськкому з питань 

організаційно-партійної та ідеологічної роботи, будівництва, торгівлі та з 

інших питань. 

 Документи (доручення, протоколи, порядок та інші) з підготовки 

святкування 700-річчя міста (1984-1986). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому партії та картки 

особових рахунків (1986). 

 

Опис 35 

56 спр., 1960-1986 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1986). Персональні справи 

(1984-1986). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 
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Опис 36 

62 спр., 1979-1988 рр. 

 Протоколи: 31-ої міської партконференції та документи до нього 

(1988); пленумів міськкому та документи до них (1987,1988); засідань бюро 

міськкому та документи до них (1987,1988); зборів партійно-господарського 

активу міста (1988); партійних зборів та засідань партійного бюро первинної 

парторганізації (1987,1988). 

 Розпорядження секретаря міськкому партії (1987,1988). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

міськкому партії (1987,1988). 

 Записки, довідки, інформації членів бригад, комісій, первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро міськкому з питань 

організаційно-партійної та ідеологічної роботи, роботи промислових 

підприємств міста та з інших питань. 

 

Опис 37 

115 спр., 1948-1988 рр. 

 Персональні справи (1985-1988). Особові справи номенклатурних 

партійних працівників. 

 

Опис 38 

85 спр., 1973-1991 рр. 

 Протоколи: 32-ої міської партконференції та документи до нього 

(1990); пленумів міськкому та документи до них (1989-1991); засідань бюро 

міськкому та документи до них (1989-1991); зборів активу міської 

парторганізації (1989); партійних зборів та засідань партійного бюро 

первинної парторганізації (1989-1991). 

 Розпорядження секретаря міськкому партії (1989-1991). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

міськкому партії (1988-1991). 

 Доповідні записки, довідки, інформації працівників відділів про 

виконання постанов бюро міськкому з різних питань (1985-1991). 

 Книги: обліку та видачі партійних квитків зразка 1973р.; реєстрації 

облікових карток членів та кандидатів в члени КПРС. 

 Відомості на виплату зарплати та особові рахунки працівників апарату 

міськкому партії (1989-1991). 

 

Опис 39 

42 спр., 1990-1991 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Справи з вибуття та 

виключення з членів КПРС.  

Акти на знищення документів членів та кандидатів в члени партії, які 

вибули та виключені з її рядів. 
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ф.П-2135 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського виробничого об’єднання «Темп», м. Черкаси Черкаської 

області 

1 оп., 139 спр., 1944-1991 рр. 

 

Опис 1 

139 спр., 1944-1991 рр. 

 Протоколи: партійних конференцій; активів; партійних зборів; засідань 

партійного бюро та комітету; партійних зборів та засідань партійного бюро 

цехових парторганізацій. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2136 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського консервного комбінату, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 91 спр., 1944-1989 рр. 

 

Опис 1 

91 спр., 1944-1989 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро та комітету; 

партійних зборів та засідань партійного бюро цехових парторганізацій. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2137 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського заводоуправління цегельних заводів, м. Черкаси 

Черкаської області 

1 оп., 15 спр., 1944-1960 рр. 

 

Опис 1 

15 спр., 1944-1960 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2138 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського цукрорафінадного заводу ім. М.В. Фрунзе, м. Черкаси 

Черкаської області 

1 оп., 85 спр., 1944-1991 рр. 

 

Опис 1 
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85 спр., 1944-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро та комітету. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-2139 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського судноремонтного заводу, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 13 спр., 1944-1956 рр. 

 

Опис 1 

13 спр., 1944-1956 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-2140 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського заводу хімічних реактивів ім. ХХУ з’їзду КПРС, м. Черкаси 

Черкаської області 

1 оп., 109 спр., 1949-1991 рр. 

 

Опис 1 

109 спр., 1949-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро та комітету; 

зборів партійно-господарського активу. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-2141 Первинна організація Комуністичної партії України 

військового заводу № 182, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 48 спр., 1949-1957 рр. 

 

Опис 1 

48 спр., 1949-1957 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-2144 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського виробничого швейного об’єднання, м. Черкаси Черкаської 

області 

1 оп., 62 спр., 1944-1989 рр. 

 

Опис 1 

62 спр., 1944-1989 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро та комітету. 
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 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2145 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаської тютюнової фабрики, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 54 спр., 1944-1988 рр. 

Опис 1 

54 спр., 1944-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2146 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаської трикотажної фабрики, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 50 спр., 1945-1988 рр. 

 

Опис 1 

50 спр., 1945-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2148 Первинна організація Комуністичної партії України 

паровозного депо станції Черкаси, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 19 спр., 1944-1962 рр. 

 

Опис 1 

19 спр., 1944-1962 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2149 Первинна організація Комуністичної партії України вузлового 

партійного комітету станції Черкаси, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 161 спр., 1944-1958,1963-1990 рр. 

 

Опис 1 

161 спр., 1944-1958,1963-1990 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро; зборів 

партійно-господарського активу; партійних зборів та засідань партійного 

бюро цехових парторганізацій. 
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 Плани роботи. 

 

 

ф.П-2150 Первинна організація Комуністичної партії України 

залізничної станції м. Черкаси, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 20 спр., 1944-1966 рр. 

 

Опис 1 

20 спр., 1944-1966 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2151 Первинна організація Комуністичної партії України 7-ої 

дистанції колії залізничної станції Черкаси, м. Черкаси Черкаської 

області 

1 оп., 20 спр., 1944-1962 рр. 

 

Опис 1 

20 спр., 1944-1962 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2152 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського річкового порту, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 57 спр., 1944-1991 рр. 

 

Опис 1 

57 спр., 1944-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2156 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаських електричних мереж, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 49 спр., 1947-1988 рр. 

 

Опис 1 

49 спр., 1947-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 
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 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2157 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаської обласної типографії імені газети «Правда», м. Черкаси 

Черкаської області 

1 оп., 46 спр., 1946-1961,1966-1988 рр. 

 

Опис 1 

46 спр., 1946-1961,1966-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2158 Первинна організація Комуністичної партії України 

виробничого меблевого об’єднання «Черкасимеблі», м. Черкаси 

Черкаської області 

1 оп., 123 спр., 1944-1991 рр. 

 

Опис 1 

123 спр., 1944-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро та комітету; 

партійних зборів та засідань партійного бюро цехових парторганізацій. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-2159 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського м’ясокомбінату, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 100 спр., 1945-1991 рр. 

 

Опис 1 

100 спр., 1945-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро та комітету. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-2163 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського хлібокомбінату, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 16 спр., 1946-1961 рр. 

 

Опис 1 

16 спр., 1946-1961 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 
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ф.П-2165 Первинна організація Комуністичної партії України артілі ім. 

Горького, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 8 спр., 1949-1956 рр. 

 

 

Опис 1 

8 спр., 1949-1956 рр.  

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-2171 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського міського комбінату побутового обслуговування, м. Черкаси 

Черкаської області 

1 оп., 41 спр., 1946-1987 рр. 

 

Опис 1 

41 спр., 1946-1987 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-2172 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського заводу «Фотоприлад», м. Черкаси Черкаської області 

9 оп., 779 спр., 1946-1991 рр. 

 

Опис 1 

278 спр., 1946-1991 рр. 

 Протоколи: партійних конференцій; партійних зборів; засідань 

партійного бюро та комітету; зборів партійно-господарського активу заводу; 

партійних зборів та засідань партійного бюро цехових парторганізацій. 

 Плани роботи. 

 Прикріпні талони. Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

Опис 2 

42 спр., 1981р. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 3 

57 спр., 1982р. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 4 
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58 спр., 1983р. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 5 

72 спр., 1984р. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 6 

60 спр., 1985р. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 7 

79 спр., 1986р. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 8 

65 спр., 1987р. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 9 

67 спр., 1988р. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

 

ф.П-2187 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського педагогічного інституту, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 147 спр., 1944-1991 рр. 

 

Опис 1 

147 спр., 1944-1991 рр. 

 Протоколи: загальних партійних зборів; партійних зборів; засідань 

партійного бюро та комітету; партійних зборів та засідань партійного бюро 

факультетів інституту. 

 Плани роботи. 

 Прикріпні талони. Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2190 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського технікуму електрифікації і сільськогосподарського 

будівництва, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 56 спр., 1946-1990 рр. 

 

Опис 1 

56 спр., 1946-1990 рр. 
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 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2191 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського медичного училища, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 44 спр., 1944-1982 рр. 

 

Опис 1 

44 спр., 1944-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-2192 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаської середньої школи № 1, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 47 спр., 1947-1991 рр. 

 

Опис 1 

47 спр., 1947-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2196 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаської середньої школи № 4, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 32 спр., 1950-1982 рр. 

 

Опис 1 

32 спр., 1950-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-2199 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаських середніх шкіл №№ 8 та 10, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 35 спр., 1947-1982 рр. 

 

Опис 1 

35 спр., 1947-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 
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ф.П-2201 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаської середньої школи № 11, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 43 спр., 1947-1989 рр. 

 

 

Опис 1 

43 спр., 1947-1989 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2214 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаської міської лікарні № 1, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 41 спр., 1951-1990 рр. 

 

Опис 1 

41 спр., 1951-1990 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2215 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського обласного аптечного управління, м. Черкаси Черкаської 

області 

1 оп., 34 спр., 1949-1982 рр. 

 

Опис 1 

34 спр., 1949-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-2229 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаської обласної контори Державного банку СРСР, м. Черкаси 

Черкаської області 

1 оп., 57 спр., 1946-1989 рр. 

 

Опис 1 

57 спр., 1946-1989 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 
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ф.П-2230 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського обласного музично-драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка, 

м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 39 спр., 1947-1988 рр. 

 

Опис 1 

39 спр., 1947-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-2232 Первинна організація Комуністичної партії України 

виконавчого комітету Черкаської міської Ради народних депутатів, м. 

Черкаси Черкаської області 

1 оп., 64 спр., 1944-1991 рр. 

 

Опис 1 

64 спр., 1944-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-2233 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського міського комітету Комуністичної партії України, м. 

Черкаси Черкаської області 

1 оп., 41 спр., 1944-1982 рр. 

 

Опис 1 

41 спр., 1944-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2246 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського міськхарчоторгу № 1, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 47 спр., 1944-1980 рр. 

 

Опис 1 

47 спр., 1944-1980 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 
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ф.П-2247 Первинна організація Комуністичної партії України суду, 

прокуратури та адвокатури міста Черкаси, м. Черкаси Черкаської 

області 

1 оп., 39 спр., 1944-1982 рр. 

 

Опис 1 

39 спр., 1944-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-2249 Первинна організація Комуністичної партії України 

фінансового відділу виконавчого комітету Черкаської міської Ради 

народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 33 спр., 1947-1982 рр. 

 

Опис 1 

33 спр., 1947-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2251 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Дзержинського, с. 

Красенівка Чорнобаївського району Черкаської області 

1 оп., 35 спр., 1950-1982 рр. 

 

Опис 1 

35 спр., 1950-1982 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-2257 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Перше травня», с. Стійкове Катеринопільського 

району Київської області 

1 оп., 3 спр., 1948-1950 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1948-1950 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 
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ф.П-2258 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Сталіна, с. Луківка Катеринопільського району 

Київської області 

1 оп., 2 спр., 1948-1949 рр. 

 

Опис 1 

2 спр., 1948-1949 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-2259 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Червоний хлібороб», с. Розсохуватка 

Катеринопільського району Київської області 

1 оп., 4 спр., 1947-1950 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1947-1950 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-2263 Первинна організація Комуністичної партії України 

Катеринопільського виробничого управління сільського господарства, 

смт. Катеринопіль Катеринопільського району Черкаської області 

1 оп., 39 спр., 1949-1952,1967-1988 рр. 

 

Опис 1 

39 спр., 1949-1952,1967-1988 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-2278 Первинна організація Комуністичної партії України 

Уманського міськрайвідділу внутрішніх справ, м. Умань Черкаської 

області 

1 оп., 49 спр., 1944-1949,1953-1988 рр. 

 

Опис 1 

49 спр., 1944-1949,1953-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 
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ф.П-2281 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Більшовик», с. Антонівка Ладижинського району 

Київської області 

1 оп., 3 спр., 1948-1950 рр. 

 

 

Опис 1 

3 спр., 1948-1950 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-2282 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Більшовик», с. Ропотуха Ладижинського району 

Київської області 

1 оп., 3 спр., 1947-1950 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1947-1950 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2283 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Більшовик», с. Шарин 

Ладижинського району Черкаської області 

1 оп., 10 спр., 1946-1958 рр. 

 

Опис 1 

10 спр., 1946-1958 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2284 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Маленкова, с. Ладижинка 

Ладижинського району Черкаської області 

1 оп., 3 спр., 1949-1950,1957 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1949-1950,1957 рр. 
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 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-2285 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Жовтневої революції, с. Юрківка Ладижинського 

району Київської області 

1 оп., 5 спр., 1945-1950 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1945-1950 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2288 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Нове життя», с. Рижавка Ладижинського району 

Київської області 

1 оп., 3 спр., 1947-1949 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1947-1949 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2289 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Новий побут», с. Ятранівка Ладижинського району 

Київської області 

1 оп., 3 спр., 1947-1949 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1947-1949 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2290 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Передовик», с. Ладижинка Ладижинського району 

Київської області 

1 оп., 2 спр., 1950-1951 рр. 
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Опис 1 

2 спр., 1950-1951 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-2291 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Перемога», с. Кузьмина Гребля Ладижинського 

району Київської області 

1 оп., 4 спр., 1947-1950 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1947-1950 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-2292 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Перемога», с. Черповоди Ладижинського району 

Київської області 

1 оп., 3 спр., 1947-1949 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1947-1949 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2293 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Перша п’ятирічка», с. Текуча Ладижинського району 

Київської області 

1 оп., 4 спр., 1946-1949 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1946-1949 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2294 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Спільне життя», с. Громи Ладижинського району 

Київської області 
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1 оп., 6 спр., 1945-1950 рр. 

 

Опис 1 

6 спр., 1945-1950 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

ф.П-2295 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Сталіна, с. Любашівка Ладижинського району 

Київської області 

1 оп., 5 спр., 1946-1950 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1946-1950 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2296 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Сталінський клич», с. Текуча Ладижинського району 

Київської області 

1 оп., 3 спр., 1947-1949 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1947-1949 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2297 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Ударник», с. Ропотуха Ладижинського району 

Київської області 

1 оп., 4 спр., 1947-1950 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1947-1950 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 
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ф.П-2298 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Червоний боєць», с. Текуча Ладижинського району 

Київської області 

1 оп., 3 спр., 1947-1949 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1947-1949 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2299 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Червона зірка», с. Текуча Ладижинського району 

Київської області 

1 оп., 2 спр., 1947-1949 рр. 

 

Опис 1 

2 спр., 1947-1949 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2300 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Червоний переможець», с. Синиця Ладижинського 

району Київської області 

1 оп., 3 спр., 1947-1950 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1947-1950 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-2302 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Рижавка Ладижинського району 

Київської області 

1 оп., 2 спр., 1947-1948 рр. 

 

Опис 1 

2 спр., 1947-1948 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 
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ф.П-2313 Первинна організація Комуністичної партії України 

Смілянського бурякорадгоспу, м. Сміла Черкаської області 

1 оп., 5 спр., 1950-1956 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1950-1956 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

ф.П-2314 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Чапаєва, с. Малий Бузуків 

Смілянського району Черкаської області 

1 оп., 12 спр., 1947-1958 рр. 

 

Опис 1 

12 спр., 1947-1958 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-2322 Первинна організація Комуністичної партії України 

Драбівського районного виробничого об’єднання по виробничо-

технічному забезпеченню сільського господарства, смт. Драбів 

Драбівського району Черкаської області 

1 оп., 39 спр., 1945-1982 рр. 

 

Опис 1 

39 спр., 1945-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2325 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Карла Маркса, с. Катеринопіль Катеринопільського 

району Київської області 

1 оп., 4 спр., 1947-1950 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1947-1950 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 
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ф.П-2326 Первинна організація Комуністичної партії України комбінату 

хлібопродуктів, смт. Єрки Катеринопільського району Черкаської 

області 

1 оп., 39 спр., 1947-1982 рр. 

 

Опис 1 

39 спр., 1947-1982 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-2329 Первинна організація Комуністичної партії України 

Шевченківської середньої школи-інтернату, с. Шевченкове 

Звенигородського району Черкаської області 

1 оп., 17 спр., 1950,1962-1979 рр. 

 

Опис 1 

17 спр., 1950,1962-1979 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-2334 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Тубільці Черкаського району 

Київської області 

1 оп., 6 спр., 1946-1951 рр. 

 

Опис 1 

6 спр., 1946-1951 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-2335 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Шелепухи Черкаського району 

Київської області 

1 оп., 8 спр., 1944-1951 рр. 

 

Опис 1 

8 спр., 1944-1951 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 
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ф.П-2336 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Будьонного, с. Кривчунка Жашківського району 

Київської області 

1 оп., 3 спр., 1945-1947 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1945-1947 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

ф.П-2337 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Суворова, с. Баштечки 

Жашківського району Черкаської області 

1 оп., 53 спр., 1950-1988 рр. 

 

Опис 1 

53 спр., 1950-1988 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-2339 Первинна організація Комуністичної партії України Корсунь-

Шевченківської гідроелектростанції, м. Корсунь-Шевченківський 

Черкаської області 

1 оп., 42 спр., 1945-1982 рр. 

 

Опис 1 

42 спр., 1945-1982 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-2341 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Більшовик», с. Деренковець Корсунь-

Шевченківського району Київської області 

1 оп., 2 спр., 1949-1950 рр. 

 

Опис 1 

2 спр., 1949-1950 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 
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ф.П-2342 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Двигун», с. Стеблів Корсунь-Шевченківського району 

Київської області 

1 оп., 4 спр., 1946-1949 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1946-1949 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-2343 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Жовтень», с. Кірове Корсунь-

Шевченківського району Черкаської області 

1 оп., 11 спр., 1945-1948,1955-1961 рр. 

 

Опис 1 

11 спр., 1945-1948,1955-1961 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-2344 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Заможник», с. Сахнівка Корсунь-Шевченківського 

району Київської області 

1 оп., 3 спр., 1947-1949 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1947-1949 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-2345 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Жовтень», с. Моринці Корсунь-Шевченківського 

району Київської області 

1 оп., 5 спр., 1946-1950 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1946-1950 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 
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ф.П-2346 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Карашина 

Корсунь-Шевченківського району Київської області 

1 оп., 6 спр., 1947-1952 рр. 

 

Опис 1 

6 спр., 1947-1952 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

ф.П-2347 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «В єднанні сила», с. Гута-Селицька Корсунь-

Шевченківського району Київської області 

1 оп., 4 спр., 1947-1950 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1947-1950 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-2348 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «ВКП(б)», с. Селище Корсунь-

Шевченківського району Київської області 

1 оп., 3 спр., 1950-1952 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1950-1952 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-2349 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Перебудова», с. Стеблів Корсунь-Шевченківського 

району Київської області 

1 оп., 4 спр., 1947-1950 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1947-1950 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 
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ф.П-2350 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Працівник», с. Листвина Корсунь-Шевченківського 

району Київської області 

1 оп., 3 спр., 1948-1950 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1948-1950 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

ф.П-2351 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Перше травня», с. Петрушки 

Корсунь-Шевченківського району Київської області 

1 оп., 7 спр., 1946-1952 рр. 

 

Опис 1 

7 спр., 1946-1952 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 
 

ф.П-2352 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Перемога», с. Селище Корсунь-Шевченківського 

району Київської області 

1 оп., 4 спр., 1946-1949 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1946-1949 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-2353 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Пролетар», с. Завадівка Корсунь-Шевченківського 

району Київської області 

1 оп., 2 спр., 1948-1949 рр. 

 

Опис 1 

2 спр., 1948-1949 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 
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ф.П-2354 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Сидорівка Корсунь-

Шевченківського району Київської області 

1 оп., 3 спр., 1947-1949 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1947-1949 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-2355 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Третя п’ятирічка», с. Сидорівка Корсунь-

Шевченківського району Київської області 

1 оп., 3 спр., 1948-1950 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1948-1950 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-2356 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Ударник», с. Деренковець Корсунь-Шевченківського 

району Київської області 

1 оп., 3 спр., 1947-1949 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1947-1949 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-2357 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Ударник», с. Стеблів Корсунь-Шевченківського 

району Київської області 

1 оп., 7 спр., 1944-1950 рр. 

 

Опис 1 

7 спр., 1944-1950 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 
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 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2358 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Хвиля революції», с. Хильки 

Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

1 оп., 6 спр., 1948-1950,1956-1958 рр. 

 

Опис 1 

6 спр., 1948-1950,1956-1958 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

ф.П-2359 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Червона п’ятирічка», м. Корсунь-Шевченківський 

Київської області 

1 оп., 1 спр., 1949р. 

 

Опис 1 

1 спр., 1949р. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-2360 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Червона Рось», с. Набутів Корсунь-Шевченківського 

району Київської області 

1 оп., 3 спр., 1948-1950 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1948-1950 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-2362 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Деренковець Корсунь-

Шевченківського району Київської області 

1 оп., 3 спр., 1947-1949 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1947-1949 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 
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ф.П-2363 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Шевченка, м. Корсунь-Шевченківський Київської 

області 

1 оп., 3 спр., 1947-1949 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1947-1949 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2372 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаської обласної бібліотеки ім. Маяковського, м. Черкаси 

Черкаської області 

1 оп., 33 спр., 1952-1953,1961-1991 рр. 

 

Опис 1 

33 спр., 1952-1953,1961-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-2375 Первинна організація Комуністичної партії України 

Юрківської брикетної фабрики, смт. Юрківка Звенигородського району 

Черкаської області 

1 оп., 17 спр., 1952-1968 рр. 

 

Опис 1 

17 спр., 1952-1968 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-2377 Первинна організація Комуністичної партії України 

Юрківської теплоелектроцентралі, смт. Юрківка Звенигородського 

району Черкаської області 

1 оп., 25 спр., 1952-1975 рр. 

 

Опис 1 

25 спр., 1952-1975 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 
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ф.П-2378 Первинна організація Комуністичної партії України 

Ватутінських центральних електромеханічних майстерень, м. Ватутіне 

Звенигородського району Черкаської області 

1 оп., 29 спр., 1951-1961,1971-1988 рр. 

 

Опис 1 

29 спр., 1951-1961,1971-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-2379 Первинна організація Комуністичної партії України 

шахтоуправління «Ватутінське», м. Ватутіне Звенигородського району 

Черкаської області 

1 оп., 137 спр., 1953-1988 рр. 

 

Опис 1 

137 спр., 1953-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету.  

 Плани роботи. 

 Прикріпні талони. Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2380 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Молотова, с. Попівка Звенигородського району 

Київської області 

1 оп., 2 спр., 1949-1950 рр. 

 

Опис 1 

2 спр., 1949-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-2381 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Перемога», с. Стецівка Звенигородського району 

Київської області 

1 оп., 5 спр., 1947-1950 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1947-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 
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ф.П-2382 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Пролетар», с. Стецівка Звенигородського району 

Київської області 

1 оп., 3 спр., 1948-1950 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1948-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-2383 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Козацьке Звенигородського району 

Київської області 

1 оп., 5 спр., 1946-1950 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1946-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-2391 Первинна організація Комуністичної партії України 

Звенигородської районної лікарні, м. Звенигородка Черкаської області 

1 оп., 45 спр., 1951-1988 рр. 

 

Опис 1 

45 спр., 1951-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-2392 Первинна організація Комуністичної партії України 

Ватутінського медичного об’єднання, м. Ватутіне Звенигородського 

району Черкаської області 

1 оп., 35 спр., 1952-1982 рр. 

 

Опис 1 

35 спр., 1952-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-2393 Первинна організація Комуністичної партії України 

виконавчого комітету Ватутінської міської Ради народних депутатів, м. 

Ватутіне Звенигородського району Черкаської області 
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1 оп., 33 спр., 1950-1982 рр. 

 

Опис 1 

33 спр., 1950-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-2395 Первинна організація Комуністичної партії України 

Ватутінського автотранспортного об’єднання № 23663, м. Ватутіне 

Звенигородського району Черкаської області 

1 оп., 40 спр., 1949-1988 рр. 

 

Опис 1 

40 спр., 1949-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-2396 Первинна організація Комуністичної партії України 

Звенигородської автотранспортної контори, м. Звенигородка Черкаської 

області 

1 оп., 15 спр., 1946-1960 рр. 

 

Опис 1 

15 спр., 1946-1960 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-2399 Первинна організація Комуністичної партії України 

Ватутінського шахтобудівельного управління, м. Ватутіне 

Звенигородського району Черкаської області 

1 оп., 18 спр., 1949-1952,1961-1975 рр. 

 

Опис 1 

18 спр., 1949-1952,1961-1975 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-2405 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Нехайки Шрамківського району 

Полтавської області 

1 оп., 5 спр., 1946-1950 рр. 
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Опис 1 

5 спр., 1946-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2407 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Заповіт Леніна», с. Богдани Гельмязівського району 

Полтавської області 

1 оп., 1 спр., 1947р. 

 

Опис 1 

1 спр., 1947р. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-2408 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Пролетарська революція», с. Гельмязів 

Гельмязівського району Полтавської області 

1 оп., 3 спр., 1946-1949 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1946-1949 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2414 Первинна організація Комуністичної партії України 

Драбівського районного відділу внутрішніх справ, смт. Драбів 

Драбівського району Черкаської області 

1 оп., 36 спр., 1944-1950,1955-1982 рр. 

 

Опис 1 

36 спр., 1944-1950,1955-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 
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ф.П-2417 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Сталіна, с. Мохнач Чорнобаївського району 

Полтавської області 

1 оп., 1 спр., 1949 р. 

 

Опис 1 

1 спр., 1949р. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-2420 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Друга п’ятирічка», с. Вороне Маньківського району 

Київської області 

1 оп., 4 спр., 1947-1950 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1947-1950 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2421 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Іваньки Маньківського району Київської 

області 

1 оп., 4 спр., 1947-1950 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1947-1950 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-2422 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Кинашівка 

Маньківського району Черкаської області 

1 оп., 6 спр., 1946-1950,1956 рр. 

 

Опис 1 

6 спр., 1946-1950,1956 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 
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ф.П-2423 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Кищенці Маньківського району Київської 

області 

1 оп., 3 спр., 1946-1948 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1946-1948 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2424 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Перемога», с. Маньківка Маньківського району 

Київської області 

1 оп., 1 спр., 1950р. 

 

Опис 1 

1 спр., 1950р. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-2425 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Сталіна, с. Кищенці Маньківського району 

Київської області 

1 оп., 5 спр., 1946-1950 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1946-1950 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-2426 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Авангард», с. Вороне 

Жашківського району Черкаської області 

1оп., 44 спр., 1947-1988 рр. 

 

Опис 1 

44 спр., 1947-1988 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 
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 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2432 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Росія», смт. Монастирище 

Монастирищенського району Черкаської області 

1 оп., 8 спр., 1952-1959 рр. 

 

Опис 1 

8 спр., 1952-1959 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2434 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Колгоспне село», с. Вознесенське Золотоніського 

району Полтавської області 

1 оп., 2 спр., 1949-1950 рр. 

 

Опис 1 

2 спр., 1949-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2435 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) «Перебудова», с. Великий Хутір Золотоніського району 

Полтавської області 

1 оп., 2 спр., 1949-1950 рр. 

 

Опис 1 

2 спр., 1949-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-2448 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Жданова, с. Дар’ївка 

Канівського району Черкаської області 

1 оп., 6 спр., 1953-1958 рр. 
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Опис 1 

6 спр., 1953-1958 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-2451 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського районного відділу МВС, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 35 спр., 1954-1989 рр. 

Опис 1 

35 спр., 1954-1989 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-2452 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) «Комунар», с. Зюбриха 

Монастирищенського району Черкаської області 

1 оп., 4 спр., 1954-1958 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1954-1958 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-2453 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Б. Хмельницького, с. 

Зарубинці Монастирищенського району Черкаської області 

1 оп., 19 спр., 1954-1972 рр. 

 

Опис 1 

19 спр., 1954-1972 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-2503 Златопільський районний комітет ЛКСМ України, м. 

Златопіль Златопільського району Черкаської області 

6 оп., 220 спр., 1931-1932,1944-1959 рр. 

 

Опис 1 

45 спр., 1931-1932,1944-1947 рр. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ (1944-1947). 
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 Протоколи: районних комсомольських конференцій (1945-1947); 

пленумів райкому (1945-1947); засідань бюро райкому; зборів первинних 

комсомольських організацій (1944-1947). 

 Справи відновлених в членах ВЛКСМ (1944). Анкети до вступу в члени 

ВЛКСМ (1944,1945). 

 

Опис 2 

59 спр., 1948-1950 рр. 

 Протоколи: районних комсомольських конференцій та документи до 

них (1948,1950); пленумів райкому; засідань бюро райкому; районного 

комсомольського активу (1949,1950); зборів первинних комсомольських 

організацій. 

 Статистичні звіти про склад та рух комсомольських організацій. 

 Документи (протоколи, плани роботи, звіти) про роботу відділів 

райкому. 

 

Опис 3 

38 спр., 1951-1952 рр. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ. 

 Протоколи: 10-ої районної комсомольської конференції (1952); 

пленумів райкому; засідань бюро райкому; зборів районного 

комсомольського активу. 

 Статистичні звіти про склад та рух комсомольських організацій. 

 Документи (протоколи, плани роботи, звіти) про роботу відділів 

райкому. 

 Річні фінансові звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 

Опис 4 

34 спр., 1953-1954 рр. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ. 

 Протоколи: районних комсомольських конференцій; пленумів райкому; 

засідань бюро райкому; зборів районного комсомольського активу (1953). 

 Статистичні звіти про склад та рух комсомольських організацій. 

 Документи (протоколи, плани роботи, звіти) про роботу відділів 

райкому. 

 Річні фінансові звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 

Опис 5 

34 спр., 1955-1959 рр. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ. 

 Протоколи: районних комсомольських конференцій та документи до 

них (1955-1957); пленумів райкому; засідань бюро райкому; зборів районного 

комсомольського активу (1959). 
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 Статистичні звіти про склад та рух комсомольських організацій. 

 Зведені відомості та звіти про сплату членських комсомольських 

внесків (1959). 

 Річні фінансові звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 

Опис 6 

10 спр., 1945-1954 рр. 

 Протоколи комсомольських зборів та засідань комітетів; звіти про 

роботу; книги обліку членів первинних комсомольських організацій району.  

ф.П-2562 Бабанський районний комітет ЛКСМ України, с. Бабанка 

Бабанського району Черкаської області 

9 оп., 161 спр., 1944-1959 рр. 

 

Опис 1 

18 спр., 1944-1946 рр. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ. 

 Протоколи: пленумів райкому (1946); засідань бюро райкому; 

комсомольських активів райкому. 

 Персональні справи на членів ВЛКСМ (1945). Анкети до вступу в 

члени ВЛКСМ (1944,1945). 

 

Опис 2 

36 спр., 1946-1950 рр. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ. 

 Протоколи: районних комсомольських конференцій та документи до 

них; пленумів райкому (1947-1949); засідань бюро райкому. 

 Документи (протоколи, плани роботи, звіти) про роботу відділів 

райкому. 

 

Опис 3 

34 спр., 1950-1953 рр. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ (1952). 

 Протоколи: районних комсомольських конференцій та документи до 

них (1951-1953); пленумів райкому (1951-1953); засідань бюро райкому 

(1951-1953); зборів районного комсомольського активу (1951,1952). 

 Статистичні звіти про склад та рух комсомольських організацій (1951-

1953). 

 Документи (протоколи, плани роботи, звіти) про роботу відділів 

райкому (1951-1953). 

 Характеристики на членів ВЛКСМ (1951-1953). 

 Зведені звіти про сплату членських комсомольських внесків (1951-

1953). 

 Фінансові звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 
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Опис 4 

12 спр., 1954р. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ. 

 Протоколи: 18-ої районної комсомольської конференції та документи 

до нього; засідань бюро райкому. 

 Статистичні звіти про склад та рух комсомольських організацій. 

 Документи (протоколи, плани роботи, звіти) про роботу відділів 

райкому. 

 Зведені звіти про сплату членських комсомольських внесків. 

 Фінансові звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 

Опис 5 

13 спр., 1955р. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ. 

 Протоколи: 19-ої районної комсомольської конференції та документи 

до нього; пленумів райкому; засідань бюро райкому. 

 Статистичні звіти про склад та рух комсомольських організацій. 

 Зведені звіти про сплату членських комсомольських внесків. 

 Фінансові звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 

Опис 6 

18 спр., 1954-1957 рр. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ (1956). 

 Протоколи: 20-ої районної комсомольської конференції та документи 

до нього (1956); пленумів райкому (1956); засідань бюро райкому (1956). 

 Підсумки та інформації райкому з питань роботи (1956). 

 Статистичні звіти про склад та рух комсомольських організацій. 

 Документи (протоколи, плани роботи, звіти) про роботу відділів 

райкому (1956). 

 Зведені звіти про сплату членських комсомольських внесків 

первинними комсомольськими організаціями району (1956). 

 Книги обліку та видачі комсомольських квитків (1956-1957). Журнали 

реєстрації комсомольців, прийнятих та знятих з комсомольського обліку 

(1954-1956). 

 

Опис 7 

10 спр., 1957р. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ. 

 Протоколи: 21-ої районної комсомольської конференції та документи 

до нього; пленумів райкому; засідань бюро райкому. 

 Статистичні звіти про склад та рух комсомольських організацій. 

 Рекомендації та характеристики на членів ВЛКСМ. 
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Опис 8 

8 спр., 1958-1959 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому; засідань бюро райкому. 

 Рекомендації та характеристики на членів ВЛКСМ. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 

Опис 9 

12 спр., 1951-1959 рр. 

 Протоколи звітно-виборних зборів, комсомольських зборів та засідань 

комітетів первинних комсомольських організацій району. 

 

 

ф.П-2579 Буцький районний комітет ЛКСМ України, с. Буки Буцького 

району Черкаської області 

6 оп., 224 спр., 1944-1959 рр. 

 

Опис 1 

71 спр., 1944-1951 рр. 

 Протоколи: районних комсомольських конференцій та документи до 

них (1945-1947,1950); пленумів райкому (1945,1947,1949-1951); засідань 

бюро райкому; зборів районного комсомольського активу та документи до 

них (1945,1949). 

 Статистичні звіти про склад та рух комсомольських організацій. Звіти: 

про вибори в первинних комсомольських організаціях (1945,1950); про 

використання бланків комсомольських квитків (1944,1945). 

 Заяви на відновлення в членах ВЛКСМ (1944). Анкети до вступу в 

члени ВЛКСМ (1944,1945). 

 Фінансові звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 

Опис 2 

24 спр., 1944,1947,1948,1951,1952 рр. 

 Протоколи: 12-ої районної комсомольської конференції (1952); 

пленумів райкому та документи до них (1952); засідань бюро райкому (1952); 

зборів районного комсомольського активу (1952). 

 Статистичні звіти про склад та рух комсомольських організацій 

(1947,1952). 

 Документи (протоколи, плани роботи, звіти) про роботу відділів 

райкому (1948,1952). 

 Характеристики на членів ВЛКСМ (1952). 

 Фінансові звіти (1944,1952). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1951,1952). 

 

Опис 3 
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23 спр., 1953р. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ. 

 Протоколи: 13-ої районної комсомольської конференції та документи 

до нього; пленумів райкому; засідань бюро райкому. 

 Статистичні звіти про склад та рух комсомольських організацій. 

 Документи (протоколи, плани роботи, звіти) про роботу відділів 

райкому. 

 Фінансові звіти. 

 Відомості на виплату зарплати  відповідальним працівникам та 

обслуговуючому персоналу райкому. 

 

Опис 4 

34 спр., 1954-1956 рр. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ. 

 Протоколи: районних комсомольських конференцій та документи до 

них; пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до них. 

 Фінансові звіти. 

 Відомості на виплату зарплати  відповідальним працівникам та 

обслуговуючому персоналу райкому. 

 

Опис 5 

57 спр., 1954-1959 рр. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ (1957-1959). 

 Протоколи: районних комсомольських конференцій та документи до 

них (1954-1957); пленумів райкому (1957-1959); засідань бюро райкому та 

документи до них (1957-1959); зборів районного комсомольського активу 

(1958,1959). 

 Статистичні звіти про склад та рух: комсомольських організацій (1955-

1958); секретарів комсомольських організацій (1955). 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків зразка 1956р. (1956-1958). 

Журнал реєстрації членів ВЛКСМ, знятих з комсомольського обліку (1957). 

 Фінансові звіти (1957-1959). 

 Відомості на виплату зарплати  відповідальним працівникам та 

обслуговуючому персоналу райкому (1957-1959). 

 

Опис 6 

15 спр., 1948-1959 рр. 

 Протоколи комсомольських зборів та засідань комітетів первинних 

комсомольських організацій району. 

 

ф.П-2580 Гельмязівський районний комітет ЛКСМ України, с. 

Гельмязів Гельмязівського району Черкаської області 

12 оп., 285 спр., 1943-1963 рр. 

 

Опис 1 
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49 спр., 1943-1947 рр. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ. 

 Протоколи: районних комсомольських конференцій та документи до 

них (1945,1946); пленумів райкому (1945); засідань бюро райкому (1943-

1945). 

 Статистичні звіти про склад та рух комсомольських організацій 

(1944,1946). 

 Документи (протоколи, плани роботи, звіти) про роботу відділів 

райкому. 

 Витяги з протоколів засідань бюро обкому про відновлення та 

виключення з комсомолу (1944). 

 Звіти про сплату членських комсомольських внесків (1945). 

 Фінансові звіти (1944-1946). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1943). 

 Анкети, заяви, автобіографії для вступу в члени ВЛКСМ (1945). 

 

Опис 2 

43 спр., 1946-1950 рр. 

 Протоколи: районних комсомольських конференцій (1947,1948); 

пленумів райкому (1946,1947); засідань бюро райкому; зборів районного 

комсомольського активу (1947,1949). 

 Статистичні звіти про склад та рух комсомольських організацій. 

 Документи (протоколи, плани роботи, звіти) про роботу відділів 

райкому. 

 Фінансові документи (1948-1950). 

 

Опис 3 

15 спр., 1951р. 

 Протоколи: пленумів райкому; засідань бюро райкому. 

 Статистичні звіти про склад та рух комсомольських організацій. 

 Документи (протоколи, плани роботи, звіти) про роботу відділів 

райкому. 

 Фінансові документи. 

 

Опис 4 

12 спр., 1952р. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ. 

 Протоколи: районної комсомольської конференції; пленумів райкому; 

засідань бюро райкому. 

 Статистичні звіти про склад та рух комсомольських організацій (1951-

1953). 

 Характеристики на членів ВЛКСМ. 

 Фінансові звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 
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Опис 5 

13 спр., 1953р. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ. 

 Протоколи: 19-ої районної комсомольської конференції; пленумів 

райкому; засідань бюро райкому. 

 Статистичні звіти про склад та рух комсомольських організацій. 

 Фінансові звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 

Опис 6 

38 спр., 1954-1956 рр. 

 Директивні вказівки вищих комсомольських органів. 

 Протоколи: районних комсомольських конференцій та документи до 

них; пленумів райкому та документи до них; засідань бюро райкому; зборів 

районного комсомольського активу. 

 Статистичні звіти про склад та рух комсомольських організацій. 

 Документи (протоколи, плани роботи, звіти) про роботу відділів 

райкому. 

 Рекомендації та характеристики на членів ВЛКСМ. 

 Фінансові звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 

Опис 7 

13 спр., 1957р. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ. 

 Протоколи: 23-ої районної комсомольської конференції та документи 

до нього; пленумів райкому; засідань бюро райкому; зборів районного 

комсомольського активу. 

 Статистичні звіти про склад та рух комсомольських організацій. 

 Рекомендації та характеристики на членів ВЛКСМ. 

 Річний фінансовий звіт. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 

Опис 8 

13 спр., 1958р. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них; засідань бюро 

райкому. 

 Статистичні звіти про склад та рух комсомольських організацій. 

 Рекомендації та характеристики на членів ВЛКСМ. 

 Річний фінансовий звіт. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 

Опис 9 

11 спр., 1959р. 
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 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ. 

 Протоколи: 24-ої районної комсомольської конференції та документи 

до нього; пленумів райкому; засідань бюро райкому. 

 Статистичні звіти про склад та рух комсомольських організацій. 

 Рекомендації та характеристики на членів ВЛКСМ. 

 Річний фінансовий звіт. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

Опис 10 
31 спр., 1957-1961 рр. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ. 

 Протоколи: 25-ої районної комсомольської конференції та документи 

до нього (1961); пленумів райкому та документи до них (1960,1961); засідань 

бюро райкому та документи до них (1960,1961); комсомольських зборів та 

засідань комітетів первинних комсомольських організацій району 

(1960,1961). 

 Статистичні звіти про склад та рух комсомольської організації 

(1960,1961). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків зразка 1956р. Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті на облік та зняті з обліку (1960-1961). 

 Бюджети райкому (1960,1961). Річні фінансові звіти (1960,1961). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1960,1961). 

 

Опис 11 

16 спр., 1960-1963 рр. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ (1962). 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1962); засідань 

бюро райкому та документи до них (1962); комсомольських зборів  

первинних комсомольських організацій району (1962). 

 Статистичні звіти про склад та рух комсомольської організації (1962). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків зразка 1956р. Журнал 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті на облік та зняті з обліку. 

 Бюджет райкому (1962). Річний фінансовий звіт (1962). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1962,1963). 

 

Опис 12 

31 спр., 1944-1959 рр. 

 Протоколи комсомольських зборів та засідань комітетів, книги обліку 

членів ВЛКСМ первинних комсомольських організацій району. 

 

 

ф.П-2650 Городищенський районний комітет ЛКСМ України, м. 

Городище Черкаської області 

12 оп., 1264 спр., 1944-1991 рр. 

 

Опис 1 
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454 спр., 1944-1980 рр. 

 Директивні вказівки вищих комсомольських органів. 

 Протоколи: районних комсомольських конференцій та документи до 

них; пленумів райкому та документи до них; засідань бюро райкому та 

документи до них; зборів районного комсомольського активу (1948-

1952,1967,1969). 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації, склад секретарів первинних комсомольських організацій та 

витрати бланків комсомольських квитків. 

 Документи (протоколи, плани роботи, звіти) про роботу відділів 

райкому. 

 Інформації, довідки райкому з питань внутрішньосоюзної політико-

виховної, культурно-масової роботи та роботи серед студентів, шкільної 

молоді та піонерів (1967-1977). 

 Списки секретарів первинних комсомольських організацій (1967-

1971,1975-1977). 

 Книги обліку та видачі комсомольських квитків (1953-1980). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 Бюджети райкому (1958-1962,1967-1977). Фінансові звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 

Опис 2 

148 спр., 1944-1962 рр. 

 Протоколи комсомольських зборів та засідань комітетів первинних 

комсомольських організацій району. 

 

Опис 3 

511 спр., 1963-1985 рр. 

 Протоколи звітно-виборних та загальних комсомольських зборів, 

засідань комітетів; книги обліку та списки членів ВЛКСМ і ЛКСМУ 

первинних комсомольських організацій району. 

 

Опис 4 

8 спр., 1980-1981 рр. 

 Протоколи: 34-ої районної комсомольської конференції (1981); 

пленумів райкому (1981); засідань бюро райкому (1981). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які зняті з комсомольського 

обліку. 

 Розрахунково-платіжні відомості на виплату зарплати працівникам 

райкому (1981). 

 

Опис 5 

9 спр., 1980-1982 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1982); засідань бюро райкому (1982). 
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 Журнали: обліку видачі комсомольських квитків; реєстрації членів 

ВЛКСМ, які прийняті на комсомольський облік. 

 Розрахунково-платіжні відомості на виплату зарплати працівникам 

райкому (1982). 

 

Опис 6 

11 спр., 1974-1983 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1983); засідань бюро райкому (1983). 

 Розпорядження по райкому. 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які зняті з комсомольського обліку 

(1982-1983). 

 Розрахунково-платіжні відомості на виплату зарплати працівникам 

райкому (1983). 

 

Опис 7 

25 спр., 1982-1985 рр. 

 Протоколи: 35-ої районної комсомольської конференції (1984); 

пленумів райкому (1984); засідань бюро райкому (1984); комсомольських 

зборів та засідань комітетів первинних комсомольських організацій (1985). 

 Розпорядження по райкому (1984). 

 Журнали: обліку видачі комсомольських квитків (1982-1984); 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку 

(1982-1984). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1984). 

 

Опис 8 

23 спр., 1984-1986 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1985); засідань бюро райкому (1985); 

комсомольських зборів та засідань комітетів первинних комсомольських 

організацій (1986). 

 Розпорядження по райкому (1985). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку (1984-1985). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1985). 

 

Опис 9 
24 спр., 1984-1987 рр. 

 Протоколи: 36-ої районної комсомольської конференції (1986); 

пленумів райкому (1986); засідань бюро райкому (1986); комсомольських 

зборів та засідань комітетів первинних комсомольських організацій (1987). 

 Розпорядження по райкому (1986). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків зразка 1975р. (1984-1986). 

Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського 

обліку (1985-1986). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1986). 
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Опис 10 

21 спр., 1986-1988 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1987); засідань бюро райкому (1987); 

комсомольських зборів та засідань комітетів первинних комсомольських 

організацій (1988). 

 Розпорядження по райкому (1987). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку (1986-1987). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1987). 

 

Опис 11 

9 спр., 1987-1988 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1988); засідань бюро райкому (1988). 

 Розпорядження по райкому (1988). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1988). 

 

Опис 12 

21 спр., 1986-1991 рр. 

 Протоколи: 37-ої районної комсомольської конференції (1989); 

пленумів райкому (1989-1991); засідань бюро райкому (1989-1991). 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку (1988-1990). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1990,1991). 

 

 

ф.П-2666 Драбівський районний комітет ЛКСМ України, смт. Драбів 

Драбівського району Черкаської області 

12 оп., 1160 спр., 1943-1991 рр. 

 

Опис 1 

470 спр., 1943-1980 рр. 

 Директивні вказівки вищих комсомольських органів. 

 Протоколи: районних комсомольських конференцій та документи до 

них; пленумів райкому та документи до них; засідань бюро райкому та 

документи до них; зборів районного комсомольського активу (1953). 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації, витрати бланків комсомольських квитків. 

 Інформації, довідки райкому з питань організаційно-пропагандистської, 

оборонно-масової роботи та роботи серед студентів, шкільної молоді та 

піонерів (1965-1978). 

 Списки секретарів первинних комсомольських організацій (1968-1978). 
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 Книги обліку та видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 Бюджети райкому (1960-1977). Фінансові звіти (1944-1977). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 

Опис 2 

40 спр., 1944-1962 рр. 

 Протоколи комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу; 

звіти секретарів первинних комсомольських організацій району. 

 

Опис 3 

518 спр., 1965-1984 рр. 

 Протоколи звітно-виборних комсомольських зборів, засідань комітетів 

комсомолу первинних комсомольських організацій району. 

 

Опис 4 

15 спр., 1979-1981 рр. 

 Протоколи: 23-ої районної комсомольської конференції та документи 

до нього (1981); пленумів райкому (1981); засідань бюро райкому та 

документи до них (1981). 

 Журнал реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті на комсомольський 

облік. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому та звільненим 

секретарям первинних комсомольських організацій (1981). 

 

Опис 5 

13 спр., 1965-1982 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1982); засідань бюро райкому та 

документи до них (1982). 

 Розпорядження по райкому. 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків (1980-1982). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які зняті з комсомольського обліку (1981,1982). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому та звільненим 

секретарям первинних комсомольських організацій (1982). 

 

Опис 6 

9 спр., 1981-1983 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1983); засідань бюро райкому та 

документи до них (1983). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому та звільненим 

секретарям первинних комсомольських організацій (1983). 

 

Опис 7 
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23 спр., 1982-1985 рр. 

 Протоколи: 24-ої районної комсомольської конференції та документи 

до нього (1984); пленумів райкому (1984); засідань бюро райкому та 

документи до них (1984); комсомольських зборів та засідань комітетів 

комсомолу первинних комсомольських організацій (1985). 

 Розпорядження по райкому (1983,1984). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків (1982-1984). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку 

(1983,1984). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1984). 

 

Опис 8 

18 спр., 1984-1986 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1985); засідань бюро райкому (1985); 

комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу первинних 

комсомольських організацій (1986). 

 Розпорядження по райкому (1985). 

 Журнал реєстрації членів ВЛКСМ, які зняті з комсомольського обліку 

(1984-1985). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1985). 

 

Опис 9 
19 спр., 1984-1987 рр. 

 Протоколи: 25-ої районної комсомольської конференції (1986); 

пленумів райкому (1986); засідань бюро райкому (1986); комсомольських 

зборів та засідань комітетів комсомолу первинних комсомольських 

організацій (1986,1987). 

 Розпорядження по райкому (1986). 

 Журнал обліку видачі комсомольських квитків (1984-1986). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1986). 

 

Опис 10 

17 спр., 1986-1988 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1987); засідань бюро райкому (1987); 

комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу первинних 

комсомольських організацій (1988). 

 Розпорядження по райкому (1987). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку (1986-1987). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1987). 

 

Опис 11 

7 спр., 1987-1988 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1988); засідань бюро райкому (1988). 

 Розпорядження по райкому (1988). 
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 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1988). 

 

Опис 12 

11 спр., 1987-1991 рр. 

 Протоколи: 26-ої районної комсомольської конференції (1989); 

пленумів райкому (1989-1991); засідань бюро райкому (1989-1991). 

 Розпорядження по райкому. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1989-1991). 

 

 

ф.П-2727 Жашківський районний комітет ЛКСМ України, м. Жашків 

Черкаської області 

11 оп., 1024 спр., 1944-1961,1965-1991 рр. 

 

Опис 1 

337 спр., 1944-1961,1965-1981 рр. 

 Директивні вказівки вищих комсомольських органів (1944,1961). 

 Протоколи: районних комсомольських конференцій та документи до 

них; пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до них; зборів 

районного комсомольського активу (1949,1951-1955). 

 Розпорядження по райкому (1969-1978). 

 Інформації райкому про роботу (1944). Оперативні відомості райкому 

про відновлення роботи первинних комсомольських організацій (1944-1946). 

Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської організації, 

витрати бланків комсомольських квитків. 

 Інформації, довідки райкому з питань організаційної роботи та роботи 

серед студентів, шкільної молоді та піонерів. 

 Списки секретарів первинних комсомольських організацій (1961,1966-

1978). 

 Книги: обліку та видачі комсомольських квитків; реєстрації членів 

ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 Бюджети райкому (1959-1961,1966-1977). Фінансові звіти (1955-

1961,1966-1977). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 Листи комсомольців-фронтовиків (1944). 

 

Опис 2 

94 спр., 1944-1960 рр. 

 Протоколи комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу; 

звіти секретарів про роботу; книги обліку членів ВЛКСМ первинних 

комсомольських організацій району. 

 

Опис 3 
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471 спр., 1966-1984 рр. 

 Протоколи загальних комсомольських зборів та засідань комітетів 

комсомолу первинних комсомольських організацій району. 

 

Опис 4 

10 спр., 1980-1982 рр. 

 Протоколи: 29-ої районної комсомольської конференції та документи 

до нього (1982); пленумів райкому (1982); засідань бюро райкому та 

документи до них (1982). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які зняті з комсомольського обліку (1981,1982). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1982). 

 

Опис 5 

9 спр., 1979-1983 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1983); засідань бюро райкому (1983). 

 Розпорядження по райкому. 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку (1981-1983). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1983). 

 

Опис 6 

21 спр., 1982-1985 рр. 

 Протоколи: 30-ої районної комсомольської конференції (1984); 

пленумів райкому (1984); засідань бюро райкому (1984); комсомольських 

зборів та засідань комітетів комсомолу первинних комсомольських 

організацій (1985). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків (1982-1984). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які зняті з комсомольського обліку (1983,1984). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1984). 

 

Опис 7 

22 спр., 1983-1986 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1985); засідань бюро райкому (1985); 

комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу первинних 

комсомольських організацій (1986). 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків (1984,1985). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку 

(1983-1985). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1985). 

 

Опис 8 
24 спр., 1985-1987 рр. 

 Протоколи: 31-ої районної комсомольської конференції (1986); 

пленумів райкому (1986); засідань бюро райкому (1986); комсомольських 
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зборів та засідань комітетів комсомолу первинних комсомольських 

організацій (1987). 

 Розпорядження по райкому (1986). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку (1985-1986). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1986). 

Опис 9 

19 спр., 1986-1988 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1987); засідань бюро райкому та 

документи до них (1987); комсомольських зборів та засідань комітетів 

комсомолу первинних комсомольських організацій (1988). 

 Розпорядження по райкому (1987). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які зняті з комсомольського обліку 

(1986-1987). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1987). 

 

Опис 10 

11 спр., 1985-1988 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1988); засідань бюро райкому та 

документи до них (1988). 

 Розпорядження по райкому (1988). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1988). 

 

Опис 11 

6 спр., 1985-1991 рр. 

 Протокол засідання бюро райкому (1991). 

 Розпорядження по райкому. 

 Книги: обліку видачі комсомольських квитків (1988-1991); реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті на комсомольський облік (1989-1991). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1990,1991). 

 

 

ф.П-2744 Золотоніський районний комітет ЛКСМ України, м. 

Золотоноша Черкаської області 

11 оп., 1281 спр., 1936,1943-1991 рр. 

 

Опис 1 

386 спр., 1936,1943-1981 рр. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ (1961,1962). 

 Протоколи: районних комсомольських конференцій та документи до 

них; пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до них; зборів 

районного комсомольського активу (1949-1953,1962,1972). 
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 Звітні документи райкому (1936). Статистичні звіти про склад та рух 

районної комсомольської організації, витрати бланків комсомольських 

квитків. 

 Інформації, довідки райкому з питань організаційно-пропагандистської, 

оборонно-масової роботи та роботи серед студентів, шкільної молоді та 

піонерів. 

 Списки секретарів первинних комсомольських організацій (1974,1978). 

 Книги обліку та видачі комсомольських квитків (1953-1981). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку 

(1954-1981). 

 Бюджети райкому (1958-1977). Фінансові звіти (1956-1977). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1956-1981). 

 

Опис 2 

68 спр., 1943-1963 рр. 

 Протоколи комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу 

первинних комсомольських організацій району. 

 

Опис 3 

662 спр., 1959-1984 рр. 

 Протоколи звітно-виборних комсомольських зборів та документи до 

них, комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу первинних 

комсомольських організацій району. 

 

Опис 4 

13 спр., 1981-1982 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1982); засідань бюро райкому та 

документи до них (1982). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1982). 

 

Опис 5 

14 спр., 1982-1983 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1983); засідань бюро райкому та 

документи до них (1983). 

 Книга обліку і видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 

Опис 6 

27 спр., 1983-1985 рр. 

 Протоколи: 38-ої районної комсомольської конференції (1984); 

пленумів райкому (1984); засідань бюро райкому та документи до них (1984); 
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комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу первинних 

комсомольських організацій (1984,1985). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків (1983-1984). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку 

(1983,1984). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1984). 

 

 

Опис 7 

29 спр., 1969-1986 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1985); засідань бюро райкому та 

документи до них (1985); комсомольських зборів первинних комсомольських 

організацій (1986). 

 Розпорядження по райкому. 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків (1984-1985). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку 

(1984-1985). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1985). 

 

Опис 8 
31 спр., 1985-1987 рр. 

 Протоколи: 39-ої районної комсомольської конференції та документи 

до нього (1986); пленумів райкому (1986); засідань бюро райкому та 

документи до них (1986); комсомольських зборів та засідань комітетів 

комсомолу первинних комсомольських організацій (1987). 

 Розпорядження по райкому (1985,1986). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку (1985-1986). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1986). 

 

Опис 9 

26 спр., 1985-1988 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1987); засідань бюро райкому (1987); 

комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу первинних 

комсомольських організацій (1988). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку (1986-1987). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1987). 

 

Опис 10 

10 спр., 1987-1988 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1988); засідань бюро райкому (1988). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1988). 
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Опис 11 

15 спр., 1987-1991 рр. 

 Протоколи: 40-ої районної комсомольської конференції (1989); 

пленумів райкому (1989,1990); засідань бюро райкому (1989-1991). 

 Розпорядження по райкому. 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1989-1991). 

ф.П-2822 Іркліївський районний комітет ЛКСМ України, с. Іркліїв 

Іркліївського району Черкаської області 

7 оп., 257 спр., 1943-1959 рр. 

 

Опис 1 

133 спр., 1943-1951 рр. 

 Директивні документи вищих комсомольських органів (1947-1950). 

 Протоколи: районних комсомольських конференцій та документи до 

них (1945,1946,1948,1950); пленумів райкому (1946-1951); засідань бюро 

райкому; зборів активів райкому (1949). 

 Статистичні звіти про склад та рух комсомольської організації (1945-

1951). 

 Документи (протоколи, плани роботи, звіти) про роботу відділів 

райкому. 

 Фінансові звіти (1948-1951). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 

Опис 2 

29 спр., 1950-1952 рр. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ. 

 Протоколи: 11-ої районної комсомольської конференції та документи 

до нього (1952); пленумів райкому та документи до них (1952); засідань бюро 

райкому та документи до них (1951,1952); зборів районного комсомольського 

активу (1952). 

 Статистичні звіти про склад та рух комсомольської організації (1952). 

 Документи (протоколи, плани роботи, звіти) про роботу відділів 

райкому (1951,1952). 

 Фінансові звіти (1952). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1952). 

 

Опис 3 

19 спр., 1953р. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ. 

 Протоколи: 12-ої районної комсомольської конференції та документи 

до нього; пленумів райкому та документи до них; засідань бюро райкому та 

документи до них. 

 Статистичні звіти про склад та рух комсомольської організації. 
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 Документи (протоколи, плани роботи, звіти) про роботу відділів 

райкому. 

 Звіти про використання комсомольських квитків. 

 Фінансові звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 

Опис 4 

30 спр., 1953-1956 рр. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ. 

 Протоколи: районних комсомольських конференцій та документи до 

нього (1954-1956); пленумів райкому та документи до них (1954-1956); 

засідань бюро райкому та документи до них; зборів районного 

комсомольського активу (1954,1956). 

 Статистичні звіти про склад та рух комсомольської організації (1954-

1956). 

 Звіти про використання комсомольських квитків (1954-1956). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1954-1956). 

 

Опис 5 

9 спр., 1957р. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ. 

 Протоколи: 16-ої районної комсомольської конференції та документи 

до нього; пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до них; 

зборів районного комсомольського активу. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 

Опис 6 

16 спр., 1958-1959 рр. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ. 

 Протоколи: пленумів райкому; засідань бюро райкому; зборів 

районного комсомольського активу. 

 Статистичні звіти про склад та рух комсомольської організації (1959). 

 Рекомендації та характеристики на членів ВЛКСМ (1959). 

 Звіти про використання комсомольських квитків (1959). 

 Фінансові звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 

Опис 7 

21 спр., 1946-1959 рр. 

 Протоколи комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу; 

звіти секретарів про роботу первинних комсомольських організацій району.  

 

 

ф.П-2844 Катеринопільський районний комітет ЛКСМ України, смт. 

Катеринопіль Катеринопільського району Черкаської області 
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10 оп., 914 спр., 1944-1991 рр. 

 

Опис 1 

290 спр., 1944-1982 рр. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ (1944,1959,1960). 

 Протоколи: районних комсомольських конференцій та документи до 

них; пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до них; зборів 

районного комсомольського активу (1949,1952-1955,1971). 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації, витрати бланків комсомольських квитків. 

 Інформації, довідки райкому з питань організаційно-пропагандистської, 

оборонно-масової роботи та роботи серед студентів, шкільної молоді та 

піонерів. 

 Списки секретарів первинних комсомольських організацій (1968-

1971,1974). 

 Книги обліку та видачі комсомольських квитків (1952-1982). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку 

(1952-1982). 

 Бюджети райкому (1960,1967-1973,1977). Фінансові звіти (1944-

1953,1959,1960,1967-1974,1977). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 Листи комсомольців-фронтовиків (1945). 

 

Опис 2 

136 спр., 1944-1962 рр. 

 Протоколи комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу; 

звіти секретарів про роботу первинних комсомольських організацій району.  

 

Опис 3 

376 спр., 1964-1984 рр. 

 Протоколи загальних комсомольських зборів та засідань комітетів 

комсомолу первинних комсомольських організацій району. 

 

Опис 4 

6 спр., 1983р. 

 Протоколи: пленумів райкому; засідань бюро райкому. 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 

Опис 5 

17 спр., 1981-1985 рр. 

 Протоколи: 30-ої районної комсомольської конференції (1984); 

пленумів райкому (1984); засідань бюро райкому (1984); комсомольських 
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зборів та засідань комітетів комсомолу первинних комсомольських 

організацій (1985). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку (1981-1984). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1984). 

 

Опис 6 

14 спр., 1982-1986 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1985); засідань бюро райкому (1985); 

комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу первинних 

комсомольських організацій (1986). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків (1982-1985). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1985). 

 

Опис 7 
18 спр., 1967-1987 рр. 

 Протоколи: 31-ої районної комсомольської конференції (1986); 

пленумів райкому (1986); засідань бюро райкому (1986); комсомольських 

зборів та засідань комітетів комсомолу первинних комсомольських 

організацій (1987). 

 Розпорядження по райкому. 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які зняті з комсомольського обліку 

(1985-1986). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1986). 

 

Опис 8 

18 спр., 1986-1988 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1987); засідань бюро райкому (1987); 

комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу первинних 

комсомольських організацій (1988). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку (1986-1987). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1987). 

 

Опис 9 

6 спр., 1987-1988 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1988); засідань бюро райкому (1988). 

 Журнал реєстрації членів ВЛКСМ, які зняті з комсомольського обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1988). 

 

Опис 10 

33 спр., 1989-1991 рр. 

 Протоколи: 32-ої районної комсомольської конференції (1989); 

пленумів райкому (1989,1990); засідань бюро райкому. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 
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ф.П-2895 Корсунь-Шевченківський районний комітет ЛКСМ України, 

м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області 

10 оп., 1273 спр., 1930-1931,1944-1991 рр. 

 

Опис 1 

401 спр., 1944-1982 рр. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ (1944,1945,1959-1967). 

 Протоколи: районних комсомольських конференцій та документи до 

них; пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до них; зборів 

районного комсомольського активу (1949-1959). 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації, склад секретарів первинних комсомольських організацій та 

використання комсомольських квитків. 

 Інформації, довідки райкому з питань організаційно-пропагандистської, 

оборонно-масової роботи та роботи серед студентів, шкільної молоді та 

піонерів. 

 Характеристики на членів ВЛКСМ (1952-1958). Довідки на членів 

ВЛКСМ, які брали участь в освоєнні цілинних земель (1954). Списки: 

комсомольців, які виїхали на роботи на цілинні землі та новобудови (1955-

1961); секретарів первинних комсомольських організацій (1968-1976). 

 Книги обліку та видачі комсомольських квитків (1956-1982). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку 

(1957-1982). 

 Бюджети райкому (1958-1977). Фінансові звіти (1951-1977). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1951-1982). 

  

Опис 2 

180 спр., 1930-1931,1944-1965 рр. 

 Протоколи звітно-виборних комсомольських зборів, комсомольських 

зборів та засідань комітетів комсомолу; звіти секретарів про роботу 

первинних комсомольських організацій району. 

 

Опис 3 

572 спр., 1966-1984 рр. 

 Протоколи звітно-виборних комсомольських зборів, комсомольських 

зборів та засідань комітетів комсомолу первинних комсомольських 

організацій району. 

 

Опис 4 

9 спр., 1982-1983 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1983); засідань бюро райкому та 

документи до них (1983). 
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 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1983). 

 

Опис 5 

22 спр., 1982-1985 рр. 

 Протоколи: 29-ої районної комсомольської конференції та документи 

до нього (1984); пленумів райкому та документи до них (1984); засідань бюро 

райкому та документи до них (1984); комсомольських зборів та засідань 

комітетів комсомолу первинних комсомольських організацій (1985). 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків (1982-1984). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку 

(1983,1984). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1984). 

 

Опис 6 

23 спр., 1984-1986 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1985); засідань бюро райкому (1985); 

комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу первинних 

комсомольських організацій (1986). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків (1984,1985). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку 

(1984,1985). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1985). 

 

Опис 7 
25 спр., 1979-1987 рр. 

 Протоколи: 40-ої районної комсомольської конференції (1986); 

пленумів райкому (1986); засідань бюро райкому (1986); комсомольських 

зборів та засідань комітетів комсомолу первинних комсомольських 

організацій (1987). 

 Розпорядження по райкому. 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку (1985-1986). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1986). 

 

Опис 8 

22 спр., 1985-1988 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1987); засідань бюро райкому (1987); 

комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу первинних 

комсомольських організацій (1988). 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків (1985-1987). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку 

(1986-1987). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1987). 
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Опис 9 

7 спр., 1987-1988 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1988); засідань бюро райкому (1988). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1988). 

 

Опис 10 

12 спр., 1989-1991 рр. 

 Протоколи: 41-ої районної комсомольської конференції (1989); 

пленумів райкому; засідань бюро райкому. 

 Розпорядження по райкому (1991). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 

 

ф.П-2913 Ладижинський районний комітет ЛКСМ України, с. 

Ладижинка Ладижинського району Черкаської області 

9 оп., 220 спр., 1944-1962 рр. 

 

Опис 1 

25 спр., 1944-1946 рр. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ. 

 Протоколи: районних комсомольських конференцій; засідань бюро 

райкому. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1945). 

 Анкети для вступу в члени ВЛКСМ (1944,1945). 

 

Опис 2 

42 спр., 1947-1950 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому; засідань бюро райкому; зборів 

районного комсомольського активу (1949). 

 Документи (протоколи, плани роботи, звіти) про роботу відділів 

райкому. 

 Фінансові звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 

Опис 3 

33 спр., 1951-1953 рр. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ. 

 Протоколи: пленумів райкому (1951,1953); засідань бюро райкому та 

документи до них; зборів районного комсомольського активу (1952). 

 Статистичні звіти про склад та рух комсомольської організації. 

 Документи (протоколи, плани роботи, звіти) про роботу відділів 

райкому. 
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 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 

Опис 4 

9 спр., 1953-1954 рр. 

 Директивні вказівки ЦК та обкому ЛКСМУ. 

 Плани роботи, звіти відділу учнівської молоді і піонерів. 

 Характеристики на членів ВЛКСМ. Особові листки з обліку кадрів та 

автобіографії номенклатурних працівників. 

 Звіти про використання бланків комсомольських квитків. 

  

Опис 5 

42 спр., 1951-1955 рр. 

 Директивні вказівки вищих комсомольських органів. 

 Протоколи: 16-ої районної комсомольської конференції та документи 

до нього (1955); пленумів райкому (1952-1955); засідань бюро райкому 

(1954,1955). 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації (1951,1954,1955). 

 Характеристики на членів ВЛКСМ. Листи комсомольців (1951). 

 Фінансові звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1954,1955). 

 

Опис 6 

22 спр., 1955-1956 рр. 

 Директивні вказівки вищих комсомольських органів (1956). 

 Протоколи: 17-ої районної комсомольської конференції (1956); 

пленумів райкому (1955); засідань бюро райкому; зборів районного 

комсомольського активу. 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації і хід обміну комсомольських документів (1956). 

 Характеристики на членів ВЛКСМ (1956). 

 

Опис 7 

11 спр., 1956-1957 рр. 

 Директивні вказівки вищих комсомольських органів (1957). 

 Протоколи: 18-ої районної комсомольської конференції та документи 

до нього (1957); засідань бюро райкому (1957). 

 Зведені звіти, відомості про сплату членських комсомольських внесків 

(1957). 

 Фінансові звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 

Опис 8 

17 спр., 1958-1959 рр. 

 Директивні вказівки вищих комсомольських органів. 
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 Протоколи: пленумів райкому; засідань бюро райкому; зборів 

районного комсомольського активу (1958). 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації (1958). 

 Фінансові звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 

 

Опис 9 

19 спр., 1944-1962 рр. 

 Протоколи комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу; 

звіти секретарів про роботу первинних комсомольських організацій району. 

 

 

ф.П-2918 Лисянський районний комітет ЛКСМ України, смт. Лисянка 

Лисянського району Черкаської області 

10 оп., 963 спр., 1944-1991 рр. 

 

Опис 1 

313 спр., 1944-1982 рр. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ (1944). 

 Протоколи: районних комсомольських конференцій та документи до 

них; пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до них; зборів 

районного комсомольського активу (1944-1953,1970,1977). 

 Розпорядження секретаря райкому про прийом, звільнення та 

переміщення технічних працівників райкому (1971-1982). 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації та використання комсомольських квитків. 

 Інформації, довідки райкому з питань внутрішньосоюзної, ідейно-

виховної та культурно-масової роботи і роботи серед студентів, шкільної 

молоді та піонерів (1966-1977). 

 Списки секретарів первинних комсомольських організацій (1965-1978). 

 Книги обліку та видачі комсомольських квитків (1951-1981). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку 

(1951-1982). 

 Бюджети райкому (1956-1977). Фінансові звіти (1944-1977). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

  

Опис 2 

95 спр., 1944-1960 рр. 

 Протоколи комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу; 

звіти секретарів про роботу первинних комсомольських організацій району. 

 

Опис 3 

460 спр., 1961-1984 рр. 
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 Протоколи комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу 

первинних комсомольських організацій району. 

 

Опис 4 

9 спр., 1980-1983 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1983); засідань бюро райкому (1983). 

 Розпорядження секретаря райкому про прийом та звільнення технічних 

працівників (1983). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому та звільненим 

секретарям первинних комсомольських організацій (1983). 

 

Опис 5 

17 спр., 1981-1985 рр. 

 Протоколи: 31-ої районної комсомольської конференції (1984); 

пленумів райкому (1984); засідань бюро райкому (1984); комсомольських 

зборів та засідань комітетів комсомолу первинних комсомольських 

організацій (1985). 

 Розпорядження секретаря райкому про прийом, звільнення та 

переміщення технічних працівників райкому (1984). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків (1981-1984). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1984). 

 

Опис 6 

17 спр., 1983-1986 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1985); засідань бюро райкому (1985); 

комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу первинних 

комсомольських організацій (1986). 

 Розпорядження секретаря райкому про прийом, звільнення та 

переміщення технічних працівників райкому (1985). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку (1983-1985). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1985). 

 

Опис 7 
19 спр., 1984-1987 рр. 

 Протоколи: 32-ої районної комсомольської конференції (1986); 

пленумів райкому (1986); засідань бюро райкому (1986); комсомольських 

зборів та засідань комітетів комсомолу первинних комсомольських 

організацій (1987). 

 Розпорядження секретаря райкому про прийом, звільнення та 

переміщення технічних працівників райкому (1986). 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків (1984-1986). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які зняті з комсомольського обліку (1985-1986). 
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 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1986). 

 

Опис 8 

14 спр., 1987-1988 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1987); засідань бюро райкому (1987); 

комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу первинних 

комсомольських організацій (1988). 

 Розпорядження секретаря райкому про прийом, звільнення та 

переміщення технічних працівників райкому (1987). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1987). 

 

Опис 9 

6 спр., 1987-1988 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1988); засідань бюро райкому (1988). 

 Розпорядження секретаря райкому про прийом, звільнення та 

переміщення технічних працівників райкому (1988). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які зняті з комсомольського 

обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1988). 

 

Опис 10 

13 спр., 1989-1991 рр. 

 Протоколи: 33-ої районної комсомольської конференції (1989); 

пленумів райкому; засідань бюро райкому. 

 Розпорядження по райкому. 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1989,1990). 

 

 

ф.П-2942 Мокрокалигірський районний комітет ЛКСМ України, с. 

Мокра Калигірка Мокрокалигірського району Черкаської області 

8 оп., 183 спр., 1944-1963 рр. 

 

Опис 1 

49 спр., 1944-1946 рр. 

 Протоколи: районних комсомольських конференцій та документи до 

них (1945,1946); пленумів райкому (1945,1946); засідань бюро райкому; 

зборів районного комсомольського активу (1945,1946). 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації. 

 Документи (протоколи, плани роботи, звіти) про роботу відділів 

райкому. 

 Фінансові звіти. 

 Анкети для вступу в члени ВЛКСМ (1944,1945). Заяви відновлених у 

членах ВЛКСМ (1944). 



697 

 

 

Опис 2 

59 спр., 1945-1950 рр. 

 Протоколи: районної комсомольської конференції та документи до 

нього (1948); пленумів райкому (1948-1950); засідань бюро райкому (1947-

1950). 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації (1947-1950). 

 Документи (протоколи, плани роботи, звіти) про роботу відділів 

райкому. 

 Фінансові звіти (1947-1950). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1948,1949). 

 Анкети прийнятих в члени ВЛКСМ (1948). 

 

Опис 3 

18 спр., 1950-1952 рр. 

 Протоколи: районних комсомольських конференцій та документи до 

них (1950,1952); пленумів райкому; засідань бюро райкому (1951,1952); 

зборів районного комсомольського активу (1951,1952). 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації (1951,1952). 

 Документи (протоколи, плани роботи, звіти) про роботу відділів 

райкому. 

 Фінансові звіти (1951,1952) 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1951,1952). 

 

Опис 4 

12 спр., 1953р. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ. 

 Протоколи: 12-ої районної комсомольської конференції та документи 

до нього; пленумів райкому; засідань бюро райкому. 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації. 

 Фінансові звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 

Опис 5 

15 спр., 1954-1956 рр. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ. 

 Протоколи: районних комсомольських конференцій та документи до 

них; засідань бюро райкому. 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації. 

 Фінансові звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 



698 

 

 

Опис 6 

3 спр., 1951-1957 рр. 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків (1951-1954). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку 

(1956,1957). 

Опис 7 
2 спр., 1954,1956 рр. 

 Протоколи районних комсомольських конференцій та документи до 

них. 

 

Опис 8 

25 спр., 1944-1963 рр. 

 Протоколи комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу; 

звіти секретарів про роботу первинних комсомольських організацій району. 

 

 

ф.П-2991 Монастирищенський районний комітет ЛКСМ України, смт. 

Монастирище Монастирищенського району Черкаської області 

8 оп., 1164 спр., 1944-1991 рр. 

 

Опис 1 

673 спр., 1944-1983 рр. 

 Директивні вказівки ЦК та обкому ЛКСМУ (1959-1962,1974-1979). 

 Протоколи: районних комсомольських конференцій та документи до 

них; пленумів райкому; засідань бюро райкому; зборів районного 

комсомольського активу (1946-1953,1958,1959). 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації та використання комсомольських квитків. 

 Інформації, довідки райкому з питань внутрішньосоюзної, ідейно-

виховної та культурно-масової роботи і роботи серед студентів, шкільної 

молоді та піонерів. 

 Витяги з протоколів бюро обкому ЛКСМУ про виключення з рядів 

ВЛКСМ (1944-1948). 

 Списки секретарів первинних комсомольських організацій (1967-1978). 

 Книги обліку та видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 Бюджети райкому (1959-1976). Кошториси витрат (1947-1950). 

Фінансові звіти (1945-1978). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 Характеристики на працівників апарату райкому, секретарів первинних 

комсомольських організацій та комсомольців (1946-1953). Особові справи 

відновлених в членах ВЛКСМ (1944). 
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 Протоколи комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу; 

звіти секретарів про роботу первинних комсомольських організацій (1944-

1962). 

 Журнал реєстрації комсомольців, які залишались на окупованій 

території (1944). 

  

Опис 2 

413 спр., 1963-1984 рр. 

 Протоколи комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу 

первинних комсомольських організацій району. 

 

Опис 3 

16 спр., 1981-1985 рр. 

 Протоколи: 30-ої районної комсомольської конференції (1984); 

пленумів райкому (1984); засідань бюро райкому (1984); комсомольських 

зборів та засідань комітетів комсомолу первинних комсомольських 

організацій (1985). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків (1981-1984). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які зняті з комсомольського обліку (1983,1984). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1984). 

 

Опис 4 

13 спр., 1984-1986 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1985); засідань бюро райкому (1985); 

комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу первинних 

комсомольських організацій (1986). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які зняті з комсомольського обліку 

(1984-1985). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1985). 

 

Опис 5 
16 спр., 1984-1987 рр. 

 Протоколи: 31-ої районної комсомольської конференції (1986); 

пленумів райкому (1986); засідань бюро райкому (1986); комсомольських 

зборів та засідань комітетів комсомолу первинних комсомольських 

організацій (1987). 

 Розпорядження секретаря райкому про прийом, звільнення та 

переміщення технічних працівників райкому (1986). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків (1984-1986). Журнал 

реєстрації членів ВЛКСМ, які зняті з комсомольського обліку (1985-1986). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1986). 

 

Опис 6 

13 спр., 1986-1988 рр. 
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 Протоколи: пленумів райкому (1987); засідань бюро райкому (1987); 

комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу первинних 

комсомольських організацій (1988). 

 Журнал реєстрації членів ВЛКСМ, які зняті з комсомольського обліку 

(1986-1987).  

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1987). 

 

Опис 7 

5 спр., 1988р. 

 Протоколи: пленумів райкому; засідань бюро райкому. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 

Опис 8 

15 спр., 1986-1991 рр. 

 Протоколи: районних комсомольських конференцій (1989,1991); 

пленумів райкому (1989-1991); засідань бюро райкому (1989-1991). 

 Розпорядження по райкому (1988-1991). 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1989-1991). 

 

 

ф.П-3060 Вільшанський районний комітет ЛКСМ України, с. Вільшана 

Вільшанського району Черкаської області 

8 оп., 253 спр., 1944-1961 рр. 

 

Опис 1 

81 спр., 1944-1947 рр. 

 Протоколи: районних комсомольських конференцій та документи до 

них (1945-1947); пленумів райкому (1945-1947); засідань бюро райкому; 

зборів районного комсомольського активу (1944-1946). 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації. 

 Документи (протоколи, плани роботи, звіти) про роботу відділів 

райкому. 

 Зведені звіти по членських внесках первинних комсомольських 

організацій (1944,1945). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків (1944). 

 Фінансові звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 Характеристики на працівників апарату райкому та секретарів 

первинних комсомольських організацій району (1946). Анкети для вступу в 

члени ВЛКСМ (1944,1945). Документи на поновлених у членах ВЛКСМ 

(1944). 

 

Опис 2 
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62 спр., 1944-1950 рр. 

 Протоколи: районних комсомольських конференцій (1948,1950); 

пленумів райкому (1948-1950); засідань бюро райкому (1948-1950); зборів 

районного комсомольського активу (1950). 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації (1948-1950). 

 Документи (протоколи, плани роботи, звіти) про роботу відділів 

райкому. 

 Книга обліку та видачі комсомольських квитків, кандидатських карток 

і значків ВЛКСМ (1946-1950). Журнал реєстрації членів ВЛКСМ, які 

прийняті на комсомольський облік. 

 Фінансові звіти (1948-1950). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1948-1950). 

 Характеристики на членів ВЛКСМ первинних комсомольських 

організацій (1949). 

 

Опис 3 

41 спр., 1951-1952 рр. 

 Протоколи: 11-ої районної комсомольської конференції (1952); 

пленумів райкому та документи до них; засідань бюро райкому; зборів 

районного комсомольського активу. 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації. 

 Документи (протоколи, плани роботи, звіти) про роботу відділів 

райкому. 

 Фінансові звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 

Опис 4 

9 спр., 1953р. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них; засідань бюро 

райкому; зборів районного комсомольського активу. 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації. 

 Фінансові звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 

Опис 5 

3 спр., 1951-1952 рр. 

 Плани роботи, звіти про роботу піонерських дружин шкіл району. 

 

Опис 6 

19 спр., 1953-1956 рр. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ (1956). 
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 Протоколи: районних комсомольських конференцій (1954,1955); 

пленумів райкому (1954,1955); засідань бюро райкому. 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації (1954-1956). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1954-1956). 

 

Опис 7 

24 спр., 1957-1959 рр. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ. 

 Протоколи: 16-ої районної комсомольської конференції (1957); 

пленумів райкому; засідань бюро райкому. 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації. 

 Бюджет райкому (1957). Штатний розпис (1957). Річні фінансові звіти 

(1957,1958). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 

Опис 8 

14 спр., 1944-1961 рр. 

 Протоколи комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу; 

звіти секретарів про роботу первинних комсомольських організацій району.  

 

 

ф.П-3093 Ротмистрівський районний комітет ЛКСМ України, с. 

Ротмистрівка Ротмистрівського району Черкаської області 

6 оп., 122 спр., 1944-1963 рр. 

 

Опис 1 

37 спр., 1944-1949 рр. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ. 

 Протоколи: районних комсомольських конференцій та документи до 

них (1945-1948); пленумів райкому (1945,1947,1949); засідань бюро райкому; 

зборів районного комсомольського активу (1949). 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації. 

 Звіти про використання бланків комсомольських квитків (1946-1949). 

 Фінансові звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 Анкети для вступу в члени ВЛКСМ (1944,1945). 

 

Опис 2 

13 спр., 1950р. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ. 

 Протоколи: 9-ої районної комсомольської конференції та документи до 

нього; пленумів райкому; засідань бюро райкому. 
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 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації. 

 Документи (протоколи, плани роботи, звіти) про роботу відділів 

райкому. 

 Фінансові звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 Копії характеристик на членів ВЛКСМ та секретарів комсомольських 

організацій. 

 

Опис 3 

26 спр., 1951-1952 рр. 

 Директивні вказівки ЦК та обкому ЛКСМУ. 

 Протоколи: пленумів райкому; засідань бюро райкому; зборів 

районного комсомольського активу. 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації. 

 Документи (протоколи, плани роботи, звіти) про роботу відділів 

райкому. 

 Звіти про використання бланків комсомольських квитків та вибори в 

первинних організаціях. 

 Списки секретарів та комсомольських організацій. 

 Фінансові звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 Характеристики  на членів ВЛКСМ. 

 

Опис 4 

7 спр., 1953р. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ. 

 Протоколи: пленумів райкому; засідань бюро райкому; зборів 

районного комсомольського активу. 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації. 

 Документи (протоколи, плани роботи, звіти) про роботу відділів 

райкому. 

 Звіти про використання бланків комсомольських квитків та вибори в 

первинних організаціях. 

 Списки секретарів та комсомольських організацій. 

 Фінансові звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 Характеристики  на членів ВЛКСМ. 

 

Опис 5 

14 спр., 1953-1956 рр. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ (1955,1956). 
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 Протоколи: районних комсомольських конференцій та документи до 

них (1953-1955); пленумів райкому (1954,1955); засідань бюро райкому 

(1954-1956); зборів районного комсомольського активу (1954,1956). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1955,1956). 

 

Опис 6 

25 спр., 1944-1963 рр. 

 Протоколи комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу; 

звіти секретарів про роботу первинних комсомольських організацій району.  

ф.П-3146 Смілянський районний комітет ЛКСМ України, м. Сміла 

Черкаської області 

8 оп., 878 спр., 1925-1928,1944-1991 рр. 

 

Опис 1 

360 спр., 1925-1928,1944-1983 рр. 

 Директивні вказівки ЦК та обкому ЛКСМУ (1965). 

 Протоколи: районних комсомольських конференцій та документи до 

них; пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до них; зборів 

районного комсомольського активу (1949,1953,1956). 

 Розпорядження по райкому про прийом та звільнення технічного 

персоналу (1972-1983). 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації та використання комсомольських квитків. 

 Інформації, довідки райкому з питань внутрішньосоюзної, ідейно-

виховної та культурно-масової роботи і роботи серед студентів, шкільної 

молоді та піонерів. 

 Списки секретарів первинних комсомольських організацій (1966-1976). 

 Книги обліку та видачі комсомольських квитків (1962-1983). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку 

(1963-1983). 

 Бюджети райкому (1966-1977). Фінансові звіти (1944-1978). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1944-1983). 

 Протоколи комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу; 

звіти секретарів про роботу первинних комсомольських організацій (1925-

1928,1944-1964). 

  

Опис 2 

389 спр., 1965-1984 рр. 

 Протоколи комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу 

первинних комсомольських організацій району. 

 

Опис 3 

20 спр., 1982-1985 рр. 

 Протоколи: 36-ої районної комсомольської конференції (1984); 

пленумів райкому та документи до них (1984); засідань бюро райкому та 
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документи до них (1984); комсомольських зборів та засідань комітетів 

комсомолу первинних комсомольських організацій (1985). 

 Розпорядження по райкому (1984). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку (1982-1984). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1984). 

 

Опис 4 

19 спр., 1984-1986 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1985); засідань бюро райкому та 

документи до них (1985); комсомольських зборів та засідань комітетів 

комсомолу первинних комсомольських організацій (1986). 

 Розпорядження по райкому (1985). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку (1984-1985). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1985). 

 

Опис 5 
19 спр., 1983-1987 рр. 

 Протоколи: 37-ої районної комсомольської конференції та документи 

до нього (1986); пленумів райкому (1986); засідань бюро райкому та 

документи до них (1986); комсомольських зборів та засідань комітетів 

комсомолу первинних комсомольських організацій (1987). 

 Розпорядження по райкому (1986). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків (1983-1986). Журнал 

реєстрації членів ВЛКСМ, які зняті з комсомольського обліку (1986). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1986). 

 

Опис 6 

19 спр., 1985-1988 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1987); засідань бюро райкому та 

документи до них (1987); комсомольських зборів та засідань комітетів 

комсомолу первинних комсомольських організацій (1988). 

 Розпорядження по райкому (1987). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку (1985-1987).  

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1987). 

 

Опис 7 

6 спр., 1987-1988 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1988); засідань бюро райкому (1988). 

 Журнал реєстрації членів ВЛКСМ, які зняті з комсомольського обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1988). 

 

Опис 8 
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46 спр., 1983-1991 рр. 

 Протоколи: 38-ої районної комсомольської конференції (1989); 

пленумів райкому (1989,1990); засідань бюро райкому (1989-1991). 

 Накази по райкому. 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку (1987-1991). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1989-1991). 

 

 

ф.П-3147 Тальнівський районний комітет ЛКСМ України, м. Тальне 

Черкаської області 

9 оп., 1108 спр., 1944-1991 рр. 

 

Опис 1 

335 спр., 1944-1983 рр. 

 Протоколи: районних комсомольських конференцій та документи до 

них; пленумів райкому; засідань бюро райкому; зборів районного 

комсомольського активу (1946-1954,1958,1961,1962,1977,1979). 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації та використання комсомольських квитків. 

 Інформації, довідки райкому з питань внутрішньосоюзної, ідейно-

виховної та культурно-масової роботи і роботи серед студентів, шкільної 

молоді та піонерів (1960-1977). 

 Списки секретарів первинних комсомольських організацій (1968-1978). 

 Книги обліку та видачі комсомольських квитків (1956-1982). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку 

(1956-1983). 

 Бюджети райкому (1957-1978). Штатні розписи (1957-1962). Фінансові 

звіти (1944-1978). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 Характеристики на членів ВЛКСМ (1965,1974). 

  

Опис 2 

82 спр., 1944-1965 рр. 

 Протоколи комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу; 

звіти секретарів про роботу первинних комсомольських організацій району.  

 

Опис 3 

528 спр., 1966-1984 рр. 

 Протоколи комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу 

первинних комсомольських організацій району. 

 

Опис 4 

20 спр., 1983-1985 рр. 
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 Протоколи: 34-ої районної комсомольської конференції (1984); 

пленумів райкому (1984); засідань бюро райкому (1984); комсомольських 

зборів та засідань комітетів комсомолу первинних комсомольських 

організацій (1985). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку (1983-1984). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1984). 

 

Опис 5 

18 спр., 1982-1986 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1985); засідань бюро райкому (1985); 

комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу первинних 

комсомольських організацій (1986). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків (1982-1985). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які зняті з комсомольського обліку (1984-1985). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1985). 

 

Опис 6 
21 спр., 1973-1987 рр. 

 Протоколи: 35-ої районної комсомольської конференції (1986); 

пленумів райкому (1986); засідань бюро райкому (1986); комсомольських 

зборів та засідань комітетів комсомолу первинних комсомольських 

організацій (1987). 

 Розпорядження по райкому. 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку (1984-1986). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1986). 

 

Опис 7 

18 спр., 1986-1988 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1987); засідань бюро райкому (1987); 

комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу первинних 

комсомольських організацій (1988). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку (1986,1987). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1987). 

 

Опис 8 

9 спр., 1987-1988 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1988); засідань бюро райкому (1988). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які зняті з комсомольського 

обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1988). 

 

Опис 9 
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77 спр., 1985-1991 рр. 

 Протоколи: 36-ої районної комсомольської конференції (1989); 

пленумів райкому (1989-1991); засідань бюро райкому (1989-1991). 

 Розпорядження по райкому (1987-1991). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку (1987-1990). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1989,1990). 

 

 

ф.П-3175 Чорнобаївський районний комітет ЛКСМ України, смт. 

Чорнобай Чорнобаївського району Черкаської області 

40 оп., 1311 спр., 1943-1991 рр. 

 

Опис 1 

64 спр., 1944-1947 рр. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ (1944). 

 Протоколи: районних комсомольських конференцій (1945,1946); 

пленумів райкому (1945,1947); засідань бюро райкому. 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації (1944,1946). 

 Документи (протоколи, плани роботи, звіти) про роботу відділів 

райкому. 

 Зведені звіти про сплату членських внесків (1944,1945). 

 Фінансові звіти (1945,1946). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1944-1946). 

 

Опис 2 

31 спр., 1943-1949 рр. 

 Протоколи засідань бюро райкому (1948). 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації (1948,1949). 

 Документи (протоколи, плани роботи, звіти) про роботу відділів 

райкому. 

 Фінансові звіти (1949). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1949). 

 

Опис 3 

30 спр., 1948-1951 рр. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ. 

 Протоколи: районних комсомольських конференцій та документи до 

них (1948,1950); пленумів райкому; засідань бюро райкому (1949-1951); 

зборів районного комсомольського активу (1949-1951). 

 Документи (протоколи, плани роботи, звіти) про роботу відділів 

райкому. 
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Опис 4 

11 спр., 1947-1948 рр. 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації (1947). 

 Документи (протоколи, плани роботи, звіти) про роботу відділів 

райкому. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1947). 

 

 

Опис 5 

34 спр., 1944-1952 рр. 

 Директивні вказівки ЦК та обкому ЛКСМУ (1950-1952). 

 Протоколи: 22-ої районної комсомольської конференції та документи 

до нього (1952); пленумів райкому та документи до них (1952); засідань бюро 

райкому та документи до них (1952); зборів районного комсомольського 

активу (1952). 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації (1950-1952). 

 Документи (протоколи, плани роботи, звіти) про роботу відділів 

райкому (1951,1952). 

 Книга реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті на комсомольський облік 

(1944-1947). 

 Фінансові звіти (1950-1952). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1950-1952). 

 

Опис 6 

10 спр., 1953р. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ. 

 Протоколи: 23-ої районної комсомольської конференції та документи 

до нього; пленумів райкому; засідань бюро райкому. 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації. 

 Документи (протоколи, плани роботи, звіти) про роботу відділів 

райкому. 

 Фінансові звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

  

Опис 7 

38 спр., 1944-1956 рр. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ (1954,1955). 

 Протоколи: районних комсомольських конференцій та документи до 

них (1954,1955); пленумів райкому (1954,1955); засідань бюро райкому 

(1954,1955). 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації (1954,1955). 
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 Книги обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 Фінансові звіти (1954,1955). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1954,1955). 

 

Опис 8 

10 спр., 1956р. 

 Директивні вказівки вищих комсомольських органів. 

 Протоколи: 26-ої районної комсомольської конференції; пленумів 

райкому; засідань бюро райкому. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 

Опис 9 

12 спр., 1956-1957 рр. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ (1957). 

 Протоколи: 27-ої районної комсомольської конференції (1957); 

пленумів райкому (1957); засідань бюро райкому (1957); зборів районного 

комсомольського активу (1957). 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації. 

 Річний фінансовий звіт (1957). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1957). 

 

Опис 10 

7 спр., 1958р. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ. 

 Протоколи засідань бюро райкому. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 

Опис 11 

14 спр., 1956-1959 рр. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ (1959). 

 Протоколи: 28-ої районної комсомольської конференції та документи 

до нього (1959); пленумів райкому та документи до них (1959); засідань бюро 

райкому (1959). 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації (1959). 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків. Журнал реєстрації членів 

ВЛКСМ, які зняті з комсомольського обліку. 

 Бюджет райкому (1959). Фінансовий звіт (1959). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1959). 

 

Опис 12 

77 спр., 1956-1962 рр. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ (1960-1962). 
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 Протоколи: 29-ої районної комсомольської конференції та документи 

до нього (1961); пленумів райкому та документи до них (1960-1962); засідань 

бюро райкому та документи до них (1960-1962); комсомольських зборів та 

засідань комітетів комсомолу первинних комсомольських організацій (1958-

1961). 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації і витрати комсомольських квитків (1960-1962). 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків. Журнал реєстрації членів 

ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 Бюджети райкому (1960-1962). Фінансові звіти (1960-1962). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1960-1962). 

 

Опис 13 

29 спр., 1943-1959 рр. 

 Протоколи комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу; 

звіти секретарів про роботу первинних комсомольських організацій. 

 

Опис 14 

6 спр., 1963-1964 рр. 

 Протоколи комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу 

первинних комсомольських організацій. 

 

Опис 15 

1 спр., 1965р. 

 Протоколи комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу 

первинних комсомольських організацій. 

 

Опис 16 

533 спр., 1965-1984 рр. 

 Протоколи комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу; 

списки членів ВЛКСМ первинних комсомольських організацій. 

 

Опис 17 

32 спр., 1965-1966 рр. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ (1965). 

 Протоколи: районної комсомольської конференції та документи до 

нього (1965); пленумів райкому (1965); засідань бюро райкому (1965). 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації (1965). 

 Інформації райкому з питань організаційно-комсомольської, 

агітаційно-масової, спортивної роботи серед комсомольців району (1965). 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які зняті з комсомольського обліку. 

 Бюджет райкому (1965). Фінансовий звіт (1965). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1965). 
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 Характеристики на членів ВЛКСМ (1965). 

 

Опис 18 

19 спр., 1966р. 

 Директивні вказівки вищих комсомольських органів. 

 Протоколи: пленумів райкому; засідань бюро райкому. 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації і витрати комсомольських квитків. 

 Інформації райкому з питань організаційно-комсомольської, ідейно-

виховної, культурно-масової роботи, роботи серед шкільної молоді та 

піонерів. 

 Списки секретарів первинних комсомольських організацій. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 

Опис 19 

25 спр., 1967р. 

 Директивні вказівки вищих комсомольських органів. 

 Протоколи: 32-ої районної комсомольської конференції; пленумів 

райкому; засідань бюро райкому. 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації і витрати комсомольських квитків. 

 Інформації райкому з питань організаційно-комсомольської, ідейно-

виховної, культурно-масової роботи, роботи серед шкільної молоді та 

піонерів. 

 Списки секретарів первинних комсомольських організацій. 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків. Журнал реєстрації членів 

ВЛКСМ, які зняті з комсомольського обліку. 

 Бюджет райкому. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 Характеристики кращих комсомольських організацій та комсомольців 

району. 

 

Опис 20 

24 спр., 1967-1968 рр. 

 Директивні вказівки вищих комсомольських органів (1968). 

 Протоколи: пленумів райкому (1968); засідань бюро райкому (1968). 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації і витрати комсомольських квитків (1968). 

 Інформації райкому з питань організаційно-комсомольської, ідейно-

виховної, культурно-масової роботи, роботи серед шкільної молоді та 

піонерів (1968). 

 Списки секретарів первинних комсомольських організацій (1968). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які зняті з комсомольського 

обліку. 

 Бюджет райкому (1968). 
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 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1968). 

 

Опис 21 

26 спр., 1967-1969 рр. 

 Директивні вказівки вищих комсомольських органів (1969). 

 Протоколи: 33-ої районної комсомольської конференції та документи 

до нього (1969); пленумів райкому (1969); засідань бюро райкому (1969). 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації і витрати комсомольських квитків (1969). 

 Інформації райкому з питань організаційно-комсомольської, ідейно-

виховної, культурно-масової роботи, роботи серед шкільної молоді та 

піонерів (1969). 

 Списки секретарів первинних комсомольських організацій (1969). 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 Бюджет райкому (1969). Річний фінансовий звіт (1969). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1969). 

 

Опис 22 

24 спр., 1970р. 

 Директивні вказівки вищих комсомольських органів. 

 Протоколи: пленумів райкому; засідань бюро райкому. 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації і витрати комсомольських квитків. 

 Інформації райкому з питань організаційно-комсомольської, ідейно-

виховної, культурно-масової роботи, роботи серед шкільної молоді та 

піонерів. 

 Списки секретарів первинних комсомольських організацій. 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків. Журнал реєстрації членів 

ВЛКСМ, які зняті з комсомольського обліку. 

 Бюджет райкому. Річний фінансовий звіт. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 

Опис 23 

16 спр., 1970-1971 рр. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ (1971). 

 Протоколи: 34-ої районної комсомольської конференції (1971); 

пленумів райкому (1971); засідань бюро райкому (1971). 

 Річний звіт про склад районної комсомольської організації (1971). 

 Інформації райкому з питань організаційно-комсомольської, ідейно-

виховної, культурно-масової роботи, роботи серед шкільної молоді та 

піонерів (1971). 

 Список секретарів первинних комсомольських організацій (1971). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків. Журнал реєстрації членів 

ВЛКСМ, які зняті з комсомольського обліку. 
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 Бюджет райкому (1971). Річний фінансовий звіт (1971). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1971). 

 

Опис 24 

21 спр., 1969-1972 рр. 

 Директивні вказівки вищих комсомольських органів (1972). 

 Протоколи: пленумів райкому (1972); засідань бюро райкому (1972). 

 Статистичні звіти про склад комсомольської організації (1972). 

 Інформації райкому з питань організаційно-комсомольської, ідейно-

виховної, культурно-масової роботи, роботи серед шкільної молоді та 

піонерів (1972). 

 Список секретарів первинних комсомольських організацій (1972). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1972). 

 

Опис 25 

11 спр., 1971-1973 рр. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ (1973). 

 Протоколи: 35-ої районної комсомольської конференції (1973); 

пленумів райкому (1973); засідань бюро райкому (1973). 

  Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації і витрати комсомольських квитків (1973). 

 Інформації райкому з питань організаційно-комсомольської, ідейно-

виховної, культурно-масової роботи, роботи серед шкільної молоді та 

піонерів (1973). 

 Список секретарів первинних комсомольських організацій (1973). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків. Журнал реєстрації членів 

ВЛКСМ, які зняті з комсомольського обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1973). 

 

Опис 26 

11 спр., 1972-1974 рр. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ (1974). 

 Протоколи: пленумів райкому (1974); засідань бюро райкому (1974). 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації і витрати комсомольських квитків (1974). 

 Інформації райкому з питань організаційно-комсомольської, ідейно-

виховної, культурно-масової роботи, роботи серед шкільної молоді та 

піонерів (1974). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1974). 

 

Опис 27 
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26 спр., 1974-1976 рр. 

 Постанови обкому ЛКСМУ (1975,1976). 

 Протоколи: 36-ої районної комсомольської конференції (1975); 

пленумів райкому (1975,1976); засідань бюро райкому (1975,1976). 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації і витрати комсомольських квитків (1975,1976). 

 Інформації райкому з питань організаційно-комсомольської, ідейно-

виховної, культурно-масової роботи, роботи серед шкільної молоді та 

піонерів (1975,1976). 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 Бюджет райкому (1976). Річний фінансовий звіт (1976). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1975,1976). 

 

Опис 28 

11 спр., 1976-1977 рр. 

 Постанови обкому ЛКСМУ (1977). 

 Протоколи: 37-ої районної комсомольської конференції (1977); 

пленумів райкому (1977); засідань бюро райкому (1977). 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації і витрати комсомольських квитків (1977). 

 Інформації райкому з питань організаційно-комсомольської, ідейно-

виховної, культурно-масової роботи, роботи серед шкільної молоді та 

піонерів (1977). 

 Список секретарів первинних комсомольських організацій (1977). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків. Журнал реєстрації членів 

ВЛКСМ, які зняті з комсомольського обліку. 

 Річний фінансовий звіт (1977). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1977). 

 

Опис 29 

9 спр., 1976-1978 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1978); засідань бюро райкому (1978). 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації і витрати комсомольських квитків (1978). 

 Список секретарів первинних комсомольських організацій (1978). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1978). 

 

Опис 30 

9 спр., 1977-1979 рр. 

 Протоколи: 38-ої районної комсомольської конференції (1979); 

пленумів райкому (1979); засідань бюро райкому (1979). 
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 Книга обліку видачі комсомольських квитків. Журнал реєстрації членів 

ВЛКСМ, які зняті з комсомольського обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1979). 

 

 

Опис 31 

8 спр., 1978-1980 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1980); засідань бюро райкому (1980). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1980). 

 

Опис 32 

8 спр., 1979-1981 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1981); засідань бюро райкому (1981). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які зняті з комсомольського обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1981). 

 

Опис 33 

9 спр., 1980-1982 рр. 

 Протоколи: 39-ої районної комсомольської конференції (1982); 

пленумів райкому (1982); засідань бюро райкому (1982). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1982). 

 

Опис 34 

10 спр., 1982-1983 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1983); засідань бюро райкому (1983). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1983). 

 

Опис 35 

23 спр., 1968-1985 рр. 

 Протоколи: 40-ої районної комсомольської конференції (1984); 

пленумів райкому (1984); засідань бюро райкому (1984); комсомольських 

зборів та засідань комітетів комсомолу первинних комсомольських 

організацій (1985). 

 Розпорядження по райкому про прийом та звільнення технічних 

працівників. 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків (1982-1984). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які зняті з комсомольського обліку (1983,1984). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1984). 
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Опис 36 

19 спр., 1983-1986 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1985); засідань бюро райкому (1985); 

комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу первинних 

комсомольських організацій (1986). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1985). 

 

Опис 37 

22 спр., 1984-1987 рр. 

 Протоколи: 41-ої районної комсомольської конференції (1986); 

пленумів райкому (1986); засідань бюро райкому (1986); комсомольських 

зборів та засідань комітетів комсомолу первинних комсомольських 

організацій (1987). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків (1984-1986). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку 

(1985,1986). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1986). 

 

Опис 38 

21 спр., 1985-1988 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1987); засідань бюро райкому (1987); 

комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу первинних 

комсомольських організацій (1988). 

 Розпорядження по райкому про прийом та звільнення технічних 

працівників. 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку (1986,1987). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1987). 

 

Опис 39 

8 спр., 1987-1988 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1988); засідань бюро райкому (1988). 

 Розпорядження по райкому про прийом та звільнення технічних 

працівників (1988). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1988). 

 

Опис 40 

12 спр., 1989-1991 рр. 

 Протоколи: 42-ої районної комсомольської конференції (1989); 

пленумів райкому; засідань бюро райкому. 
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 Розпорядження по райкому про прийом та звільнення технічних 

працівників (1991). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

ф.П-3257 Черкаський районний комітет ЛКСМ України, м. Черкаси 

Черкаської області 
8 оп., 898 спр., 1944-1991 рр. 

 

Опис 1 

309 спр., 1944-1983 рр. 

 Протоколи: районних комсомольських конференцій та документи до 

них; пленумів райкому; засідань бюро райкому; зборів районного 

комсомольського активу (1946-1959,1965,1967). 

 Інформації, звіти з питань роботи райкому (1951). 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації та використання комсомольських квитків. 

 Інформації, довідки райкому з питань організаційно-комсомольської, 

ідейно-виховної та культурно-масової роботи і роботи серед студентів, 

шкільної молоді та піонерів та з інших питань (1954-1978). 

 Списки секретарів первинних комсомольських організацій 

(1961,1962,1972-1978). 

 Книги обліку та видачі комсомольських квитків (1956-1983). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку 

(1956-1983). 

 Бюджети райкому (1959-1961,1969-1977). Фінансові звіти (1950-1977). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1950-1983). 

 Анкети до вступу в члени ВЛКСМ (1944,1945). 

  

Опис 2 

469 спр., 1944-1984 рр. 

 Протоколи комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу; 

плани роботи; звіти секретарів про роботу; книги обліку та списки членів 

ВЛКСМ первинних комсомольських організацій району. 

 

Опис 3 

21 спр., 1983-1985 рр. 

 Протоколи: 28-ої районної комсомольської конференції (1984); 

пленумів райкому (1984); засідань бюро райкому (1984); комсомольських 

зборів та засідань комітетів комсомолу первинних комсомольських 

організацій (1985). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які зняті з комсомольського обліку 

(1983,1984). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1984). 

 

Опис 4 

23 спр., 1966-1986 рр. 
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 Протоколи: пленумів райкому (1985); засідань бюро райкому (1985); 

комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу первинних 

комсомольських організацій (1986). 

 Розпорядження по райкому. 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків (1983-1985). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку 

(1984-1985). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1985). 

 

Опис 5 
24 спр., 1985-1987 рр. 

 Протоколи: 29-ої районної комсомольської конференції та документи 

до нього (1986); пленумів райкому (1986); засідань бюро райкому (1986); 

комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу первинних 

комсомольських організацій (1987). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку (1985,1986). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1986). 

 

Опис 6 

24 спр., 1985-1988 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1987); засідань бюро райкому (1987); 

комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу первинних 

комсомольських організацій (1988). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків (1985-1987). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку 

(1986,1987).  

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1987). 

 

Опис 7 

11 спр., 1987-1988 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1988); засідань бюро райкому (1988). 

 Розпорядження по райкому (1988). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1988). 

 

Опис 8 

17 спр., 1987-1991 рр. 

 Протоколи: 30-ої районної комсомольської конференції (1989); 

пленумів райкому (1989-1991); засідань бюро райкому (1989-1991). 

 Розпорядження по райкому (1989-1991). 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1989-1991). 
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ф.П-3285 Звенигородський районний комітет ЛКСМ України, м. 

Звенигородка Черкаської області 

11 оп., 1282 спр., 1944-1991 рр. 

 

Опис 1 

427 спр., 1944-1981 рр. 

 Директивні вказівки ЦК та обкому ЛКСМУ (1960,1962). 

 Протоколи: районних комсомольських конференцій та документи до 

них; пленумів райкому; засідань бюро райкому; зборів районного 

комсомольського активу (1949-1958,1967). 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації. 

 Інформації, довідки райкому з питань організаційно-комсомольської, 

ідейно-виховної та культурно-масової роботи і роботи серед студентів, 

шкільної молоді та піонерів (1966-1977). 

 Інформації про перевірку роботи первинних комсомольських 

організацій (1968-1970). 

 Списки секретарів первинних комсомольських організацій (1977). 

 Книги обліку та видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 Бюджети райкому (1958-1977). Фінансові звіти (1946-1977). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

  

Опис 2 

111 спр., 1945-1962 рр. 

 Протоколи загальних комсомольських зборів та засідань комітетів 

комсомолу; плани роботи; звіти секретарів про роботу первинних 

комсомольських організацій району. 

 

Опис 3 

557 спр., 1960-1984 рр. 

 Протоколи комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу 

первинних комсомольських організацій району. 

 

Опис 4 

19 спр., 1981-1982 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1982); засідань бюро райкому та 

документи до них (1982). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1982). 

 

Опис 5 

21 спр., 1982-1983 рр. 
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 Протоколи: пленумів райкому (1983); засідань бюро райкому та 

документи до них (1983). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1983). 

 

Опис 6 

30 спр., 1983-1985 рр. 

 Протоколи: 21-ої районної комсомольської конференції (1984); 

пленумів райкому (1984); засідань бюро райкому та документи до них (1984); 

комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу первинних 

комсомольських організацій (1985). 

 Розпорядження секретаря райкому про прийом та звільнення технічних 

та господарських працівників (1984). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків (1983-1984). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку 

(1983,1984). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1984). 

 

Опис 7 

31 спр., 1983-1986 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1985); засідань бюро райкому та 

документи до них (1985); комсомольських зборів та засідань комітетів 

комсомолу первинних комсомольських організацій (1986). 

 Розпорядження секретаря райкому про прийом та звільнення технічних 

і господарських працівників (1983-1985). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку (1984,1985). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1985). 

 

Опис 8 
33 спр., 1984-1987 рр. 

 Протоколи: 32-ої районної комсомольської конференції (1986); 

пленумів райкому (1986); засідань бюро райкому (1986); комсомольських 

зборів та засідань комітетів комсомолу первинних комсомольських 

організацій (1987). 

 Розпорядження секретаря райкому про прийом та звільнення  

технічних і господарських працівників (1986). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків (1984-1986). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку 

(1985,1986). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1986). 

 

Опис 9 

29 спр., 1986-1988 рр. 
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 Протоколи: пленумів райкому (1987); засідань бюро райкому (1987); 

комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу первинних 

комсомольських організацій (1988). 

 Розпорядження секретаря райкому про прийом та звільнення  

технічних і господарських працівників (1987). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків (1986,1987). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку 

(1986,1987). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1987). 

 

Опис 10 

12 спр., 1987-1988 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1988); засідань бюро райкому (1988). 

 Розпорядження секретаря райкому про прийом та звільнення технічних 

і господарських працівників (1988). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1988). 

 

Опис 11 

12 спр., 1986-1991 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1989,1990); засідань бюро райкому 

(1989,1990). 

 Розпорядження по райкому. 

 Історія комсомольської організації району (1991). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1989-1991). 

 

 

ф.П-3344 Чигиринський районний комітет ЛКСМ України, м. Чигирин 

Черкаської області 

39 оп., 1226 спр., 1943-1991 рр.  

 

Опис 1 

94 спр., 1943-1947 рр. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ. 

 Протоколи: районних комсомольських конференцій (1946,1947); 

пленумів райкому (1945-1947); засідань бюро райкому (1944-1947); загальних 

комсомольських зборів (1944-1947); зборів комсомольських активів (1945-

1947); зборів первинних комсомольських організацій (1946,1947). 

 Статистичні звіти про рух районної комсомольської організації (1944-

1947). 

 Документи (протоколи, плани роботи, звіти) про роботу відділів 

райкому (1945). 

 Зведені звіти про сплату членських внесків (1944,1945). 

 Списки комсомольців первинних комсомольських організацій (1946). 
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 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1944-1947). 

 Оперативні зведення про відновлення роботи первинних 

комсомольських організацій (1945). Персональні справи секретарів 

первинних комсомольських організацій (1947). 

 

Опис 2 

56 спр., 1948-1950 рр. 

 Протоколи: районних комсомольських конференцій та документи до 

них (1948,1950); пленумів райкому; засідань бюро райкому; зборів районного 

комсомольського активу (1949,1950). 

 Інформації про роботу райкому та первинних комсомольських 

організацій (1949). 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації та використання бланків комсомольських квитків. 

 Документи (протоколи, плани роботи, звіти) про роботу відділів 

райкому. 

 Фінансові звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 

Опис 3 

49 спр., 1951-1952 рр. 

 Директивні вказівки ЦК та обкому ЛКСМУ. 

 Протоколи: 22-ої районної комсомольської конференції та документи 

до нього (1952); пленумів райкому; засідань бюро райкому; зборів районного 

комсомольського активу (1951). 

 Статистичні звіти про склад комсомольської організації. 

 Документи (протоколи, плани роботи, звіти) про роботу відділів 

райкому. 

 Фінансові звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 Характеристики райкому на окремих комсомольців. 

 

Опис 4 

33 спр., 1953р. 

 Директивні вказівки ЦК та обкому ЛКСМУ. 

 Протоколи: 23-ої районної комсомольської конференції та документи 

до нього; пленумів райкому; засідань бюро райкому; зборів районного 

комсомольського активу. 

 Статистичні звіти про склад районної комсомольської організації. 

 Документи: (протоколи, плани роботи, звіти) про роботу відділів 

райкому; на передовиків сільського господарства, які представлені до 

нагородження. 

 Фінансові звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 Характеристики райкому на окремих комсомольців. 
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Опис 5 
22 спр., 1953-1955 рр. 

 Директивні вказівки ЦУ та обкому ЛКСМУ. 

 Протоколи: 24-ої районної комсомольської конференції та документи 

до нього (1954); пленумів райкому (1954); засідань бюро райкому 

(1953,1954). 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації (1954). 

 Документи (протоколи, плани роботи, звіти) про роботу відділів 

райкому (1954). 

 Фінансові звіти (1954). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1954). 

 Характеристики райкому на окремих комсомольців. 

 

Опис 6 

6 спр., 1951-1956 рр. 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків та кандидатських карток 

(1952-1955). Журнали реєстрації: членів та кандидатів в члени ВЛКСМ, які 

прийняті на комсомольський облік (1951-1954); членів ВЛКСМ, які прийняті 

та зняті з комсомольського обліку (1953-1956). 

 

Опис 7 

41 спр., 1955-1956 рр. 

 Директивні вказівки ЦК та обкому ЛКСМУ. 

 Протоколи: районних комсомольських конференцій та документи до 

них; пленумів райкому та документи до них; засідань бюро райкому; зборів 

районного комсомольського активу (1956). 

 Статистичні звіти про склад районної комсомольської організації 

(1955). 

 Документи (протоколи, плани роботи, звіти) про роботу відділів 

райкому. 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 Фінансові звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 

 

Опис 8 

12 спр., 1957р. 

 Директивні вказівки ЦК та обкому ЛКСМУ. 

 Протоколи: 27-ої районної комсомольської конференції та документи 

до нього; пленумів райкому та документи до них; засідань бюро райкому; 

зборів районного комсомольського активу. 

 Статистичні звіти про склад районної комсомольської організації. 

 Річний фінансовий звіт. 
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 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 

Опис 9 

23 спр., 1956-1960 рр. 

 Протоколи: 28-ої районної комсомольської конференції та документи 

до нього (1959); пленумів райкому (1957-1959); засідань бюро райкому 

(1958,1959). 

 Звіти, довідки про роботу райкому та первинних комсомольських 

організацій (1958,1959). 

 Статистичні звіти про склад районної комсомольської організації та 

витрачання комсомольських квитків (1958,1959). 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 Бюджет райкому (1959). Фінансовий звіт (1959). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1958,1959). 

 

Опис 10 

33 спр., 1959-1962 рр. 

 Директивні вказівки ЦК та обкому ЛКСМУ (1960-1962). 

 Протоколи: 29-ої районної комсомольської конференції та документи 

до нього (1961); пленумів райкому та документи до них (1960-1962); засідань 

бюро райкому та документи до них (1960-1962); комсомольських зборів та 

засідань комітетів комсомолу первинних комсомольських організацій (1958-

1961). 

 Статистичні звіти про склад районної комсомольської організації і 

витрачання комсомольських квитків (1960,1962). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 Бюджети райкому (1960-1962). Фінансові звіти (1960-1962). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1960-1962). 

 

Опис 11 

31 спр., 1960р. 

 Протоколи звітно-виборних комсомольських зборів, комсомольських 

зборів та засідань комітетів комсомолу первинних комсомольських 

організацій. 

 

Опис 13 

22 спр., 1950-1962 рр. 

 Протоколи комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу; 

звіти секретарів про роботу первинних комсомольських організацій. 

 

Опис 14 

64 спр., 1960-1964 рр. 
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 Протоколи звітно-виборних комсомольських зборів, комсомольських 

зборів та засідань комітетів комсомолу первинних комсомольських 

організацій. 

 

Опис 15 

420 спр., 1965-1984 рр. 

 Протоколи звітно-виборних комсомольських зборів, комсомольських 

зборів та засідань комітетів комсомолу первинних комсомольських 

організацій. 

 

Опис 16 

17 спр., 1965-1966 рр. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ (1965). 

 Протоколи: районної комсомольської конференції та документи до 

нього (1965); пленумів райкому (1965); засідань бюро райкому (1965). 

 Статистичні звіти про склад районної комсомольської організації 

(1965). 

 Інформації райкому з питань організаційно-комсомольської, 

агітаційно-масової, роботи серед комсомольців району (1965). 

 Список секретарів первинних комсомольських організацій (1965). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку. 

 Фінансові звіти (1965). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1965). 

  

Опис 17 

13 спр., 1966р. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них; засідань бюро 

райкому. 

 Статистичні звіти про склад районної комсомольської організації і 

витрати комсомольських квитків. 

 Інформації райкому з питань організаційно-комсомольської, ідейно-

виховної, культурно-масової роботи, роботи серед шкільної молоді та 

піонерів. 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 Бюджет райкому. Фінансовий звіт. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 

Опис 18 

12 спр., 1967р. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ. 
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 Протоколи: 32-ої районної комсомольської конференції та документи 

до нього; пленумів райкому та документи до них; засідань бюро райкому та 

документи до них. 

 Статистичні звіти про склад районної комсомольської організації та 

витрачання комсомольських квитків. 

 Інформації райкому з питань організаційно-комсомольської, ідейно-

виховної, культурно-масової роботи, роботи серед шкільної молоді та 

піонерів. 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків. 

 Бюджет райкому. Фінансові звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

  

Опис 19 

9 спр., 1967-1968 рр. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ (1968). 

 Протоколи: пленумів райкому (1968); засідань бюро райкому та 

документи до них (1968); зборів районного комсомольського активу (1968). 

 Статистичні звіти про склад районної комсомольської організації та 

витрачання комсомольських квитків (1968). 

 Інформації райкому з питань організаційно-комсомольської, ідейно-

виховної, культурно-масової роботи, роботи серед шкільної молоді та 

піонерів (1968). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які зняті з комсомольського 

обліку. 

 Бюджет райкому (1968). Фінансові звіти (1968). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1968). 

 

Опис 20 

13 спр., 1967-1969 рр. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ (1969). 

 Протоколи: 33-ої районної комсомольської конференції та документи 

до нього (1969); пленумів райкому (1969); засідань бюро райкому та 

документи до них (1969). 

 Статистичні звіти про склад районної комсомольської організації та 

витрачання комсомольських квитків (1969). 

 Інформації райкому з питань організаційно-комсомольської, ідейно-

виховної, культурно-масової роботи, роботи серед шкільної молоді та 

піонерів (1969). 

 Списки секретарів первинних комсомольських організацій (1969). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків. 

 Бюджет райкому (1969). Річний фінансовий звіт (1969). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1969). 

 

Опис 21 

8 спр., 1970р. 
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 Директивні вказівки вищих комсомольських органів. 

 Протоколи: пленумів райкому; засідань бюро райкому. 

 Статистичні звіти про склад районної комсомольської організації та 

витрачання комсомольських квитків. 

 Інформації райкому з питань організаційно-комсомольської, ідейно-

виховної, культурно-масової роботи, роботи серед шкільної молоді та 

піонерів. 

 Списки секретарів первинних комсомольських організацій. 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків. Журнал реєстрації членів 

ВЛКСМ, які зняті з комсомольського обліку. 

 Бюджет райкому. Річний фінансовий звіт. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 

Опис 22 

9 спр., 1971р. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ. 

 Протоколи: пленумів райкому; засідань бюро райкому. 

 Інформації райкому з питань організаційно-комсомольської, ідейно-

виховної, культурно-масової роботи, роботи серед шкільної молоді та 

піонерів. 

 Списки секретарів первинних комсомольських організацій. 

 Бюджет райкому. Річний фінансовий звіт. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 

Опис 23 

11 спр., 1969-1972 рр. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ (1972). 

 Протоколи: 34-ої районної комсомольської конференції та документи 

до нього (1972); пленумів райкому (1972); засідань бюро райкому (1972). 

 Статистичні звіти про склад комсомольської організації та витрачання 

комсомольських квитків (1972). 

 Інформації райкому з питань організаційно-комсомольської, ідейно-

виховної, культурно-масової роботи, роботи серед шкільної молоді та 

піонерів (1972). 

 Списки секретарів первинних комсомольських організацій (1972). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків. Журнал реєстрації членів 

ВЛКСМ, які прийняті на комсомольський облік. 

 Бюджет райкому (1972). Фінансові звіти (1972). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1972). 

 

Опис 24 

9 спр., 1972-1973 рр. 

 Протоколи: 35-ої районної комсомольської конференції та документи 

до нього (1973); пленумів райкому (1973); засідань бюро райкому (1973). 
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  Статистичні звіти про склад районної комсомольської організації та 

витрачання комсомольських квитків (1973). 

 Інформації райкому з питань організаційно-комсомольської, ідейно-

виховної, культурно-масової роботи, роботи серед шкільної молоді та 

піонерів (1973). 

 Списки секретарів первинних комсомольських організацій (1973). 

 Журнал реєстрації членів ВЛКСМ, які зняті з комсомольського обліку. 

 Бюджет райкому (1973). Річний фінансовий звіт (1973). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1973). 

 

Опис 25 

11 спр., 1972-1974 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1974); засідань бюро райкому (1974). 

 Статистичні звіти про склад районної комсомольської організації та 

витрачання комсомольських квитків (1974). 

 Інформації райкому з питань організаційно-комсомольської, ідейно-

виховної, культурно-масової роботи, роботи серед шкільної молоді (1974). 

 Список секретарів первинних комсомольських організацій (1974). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 Бюджет райкому (1974). Річний фінансовий звіт (1974). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1974). 

 

Опис 26 

24 спр., 1974-1976 рр. 

 Постанови обкому ЛКСМУ (1975). 

 Протоколи: 36-ої районної комсомольської конференції та документи 

до нього (1975); пленумів райкому (1975,1976); засідань бюро райкому 

(1975,1976). 

 Статистичні звіти про склад районної комсомольської організації та 

витрачання комсомольських квитків (1975,1976). 

 Інформації райкому з питань організаційно-комсомольської, ідейно-

виховної, культурно-масової роботи, роботи серед шкільної молоді та 

піонерів (1975,1976). 

 Списки секретарів первинних комсомольських організацій (1975,1976). 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 Бюджети райкому (1975,1976). Річні фінансові звіти (1975,1976). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1975,1976). 

 

Опис 27 

11 спр., 1975-1977 рр. 

 Протоколи: 37-ої районної комсомольської конференції та документи 

до нього (1977); пленумів райкому (1977); засідань бюро райкому (1977). 
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 Статистичні звіти про склад районної комсомольської організації та 

витрачання комсомольських квитків (1977). 

 Інформації райкому з питань організаційно-комсомольської, ідейно-

виховної, культурно-масової роботи, роботи серед шкільної молоді та 

піонерів (1977). 

 Список секретарів первинних комсомольських організацій (1977). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 Бюджет райкому (1977). Річний фінансовий звіт (1977). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1977). 

 

Опис 28 

9 спр., 1977-1978 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1978); засідань бюро райкому (1978). 

 Статистичні звіти про склад районної комсомольської організації та 

витрачання комсомольських квитків (1978). 

 Список секретарів первинних комсомольських організацій (1978). 

 Журнал реєстрації членів ВЛКСМ, які зняті з комсомольського обліку. 

 Бюджет райкому (1978). Річний фінансовий звіт (1978). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1978). 

 

Опис 29 

10 спр., 1977-1979 рр. 

 Протоколи: 38-ої районної комсомольської конференції (1979); 

пленумів райкому (1979); засідань бюро райкому (1979). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1979). 

 

Опис 30 

11 спр., 1977-1980 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1980); засідань бюро райкому (1980). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків. Журнал реєстрації членів 

ВЛКСМ, які зняті з комсомольського обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1980). 

 

Опис 31 

10 спр., 1979-1981 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1981); засідань бюро райкому (1981). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1981). 

 

Опис 32 

11 спр., 1981-1982 рр. 
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 Протоколи: 39-ої районної комсомольської конференції та документи 

до нього (1982); пленумів райкому (1982); засідань бюро райкому (1982). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1982). 

 

Опис 33 

10 спр., 1980-1983 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1983); засідань бюро райкому (1983). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків. Журнал реєстрації членів 

ВЛКСМ, які зняті з комсомольського обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1983). 

 

Опис 34 

22 спр., 1966-1985 рр. 

 Протоколи: 40-ої районної комсомольської конференції (1984); 

пленумів райкому (1984); засідань бюро райкому (1984); комсомольських 

зборів та засідань комітетів комсомолу первинних комсомольських 

організацій (1985). 

 Розпорядження по райкому. 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку (1982-1984). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1984). 

 

Опис 35 

24 спр., 1983-1986 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1985); засідань бюро райкому (1985); 

комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу первинних 

комсомольських організацій (1986). 

 Розпорядження по райкому про прийом та звільнення технічних 

працівників (1985). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків (1983-1985). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку 

(1984,1985). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1985). 

 

Опис 36 

22 спр., 1985-1987 рр. 

 Протоколи: 41-ої районної комсомольської конференції та документи 

до нього (1986); пленумів райкому (1986); засідань бюро райкому (1986); 

комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу первинних 

комсомольських організацій (1987). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку (1985,1986). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1986). 



732 

 

Опис 37 
20 спр., 1986-1988 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1987); засідань бюро райкому (1987); 

комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу первинних 

комсомольських організацій (1988). 

 Розпорядження по райкому про прийом та звільнення технічних 

працівників (1987). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку (1986,1987). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1987). 

 

Опис 38 

10 спр., 1987-1988 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1988); засідань 

бюро райкому (1988). 

 Розпорядження по райкому про прийом та звільнення технічних 

працівників (1988). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1988). 

 

Опис 39 

14 спр., 1985-1991 рр. 

 Протоколи: 42-ої районної комсомольської конференції (1989); 

пленумів райкому (1989-1991); засідань бюро райкому (1989-1991). 

 Розпорядження по райкому про прийом та звільнення технічних 

працівників (1989-1991). 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1989-1991). 

 

ф.П-3383 Уманський районний комітет ЛКСМ України, м. Умань 

Черкаської області 

9 оп., 1025 спр., 1944-1991 рр. 

 

Опис 1 

303 спр., 1944-1957,1965-1983 рр. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ (1944,1945,1951-1955). 

 Протоколи: районних комсомольських конференцій та документи до 

них; пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до них; зборів 

районного комсомольського активу (1945-1956). 

 Розпорядження по райкому про прийом та звільнення технічних 

працівників (1974-1983). 

 Інформації про роботу райкому (1944,1945). 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації. 
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 Інформації, довідки райкому з питань організаційно-комсомольської, 

ідейно-виховної та культурно-масової роботи і роботи серед студентів, 

шкільної молоді та піонерів (1965-1977). 

 Списки секретарів первинних комсомольських організацій (1965-1974). 

 Книги обліку та видачі комсомольських квитків (1964-1982). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку 

(1965-1983). 

 Бюджети райкому (1967-1977). Фінансові звіти (1950-1977). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1950-1983). 

 Особові справи по прийому в члени ВЛКСМ (1944,1945,1950-1952). 

  

Опис 2 

40 спр., 1944-1962 рр. 

 Протоколи комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу; 

звіти секретарів про роботу первинних комсомольських організацій району.  

 

Опис 3 

565 спр., 1963-1984 рр. 

 Протоколи комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу 

первинних комсомольських організацій району. 

 

Опис 4 

23 спр., 1982-1985 рр. 

 Протоколи: 25-ої районної комсомольської конференції (1984); 

пленумів райкому (1984); засідань бюро райкому (1984); комсомольських 

зборів та засідань комітетів комсомолу первинних комсомольських 

організацій (1985). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків (1982-1984). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку 

(1983,1984). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1984). 

 

Опис 5 

23 спр., 1984-1986 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1985); засідань бюро райкому (1985); 

комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу первинних 

комсомольських організацій (1986). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку (1984,1985). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1985). 

 

Опис 6 
25 спр., 1984-1987 рр. 

 Протоколи: 26-ої районної комсомольської конференції (1986); 

пленумів райкому (1986); засідань бюро райкому (1986); комсомольських 
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зборів та засідань комітетів комсомолу первинних комсомольських 

організацій (1986,1987). 

 Розпорядження секретаря райкому про прийом та звільнення  

технічних і господарських працівників (1986). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків (1984-1986). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку 

(1985,1986). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1986). 

 

Опис 7 

21 спр., 1986-1988 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1987); засідань бюро райкому (1987); 

комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу первинних 

комсомольських організацій (1988). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку (1986,1987). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1987). 

 

Опис 8 

11 спр., 1987-1988 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1988); засідань бюро райкому (1988). 

 Розпорядження секретаря райкому про прийом та звільнення технічних 

і господарських працівників (1988). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1988). 

 

Опис 9 

14 спр., 1986-1991 рр. 

 Протоколи: 27-ої районної комсомольської конференції (1989); 

пленумів райкому (1989-1991); засідань бюро райкому (1989-1991). 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1989-1991). 

 

 

ф.П-3429 Шрамківський районний комітет ЛКСМ України, с. 

Шрамківка Шрамківського району Черкаської області 

9 оп., 227 спр., 1943-1959 рр. 

 

Опис 1 

41 спр., 1943-1945 рр. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ. 

 Протоколи: пленумів райкому (1945); засідань бюро райкому; нарад 

районного активу (1944). 
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 Документи (протоколи, плани роботи, звіти) про роботу відділів 

райкому. 

 Зведені звіти про сплату членських комсомольських внесків 

(1944,1945). 

 Журнали реєстрації видачі комсомольських квитків (1944,1945). 

 Фінансові звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1943,1945). 

 Характеристики на членів ВЛКСМ. 

 Списки комсомольців та молоді району, вивезених до Німеччини 

(1943). 

 

Опис 2 

49 спр., 1946-1949 рр. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ. 

 Протоколи: районних комсомольських конференцій та документи до 

них; пленумів райкому; засідань бюро райкому. 

 Документи (протоколи, плани роботи, звіти) про роботу відділів 

райкому. 

 

Опис 3 

33 спр., 1950-1952 рр. 

 Директивні вказівки ЦК та обкому ЛКСМУ. 

 Протоколи: районних комсомольських конференцій та документи до 

них; пленумів райкому (1951,1952); засідань бюро райкому; зборів районного 

комсомольського активу (1951,1952); комсомольських зборів первинних 

комсомольських організацій (1952). 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації. 

 Фінансові звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 

Опис 4 

12 спр., 1953р. 

 Директивні вказівки ЦК та обкому ЛКСМУ. 

 Протоколи: 13-ої районної комсомольської конференції та документи 

до нього; пленумів райкому; засідань бюро райкому; зборів районного 

комсомольського активу. 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації. 

 Фінансові звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 

Опис 5 

9 спр., 1954р. 

 Директивні вказівки ЦК та обкому ЛКСМУ. 
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 Протоколи: 14-ої районної комсомольської конференції та документи 

до нього; пленумів райкому; засідань бюро райкому; зборів районного 

комсомольського активу. 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації. 

 Фінансові звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 

Опис 6 

11 спр., 1955р. 

 Директивні вказівки ЦК та обкому ЛКСМУ. 

 Протоколи: 15-ої районної комсомольської конференції; пленумів 

райкому; засідань бюро райкому; зборів районного комсомольського активу. 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації. 

 Фінансові звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 

Опис 7 

13 спр., 1944-1957 рр. 

 Книги обліку та видачі комсомольських квитків, кандидатських карток 

(1946-1952). Журнали реєстрації членів та кандидатів в члени ВЛКСМ, які 

прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 Прибутково-видаткові книги райкому (1951-1956). 

 

Опис 8 

38 спр., 1956-1959 рр. 

 Директивні вказівки ЦК та обкому ЛКСМУ. 

 Протоколи: районних комсомольських конференцій та документи до 

них (1956,1957); пленумів райкому; засідань бюро райкому; зборів районного 

комсомольського активу. 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації. 

 Фінансові звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 

Опис 9 

21 спр., 1944-1959 рр. 

 Протоколи комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу; 

звіти секретарів про роботу первинних комсомольських організацій району.  

 

 

ф.П-3579 Уманський міський комітет ЛКСМ України, м. Умань 

Черкаської області 

12 оп., 1092 спр., 1944-1991 рр. 
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Опис 1 
466 спр., 1944-1980 рр. 

 Директивні вказівки вищих комсомольських органів (1955-1977). 

 Протоколи: міських комсомольських конференцій та документи до них; 

пленумів міськкому; засідань бюро міськкому; зборів міського 

комсомольського активу (1949-1961). 

 Розпорядження по міськкому про прийом, звільнення та переміщення 

технічних працівників (1978). 

 Статистичні звіти про склад та рух комсомольської організації, 

витрачання бланків комсомольських квитків (1949-1977). 

 Документи (плани роботи, довідки, інформації та інші) про роботу 

відділів міськкому (1949-1952). 

 Інформації, довідки міськкому з питань організаційно-комсомольської, 

ідейно-виховної роботи та роботи серед студентів, шкільної молоді та 

піонерів (1965-1977). 

 Списки секретарів первинних комсомольських організацій (1967-1977). 

 Книги обліку та видачі комсомольських квитків (1956-1980). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку 

(1952-1980). 

 Бюджети міськкому (1958-1977). Фінансові звіти (1944-1977). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому. 

 

Опис 2 

46 спр., 1944-1961 рр. 

 Протоколи комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу 

первинних комсомольських організацій. 

 

Опис 3 

402 спр., 1963-1984 рр. 

 Протоколи комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу 

первинних комсомольських організацій. 

 

Опис 4 

18 спр., 1980-1981 рр. 

 Протоколи: 25-ої міської комсомольської конференції (1981); пленумів 

міськкому (1981); засідань бюро міськкому (1981). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому та звільненим 

секретарям первинних комсомольських організацій (1981). 

 

Опис 5 

14 спр., 1981-1982 рр. 

 Протоколи: пленумів міськкому (1982); засідань бюро міськкому 

(1982). 
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 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому та звільненим 

секретарям первинних комсомольських організацій (1982). 

 

Опис 6 

16 спр., 1981-1983 рр. 

 Протоколи: пленумів міськкому (1983); засідань бюро міськкому 

(1983). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому (1983). 

 

Опис 7 

26 спр., 1983-1985 рр. 

 Протоколи: 26-ої міської комсомольської конференції (1984); пленумів 

міськкому (1984); засідань бюро міськкому (1984); комсомольських зборів та 

засідань комітетів комсомолу первинних комсомольських організацій (1985). 

 Розпорядження по міськкому (1984). 

 Документи (плани роботи, довідки, інформації та інші) про роботу 

відділів міськкому (1984). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків (1983-1984). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку 

(1983,1984). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому та звільненим 

секретарям первинних комсомольських організацій (1984). 

 

Опис 8 

24 спр., 1984-1986 рр. 

 Протоколи: пленумів міськкому (1985); засідань бюро міськкому 

(1985); комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу первинних 

комсомольських організацій (1986). 

 Документи (плани роботи, довідки, інформації та інші) про роботу 

відділів міськкому (1985).  

 Книга обліку видачі комсомольських квитків (1984-1985). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку 

(1984-1985). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому та звільненим 

секретарям первинних комсомольських організацій (1985). 

 

Опис 9 
26 спр., 1985-1987 рр. 

 Протоколи: 27-ої міської комсомольської конференції (1986); пленумів 

міськкому (1986); засідань бюро міськкому (1986); комсомольських зборів та 

засідань комітетів комсомолу первинних комсомольських організацій (1987). 
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 Розпорядження по райкому (1985,1986). 

 Документи (плани роботи, довідки, інформації та інші) про роботу 

відділів міськкому (1986). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку (1985,1986). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому (1986). 

 

Опис 10 

20 спр., 1985-1988 рр. 

 Протоколи: пленумів міськкому (1987); засідань бюро міськкому 

(1987); комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу первинних 

комсомольських організацій (1988). 

 Розпорядження по міськкому (1987). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків (1985-1987). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку 

(1986,1987). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому (1987). 

 

Опис 11 

19 спр., 1987-1989 рр. 

 Протоколи: пленумів міськкому (1988); засідань бюро міськкому 

(1988); комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу первинних 

комсомольських організацій (1989). 

 Розпорядження по міськкому (1988). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку (1987,1988). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому (1988). 

 

Опис 12 

15 спр., 1987-1991 рр. 

 Протоколи: 28-ої міської комсомольської конференції (1989); пленумів 

міськкому (1989-1991); засідань бюро міськкому (1989-1991). 

 Розпорядження по райкому (1989-1991). 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому (1989-1991). 

 

 

ф.П-3639 Смілянський міський комітет ЛКСМ України, м. Сміла 

Черкаської області 

12 оп., 964 спр., 1944-1991 рр. 

 

Опис 1 

468 спр., 1944-1980 рр. 

 Директивні вказівки вищих комсомольських органів (1944-1976). 
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 Протоколи: міських комсомольських конференцій та документи до них; 

пленумів міськкому; засідань бюро міськкому; зборів міського 

комсомольського активу (1949-1958,1963,1964). 

 Статистичні звіти про склад та рух комсомольської організації, 

витрачання бланків комсомольських квитків (1945-1978). 

 Документи (плани роботи, довідки, інформації та інші) про роботу 

відділів міськкому (1945-1950). 

 Інформації, довідки міськкому з питань організаційно-комсомольської, 

ідейно-виховної роботи та роботи серед студентів, шкільної молоді та 

піонерів (1963-1977). 

 Списки секретарів первинних комсомольських організацій (1964-1978). 

 Книги обліку та видачі комсомольських квитків (1960-1978). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку 

(1957-1979). 

 Бюджети міськкому (1962-1970,1976-1978). Фінансові звіти (1944-

1954,1962-1978). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому. 

 

Опис 2 

38 спр., 1944-1963 рр. 

 Протоколи комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу 

первинних комсомольських організацій. 

 

Опис 3 

298 спр., 1961-1984 рр. 

 Протоколи комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу 

первинних комсомольських організацій. 

 

Опис 4 

15 спр., 1980-1981 рр. 

 Протоколи: пленумів міськкому (1981); засідань бюро міськкому 

(1981); зборів міського комсомольського активу (1981). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому (1981). 

 

Опис 5 

13 спр., 1978-1982 рр. 

 Протоколи: 26-ої міської комсомольської конференції (1982); пленумів 

міськкому (1982); засідань бюро міськкому (1982). 

 Розпорядження по міськкому про прийом та звільнення технічних 

працівників. 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому (1982). 
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Опис 6 
15 спр., 1980-1983 рр. 

 Протоколи: пленумів міськкому (1983); засідань бюро міськкому 

(1983). 

 Розпорядження по міськкому про прийом та звільнення технічних 

працівників (1983). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому (1983). 

 

Опис 7 

19 спр., 1983-1985 рр. 

 Протоколи: 27-ої міської комсомольської конференції (1984); пленумів 

міськкому (1984); засідань бюро міськкому (1984); комсомольських зборів та 

засідань комітетів комсомолу первинних комсомольських організацій (1985). 

 Розпорядження по міськкому про прийом та звільнення технічних 

працівників (1984). 

 Документи (плани роботи, довідки, інформації та інші) про роботу 

відділів міськкому (1984). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку (1983,1984). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому (1984). 

 

Опис 8 

23 спр., 1983-1986 рр. 

 Протоколи: пленумів міськкому та документи до них (1985); засідань 

бюро міськкому та документи до них (1985); комсомольських зборів та 

засідань комітетів комсомолу первинних комсомольських організацій (1986). 

 Розпорядження по міськкому про прийом та звільнення технічних 

працівників (1985). 

 Документи (плани роботи, довідки, інформації та інші) про роботу 

відділів міськкому (1985).  

 Книга обліку видачі комсомольських квитків (1983-1985). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку 

(1984,1985). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому (1985). 

 

Опис 9 
30 спр., 1986-1987 рр. 

 Протоколи: 28-ої міської комсомольської конференції та документи до 

нього (1986); пленумів міськкому та документи до них (1986); засідань бюро 

міськкому та документи до них (1986); комсомольських зборів та засідань 

комітетів комсомолу первинних комсомольських організацій (1987). 

 Розпорядження по міськкому (1986). 
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 Документи (плани роботи, довідки, інформації та інші) про роботу 

відділів міськкому (1986). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку (1986). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому (1986). 

 

Опис 10 

20 спр., 1986-1988 рр. 

 Протоколи: пленумів міськкому та документи до них (1987); засідань 

бюро міськкому та документи до них (1987); комсомольських зборів та 

засідань комітетів комсомолу первинних комсомольських організацій (1988). 

 Розпорядження по міськкому (1987). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку (1986,1987). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому (1987). 

 

Опис 11 

15 спр., 1987-1988 рр. 

 Протоколи: засідань бюро міськкому (1988). 

 Розпорядження по міськкому (1988). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому (1988). 

 

Опис 12 

10 спр., 1989-1991 рр. 

 Протоколи: 29-ої міської комсомольської конференції (1989); пленумів 

міськкому; засідань бюро міськкому. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому. 

 

 

ф.П-3640 Черкаський міський комітет ЛКСМ України, м. Черкаси 

Черкаської області 

12 оп., 1003 спр., 1931,1932, 1944-1980 рр. 

 

Опис 1 

521 спр., 1944-1980 рр. 

 Директивні вказівки вищих комсомольських органів (1949-1978). 

 Протоколи: міських комсомольських конференцій та документи до них; 

пленумів міськкому; засідань бюро міськкому; зборів міського 

комсомольського активу (1948-1952,1960,1967). 

 Статистичні звіти про склад та рух комсомольської організації, 

витрачання бланків комсомольських квитків (1949-1977). 
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 Інформації, довідки міськкому з питань організаційно-комсомольської, 

ідейно-виховної роботи та роботи серед студентів, шкільної молоді та 

піонерів (1960-1978). 

 Довідки про роботу комсомольських організацій та характеристики на 

первинні комсомольські організації міста (1968,1969). 

 Списки секретарів первинних комсомольських організацій 

(1958,1959,1972,1973). 

 Книги обліку та видачі комсомольських квитків (1956-1973). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку 

(1956-1973). 

 Бюджети міськкому (1960-1977). Фінансові звіти (1949-1977). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому (1949-1980). 

 

Опис 2 

84 спр., 1931,1932,1949-1963 рр. 

 Протоколи комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу; 

звіти секретарів про роботу первинних комсомольських організацій. 

 

Опис 3 

328 спр., 1960-1973 рр. 

 Протоколи комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу 

первинних комсомольських організацій. 

 

Опис 4 

8 спр., 1981р. 

 Протоколи: пленумів міськкому; засідань бюро міськкому. 

 Довідки, інформації працівників міськкому, членів бригад, секретарів 

комітетів комсомолу про роботу з виконання постанов міськкому. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому. 

 

Опис 5 

10 спр., 1982р. 

 Протоколи: 25-ої міської комсомольської конференції; пленумів 

міськкому; засідань бюро міськкому. 

 Довідки, інформації працівників міськкому, членів бригад, секретарів 

комітетів комсомолу про роботу з виконання постанов міськкому. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому. 

 

Опис 6 

7 спр., 1976-1983 рр. 

 Протоколи: пленумів міськкому (1983); засідань бюро міськкому 

(1983). 

 Розпорядження по міськкому. 

 Довідки, інформації працівників міськкому, членів бригад, секретарів 

комітетів комсомолу про роботу з виконання постанов міськкому (1983). 
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 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому (1983). 

 

Опис 7 

7 спр., 1984р. 

 Протоколи: 26-ої міської комсомольської конференції; пленумів 

міськкому; засідань бюро міськкому. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому. 

 

Опис 8 

7 спр., 1985р. 

 Протоколи: пленумів міськкому; засідань бюро міськкому. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому. 

 

Опис 9 
7 спр., 1986р. 

 Протоколи: 27-ої міської комсомольської конференції; пленумів 

міськкому; засідань бюро міськкому. 

 Розпорядження по міськкому. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому. 

 

Опис 10 

5 спр., 1987р. 

 Протоколи: пленумів міськкому; засідань бюро міськкому. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому. 

 

Опис 11 

6 спр., 1988-1989 рр. 

 Протоколи: пленумів міськкому (1988); засідань бюро міськкому 

(1988); засідань комітетів комсомолу первинних комсомольських організацій 

(1989). 

 Розпорядження по міськкому (1988). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому (1988). 

 

Опис 12 

13 спр., 1989-1991 рр. 

 Протоколи: 28-ої міської комсомольської конференції (1989); 

позачергової міської комсомольської конференції (1991); пленумів 

міськкому; засідань бюро міськкому. 

 Розпорядження по райкому. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому. 

 

 

ф.П-3759 Кам’янський районний комітет ЛКСМ України, м. Кам’янка 

Черкаської області 

11 оп., 861 спр., 1944-1991 рр. 
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Опис 1 
313 спр., 1944-1981 рр. 

 Директивні вказівки ЦК та обкому ЛКСМУ (1960-1962). 

 Протоколи: районних комсомольських конференцій та документи до 

них; пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до них; зборів 

районного комсомольського активу (1945-1955). 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації і витрачання бланків комсомольських квитків (1949-1978). 

 Інформації, довідки райкому з питань організаційно-комсомольської, 

ідейно-виховної та культурно-масової роботи і роботи серед студентів, 

шкільної молоді та піонерів (1946-1953,1967-1977). 

 Списки секретарів первинних комсомольських організацій (1962,1969-

1978). 

 Книги обліку та видачі комсомольських квитків (1952-1981). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку 

(1953-1980). 

 Бюджети райкому (1958-1977). Фінансові звіти (1944-1977). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

  

Опис 2 

65 спр., 1944-1962 рр. 

 Протоколи комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу 

первинних комсомольських організацій району. 

 

Опис 3 

377 спр., 1960-1984 рр. 

 Протоколи комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу 

первинних комсомольських організацій району. 

 

Опис 4 

10 спр., 1976-1982 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1982); засідань бюро райкому та 

документи до них (1982). 

 Розпорядження по райкому. 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку (1979-1982). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1982). 

 

Опис 5 

7 спр., 1983р. 

 Протоколи: пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до 

них. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 
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Опис 6 

18 спр., 1981-1985 рр. 

 Протоколи: 39-ої районної комсомольської конференції та документи 

до нього (1984); пленумів райкому (1984); засідань бюро райкому та 

документи до них (1984); комсомольських зборів та засідань комітетів 

комсомолу первинних комсомольських організацій (1985). 

 Розпорядження секретаря райкому про прийом та звільнення технічних 

працівників (1983,1984). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків (1981-1984). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які зняті з комсомольського обліку (1982-1984). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1984). 

 

Опис 7 

17 спр., 1982-1986 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1985); засідань бюро райкому та 

документи до них (1985); комсомольських зборів та засідань комітетів 

комсомолу первинних комсомольських організацій (1986). 

 Розпорядження секретаря райкому про прийом та звільнення технічних 

працівників (1985). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку (1982-1985). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1985). 

 

Опис 8 
18 спр., 1984-1987 рр. 

 Протоколи: 40-ої районної комсомольської конференції (1986); 

пленумів райкому (1986); засідань бюро райкому та документи до них (1986); 

комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу первинних 

комсомольських організацій (1987). 

 Розпорядження секретаря райкому про прийом та звільнення  

технічних працівників (1986). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1986). 

 

Опис 9 

16 спр., 1986-1988 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1987); засідань бюро райкому та 

документи до них (1987); комсомольських зборів та засідань комітетів 

комсомолу первинних комсомольських організацій (1988). 

 Розпорядження секретаря райкому про прийом та звільнення  

технічних працівників (1987). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які зняті з комсомольського обліку 

(1986,1987). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1987). 
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Опис 10 

9 спр., 1986-1989 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1988); засідань бюро райкому (1988); 

комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу первинних 

комсомольських організацій (1989). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1988). 

 

Опис 11 

11 спр., 1986-1991 рр. 

 Протоколи: 41-ої районної комсомольської конференції (1989); 

пленумів райкому (1989,1990); засідань бюро райкому (1989-1991). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1989-1991). 

 

 

ф.П-3835 Канівський міський комітет ЛКСМ України, м. Канів 

Черкаської області 

10 оп., 1134 спр., 1944-1988 рр. 

 

Опис 1 

408 спр., 1944-1981 рр. 

 Постанови бюро обкому ЛКСМУ (1975-1981). 

 Протоколи: районних комсомольських конференцій та документи до 

них; пленумів райкому; засідань бюро райкому; зборів районного 

комсомольського активу (1944-1960,1967,1973-1977). 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації, витрачання бланків комсомольських квитків. 

 Документи (плани, звіти, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому (1947-1965). 

 Інформації, довідки райкому з питань організаційно-комсомольської, 

ідейно-виховної та культурно-масової роботи і роботи серед студентів, 

шкільної молоді та піонерів (1944-1978). 

 Списки секретарів первинних комсомольських організацій (1968-1976). 

 Книги обліку та видачі комсомольських квитків (1956-1981). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку 

(1956-1981). 

 Бюджети райкому (1962-1971,1977,1978). Фінансові звіти (1960-1977). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 Особові справи звільнених комсомольських працівників (1952). 

 Листи комсомольців з фронту (1944). 

  

Опис 2 

145 спр., 1944-1965 рр. 
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 Протоколи комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу 

первинних комсомольських організацій району. 

 

Опис 3 

448 спр., 1964-1984 рр. 

 Протоколи звітно-виборних комсомольських зборів, комсомольських 

зборів та засідань комітетів комсомолу; плани роботи первинних 

комсомольських організацій району. 

 

Опис 4 

10 спр., 1968-1982 рр. 

 Протоколи: 37-ої міської комсомольської конференції (1982); пленумів 

міськкому (1982); засідань бюро міськкому (1982). 

 Розпорядження по міськкому про прийом та звільнення технічних 

працівників. 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку (1981,1982). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому та звільненим 

секретарям первинних комсомольських організацій (1982). 

 

Опис 5 

11 спр., 1981-1983 рр. 

 Протоколи: пленумів міськкому (1983); засідань бюро міськкому 

(1983). 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому та звільненим 

секретарям первинних комсомольських організацій (1983). 

 

Опис 6 

27 спр., 1978-1985 рр. 

 Протоколи: 38-ої міської комсомольської конференції (1984); пленумів 

міськкому (1984); засідань бюро міськкому (1984); комсомольських зборів та 

засідань комітетів комсомолу первинних комсомольських організацій (1985). 

 Розпорядження секретаря міськкому про прийом та звільнення 

технічних працівників (1982-1984). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку (1983,1984). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому та звільненим 

секретарям первинних комсомольських організацій (1984). 

 Особові справи працівників міськкому та звільнених секретарів 

комітетів комсомолу. 

 

Опис 7 

26 спр., 1984-1986 рр. 
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 Протоколи: пленумів міськкому (1985); засідань бюро міськкому 

(1985); комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу первинних 

комсомольських організацій (1986). 

 Розпорядження секретаря міськкому про прийом та звільнення 

технічних працівників (1985). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку (1984,1985). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому та звільненим 

секретарям первинних комсомольських організацій (1985). 

 

Опис 8 
26 спр., 1985-1987 рр. 

 Протоколи: 39-ої міської комсомольської конференції (1986); пленумів 

міськкому (1986); засідань бюро міськкому (1986); комсомольських зборів та 

засідань комітетів комсомолу первинних комсомольських організацій (1987). 

 Розпорядження секретаря міськкому про прийом та звільнення  

технічних працівників (1986). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків (1985-1986). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку 

(1985,1986). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому та звільненим 

секретарям первинних комсомольських організацій (1986). 

 

Опис 9 

21 спр., 1986-1988 рр. 

 Протоколи: пленумів міськкому (1987); засідань бюро міськкому 

(1987); комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу первинних 

комсомольських організацій (1988). 

 Розпорядження секретаря міськкому про прийом та звільнення  

технічних працівників (1987). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку (1986,1987). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому та звільненим 

секретарям первинних комсомольських організацій(1987). 

 

Опис 10 

12 спр., 1987-1988 рр. 

 Протоколи: пленумів міськкому (1988); засідань бюро міськкому 

(1988). 

 Розпорядження секретаря міськкому про прийом та звільнення 

технічних працівників (1988). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам міськкому та звільненим 

секретарям первинних комсомольських організацій (1988). 
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ф.П-3884 Маньківський районний комітет ЛКСМ України, смт. 

Маньківка Маньківського району Черкаської області 
10 оп., 874 спр., 1944-1991 рр. 

 

Опис 1 

297 спр., 1944-1982 рр. 

 Протоколи: районних комсомольських конференцій та документи до 

них; пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до них; зборів 

районного комсомольського активу (1949-1952,1958-1960,1967). 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації, використання бланків комсомольських квитків (1945-1978). 

 Інформації, довідки райкому з питань організаційно-комсомольської, 

ідейно-виховної та культурно-масової роботи і роботи серед студентів, 

шкільної молоді та піонерів (1945,1946,1960-1978). 

 Списки секретарів первинних комсомольських організацій 

(1960,1961,1972-1978). 

 Книги обліку та видачі комсомольських квитків (1957-1981). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку 

(1957-1982). 

 Бюджети райкому (1958,1966-1973). Фінансові звіти (1951-1959,1965-

1977). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1951-1982). 

 Характеристики: на членів ВЛКСМ (1948-1950); комсомольських 

організацій колгоспів (1973,1974). 

  

Опис 2 

67 спр., 1944-1960 рр. 

 Протоколи звітно-виборних комсомольських зборів, комсомольських 

зборів та засідань комітетів комсомолу первинних комсомольських 

організацій району. 

 

Опис 3 

397 спр., 1963-1984 рр. 

 Протоколи комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу 

первинних комсомольських організацій району. 

 

Опис 4 

10 спр., 1981-1983 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1983); засідань бюро райкому (1983). 

 Розпорядження секретаря райкому про прийом та звільнення технічних 

працівників (1983). 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які зняті з комсомольського обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1983). 
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Опис 5 

21 спр., 1982-1985 рр. 

 Протоколи: 30-ої районної комсомольської конференції (1984); 

пленумів райкому (1984); засідань бюро райкому (1984); комсомольських 

зборів та засідань комітетів комсомолу первинних комсомольських 

організацій (1985). 

 Розпорядження секретаря райкому про прийом та звільнення технічних 

працівників (1984). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку (1982-1984). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1984). 

 

Опис 6 

18 спр., 1984-1986 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1985); засідань бюро райкому (1985); 

комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу первинних 

комсомольських організацій (1986). 

 Журнал реєстрації членів ВЛКСМ, які зняті з комсомольського обліку 

(1984,1985). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1985). 

 

 

Опис 7 
21 спр., 1983-1987 рр. 

 Протоколи: 31-ої районної комсомольської конференції та документи 

до нього (1986); пленумів райкому (1986); засідань бюро райкому (1986); 

комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу первинних 

комсомольських організацій (1987). 

 Розпорядження секретаря райкому про прийом та звільнення  

технічних працівників (1986). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків (1983-1986). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку 

(1984-1986). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1986). 

 

Опис 8 

19 спр., 1986-1988 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1987); засідань бюро райкому (1987); 

комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу первинних 

комсомольських організацій (1988). 

 Розпорядження секретаря райкому про прийом та звільнення  

технічних працівників (1987). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку (1986,1987). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1987). 
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Опис 9 
11 спр., 1987-1988 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1988); засідань бюро райкому (1988). 

 Розпорядження секретаря райкому про прийом та звільнення технічних 

працівників (1988). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1988). 

 

Опис 10 

13 спр., 1989-1991 рр. 

 Протоколи: 32-ої районної комсомольської конференції та документи 

до нього (1989); пленумів райкому; засідань бюро райкому. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 

 

ф.П-4032 Політичний відділ Шевченківського відділення Одесько-

Кишинівської залізниці, ст. Шевченка Смілянського району Черкаської 

області 

3 оп., 188 спр., 1948-1956 рр. 

 

Опис 1 

116 спр., 1949-1956 рр. 

 Накази, вказівки та розпорядження вищих організацій (1952-1956). 

 Протоколи: партійних активів та нарад апарату політвідділу 

(1952,1955); первинних парторганізацій господарських одиниць і лінійних 

станцій відділення (1952-1955). Документи про підготовку та проведення 

звітно-виборних партійних зборів в парторганізаціях відділення залізниці. 

 Звіти, інформації про роботу політвідділу (1949,1951,1954-1956). 

Інформації, довідки: про стан організаційно-партійної та партійно-політичної 

роботи в первинних партійних організаціях; про хід перевезення вантажів та 

забезпечення безпеки руху поїздів. Документи (довідки, відомості, списки) 

про роботу первинних парторганізацій та господарських одиниць відділення 

(1952-1955). 

 Списки працівників політвідділу (1951). 

 Штатні розписи (1952-1955).Кошториси витрат (1951-1955). 

 

Опис 2 

40 спр., 1949-1955 рр. 

 Доповідні записки про роботу політвідділу (1950-1952). 

 Політичні донесення воєнізованої охорони. 

 Листування з прокуратурою та лінійним судом з питань порушення 

трудової дисципліни, злочинності та судимості. 

 Журнали реєстрації вхідних та вихідних таємних і цілком таємних 

документів політвідділу. 
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Опис 3 
32 спр., 1948-1956 рр. 

 Накази начальника політвідділу (1949-1955). 

 Журнали та книги реєстрації: проведених заходів політвідділу; вхідних 

та вихідних директив політвідділу. 

 

 

ф.П-4034 Первинна організація Комуністичної партії України 

Чигиринської середньої школи № 1, м. Чигирин Черкаської області 

1 оп., 29 спр., 1954-1982 рр. 

 

Опис 1 

29 спр., 1954-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-4035 Первинна організація Комуністичної партії України 

будівельно-монтажного управління тресту «Уманьпромжитлобуд», м. 

Умань Черкаської області 

1 оп., 18 спр., 1954-1969 рр. 

 

Опис 1 

18 спр., 1954-1969 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-4037 Первинна організація Комуністичної партії України 

Уманського училища механізації сільського господарства № 6, м. Умань 

Черкаської області 

1 оп., 41 спр., 1953-1991 рр. 

 

Опис 1 

41 спр., 1953-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-4038 Первинна організація Комуністичної партії України Уманської 

середньої школи № 14, м. Умань Черкаської області 

1 оп., 29 спр., 1954-1982 рр. 
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Опис 1 

29 спр., 1954-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-4066 Первинна організація Комуністичної партії України 

будівельно-монтажного управління № 1 тресту «Уманьпромжитлобуд», 

м. Ватутіне Звенигородського району Черкаської області 

1 оп., 38 спр., 1953-1982 рр. 

 

Опис 1 

38 спр., 1953-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-4070 Первинна організація Комуністичної партії України 

Звенигородського районного відділу культури, м. Звенигородка 

Черкаської області 

1 оп., 30 спр., 1953-1982 рр. 

 

Опис 1 

30 спр., 1953-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-4072 Первинна організація Комуністичної партії України 

Матусівського цукрового комбінату, с. Матусів Шполянського району 

Черкаської області 

1 оп., 21 спр., 1946-1953,1958-1973 рр. 

 

Опис 1 

21 спр., 1946-1953,1958-1973 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-4073 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Клари Цеткін, с. Матусів Шполянського району 

Київської області 

1 оп., 5 спр., 1946-1950 рр. 
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Опис 1 

5 спр., 1946-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-4074 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Комінтерну, с. Васильків Шполянського району 

Київської області 

1 оп., 5 спр., 1945-1950 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1945-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-4075 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Червоний шлях", с. Васильків 

Шполянського району Черкаської області 

1 оп., 9 спр., 1946-1958 рр. 

 

Опис 1 

9 спр., 1946-1958 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-4076 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Чапаєва, с. Капустине Шполянського району 

Київської області 

1 оп., 4 спр., 1947-1950 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1947-1950 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-4126 Первинна організація Комуністичної партії України 

Тальнівської середньої школи № 3, м. Тальне Черкаської області 

1 оп., 30 спр., 1953-1982 рр. 
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Опис 1 

30 спр., 1953-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-4149 Політична частина управління міліції УМВС в Черкаській 

області, м. Черкаси Черкаської області 

2 оп., 61 спр., 1954-1956 рр. 

 

Опис 1 

48 спр., 1954-1956 рр. 

 Директивні вказівки: вищих органів; політчастини про партійно-

політичну та виховну роботу (1954). 

 Інформаційні протоколи партійних та комсомольських зборів 

первинних партійних і комсомольських організацій міських та районних 

відділень міліції. 

 Спеціальні повідомлення на адресу Управління міліції МВС УРСР про 

здійснення зловживань та порушення дисципліни працівниками 

міськрайвідділень міліції (1954). 

 Плани роботи політчастини управління міліції та протоколи кущових 

нарад. 

 Документи: про політико-моральний стан, аморальні прояви та 

порушення дисципліни, заохочення особового складу міських і районних 

відділень міліції; партактиву органів міліції Черкаської області. 

 Доповідні записки та довідки з перевірки міських і районних органів 

міліції про стан партійно-політичної та політико-виховної роботи особового 

складу. 

 Відомості про склад партійних і комсомольських організацій міських та 

районних відділень міліції області. Документи на відмінників служби, освіти 

та дисципліни міських і районних відділень міліції (1954). 

 

Опис 2 

13 спр., 1954-1956 рр. 

 Документи міських і районних відділень міліції з питань партійно-

політичної та виховної роботи. 

 

 

ф.П-4187 Шполянський районний комітет ЛКСМ України, м. Шпола 

Черкаської області 

37 оп., 1390 спр., 1944-1991 рр. 

 

Опис 1 

85 спр., 1944-1948 рр. 

 Директивні вказівки вищих комсомольських органів. 
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 Протоколи: районних комсомольських конференцій та документи до 

них (1945,1946,1948); пленумів райкому (1945-1948); засідань бюро райкому; 

зборів районного комсомольського активу (1946-1948). 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації. 

 Документи (протоколи, плани роботи, звіти) про роботу відділів 

райкому (1944-1946). 

 Оперативні відомості про відновлення первинних комсомольських 

організацій, склад комсомольських організацій (1944,1945,1947). 

 Фінансові звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 Документи (заяви, довідки, характеристики та інші) на відновлених у 

членах ЛКСМУ, які перебували на окупованій території (1944). 

 

Опис 2 

59 спр., 1949-1952 рр. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ. 

 Протоколи: районних комсомольських конференцій та документи до 

них (1950,1952); пленумів райкому; засідань бюро райкому; зборів районного 

комсомольського активу (1949,1952). 

 Інформації про роботу райкому та первинних комсомольських 

організацій (1949). 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації. 

 Документи (протоколи, плани роботи, звіти) про роботу відділів 

райкому. 

 Фінансові звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 

Опис 3 

20 спр., 1953-1956 рр. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ. 

 Протоколи: пленумів райкому (1954); засідань бюро райкому. 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації. 

 Фінансові звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

  

Опис 4 

12 спр., 1952-1956 рр. 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків (1952-1954). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 

Опис 5 

15 спр., 1953-1957 рр. 
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 Директивні вказівки та листи обкому ЛКСМУ (1957). 

 Протоколи: районних комсомольських конференцій та документи до 

них (1953-1956); пленумів райкому (1957); засідань бюро райкому 

(1953,1957); зборів районного комсомольського активу (1957). 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації (1957). 

 Документи (протоколи, плани роботи, звіти) про роботу відділів 

райкому. 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 Фінансові звіти (1957). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1957). 

 

Опис 6 

11 спр., 1957-1958 рр. 

 Директивні вказівки та листи обкому ЛКСМУ (1958). 

 Протоколи: 16-ої районної комсомольської конференції та документи 

до нього (1957); пленумів райкому (1958); засідань бюро райкому (1958); 

зборів районного комсомольського активу (1958). 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації (1958). 

 Фінансові звіти (1958). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1958). 

 

Опис 7 

17 спр., 1956-1960 рр. 

 Директивні вказівки та листи обкому ЛКСМУ (1959). 

 Протоколи: 17-ої районної комсомольської конференції та документи 

до нього (1959); пленумів райкому та документи до них (1959); засідань бюро 

райкому (1959). 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації (1959). 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 Бюджет райкому (1959). Фінансові звіти (1959). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1959). 

 

Опис 8 

32 спр., 1956-1960 рр. 

 Директивні вказівки ЦК та обкому ЛКСМУ (1960). 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1960); засідань 

бюро райкому (1960); комсомольських зборів та засідань комітетів 

комсомолу первинних комсомольських організацій. 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації (1960). 
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 Книги обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 Бюджет райкому (1960). Фінансові звіти (1960). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1960). 

 

Опис 9 

76 спр., 1959-1963 рр. 

 Директивні вказівки ЦК та обкому ЛКСМУ (1961-1963). 

 Протоколи: 18-ої районної комсомольської конференції та документи 

до нього (1961); пленумів райкому (1961,1962); засідань бюро райкому (1961-

1963); комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу первинних 

комсомольських організацій. 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації (1961,1962). 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які зняті з комсомольського обліку. 

 Бюджети райкому (1961,1962). Фінансові звіти (1961,1962). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1961,1962). 

 

Опис 11 

39 спр., 1944-1963 рр. 

 Протоколи комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу; 

звіти секретарів про роботу первинних комсомольських організацій. 

 

Опис 12 

570 спр., 1962-1984 рр. 

 Протоколи комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу; 

списки членів ВЛКСМ первинних комсомольських організацій. 

 

Опис 13 

22 спр., 1956,1960-1966 рр. 

 Протоколи: районної комсомольської конференції та документи до 

нього (1965); пленумів райкому (1965); засідань бюро райкому (1965). 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

   

Опис 14 

25 спр., 1965-1966 рр. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ (1966). 

 Протоколи: пленумів райкому (1966); засідань бюро райкому (1966). 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації. 

 Інформації райкому з питань організаційно-комсомольської, ідейно-

виховної, культурно-масової роботи, роботи серед шкільної молоді та 

піонерів (1966). 
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 Характеристики на первинні комсомольські організації району (1966). 

 Фінансові звіти (1965). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 

Опис 15 

30 спр., 1966-1968 рр. 

 Директивні вказівки вищих комсомольських органів. 

 Протоколи: 21-ої районної комсомольської конференції та документи 

до нього (1967); пленумів райкому та документи до них (1967); засідань бюро 

райкому (1967). 

 Статистичні звіти про склад районної комсомольської організації 

(1967). 

 Інформації райкому з питань організаційно-комсомольської, ідейно-

виховної, культурно-масової роботи, роботи серед шкільної молоді та 

піонерів (1967). 

 Списки секретарів первинних комсомольських організацій (1967). 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які зняті з комсомольського обліку (1967). 

 Фінансові звіти (1967). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1967). 

  

Опис 16 

21 спр., 1967-1969 рр. 

 Директивні вказівки ЦК та обкому ЛКСМУ (1968). 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1968); засідань 

бюро райкому (1968). 

 Статистичні звіти про склад районної комсомольської організації та 

витрачання комсомольських квитків (1968). 

 Інформації райкому з питань організаційно-комсомольської, ідейно-

виховної, культурно-масової роботи, роботи серед шкільної молоді та 

піонерів (1968). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку. 

 Фінансові звіти (1968). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1968). 

 

Опис 17 

25 спр., 1968-1969 рр. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ (1969). 

 Протоколи: 22-ої районної комсомольської конференції та документи 

до нього (1969); пленумів райкому та документи до них (1969); засідань бюро 

райкому (1969). 

 Статистичні звіти про склад районної комсомольської організації 

(1969). 
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 Інформації райкому з питань організаційно-комсомольської, ідейно-

виховної, культурно-масової роботи, роботи серед шкільної молоді та 

піонерів (1969). 

 Списки секретарів первинних комсомольських організацій (1969). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які зняті з комсомольського обліку. 

 Бюджет райкому (1969). Фінансові звіти (1969). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1969). 

 

Опис 18 

22 спр., 1969-1970 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1970); засідань бюро райкому (1970). 

 Інформації райкому з питань організаційно-комсомольської, ідейно-

виховної, культурно-масової роботи, роботи серед шкільної молоді та 

піонерів (1970). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку. 

 Фінансові звіти (1970). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1970). 

 

Опис 19 

22 спр., 1970-1971 рр. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ (1971). 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1971); засідань 

бюро райкому (1971). 

Інформації райкому з питань організаційно-комсомольської, ідейно-

виховної, культурно-масової роботи, роботи серед шкільної молоді та 

піонерів (1971). 

 Звіти про склад районної комсомольської організації та витрачання 

бланків комсомольських квитків (1971). 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які зняті з комсомольського обліку.  

 Фінансові звіти (1971). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1971). 

 

Опис 20 

25 спр., 1970-1972 рр. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ (1971,1972). 

 Протоколи: 23-ої районної комсомольської конференції та документи 

до нього (1972); пленумів райкому та документи до них (1972); засідань бюро 

райкому (1972). 

 Статистичні звіти про склад комсомольської організації та витрачання 

комсомольських квитків (1972). 

 Інформації райкому з питань організаційно-комсомольської, ідейно-

виховної, культурно-масової роботи (1972). 
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 Книги обліку видачі комсомольських квитків (1971,1972). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті  та зняті з комсомольського обліку. 

 Фінансові звіти (1972). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1972). 

 

Опис 21 

10 спр., 1972-1973 рр. 

 Протоколи: 24-ої районної комсомольської конференції та документи 

до нього (1973); пленумів райкому та документи до них (1973); засідань бюро 

райкому (1973). 

  Статистичні звіти про склад районної комсомольської організації та 

витрачання комсомольських квитків (1973). 

 Інформації райкому з питань організаційно-комсомольської, ідейно-

виховної та культурно-масової роботи (1973). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків. Журнал реєстрації членів 

ВЛКСМ, які зняті з комсомольського обліку. 

 Бюджет райкому (1973). Фінансові звіти (1973). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1973). 

 

Опис 22 

10 спр., 1972-1974 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1974); засідань 

бюро райкому (1974). 

 Статистичні звіти про склад районної комсомольської організації та 

витрачання комсомольських квитків (1974). 

 Інформації райкому з питань організаційно-комсомольської, ідейно-

виховної, культурно-масової роботи, роботи серед шкільної молоді (1974). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку. 

 Бюджет райкому (1974). Фінансові звіти (1974). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1974). 

 

Опис 23 

15 спр., 1973-1975 рр. 

 Постанови обкому ЛКСМУ (1975). 

 Протоколи: 25-ої районної комсомольської конференції та документи 

до нього (1975); пленумів райкому та документи до них (1975); засідань бюро 

райкому (1975,1976). 

 Статистичні звіти про склад районної комсомольської організації та 

витрачання комсомольських квитків (1975). 

 Інформації райкому з питань організаційно-комсомольської, ідейно-

виховної, культурно-масової роботи, роботи серед шкільної молоді та 

піонерів (1975). 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 
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 Бюджет райкому (1975). Фінансові звіти (1975). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1975). 

 

Опис 24 

14 спр., 1975-1976 рр. 

 Постанови обкому ЛКСМУ (1976). 

 Протоколи: пленумів райкому (1976); засідань бюро райкому (1976). 

 Статистичні звіти про склад районної комсомольської організації та 

витрачання комсомольських квитків (1976). 

 Інформації райкому з питань організаційно-комсомольської, ідейно-

виховної, культурно-масової роботи, роботи серед шкільної молоді (1976). 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків. Журнал реєстрації членів 

ВЛКСМ, які зняті з комсомольського обліку. 

 Бюджет райкому (1976). Фінансові звіти (1976). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1976). 

 

Опис 25 

13 спр., 1975-1977 рр. 

 Протоколи: 26-ої районної комсомольської конференції та документи 

до нього (1977); пленумів райкому (1977); засідань бюро райкому (1977). 

 Статистичні звіти про склад районної комсомольської організації та 

витрачання комсомольських квитків (1977). 

 Інформації райкому з питань організаційно-комсомольської, ідейно-

виховної, культурно-масової роботи, роботи серед шкільної молоді та 

піонерів (1977). 

 Списки секретарів первинних комсомольських організацій (1977). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 Бюджет райкому (1977). Фінансові звіти (1977). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1977). 

 

Опис 26 

14 спр., 1976-1978 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1978); засідань бюро райкому (1978). 

 Статистичні звіти про склад районної комсомольської організації та 

витрачання комсомольських квитків (1978). 

 Списки секретарів первинних комсомольських організацій (1978). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 Бюджет райкому (1978). Фінансові звіти (1978). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1978). 

 

Опис 27 

13 спр., 1978-1979 рр. 

 Постанови обкому ЛКСМУ (1979). 
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 Протоколи: 27-ої районної комсомольської конференції та документи 

до нього (1979); пленумів райкому (1979); засідань бюро райкому (1979); 

зборів районного комсомольського активу (1979). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які зняті з комсомольського 

обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому та звільненим 

секретарям первинних комсомольських організацій (1979). 

 

Опис 28 

16 спр., 1978-1980 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1980); засідань бюро райкому (1980). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому та звільненим 

секретарям первинних комсомольських організацій (1980). 

 

Опис 29 

13 спр., 1981р. 

 Протоколи: 28-ої районної комсомольської конференції; пленумів 

райкому; засідань бюро райкому. 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 

Опис 30 

12 спр., 1980-1982 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1982); засідань бюро райкому (1982). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків. Журнал реєстрації членів 

ВЛКСМ, які зняті з комсомольського обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1982). 

 

Опис 31 

12 спр., 1983р. 

 Протоколи: пленумів райкому; засідань бюро райкому. 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 

Опис 32 

23 спр., 1975-1985 рр. 

 Протоколи: 29-ої районної комсомольської конференції (1984); 

пленумів райкому (1984); засідань бюро райкому (1984); комсомольських 

зборів та засідань комітетів комсомолу первинних комсомольських 

організацій (1985). 
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 Розпорядження по райкому про прийом, звільнення та переміщення 

технічних працівників. 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку (1983,1984). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1984). 

 

Опис 33 

24 спр., 1983-1986 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1985); засідань бюро райкому (1985); 

комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу первинних 

комсомольських організацій (1986). 

 Розпорядження по райкому про прийом та звільнення технічних 

працівників (1985). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків (1983-1985). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку 

(1983-1985). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1985). 

 

Опис 34 

24 спр., 1985-1987 рр. 

 Протоколи: 30-ої районної комсомольської конференції (1986); 

пленумів райкому (1986); засідань бюро райкому (1986); комсомольських 

зборів та засідань комітетів комсомолу первинних комсомольських 

організацій (1987). 

 Розпорядження по райкому про прийом, звільнення та переміщення 

технічних працівників (1986). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку (1985,1986). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1986). 

 

Опис 35 

23 спр., 1985-1988 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1987); засідань бюро райкому (1987); 

комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу первинних 

комсомольських організацій (1988). 

 Розпорядження по райкому про прийом, звільнення та переміщення 

технічних працівників (1987). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків (1985-1987). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку 

(1986,1987). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1987). 

 

Опис 36 

9 спр., 1987-1988 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1988); засідань бюро райкому (1988). 
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 Розпорядження по райкому про прийом, звільнення та переміщення 

технічних працівників (1988). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1988). 

 

Опис 37 

17 спр., 1987-1991 рр. 

 Протоколи: 31-ої районної комсомольської конференції (1989); 

пленумів райкому (1989-1991); засідань бюро райкому (1989-1991). 

 Накази по райкому (1989-1991). 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1989-1991). 

 

 

ф.П-4305 Христинівський районний комітет ЛКСМ України, м. 

Христинівка Черкаської області 

9 оп., 934 спр., 1944-1991 рр. 

 

Опис 1 

312 спр., 1944-1983 рр. 

 Директивні вказівки вищих комсомольських органів (1959-1967). 

 Протоколи: районних комсомольських конференцій та документи до 

них; пленумів райкому; засідань бюро райкому та документи до них; зборів 

районного комсомольського активу (1949,1952-1958). 

 Статистичні звіти про склад та рух районної комсомольської 

організації, використання бланків комсомольських квитків (1944-1978). 

 Інформації, довідки райкому з питань організаційно-комсомольської, 

ідейно-виховної та культурно-масової роботи і роботи серед студентів, 

шкільної молоді та піонерів (1968-1977). 

 Характеристики на комсомольсько-молодіжні колективи (1968,1977). 

Списки секретарів первинних комсомольських організацій (1969-1978). 

 Книги обліку та видачі комсомольських квитків (1952-1981). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 Бюджети райкому (1959-1976). Фінансові звіти (1944-1976). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

  

Опис 2 

55 спр., 1944-1963 рр. 

 Протоколи комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу; 

звіти секретарів про роботу; книги обліку членів ВЛКСМ первинних 

комсомольських організацій району. 

 

Опис 3 

480 спр., 1965-1984 рр. 
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 Протоколи комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу 

первинних комсомольських організацій району. 

 

Опис 4 

18 спр., 1981-1985 рр. 

 Протоколи: 37-ої районної комсомольської конференції (1984); 

пленумів райкому (1984); засідань бюро райкому (1984); комсомольських 

зборів та засідань комітетів комсомолу первинних комсомольських 

організацій (1985). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків (1981-1984). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку 

(1983,1984). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1984). 

 

Опис 5 

15 спр., 1984-1986 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1985); засідань бюро райкому (1985); 

комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу первинних 

комсомольських організацій (1986). 

 Журнал реєстрації членів ВЛКСМ, які зняті з комсомольського обліку 

(1984,1985). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1985). 

 

Опис 6 
20 спр., 1984-1987 рр. 

 Протоколи: 38-ої районної комсомольської конференції та документи 

до нього (1986); пленумів райкому (1986); засідань бюро райкому (1986); 

комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу первинних 

комсомольських організацій (1987). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків (1984-1986). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку 

(1984-1986). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1986). 

 

Опис 7 

15 спр., 1986-1988 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1987); засідань бюро райкому (1987); 

комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу первинних 

комсомольських організацій (1988). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку (1986,1987). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1987). 

 

Опис 8 

6 спр., 1987-1988 рр. 
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 Протоколи: пленумів райкому (1988); засідань бюро райкому (1988). 

 Журнал реєстрації членів ВЛКСМ, які зняті з комсомольського обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1988). 

 

Опис 9 

13 спр., 1978-1991 рр. 

 Протоколи: 39-ої районної комсомольської конференції (1989); 

пленумів райкому (1989,1990); засідань бюро райкому (1989-1991). 

 Розпорядження секретаря райкому. 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків (1986-1991). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1989-1991). 

 

 

ф.П-4501 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Балецького, с. Лип'янка Златопільського району 

Кіровоградської області 

1 оп., 3 спр., 1935,1937 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1935,1937 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-4506 Первинна організація КП (б) України села Журавка, с. 

Журавка Златопільського району Кіровоградської області 

1 оп., 2 спр., 1937р. 

 

Опис 1 

2 спр., 1937р. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-4507 Первинна організація КП (б) України села Лип'янка, с. 

Лип'янка Златопільського району Кіровоградської області 

1 оп., 5 спр., 1931-1933,1938 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1931-1933,1938 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-4508 Первинна організація КП (б) України села Нечаєве, с. Нечаєве 

Златопільського району Кіровоградської області 
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1 оп., 1 спр., 1933р. 

 

Опис 1 

1 спр., 1933р. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 

 

ф.П-4518 Первинна організація КП (б) України села Стецівки, с. 

Стецівка Чигиринського району Шевченківського округу 

1 оп., 10 спр., 1927-1930 рр. 

 

Опис 1 

10 спр., 1927-1930 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро та комітету; 

зборів активу. 

 

 

ф.П-4519 Медведівський районний комітет КП (б) України, с. 

Медведівка Медведівського району Шевченківського округу 

2 оп., 181 спр., 1919-1930 рр. 

 

Опис 1 

109 спр., 1925-1930 рр. 

 Директивні вказівки ЦК КП(б)У, окрпарткому (1925-1928). 

 Протоколи: засідань президії агітколегії (1925,1927); секретаріату 

окрпарткому та документи до них (1926-1928); пленумів окружкому та 

документи до них (1926,1928); засідань бюро окрпарткому та документи до 

них (1925-1929); загальних зборів комуністів (1926,1928,1929); засідань 

райкому та документи до них (1926-1929); засідань бюро райкому (1926); 

районних партійних зборів та документи до них (1927,1928); нарад активів та 

документи до них (1927,1929). 

 Звіти райкому про роботу (1926-1928). 

 Документи (директивні вказівки, протоколи, плани, звіти та інші) про 

роботу відділів райкому. 

 Листування райкому з окрпарткомом про роботу судових органів 

(1927). Оперативні інформаційні зведення районного органу робітничо-

селянської міліції (1927,1928). 

 Списки комуністів районної партійної організації (1928). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому партії, райкому 

ЛКСМУ та політосвітнім працівникам (1926-1930). 

 

Опис 2 

72 спр., 1919-1930 рр. 
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 Особові справи по прийому  в члени КПРС (1919-1929). Персональні 

справи (1925-1930). 

 

 

ф.П-4520 Первинна організація КП (б) України (партійний осередок) с. 

Медведівки Шевченківського округу Київської губернії 

1 оп., 11 спр., 1926-1928 рр. 

 

Опис 1 

11 спр., 1926-1928 рр. 

 Директивні вказівки вищих партійних органів. 

 Протоколи: загальних зборів комуністів; засідань бюро осередку; 

районних партійних зборів. 

 Плани роботи осередку. 

 Довідка про обстеження осередку (є економічні та політичні дані) 

(1926). Акт про обслідування осередку (1927). Звіти про чисельний склад 

осередку. 

 Списки комуністів осередку. 

 Прикріпні талони. Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-4521 Первинна організація КП (б) України (сільський 

комуністичний осередок) с. Мельники Медведівського району 

Шевченківського округу 

1 оп., 6 спр., 1927-1928 рр. 

 

Опис 1 

6 спр., 1927-1928 рр. 

 Директивні вказівки райпарткому. 

 Протоколи: пленумів та засідань бюро окружкому; загальних районних 

партійних зборів комуністів; засідань райпарткому. 

 Плани роботи. 

 Акти обслідування роботи осередку. Звіти про чисельний склад 

осередку. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-4522 Первинна організація КП (б) України (кандидатська група) с. 

Новоселиці Медведівського району Шевченківського округу 

1 оп., 10 спр., 1926-1928 рр. 

 

Опис 1 

10 спр., 1926-1928 рр. 

 Директивні вказівки райпарткому. 
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 Протоколи: пленумів та засідань бюро окружкому; загальних районних 

партійних зборів комуністів; засідань райпарткому. 

 Плани роботи. 

 Акти обслідування роботи осередку. Звіти про чисельний склад 

осередку. 

 Списки комуністів. 

 Прикріпні талони. Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-4523 Первинна організація КП (б) України (кандидатська група) с. 

Сагунівки Медведівського району Шевченківського округу 

1 оп., 7 спр., 1926-1928 рр. 

 

Опис 1 

7 спр., 1926-1928 рр. 

 Директивні вказівки райпарткому. 

 Протоколи: пленумів та засідань бюро окружкому; загальних районних 

партійних зборів комуністів; засідань райпарткому; нарад секретарів 

осередків району. 

 Плани роботи райпарткому та осередку. 

 Акти обслідування роботи осередку. Звіти про чисельний склад 

осередку. 

 Списки комуністів осередку. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-4524 Первинна організація КП (б) України (сільський 

комуністичний осередок) с. Трушівці Медведівського району 

Шевченківського (Черкаського) округу 

1 оп., 7 спр., 1926-1930 рр. 

 

Опис 1 

7 спр., 1926-1930 рр. 

 Директивні документи райпарткому. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-4525 Первинна організація КП (б) України комуністичної фракції 

при Медведівському районному виконавчому комітеті Рад робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, с. Медведівка 

Медведівського району Шевченківського (Черкаського) округу 

1 оп., 8 спр., 1926-1929 рр. 
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Опис 1 

8 спр., 1926-1929 рр. 

 Листи окрпарткому, окрвиконкому та райпарткому. 

 Протоколи: загальних зборів комуністів; засідань фракції та документи 

до них. 

 Плани роботи. 

 Списки осіб, які перебували у партизанських загонах (1928). 

 

 

ф.П-4526 Первинна організація КП (б) України Боровицького волосного 

комуністичного осередку, с. Боровиця Медведівського району 

Шевченківського(Черкаського) округу 

1 оп., 4 спр., 1923,1928 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1923,1928 рр. 

 Директивні документи вищих партійних органів. 

 Протоколи: 6-ої повітової партійної конференції (1923); загальних 

зборів комуністів; засідань осередку. 

 Плани роботи. 

 Характеристики та анкети членів партії (1923). Списки членів РКП (б) 

(1923). 

 Квитанції про сплату членських партійних внесків (1928). 

 

 

ф.П-4527 Первинна організація КП (б) України (комуністичний 

осередок) с. Адамівки Чигиринського району Шевченківського 

(Черкаського) округу 

1 оп., 5 спр., 1925-1929 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1925-1929 рр. 

 Директивні документи вищих партійних органів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-4528 Первинна організація КП (б) України (сільський 

комуністичний осередок) с. Вітове Чигиринського району 

Шевченківського (Черкаського) округу 

1 оп., 3 спр., 1928-1929 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1928-1929 рр. 

 Постанови колегії ЦК КП(б)У, 13-ої окрпартконференції, бюро 

окружкому. 
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 Першочергові завдання партійних осередків району. 

 

 

ф.П-4529 Первинна організація КП (б) України (сільський 

комуністичний осередок) с. Рацеве Чигиринського району Черкаського 

округу 

1 оп., 12 спр., 1925-1928 рр. 

 

Опис 1 

12 спр., 1925-1928 рр. 

 Директивні документи вищих партійних органів. 

 Протоколи зборів. 

 Плани роботи. 

 Статистичні звіти про чисельний склад осередку. 

 Заяви та анкети комуністів. 

 

 

ф.П-4530 Первинна організація КП (б) України (комуністичний 

осередок) с. Тарасівки Черкаського повіту Київської губернії 

1 оп., 10 спр., 1922-1926 рр. 

 

Опис 1 

10 спр., 1922-1926 рр. 

 Директивні документи вищих партійних органів. 

 Протоколи: конференції; засідань осередків району. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-4531 Первинна організація КП (б) України (сільський 

комуністичний осередок) с. Яничі Чигиринського району 

Шевченківського (Черкаського) округу 

1 оп., 8 спр., 1925-1929 рр. 

 

Опис 1 

8 спр., 1925-1929 рр. 

 Листи райкому партії. 

 Протоколи: 10-ої окружної партконференції; зборів осередку; пленумів 

окружного парткомітету. 

 

 

ф.П-4532 Первинна організація КП (б) України (комуністичний 

осередок) с. Гущівки Чигиринського району Шевченківського 

(Черкаського) округу 

1 оп., 4 спр., 1926-1928 рр. 
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Опис 1 

4 спр., 1926-1928 рр. 

 Директивні документи райпарткому. 

 Протоколи: засідань райпарткому; районних зборів. 

 

 

ф.П-4533 Первинна організація КП (б) України (комуністичний 

осередок) с. Чигирин Чигиринського району Шевченківського 

(Черкаського) округу 

1 оп., 20 спр., 1925-1928 рр. 

 

Опис 1 

20 спр., 1925-1928 рр. 

 Директивні документи вищих партійних органів. 

 Протоколи: засідань райпарткому; наради секретарів партосередків 

району. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-4534 Первинна організація КП (б) України комуністичної фракції 

при Чигиринському районному виконавчому комітеті Рад робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, с. Чигирин Чигиринського 

району Шевченківського (Черкаського) округу 

1 оп., 5 спр., 1924-1928 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1924-1928 рр.  

 Директивні документи вищих партійних органів. 

 Протоколи: засідань бюро райпарткому; засідань фракції; зборів. 

 

 

ф.П-4542 Первинна організація Комуністичної партії України 

виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів, м. 

Черкаси Черкаської області 

1 оп., 50 спр., 1954-1989 рр. 

 

Опис 1 

50 спр., 1954-1989 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-4544 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаської обласної планової комісії, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 29 спр., 1954-1982 рр. 
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Опис 1 

29 спр., 1954-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-4545 Первинна організація Комуністичної партії України 

Управління сільського господарства виконавчого комітету Черкаської 

обласної Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 32 спр., 1954-1985 рр. 

 

Опис 1 

32 спр., 1854-1985 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 

 

ф.П-4547 Первинна організація Комуністичної партії України 

Фінансового відділу виконавчого комітету Черкаської обласної Ради 

народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 29 спр., 1954-1960,1967-1982 рр. 

 

Опис 1 

29 спр., 1954-1960,1967-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-4551 Первинна організація Комуністичної партії України Відділу 

охорони здоров'я виконавчого комітету Черкаської обласної Ради 

народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 30 спр., 1954-1982 рр. 

 

Опис 1 

30 спр., 1954-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-4552 Первинна організація Комуністичної партії України Відділу 

комунального господарства виконавчого комітету Черкаської обласної 

Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 37 спр., 1954-1982 рр. 
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Опис 1 

37 спр., 1954-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-4558 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського обласного управління хлібопродуктів, м. Черкаси 

Черкаської області 

1 оп., 33 спр., 1954-1982 рр. 

 

Опис 1 

33 спр., 1954-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-4564 Первинна організація Комуністичної партії України 

Управління юстиції виконавчого комітету Черкаської обласної Ради 

народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 39 спр., 1954-1991 рр. 

 

Опис 1 

39 спр., 1954-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-4565 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаської обласної Спілки художників, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 29 спр., 1954-1982 рр. 

 

Опис 1 

29 спр., 1954-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-4566 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Мар'янівка 

Чорнобаївського району Черкаської області 

1 оп., 4 спр., 1955-1958 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1955-1958 рр. 
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 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-4589 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Симиренка, с. Мліїв 

Городищенського району Черкаської області 

1 оп., 50 спр., 1955-1988 рр. 

 

Опис 1 

50 спр., 1955-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 

 

ф.П-4590 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Калініна, с. Орловець 

Городищенського району Черкаської області 

1 оп., 39 спр., 1955-1982 рр. 

 

Опис 1 

39 спр., 1955-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-4591 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Мічуріна, с. Орловець 

Городищенського району Черкаської області 

1 оп., 31 спр., 1955-1982 рр. 

 

Опис 1 

31 спр., 1955-1982 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-4592 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Радянська Україна", с. 

В'язівок Городищенського району Черкаської області 

1 оп., 50 спр., 1954-1991 рр. 

 

Опис 1 

50 спр., 1954-1991 рр. 
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 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-4593 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Родіна", с. В'язівок 

Городищенського району Черкаської області 

1 оп., 52 спр., 1947,1954-1991 рр. 

 

Опис 1 

52 спр., 1947,1954-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-4594 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Дружба", с. Мліїв 

Городищенського району Черкаської області 

1 оп., 7 спр., 1955-1961 рр. 

 

Опис 1 

7 спр., 1955-1961 рр. 

 Директивні документи райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-4619 Черкаський обласний комітет Комуністичної партії України, м. 

Черкаси Черкаської області 

53 оп., 13011 спр., 1936-1991 рр. 

 

Опис 1 

1729 спр., 1954-1967 рр. 

 Протоколи: обласних партконференцій та документи до них; пленумів 

обкому та документи до них; засідань бюро обкому та документи до них; 

засідань секретаріату обкому та документи до них; зборів партійного активу 

обласної парторганізації. 

 Розпорядження секретаря обкому про прийом та звільнення технічних 

працівників. Розпорядження обкому по автобазі (1954-1956). 

 Статистичні звіти про склад та рух обласної партійної організації, 

склад та змінюваність кадрів. 

 Документи (постанови, плани, звіти, відомості та інші) про роботу 

відділів обкому. 
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 Витяги з рішень вищих партійних органів та протоколів бюро обкому 

по персональних та апеляційних справах комуністів. 

 Списки погашених партійних документів на членів та кандидатів в 

члени КПРС. Відомості про комуністів, які перебували в Польській Західній 

Україні та Західній Білорусії (1956). 

 Списки та нагородні листи: жінок, нагороджених урядовими 

нагородами (1960); на представлених до нагородження працівників різних 

галузей по області (1966). 

 Книги обліку видачі партійних квитків (1954,1955). 

 Партійні бюджети обкому. Фінансові звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам апарату обкому. Особові 

рахунки по зарплаті працівників обкому. 

 

Опис 2 

173 спр., 1968-1971 рр.  

 Протоколи: 9-ої обласної партконференції та документи до нього 

(1968); пленумів обкому та документи до них (1968); засідань бюро обкому 

та документи до них; засідань секретаріату обкому та документи до них 

(1968,1969); зборів партійного активу обласної парторганізації (1968). 

 Статистичні звіти про склад та рух обласної партійної організації, 

склад та змінюваність кадрів (1968). 

 Документи (постанови, плани, звіти, відомості та інші) про роботу 

відділів обкому (1968,1969). 

 Витяги з рішень вищих партійних органів та протоколів бюро обкому 

по персональних та апеляційних справах комуністів (1968). 

 Списки погашених партійних документів на членів та кандидатів в 

члени КПРС (1968).  

 Нагородні листи на представлених до нагородження активних 

учасників військових подій (1968). 

 Партійний бюджет обкому (1968). Річний фінансовий звіт (1968). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам апарату обкому (1968). 

Особові рахунки по зарплаті працівників обкому (1968). 

 

Опис 3 

211 спр., 1965-1970 рр. 

 Протоколи: пленумів обкому та документи до них (1969); засідань 

бюро обкому та документи до них (1968-1970); засідань секретаріату обкому 

та документи до них (1968-1970); зборів партійного активу обласної 

парторганізації та документи до них (1969). 

 Статистичні звіти про склад та рух обласної партійної організації, 

склад та змінюваність кадрів (1969). 

 Документи (постанови, плани, звіти, відомості та інші) про роботу 

відділів обкому. 

 Витяги з рішень вищих партійних органів та протоколів бюро обкому 

по персональних та апеляційних справах комуністів (1969). 
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 Списки погашених партійних документів на членів та кандидатів в 

члени КПРС (1969).  

 Партійний бюджет обкому (1969). Річний фінансовий звіт (1969). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам апарату обкому та картки 

особових рахунків (1969).  

 

Опис 5 

410 спр., 1945-1965 рр. 

 Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 6 

192 спр., 1952-1965 рр. 

 Особові справи партійних працівників та голів колгоспів, звільнених 

від номенклатурних посад обкому. 

 

Опис 7 

3173 спр., 1954-1969 рр. 

 Персональні справи комуністів партійної комісії обкому. 

 

Опис 8 

292 спр., 1943-1991 рр. 

 Документи (протоколи, звіти, списки та інші) про підпільний та 

партизанський рух в період Другої світової війни на території Черкащини. 

 

Опис 9 

199 спр., 1969-1971 рр. 

 Протоколи: пленумів обкому та документи до них (1970); засідань 

бюро обкому та документи до них; засідань секретаріату обкому та 

документи до них; зборів партійного активу обласної парторганізації та 

документи до них. 

 Статистичні звіти про склад та рух обласної партійної організації, 

склад та змінюваність кадрів (1970). 

 Документи (постанови, плани, звіти, відомості та інші) про роботу 

відділів обкому. 

 Витяги з рішень вищих партійних органів та протоколів бюро обкому 

по персональних та апеляційних справах комуністів (1970). 

 Списки погашених партійних документів на членів та кандидатів в 

члени КПРС (1970).  

 Партійний бюджет обкому (1970). Річний фінансовий звіт (1970). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам апарату обкому та картки 

особових рахунків (1970).  

 

Опис 9а 

120 спр., 1954-1990 рр. 
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 Проектно-кошторисна (технічна) документація по будівництву 

будівель партійних органів. 

 

Опис 10 

163 спр., 1970-1971 рр. 

 Персональні справи комуністів партійної комісії обкому. 

 

Опис 11 

279 спр., 1970-1972 рр. 

 Протоколи: 10-ої обласної партконференції та документи до нього 

(1971); пленумів обкому та документи до них (1971); засідань бюро обкому 

та документи до них; засідань секретаріату обкому та документи до них; 

зборів партійного активу обласної парторганізації та документи до них. 

 Статистичні звіти про склад та рух обласної партійної організації, 

склад та змінюваність кадрів (1971). 

 Документи (постанови, плани, звіти, відомості та інші) про роботу 

відділів обкому (1970,1971). 

 Списки погашених партійних документів на членів та кандидатів в 

члени КПРС (1971).  

 Партійний бюджет обкому (1971). Річний фінансовий звіт (1971). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам апарату обкому та картки 

особових рахунків. 

 

Опис 12 

254 спр., 1971-1974 рр. 

 Протоколи: пленумів обкому та документи до них (1972); засідань 

бюро обкому та документи до них; засідань секретаріату обкому та 

документи до них (1971,1972); зборів партійного активу обласної 

парторганізації та документи до них (1972). 

 Статистичні звіти про склад та рух обласної партійної організації, 

склад та змінюваність кадрів (1972). 

 Документи (постанови, плани, звіти, відомості та інші) про роботу 

відділів обкому (1971,1972). 

 Витяги з протоколів бюро обкому по персональних та апеляційних 

справах комуністів (1972). 

 Списки погашених партійних документів на членів та кандидатів в 

члени КПРС (1972).  

 Партійний бюджет обкому (1972). Річний фінансовий звіт (1972). 

 Картки особових рахунків працівників обкому (1972).  

 

Опис 13 

98 спр., 1972р. 

 Персональні справи комуністів партійної комісії обкому. 
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Опис 14 

221 спр., 1969-1975 рр. 

 Протоколи: пленумів обкому (1973); засідань бюро обкому та 

документи до них (1972-1975); засідань секретаріату обкому та документи до 

них (1972-1974); зборів партійного активу обласної парторганізації  (1973). 

 Статистичні звіти про склад та рух обласної партійної організації, 

склад та змінюваність кадрів (1973). 

 Документи (постанови, плани, звіти, відомості та інші) про роботу 

відділів обкому. 

 Витяги з протоколів бюро обкому по персональних та апеляційних 

справах комуністів (1973). 

 Списки погашених партійних документів на членів та кандидатів в 

члени КПРС (1973).  

 Партійний бюджет обкому (1973). Річний фінансовий звіт (1973). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам апарату обкому та картки 

особових рахунків (1973). 

 

Опис 15 

118 спр., 1973р. 

 Персональні справи комуністів партійної комісії обкому. 

 

Опис 16 

207 спр., 1973-1976 рр. 

 Протоколи: 11-ої обласної партконференції та документи до нього 

(1974); пленумів обкому (1974); засідань бюро обкому та документи до них; 

засідань секретаріату обкому та документи до них; зборів партійного та 

партійно-господарського активів обласної парторганізації та документи до 

них (1974). 

 Статистичні звіти про склад та рух обласної партійної організації, 

склад та змінюваність кадрів (1974). 

 Документи (постанови, плани, звіти, відомості та інші) про роботу 

відділів обкому (1974). 

 Витяги з протоколів бюро обкому по персональних та апеляційних 

справах комуністів (1974). 

 Списки погашених партійних документів на членів та кандидатів в 

члени КПРС (1974).  

 Партійний бюджет обкому (1974). Річний фінансовий звіт (1974). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам апарату обкому та картки 

особових рахунків (1974). 

 

Опис 17 

254 спр., 1974-1977 рр. 

 Протоколи: пленумів обкому та документи до них (1975); засідань 

бюро обкому та документи до них; засідань секретаріату обкому та 
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документи до них (1974,1975); зборів партійного та партійно-господарського 

активів обласної парторганізації та документи до них (1975). 

 Статистичні звіти про склад та рух обласної партійної організації, 

склад та змінюваність кадрів (1975). 

 Документи (постанови, плани, звіти, відомості та інші) про роботу 

відділів обкому. 

 Партійний бюджет обкому (1975). Річний фінансовий звіт (1975). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам апарату обкому та картки 

особових рахунків (1975). 

 

Опис 18 

138 спр., 1974-1975 рр. 

 Персональні справи комуністів партійної комісії обкому. 

 

Опис 19 

346 спр., 1975-1978 рр. 

 Протоколи: 12-ої обласної партконференції та документи до нього 

(1976); пленумів обкому та документи до них (1976); засідань бюро обкому 

та документи до них; засідань секретаріату обкому та документи до них; 

зборів партійного та партійно-господарського активів обласної 

парторганізації та документи до них (1976). 

 Статистичні звіти про склад та рух обласної партійної організації, 

склад та змінюваність кадрів (1976). 

 Документи (постанови, плани, звіти, відомості та інші) про роботу 

відділів обкому. 

 Витяги з постанов вищих партійних органів по персональних справах 

комуністів (1976). 

 Списки секретарів первинних партійних організацій (1976). 

 Списки погашених партійних документів на членів та кандидатів в 

члени КПРС (1976).  

 Партійний бюджет обкому (1976). Річний фінансовий звіт (1976). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам апарату обкому та картки 

особових рахунків (1976). 

 

Опис 20 

28 спр., 1954-1975 рр. 

 Витяги з постанов вищих партійних органів по персональних справах 

комуністів (1971-1975). 

 Книги обліку партійних квитків та кандидатських карток (1954-1973). 

 Книги особових рахунків райкомів, міськкомів з обліку партійних 

квитків та кандидатських карток (1954-1973). 

 

Опис 21 

140 спр., 1976-1977 рр. 

 Персональні справи комуністів партійної комісії обкому. 
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Опис 22 
319 спр., 1976-1978 рр. 

 Протоколи: пленумів обкому та документи до них (1977); засідань 

бюро обкому та документи до них (1977,1978); засідань секретаріату обкому 

та документи до них (1976,1977); зборів обласного і міського партійного 

активів та документи до них (1977). 

 Статистичні звіти про склад та рух обласної, міських та районних 

партійних організацій, склад та змінюваність кадрів (1977). 

 Документи (постанови, плани, звіти, відомості та інші) про роботу 

відділів обкому. 

 Витяги з постанови вищих партійних органів по персональних справах 

комуністів (1977). 

 Списки секретарів первинних парторганізацій (1977). 

 Списки погашених партійних документів на членів та кандидатів в 

члени КПРС (1977).  

 Партійний бюджет обкому (1977). Річний фінансовий звіт обкому 

(1977). Фінансові звіти міськкомів та райкомів партії (1977). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам апарату обкому та картки 

особових рахунків (1977). 

 

Опис 23 

26 спр., 1955-1981 рр. 

 Документи (накази, витяги з наказів, плани, звіти) Черкаського 

консультативного пункту ЗВПШ при ЦК КПУ. 

 

Опис 24 

240 спр., 1977-1979 рр. 

 Протоколи: 13-ої обласної партконференції та документи до нього 

(1978); пленумів обкому та документи до них (1978); засідань бюро обкому 

та документи до них (1978,1979); засідань секретаріату обкому та документи 

до них (1978); зборів партійно-господарського активу обласної 

парторганізації та документи до них (1978); зборів активу обласної і міської 

парторганізації та документи до них (1978). 

 Статистичні звіти про склад та рух обласної, міських та районних 

партійних організацій, склад та змінюваність кадрів (1978). 

 Документи (постанови, плани, звіти, відомості та інші) про роботу 

відділів обкому. 

 Постанови вищих партійних органів по персональних справах 

комуністів (1978). 

 Списки секретарів первинних партійних організацій (1978). 

 Списки погашених партійних документів на членів та кандидатів в 

члени КПРС (1978).  

 Партійний бюджет обкому (1978). Річний фінансовий звіт обкому 

(1978). Фінансові звіти міськкомів та райкомів партії (1978). 
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 Відомості на виплату зарплати працівникам апарату обкому та картки 

особових рахунків (1978). 

 

Опис 25 

61 спр., 1966-1977 рр. 

 Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 26 

290 спр., 1978-1980 рр. 

 Протоколи: пленумів обкому та документи до них (1979); засідань 

бюро обкому та документи до них (1979,1980); засідань секретаріату обкому 

та документи до них (1979); зборів партійного та партійно-господарського 

активів обласної парторганізації та документи до них (1979). 

 Статистичні звіти про склад та рух обласної, міських та районних 

партійних організацій, склад та змінюваність кадрів (1979). 

 Документи (постанови, плани, звіти, відомості та інші) про роботу 

відділів обкому. 

 Інформації міськкомів, райкомів партії, обласних організацій та 

установ, міськрайвиконкомів про хід виконання постанов обкому партії та 

облвиконкому. 

 Витяги з постанов та рішень вищих партійних органів по персональних 

справах комуністів (1979). 

 Списки секретарів первинних парторганізацій (1979). 

 Списки погашених партійних документів на членів та кандидатів в 

члени КПРС (1979).  

 Партійний бюджет обкому (1979). Річний фінансовий звіт обкому 

(1979). Фінансові звіти міськкомів та райкомів партії (1979). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам апарату обкому та картки 

особових рахунків (1979). 

 

Опис 27 

298 спр., 1979-1981 рр. 

 Протоколи: 14-ої обласної партконференції та документи до нього 

(1980); пленумів обкому та документи до них (1980); засідань бюро обкому 

та документи до них (1980,1981); засідань секретаріату обкому та документи 

до них (1980,1981); зборів активу обласної парторганізації та документи до 

них (1980); зборів активу обласної і міської парторганізацій та документи до 

них (1980). 

 Статистичні звіти про склад та рух обласної, міських та районних 

партійних організацій, склад та змінюваність кадрів (1979). 

 Документи (постанови, плани, звіти, відомості та інші) про роботу 

відділів обкому. 

 Інформації міськкомів, райкомів партії, обласних організацій та 

установ, міськрайвиконкомів про хід виконання постанов обкому партії та 

облвиконкому (1980). 
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 Витяги з рішень та постанов вищих партійних органів по персональних 

справах комуністів (1979). 

 Списки секретарів первинних партійних організацій (1979). 

 Списки погашених партійних документів на членів та кандидатів в 

члени КПРС (1979).  

 Партійний бюджет обкому (1979). Річний фінансовий звіт обкому 

(1979). Фінансові звіти міськкомів та райкомів партії (1979). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам апарату обкому та картки 

особових рахунків (1979). 

 

Опис 28 

227 спр., 1978-1981 рр. 

 Персональні справи комуністів партійної комісії обкому. 

 

Опис 29 

274 спр., 1979-1982 рр. 

 Протоколи: пленумів обкому та документи до них (1981); засідань 

бюро обкому та документи до них (1981,1982); засідань секретаріату обкому 

та документи до них (1981); зборів партійно-господарського активу обласної 

парторганізації та документи до них (1981); зборів активу обласної і міської 

парторганізацій та документи до них (1981). 

 Статистичні звіти про склад та рух обласної, міських та районних 

партійних організацій, склад та змінюваність кадрів (1980). 

 Документи (постанови, плани, звіти, відомості та інші) про роботу 

відділів обкому. 

 Інформації міськкомів, райкомів партії, обласних організацій та 

установ, міськрайвиконкомів про хід виконання постанов обкому партії та 

облвиконкому. 

 Витяги з постанов та рішень вищих партійних органів по персональних 

справах комуністів (1980). 

 Списки секретарів первинних парторганізацій (1980). 

 Списки погашених партійних документів на членів та кандидатів в 

члени КПРС (1980).  

 Партійний бюджет обкому (1980). Річний фінансовий звіт обкому 

(1980). Фінансові звіти міськкомів та райкомів партії (1980). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам апарату обкому та картки 

особових рахунків (1980). 

 

Опис 30 

34 спр., 1951-1981 рр. 

 Особові справи партійних працівників. 

 

Опис 31 

9 спр., 1954-1982 рр. 

 Особові справи партійних працівників. 
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Опис 32 

214 спр., 1981-1982 рр. 

 Протоколи: пленумів обкому та документи до них (1982); засідань 

бюро обкому та документи до них (1982); засідань секретаріату обкому та 

документи до них. 

 Статистичні звіти про склад та рух обласної, міських та районних 

партійних організацій, склад та змінюваність кадрів (1982). 

 Документи (постанови, плани, звіти, відомості та інші) про роботу 

відділів обкому. 

 Інформації міськкомів, райкомів партії, обласних організацій та 

установ, міськрайвиконкомів про хід виконання постанов обкому партії та 

облвиконкому (1982). 

 Витяги з постанов та рішень вищих партійних органів по персональних 

справах комуністів (1982). 

 Списки секретарів первинних парторганізацій (1982). 

 Списки погашених партійних документів на членів та кандидатів в 

члени КПРС (1982).  

 Партійний бюджет обкому (1982). Річний фінансовий звіт обкому 

(1982). Фінансові звіти міськкомів та райкомів партії (1982). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам апарату обкому та картки 

особових рахунків (1982). 

 

Опис 33 

125 спр., 1981-1983 рр. 

 Персональні справи комуністів партійної комісії обкому. 

 

Опис 34 

192 спр., 1980-1983 рр. 

 Протоколи: пленумів обкому (1983); засідань бюро обкому та 

документи до них (1983); засідань секретаріату обкому та документи до них 

(1983); зборів партійно-господарського активу області (1983). 

 Статистичні звіти про склад та рух обласної, міських та районних 

партійних організацій, склад та змінюваність кадрів (1983). 

 Документи (постанови, плани, звіти, відомості та інші) про роботу 

відділів обкому. 

 Інформації міськкомів, райкомів партії, обласних організацій та 

установ, міськрайвиконкомів про хід виконання постанов обкому партії та 

облвиконкому. 

 Витяги з постанов та рішень вищих партійних органів по персональних 

справах комуністів (1983). 

 Списки секретарів первинних парторганізацій (1983). 

 Списки погашених партійних документів на членів та кандидатів в 

члени КПРС (1983).  

 Партійний бюджет обкому (1983). Річний фінансовий звіт обкому 

(1983). Фінансові звіти міськкомів та райкомів партії (1983). 
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 Відомості на виплату зарплати працівникам апарату обкому та картки 

особових рахунків (1983). 

 

Опис 35 

13 спр., 1948-1983 рр. 

 Особові справи партійних працівників. 

 

Опис 36 

7 спр., 1963-1984 рр. 

 Особові справи партійних працівників. 

 

Опис 37 

199спр., 1981-1985 рр. 

 Протоколи: 15-ої обласної партконференції та документи до нього 

(1984); пленумів обкому та документи до них (1984); засідань бюро обкому 

та документи до них (1984); засідань секретаріату обкому та документи до 

них (1984); зборів партійно-господарського активу області (1984). 

 Статистичні звіти про склад та рух обласної, міських та районних 

партійних організацій, склад та змінюваність кадрів (1984). 

 Документи (постанови, плани, звіти, відомості та інші) про роботу 

відділів обкому. 

 Інформації міськкомів, райкомів партії, обласних організацій та 

установ, міськрайвиконкомів про хід виконання постанов обкому партії. 

 Витяги з рішень та постанов вищих партійних органів по персональних 

справах комуністів (1984). 

 Списки секретарів первинних партійних організацій (1984). 

 Списки погашених партійних документів на членів та кандидатів в 

члени КПРС (1984).  

 Партійний бюджет обкому (1984). Річний фінансовий звіт обкому 

(1984). Фінансові звіти міськкомів та райкомів партії (1984). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам апарату обкому та картки 

особових рахунків (1984). 

 

Опис 38 

52 спр., 1983-1984 рр. 

 Персональні справи комуністів партійної комісії обкому. 

 

Опис 39 

217 спр., 1985-1986 рр. 

 Протоколи: 16-ої обласної партконференції та документи до нього 

(1985); пленумів обкому та документи до них (1985); засідань бюро обкому 

та документи до них (1985); засідань секретаріату обкому та документи до 

них (1985); зборів партійно-господарського активу області та документи до 

них (1985). 
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 Статистичні звіти про склад та рух обласної, міських та районних 

партійних організацій, склад та змінюваність кадрів (1985). 

 Документи (постанови, плани, звіти, відомості та інші) про роботу 

відділів обкому. 

 Інформації міськкомів, райкомів партії, обласних організацій та 

установ, міськрайвиконкомів про хід виконання постанов обкому партії 

(1985). 

 Витяги з рішень та постанов вищих партійних органів по персональних 

справах комуністів (1985). 

 Списки секретарів первинних партійних організацій (1985). 

 Списки погашених партійних документів на членів та кандидатів в 

члени КПРС (1985).  

 Партійний бюджет обкому (1985). Річний фінансовий звіт обкому 

(1985). Фінансові звіти міськкомів та райкомів партії (1985). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам апарату обкому та картки 

особових рахунків (1985). 

 

Опис 40 

48 спр., 1978-1985 рр. 

 Особові справи працівників комісії партійного контролю при обкомі. 

 

Опис 41 

9 спр., 1959-1985 рр. 

 Особові справи партійних працівників. 

 

Опис 42 

172 спр., 1980-1986 рр. 

 Протоколи: пленумів обкому та документи до них (1986); засідань 

бюро обкому та документи до них (1986); засідань секретаріату обкому та 

документи до них (1986); зборів партійно-господарського активу області та 

документи до них (1986). 

 Статистичні звіти про склад та рух обласної, міських та районних 

партійних організацій, склад та змінюваність кадрів (1986). 

 Документи (постанови, плани, звіти, відомості та інші) про роботу 

відділів обкому. 

 Інформації міськкомів, райкомів партії, обласних організацій та 

установ, міськрайвиконкомів про хід виконання постанов обкому партії. 

 Витяги з рішень та постанов вищих партійних органів по персональних 

справах комуністів (1986). 

 Списки секретарів первинних партійних організацій (1986). 

 Списки погашених партійних документів на членів та кандидатів в 

члени КПРС (1986).  

 Партійний бюджет обкому (1986). Річний фінансовий звіт обкому 

(1986). Фінансові звіти міськкомів та райкомів партії (1986). 
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 Відомості на виплату зарплати працівникам апарату обкому та картки 

особових рахунків (1986). 

 

Опис 43 

52 спр., 1976-1986 рр. 

 Особові справи працівників комісії партійного контролю при обкомі. 

 

Опис 44 

151 спр., 1974-1988 рр. 

 Протоколи: пленумів обкому та документи до них (1987); засідань 

бюро обкому та документи до них (1987); засідань секретаріату обкому та 

документи до них (1987); зборів партійно-господарського активу області та 

документи до них (1987). 

 Статистичні звіти про склад та рух обласної, міських та районних 

партійних організацій, склад та змінюваність кадрів (1986). 

 Документи (постанови, плани, звіти, відомості та інші) про роботу 

відділів обкому (1987,1988). 

 Інформації міськкомів, райкомів партії, обласних організацій та 

установ, міськрайвиконкомів про хід виконання постанов обкому партії. 

 Витяги з рішень та постанов вищих партійних органів по персональних 

справах комуністів (1987). 

 Списки секретарів первинних партійних організацій (1987). 

 Списки погашених партійних документів на членів та кандидатів в 

члени КПРС (1987).  

 Партійний бюджет обкому (1987). Річний фінансовий звіт обкому 

(1987). Фінансові звіти міськкомів та райкомів партії (1987). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам апарату обкому та картки 

особових рахунків (1987). 

 

 

Опис 45 

152 спр., 1982-1989 рр. 

 Протоколи: 17-ої обласної партконференції та документи до нього 

(1988); пленумів обкому та документи до них (1988); засідань бюро обкому 

та документи до них (1988); засідань секретаріату обкому та документи до 

них (1988); зборів партійно-господарського активу області та документи до 

нього (1988). 

 Статистичні звіти про склад та рух обласної, міських та районних 

партійних організацій, склад та змінюваність кадрів (1988). 

 Документи (постанови, плани, звіти, відомості та інші) про роботу 

відділів обкому (1987-1989). 

 Записки, довідки, інформації відділів, підприємств та організацій про 

виконання постанов бюро і секретаріату обкому. 

 Витяги з рішень та постанов вищих партійних органів по персональних 

справах комуністів (1988). 
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 Списки секретарів первинних партійних організацій (1988). 

 Списки погашених партійних документів на членів та кандидатів в 

члени КПРС (1988).  

 Партійний бюджет обкому (1988). Річний фінансовий звіт обкому 

(1988). Фінансові звіти міськкомів та райкомів партії (1988). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам апарату обкому та картки 

особових рахунків (1988). 

 

Опис 46 

44 спр., 1953-1988 рр. 

 Особові справи партійних працівників. 

 

Опис 47 

73 спр., 1956-1989 рр. 

 Особові справи працівників комісії партійного контролю при обкомі. 

 

Опис 48 

252 спр., 1936-1989 рр. 

 Персональні справи реабілітованих. 

 

Опис 49 

80 спр., 1936-1990 рр. 

 Справи про партійну реабілітацію членів КПРС. 

 Документи (витяги з постанов, анкети, довідки та інші): про 

репресованих, які реабілітовані в партійному відношенні іншими партійними 

органами; на репресованих, мотиви виключення яких із членів ВКП(б) не 

співпадають із звинуваченнями, які пред'явлені при арештах. 

 Списки членів, кандидатів в члени ВКП(б), які виключені з партії чи 

вибули в період чистки при обміні партійних документів, як вороги народу 

чи заарештовані органами НКВС в 1930-1940 роках, які виявлені в інших 

партійних архівах. 

 

Опис 50 

31 спр., 1947-1990 рр. 

 Персональні справи членів КПРС, які прийняті від комісії партійного 

контролю при обкомі. 

 

Опис 51 

333 спр., 1973-1991 рр. 

 Протоколи: 18-ої обласної партконференції та документи до нього 

(1990); пленумів обкому та документи до них (1989-1991); засідань бюро 

обкому та документи до них (1989-1991); засідань секретаріату обкому та 

документи до них (1989-1991); зборів активу обласної парторганізації та 

документи до них (1989); зборів партійно-господарського активу області та 

документи до них (1989). 
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 Статистичні звіти про склад та рух обласної, міських та районних 

партійних організацій, склад та змінюваність кадрів (1989-1991). 

 Документи (постанови, плани, звіти, відомості та інші) про роботу 

відділів обкому (1989-1991). 

 Записки, довідки, інформації відділів, підприємств та організацій про 

виконання постанов бюро і секретаріату обкому (1977-1991). 

 Списки секретарів первинних партійних організацій (1989,1990). 

 Списки погашених партійних документів на членів та кандидатів в 

члени КПРС (1989-1991).  

 Книги обліку партійних квитків та кандидатських карток. 

 Партійні бюджети обкому (1989-1991). Річні фінансові звіти обкому 

(1989-1991). Фінансові звіти міськкомів та райкомів партії (1989,1990). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам апарату обкому та 

міськкому і картки особових рахунків (1989-1991). 

 

Опис 52 

49 спр., 1973-1991 рр. 

 Довідки обкому про кількість, характер питань, розглянутих 

пленумами, секретаріатом, бюро обкому та прийнятих рішеннях, дані про 

стан контролю та виконання постанов і інших документів (1981-1991). 

Доповідні записки обкому, міськкомів та райкомів партії про хід виконання 

постанов пленумів, секретаріату, бюро обкому (1985-1991). 

 Таблиці основних показників динаміки випуску оборонної продукції 

підприємствами області (1986-1990). Основні та окремі показники роботи 

виробничих об'єднань і підприємств, довідки про будівництво об'єктів 

оборонного та мобілізаційного значення (1988-1991). 

 Доповідні записки правоохоронних органів про стан боротьби зі 

злочинністю, зміцнення громадського порядку, дотримання житлового 

законодавства та законності при призначенні судами міри покарання (1989-

1991). 

 Документи (доповідні записки, довідки, листування та інші) про: 

безгосподарність, порушення законодавства, зловживання посадових осіб на 

підприємствах області та в колгоспах районів (1987-1991); чисельність 

працівників апарату партійних органів та підвідомчих їм установ і 

господарств (1988-1990); розукрупнення районів, колгоспів у ряді районів 

(1988-1991); українізацію населення, відродження національної культури та 

пам'ятних місць Черкащини (1988-1991); увіковічення пам'яті жертв 

фашизму, признання партизаном Другої світової війни (1988-1991); хід 

виконання невідкладних заходів з ліквідації наслідків катастрофи на 

Чорнобильській АЕС (1990,1991); діяльність обласних: товариства борців 

антифашистського опору та відділу фонду миру. підготовку видання Книги 

Пам'яті (1990,1991). 

 

Опис 53 

23 спр., 1954-1991 рр. 
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 Особові справи звільнених технічних працівників та обслуговуючого 

персоналу. 

 

 

ф.П-4620 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Перше травня", с. Сегединці 

Городищенського району Черкаської області 

1 оп., 2 спр., 1955,1959 рр. 

 

Опис 1 

2 спр., 1955,1959 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-4666 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Ворошилова, м. 

Звенигородка Черкаської області 

1 оп., 3 спр., 1954-1956 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1954-1956 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-4667 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Перемога", м. Звенигородка 

Черкаської області 

1 оп., 4 спр., 1955-1958 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1955-1958 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-4674 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Суворова, смт. Драбів 

Драбівського району Черкаської області 

1 оп., 41 спр., 1956-1988 рр. 

 

Опис 1 

41 спр., 1956-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 Плани роботи. 
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 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-4675 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Драбів 

Драбівського району Черкаської області 

1 оп., 3 спр., 1956-1958 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1956-1958 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-4676 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Зоря комунізму", с. Вершина-

Згарська Драбівського району Черкаської області 

1 оп., 30 спр., 1955-1982 рр. 

 

Опис 1 

30 спр., 1955-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-4677 Колекція фотодокументів партійного архіву Черкаського 

обласного комітету Комуністичної партії України 

3 оп., 703 спр., 1954-1992 рр. 

 

Опис 7 

371 спр., 1954-1992 рр. 

 Фотографії делегатів з'їздів КПРС та КПУ, ВЛКСМ, ЛКСМУ, ветеранів 

партії, передовиків виробництва, слухачів курсів наочної агітації, Героїв 

Радянського Союзу та ветеранів Другої світової війни, Героїв Соціалістичної 

Праці, нагороджених орденами і медалями, будівництва газопроводу 

"Дружба". 

 

Опис 35 

24 спр., 1959-1977 рр. 

 Документи та фотографії про культурні зв'язки із зарубіжними 

країнами. 
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Опис 36 

308 спр., 1956-1987 рр. 

 Фотоальбоми, естафети-рапорти первинних комсомольських 

організацій, окремі знімки з історії Черкаської обласної комсомольської 

організації. 

 

 

ф.П-4678 Первинна організація КП (б) України (комуністичний 

осередок) с. Набутів Канівського повіту Київської губернії 

1 оп., 1 спр., 1921р. 

 

Опис 1 

1 спр., 1921р. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-4679 Первинна організація Комуністичної партії України 

Управління Комітету державної безпеки при Раді Міністрів УРСР в 

Черкаській області, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 37 спр., 1954-1988 рр. 

 

Опис 1 

37 спр., 1954-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 

 

ф.П-4696 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) "40-річчя Жовтня", с. Глиняна 

Балка Шполянського району Черкаської області 

1 оп., 4 спр., 1955-1958 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1955-1958 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-4698 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Будьонного, с. Матусів Шполянського району 

Київської області 

1 оп., 4 спр., 1947-1950 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1947-1950 рр. 
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 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-4700 Первинна організація Комуністичної партії України 

Цвітківського відділення радгоспу Матусівського цукрового комбінату, 

с. Матусів Шполянського району Черкаської області 

1 оп., 1 спр., 1954р. 

 

Опис 1 

1 спр., 1954р. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-4716 Первинна організація Комуністичної партії України тресту 

"Південзахідшляхбуд", м. Умань Черкаської області 

1 оп., 33 спр., 1955-1982 рр. 

 

Опис 1 

33 спр., 1955-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Акти перевірок роботи тресту. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-4732 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Іскра Леніна", с. Демки 

Драбівського району Черкаської області 

1 оп., 15 спр., 1955-1971 рр. 

 

Опис 1 

15 спр., 1955-1971 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-4733 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Ударник", с. Нехайки 

Драбівського району Черкаської області 

1 оп., 16 спр., 1955-1970 рр. 

 

Опис 1 

16 спр., 1955-1970 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 
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 Плани роботи. 

 

 

ф.П-4738 Первинна організація Комуністичної партії України 

Смілянського спеціалізованого конструкторського бюро, м. Сміла 

Черкаської області 

1 оп., 28 спр., 1956-1982 рр. 

 

Опис 1 

28 спр., 1956-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-4739 Первинна організація Комуністичної партії України 

Смілянського автотранспортного підприємства 23061, м. Сміла 

Черкаської області 

1 оп., 45 спр., 1956-1988 рр. 

 

Опис 1 

45 спр., 1956-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-4750 Первинна організація Комуністичної партії України 

Кам'янської середньої школи № 1, м. Кам'янка Черкаської області 

1 оп., 32 спр., 1949-1982 рр. 

 

Опис 1 

32 спр., 1949-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-4756 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Хрущова, с. Розкошівка 

Буцького району Черкаської області 

1 оп., 5 спр., 1953-1957 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1953-1957 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 
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 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-4760 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського заводу "Буддеталь", м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 9 спр., 1955-1962,1966 рр. 

 

Опис 1 

9 спр., 1955-1962,1966 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-4764 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського авіаційного підприємства, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 45 спр., 1954-1991 рр. 

 

Опис 1 

45 спр., 1954-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-4766 Первинна організація Комуністичної партії України 

Управління внутрішніх справ в Черкаській області, м. Черкаси 

Черкаської області 

1 оп., 111 спр., 1954-1989 рр. 

 

Опис 1 

111 спр., 1954-1989 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-4767 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського обласного управління міліції, м. Черкаси Черкаської 

області 

1 оп., 15 спр., 1954-1956 рр. 

 

Опис 1 

15 спр., 1954-1956 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 
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ф.П-4768 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського обласного виробничо-аграрного об'єднання цукрової 

промисловості, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 41 спр., 1954-1987 рр. 

 

Опис 1 

41 спр., 1954-1987 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-4773 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського обласного управління торгівлі, м. Черкаси Черкаської 

області 

1 оп., 33 спр., 1956-1982 рр. 

 

Опис 1 

33 спр., 1956-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-4774 Первинна організація Комуністичної партії України Відділу 

народної освіти виконавчого комітету Черкаської обласної Ради 

народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 43 спр., 1954-1991 рр. 

 

Опис 1 

43 спр., 1954-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-4786 Первинна організація Комуністичної партії України 

риболовецької артілі ім. Першого травня, м. Канів Черкаської області 

1 оп., 27 спр., 1955-1982 рр. 

 

Опис 1 

27 спр., 1955-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 
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ф.П-4797 Первинна організація Комуністичної партії України 

Золотоніської районної лікарні, м. Золотоноша Черкаської області 

1 оп., 3 спр., 1955-1957 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1955-1957 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-4863 Первинна організація Комуністичної партії України 

міжколгоспної будівельної організації, с. Балаклея Смілянського району 

Черкаської області 

1 оп., 37 спр., 1957-1982 рр. 

 

Опис 1 

37 спр., 1957-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-4865 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. ХХІ з'їзду КПРС, с. 

Березняки Черкаського району Черкаської області 

1 оп., 4 спр., 1955-1958 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1955-1958 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-4869 Первинна організація Комуністичної партії України 

мостопоїзду № 473, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 27 спр., 1956-1982 рр. 

 

Опис 1 

27 спр., 1956-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-4870 Первинна організація Комуністичної партії України тресту 

"Черкасижитлобуд", м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 182 спр., 1954-1989 рр. 

 

 



801 

 

Опис 1 

182 спр., 1954-1989 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-4872 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського міжобласного спеціалізованого управління № 3, м. Черкаси 

Черкаської області 

1 оп., 7 спр., 1956-1962 рр. 

 

Опис 1 

7 спр., 1956-1962 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-4873 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського автотранспортного підприємства № 23121, м. Черкаси 

Черкаської області 

1 оп., 55 спр., 1955-1989 рр. 

 

Опис 1 

55 спр., 1955-1989 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-4874 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського вантажного автопарку, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 6 спр., 1956-1961 рр. 

 

Опис 1 

6 спр., 1956-1961 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-4878 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського обласного комітету ЛКСМ України, м. Черкаси Черкаської 

області 



802 

 

1 оп., 38 спр., 1954-1988 рр. 

 

Опис 1 

38 спр., 1954-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-4881 Первинна організація Комуністичної партії України редакції 

газети "Черкаська правда", м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 33 спр., 1954-1982 рр. 

 

Опис 1 

33 спр., 1954-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-4885 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаської обласної лікарні, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 52 спр., 1954-1988 рр. 

 

Опис 1 

52 спр., 1954-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-4897 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Червоний шлях", с. Гребля 

Христинівського району Черкаської області 

1 оп., 2 спр., 1954-1955 рр. 

 

Опис 1 

2 спр., 1954-1955 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-4900 Первинна організація Комуністичної партії України 

Христинівського районного комітету Комуністичної партії України, м. 

Христинівка Черкаської області 

1 оп., 38 спр., 1944-1982 рр. 
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Опис 1 

38 спр., 1944-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-4901 Первинна організація Комуністичної партії України 

виконавчого комітету Христинівської міської Ради народних депутатів, 

м. Христинівка Черкаської області 

1 оп., 28 спр., 1955-1982 рр. 

 

Опис 1 

28 спр., 1955-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-4902 Златопільська районна контрольна комісія КП(б)У робітничо-

селянської інспекції, с. Златопіль Златопільського району Київської 

області 

1 оп., 150 спр., 1929-1937 рр. 

 

Опис 1 

150 спр., 1929-1937 рр. 

 Директивні документи вищих організацій (1929-1933). 

 Положення про районні та міські контрольні комісії (1930). 

 Протоколи: засідань райпарткому (1930,1931); засідань районної 

комісії (1930-1933). Документи (протоколи, акти, довідки та інші) про роботу 

комісії по чистці апарату (1933).  

 Документи (акти, висновки, пропозиції та інші) про обслідування стану 

і діяльності районної комісії та установ, організацій і підприємств району 

(1931-1933). 

 Документи з розслідування злочинів, які здійснені окремими 

громадянами (1933). Заяви працівників та службовців і матеріали з їх 

розслідування, які надійшли до районної комісії у зв'язку з проведенням 

чистки апарату (1930). Статистичні зведення про число та склад комуністів, 

які притягнені до партійної відповідальності по району (1930-1932). 

Відомості, довідки, характеристики про соціальне та майнове положення 

окремих громадян (1930,1933). 

 Відомості та акти з питань виконання плану заготівель 

сільськогосподарських продуктів колгоспами, радгоспами і одноосібними 

господарствами (1930-1933). Зведення про хід посівної кампанії в районі. 

 

 

ф.П-4905 Первинна організація Комуністичної партії України 

Чигиринської районної міжколгоспної будівельної організації, м. 

Чигирин Черкаської області 
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1 оп., 26 спр., 1957-1982 рр. 

 

Опис 1 

26 спр., 1957-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-4931 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Пам'яті Леніна", смт. Буки 

Маньківського району Черкаської області 

1 оп., 80 спр., 1953-1988 рр. 

 

Опис 1 

80 спр., 1953-1988 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-4970 Первинна організація Комуністичної партії України 

Управління культури виконавчого комітету Черкаської обласної Ради 

народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 36 спр., 1957-1987 рр. 

 

Опис 1 

36 спр., 1957-1987 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-4975 Первинна організація Комуністичної партії України 

Прокуратури міста Черкаси, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 9 спр., 1954-1960 рр. 

 

Опис 1 

9 спр., 1954-1960 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-4976 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського технікуму радянської торгівлі, м. Черкаси Черкаської 

області 

1 оп., 20 спр., 1963-1982 рр. 
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Опис 1 

20 спр., 1963-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-4977 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаської житлово-експлуатаційної контори № 2, м. Черкаси 

Черкаської області 

1 оп., 22 спр., 1956-1977 рр. 

 

Опис 1 

22 спр., 1956-1977 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-4979 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського тресту їдалень, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 44 спр., 1957-1989 рр. 

 

Опис 1 

44 спр., 1957-1989 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-4982 Первинна організація Комуністичної партії України 

Уманського заводу "Мегомметр", м. Умань Черкаської області 

1 оп., 273 спр., 1957-1991 рр. 

 

Опис 1 

273 спр., 1957-1991 рр. 

 Протоколи: загальнозаводських партійних зборів; партійних зборів; 

засідань партійного бюро та комітету; партійно-господарського активу; 

партійних зборів та засідань партійного бюро цехових парторганізацій. 

 Плани роботи. 

 Акти про перевіряння та відомості по сплаті членських партійних 

внесків. 

 

 

ф.П-5005 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського обласного виробничо-технічного управління зв'язку, м. 

Черкаси Черкаської області 

1 оп., 42 спр., 1954-1988 рр. 
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Опис 1 

42 спр., 1954-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-5006 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського обласного відділу у справах будівництва та архітектури, м. 

Черкаси Черкаської області 

1 оп., 27 спр., 1956-1982 рр. 

 

Опис 1 

27 спр., 1956-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5007 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського обласного суду, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 28 спр., 1954-1982 рр. 

 

Опис 1 

28 спр., 1954-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-5008 Первинна організація Комуністичної партії України Відділу 

соціального забезпечення виконавчого комітету Черкаської обласної 

Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 29 спр., 1954-1982 рр. 

 

Опис 1 

29 спр., 1954-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

ф.П-5028 Первинна організація Комуністичної партії України 

Золотоніського сільськогосподарського технікуму, м. Золотоноша 

Черкаської області 

1 оп., 37 спр., 1955-1991 рр. 

 

Опис 1 

37 спр., 1955-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 
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 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-5094 Первинна організація Комуністичної партії України 

Канівського автотранспортного підприємства № 23666, м. Канів 

Черкаської області 

1 оп., 26 спр., 1957-1982 рр. 

 

Опис 1 

26 спр., 1957-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-5095 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Перемога", с. Лука 

Канівського району Черкаської області 

1 оп., 3 спр., 1956-1958 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1956-1958 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-5097 Первинна організація Комуністичної партії України 

Канівського культурно-освітнього училища, м. Канів Черкаської області 

1 оп., 32 спр., 1957-1988 рр. 

 

Опис 1 

32 спр., 1957-1988 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-5116 Первинна організація Комуністичної партії України Буцької 

районної міжколгоспної будівельної організації, с. Буки Маньківського 

району Черкаської області 

1 оп., 2 спр., 1958,1960 рр. 

 

Опис 1 

2 спр., 1958,1960 рр. 
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 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-5146 Первинна організація Комуністичної партії України Корсунь-

Шевченківської міжколгоспної будівельної організації, м. Корсунь-

Шевченківський Черкаської області 

1 оп., 35 спр., 1958-1982 рр. 

 

Опис 1 

35 спр., 1958-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5153 Первинна організація Комуністичної партії України 

Драбівської міжколгоспної будівельної організації, смт. Драбів 

Драбівського району Черкаської області 

1 оп., 28 спр., 1958-1982 рр. 

 

Опис 1 

28 спр., 1958-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-5160 Первинна організація Комуністичної партії України 

Чорнобаївської міжколгоспної будівельної організації, смт. Чорнобай 

Чорнобаївського району Черкаської області 

1 оп., 25 спр., 1958-1982 рр. 

 

Опис 1 

25 спр., 1958-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5167 Первинна організація Комуністичної партії України тресту 

"Черкасихімбуд", м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 206 спр., 1958-1988 рр. 

 

Опис 1 

206 спр., 1958-1988 рр. 

 Протоколи: звітно-виборних партконференцій тресту; партійних зборів; 

засідань партійного бюро та комітету; зборів партійно-господарського активу 

тресту; партійних зборів та засідань партійного бюро первинних 

парторганізацій тресту. 
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 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-5168 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського будівельного управління № 3, м. Черкаси Черкаської 

області 

1 оп., 6 спр., 1958-1962,1966 рр. 

 

Опис 1 

6 спр., 1958-1962,1966 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-5173 Первинна організація Комуністичної партії України 

транспортно-експедиційної контори Черкаської обласної спілки 

споживчих та кооперативних товариств, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 34 спр., 1958-1989 рр. 

 

Опис 1 

34 спр., 1958-1989 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5174 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаської автоколони № 2233, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 31 спр., 1958-1988 рр. 

 

Опис 1 

31 спр., 1958-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5175 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаської обласної спілки споживчих та кооперативних товариств, м. 

Черкаси Черкаської області 

1 оп., 54 спр., 1954-1991 рр. 

 

Опис 1 

54 спр., 1954-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 
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ф.П-5176 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського обласного управління промислових та продовольчих 

товарів, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 8 спр., 1954-1961 рр. 

 

Опис 1 

8 спр., 1954-1961 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-5178 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського Головм'ясорибторгу, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 4 спр., 1958-1961 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1958-1961 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-5179 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаської обласної ради профспілок, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 46 спр., 1958-1991 рр. 

 

Опис 1 

46 спр., 1958-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5181 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаської середньої школи № 17, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 26 спр., 1957-1982 рр. 

 

Опис 1 

26 спр., 1957-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-5182 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаської школи-інтернату № 16, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 29 спр., 1953-1982 рр. 

 

Опис 1 

29 спр., 1953-1982 рр. 
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 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5186 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського виробничо-технічного управління електрозв'язку, м. 

Черкаси Черкаської області 

1 оп., 46 спр., 1954-1988 рр. 

 

Опис 1 

46 спр., 1954-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-5213 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Іскра", с. Броварки 

Золотоніського району Черкаської області 

1 оп., 27 спр., 1957-1982 рр. 

 

Опис 1 

27 спр., 1957-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5217 Первинна організація Комуністичної партії України Уманської 

міжколгоспної будівельної організації, м. Умань Черкаської області 

1 оп., 25 спр., 1958-1982 рр. 

 

Опис 1 

25 спр., 1958-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-5219 Черкаський обласний комітет ЛКСМ України, м. Черкаси 

Черкаської області 

12 оп., 1876 спр., 1948-1991 рр. 

 

Опис 1 

979 спр., 1954-1978 рр. 

 Постанови, листи ЦК ВЛКСМ та ЦК ЛКСМУ. 

 Протоколи: обласних комсомольських конференцій та документи до 

них; пленумів обкому; засідань бюро обкому та документи до них; засідань 

секретаріату обкому та документи до них (1975-1978); зборів обласного 

комсомольського активу (1954-1959,1962-1971). 
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 Статистичні звіти: про склад та рух обласної комсомольської 

організації, рух комсомольських кадрів, витрачання бланків комсомольських 

квитків; про склад та рух комсомольських організацій міськкомів та райкомів 

ЛКСМУ, склад та рух секретарів первинних комсомольських організацій і 

комсомольських кадрів, витрачання бланків комсомольських документів. 

 Документи (плани, звіти, відомості та інші) про роботу відділів обкому. 

 Інформації обкому з питань організаційно-комсомольської, ідейно-

виховної, культурно-масової роботи та роботи серед учнівської молоді і 

піонерів (1961-1978). 

 Бюджети обкому. Річні фінансові звіти: обкому; міськкомів та райкомів 

ЛКСМУ (1976-1978). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам обкому та особові рахунки. 

 

Опис 2 

123 спр., 1948-1978 рр. 

 Особові справи номенклатурних комсомольських працівників. 

 

Опис 3 

87 спр., 1962-1979 рр. 

 Постанови, листи ЦК ВЛКСМ та ЦК ЛКСМУ (1979). 

 Протоколи: пленумів обкому (1979); засідань бюро обкому та 

документи до них (1979); засідань секретаріату обкому та документи до них 

(1979); зборів обласного комсомольського активу (1954-1959,1962-1971). 

 Статистичні звіти: про склад та рух обласної комсомольської 

організації, рух комсомольських кадрів, витрачання бланків комсомольських 

квитків (1979); про склад та рух комсомольських організацій міськкомів та 

райкомів ЛКСМУ, склад та рух секретарів первинних комсомольських 

організацій і комсомольських кадрів, витрачання бланків комсомольських 

документів (1979). 

 Документи (плани, звіти, відомості та інші) про роботу відділів обкому 

(1979). 

 Інформації обкому з питань організаційно-комсомольської, ідейно-

виховної, культурно-масової роботи та роботи серед учнівської молоді і 

піонерів (1979). 

 Бюджет обкому (1979). Фінансові звіти обкому, міськкомів та райкомів 

ЛКСМУ (1979). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам обкому (1979). 

 Особові справи номенклатурних комсомольських працівників. 

 

 

Опис 4 

87 спр., 1965-1980 рр. 

 Постанови, листи ЦК ВЛКСМ та ЦК ЛКСМУ (1980). 
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 Протоколи: 14-ої обласної комсомольської конференції та документи 

до нього (1980); пленумів обкому (1980); засідань бюро обкому та документи 

до них (1980); засідань секретаріату обкому та документи до них (1980). 

 Статистичні звіти: про склад та рух обласної комсомольської 

організації, рух комсомольських кадрів, витрачання бланків комсомольських 

квитків (1980); про склад та рух комсомольських організацій міськкомів та 

райкомів ЛКСМУ, склад та рух секретарів первинних комсомольських 

організацій і комсомольських кадрів, витрачання бланків комсомольських 

документів (1980). 

 Документи (плани, звіти, відомості та інші) про роботу відділів обкому 

(1980). 

 Інформації обкому з питань організаційно-комсомольської, ідейно-

виховної, культурно-масової роботи та роботи серед учнівської молоді і 

піонерів (1974-1980). 

 Бюджет обкому (1980). Фінансові звіти обкому, міськкомів та райкомів 

ЛКСМУ (1980). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам обкому (1980). 

 

Опис 5 

93 спр., 1954-1981 рр. 

 Постанови, листи ЦК ВЛКСМ та ЦК ЛКСМУ (1981). 

 Протоколи: пленумів обкому (1981); засідань бюро обкому та 

документи до них (1981); засідань секретаріату обкому та документи до них 

(1981); зборів обласного комсомольського активу (1954-1959,1962-1971). 

 Розпорядження по обкому. 

 Статистичні звіти: про склад та рух обласної комсомольської 

організації, рух комсомольських кадрів, витрачання бланків комсомольських 

квитків (1979); про склад та рух комсомольських організацій міськкомів та 

райкомів ЛКСМУ, склад та рух секретарів первинних комсомольських 

організацій і комсомольських кадрів, витрачання бланків комсомольських 

документів (1981). 

 Документи (плани, звіти, відомості та інші) про роботу відділів обкому 

(1981). 

 Інформації обкому з питань організаційно-комсомольської, ідейно-

виховної, культурно-масової роботи та роботи серед учнівської молоді і 

піонерів (1981). 

 Бюджет обкому (1981). Фінансові звіти обкому, міськкомів та райкомів 

ЛКСМУ (1981). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам обкому (1981). 

 Особові справи номенклатурних комсомольських працівників (1971-

1981). 

 

Опис 6 

74 спр., 1973-1982 рр. 

 Постанови, листи ЦК ВЛКСМ та ЦК ЛКСМУ (1982). 
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 Протоколи: 15-ої обласної комсомольської конференції та документи 

до нього (1982); пленумів обкому (1982); засідань бюро обкому та документи 

до них (1982); засідань секретаріату обкому та документи до них (1982). 

 Статистичні звіти: про склад та рух обласної комсомольської 

організації, рух комсомольських кадрів, витрачання бланків комсомольських 

квитків (1981); про склад та рух комсомольських організацій міськкомів та 

райкомів ЛКСМУ, склад та рух секретарів первинних комсомольських 

організацій і комсомольських кадрів, витрачання бланків комсомольських 

документів (1981). 

 Документи (плани, звіти, відомості та інші) про роботу відділів обкому 

(1982). 

 Інформації обкому з питань організаційно-комсомольської, ідейно-

виховної, культурно-масової роботи та роботи серед учнівської молоді і 

піонерів (1982). 

 Бюджет обкому (1981). Фінансові звіти обкому, міськкомів та райкомів 

ЛКСМУ (1981). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам обкому (1981). 

 Особові справи номенклатурних комсомольських працівників. 

 

Опис 7 

60 спр., 1968-1983 рр. 

 Постанови, листи ЦК ВЛКСМ та ЦК ЛКСМУ (1983). 

 Протоколи: пленумів обкому (1983); засідань бюро обкому та 

документи до них (1983); засідань секретаріату обкому та документи до них 

(1983). 

 Розпорядження по обкому (1983). 

 Статистичні звіти: про склад та рух обласної комсомольської 

організації, рух комсомольських кадрів, витрачання бланків комсомольських 

квитків (1983); про склад та рух комсомольських організацій міськкомів та 

райкомів ЛКСМУ, склад та рух секретарів первинних комсомольських 

організацій і комсомольських кадрів, витрачання бланків комсомольських 

документів (1983). 

 Документи (плани, звіти, відомості та інші) про роботу відділів обкому 

(1983). 

 Інформації обкому з питань організаційно-комсомольської, ідейно-

виховної, культурно-масової роботи та роботи серед учнівської молоді і 

піонерів (1983). 

 Бюджет обкому (1983). Фінансові звіти обкому, міськкомів та райкомів 

ЛКСМУ (1983). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам обкому (1983). 

 Особові справи номенклатурних комсомольських працівників. 

 

Опис 8 

70 спр., 1974-1984 рр. 

 Постанови, листи ЦК ВЛКСМ та ЦК ЛКСМУ (1984). 
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 Протоколи: пленумів обкому (1984); засідань бюро обкому та 

документи до них (1984); засідань секретаріату обкому та документи до них 

(1984). 

 Розпорядження по обкому (1984). 

 Статистичні звіти: про склад та рух обласної комсомольської 

організації, рух комсомольських кадрів, витрачання бланків комсомольських 

квитків (1984); про склад та рух комсомольських організацій міськкомів та 

райкомів ЛКСМУ, склад та рух секретарів первинних комсомольських 

організацій і комсомольських кадрів, витрачання бланків комсомольських 

документів (1984). 

 Документи (плани, звіти, відомості та інші) про роботу відділів обкому 

(1984). 

 Інформації обкому з питань організаційно-комсомольської, ідейно-

виховної, культурно-масової роботи та роботи серед учнівської молоді і 

піонерів (1984). 

 Бюджет обкому (1984). Фінансові звіти обкому, міськкомів та райкомів 

ЛКСМУ (1984). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам обкому (1984). 

 Особові справи номенклатурних комсомольських працівників. 

 

Опис 9 

80 спр., 1967-1985 рр. 

 Постанови, листи ЦК ВЛКСМ та ЦК ЛКСМУ (1985). 

 Протоколи: 16-ої обласної комсомольської конференції та документи 

до нього (1985); пленумів обкому (1985); засідань бюро обкому та документи 

до них (1985); засідань секретаріату обкому та документи до них (1985). 

 Розпорядження по обкому (1985). 

 Статистичні звіти: про склад та рух обласної комсомольської 

організації, рух комсомольських кадрів, витрачання бланків комсомольських 

квитків (1985); про склад та рух комсомольських організацій міськкомів та 

райкомів ЛКСМУ, склад та рух секретарів первинних комсомольських 

організацій і комсомольських кадрів, витрачання бланків комсомольських 

документів (1985). 

 Документи (плани, звіти, відомості та інші) про роботу відділів обкому 

(1983-1985). 

 Інформації обкому з питань організаційно-комсомольської, ідейно-

виховної, культурно-масової роботи та роботи серед учнівської молоді і 

піонерів (1985). 

 Бюджет обкому (1985). Фінансові звіти обкому, міськкомів та райкомів 

ЛКСМУ (1985). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам обкому (1985). 

 Особові справи номенклатурних комсомольських працівників. 

Опис 10 

57 спр., 1977-1986 рр. 

 Постанови, листи ЦК ВЛКСМ та ЦК ЛКСМУ (1986). 
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 Протоколи: пленумів обкому (1986); засідань бюро обкому та 

документи до них (1986); засідань секретаріату обкому та документи до них 

(1986). 

 Розпорядження по обкому (1986). 

 Статистичні звіти: про склад та рух обласної комсомольської 

організації, рух комсомольських кадрів, витрачання бланків комсомольських 

квитків (1986); про склад та рух комсомольських організацій міськкомів та 

райкомів ЛКСМУ, склад та рух секретарів первинних комсомольських 

організацій і комсомольських кадрів, витрачання бланків комсомольських 

документів (1986). 

 Документи (плани, звіти, відомості та інші) про роботу відділів обкому 

(1980-1986). 

 Інформації обкому з питань організаційно-комсомольської роботи та 

трудового виховання (1986). 

 Бюджет обкому (1986). Фінансові звіти обкому, міськкомів та райкомів 

ЛКСМУ (1986). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам обкому (1986). 

 Особові справи номенклатурних комсомольських працівників. 

 

Опис 11 

51 спр., 1980-1987 рр. 

 Постанови, листи ЦК ВЛКСМ та ЦК ЛКСМУ (1987). 

 Протоколи: 17-ої обласної комсомольської конференції та документи 

до нього (1987); пленумів обкому (1987); засідань бюро обкому та документи 

до них (1987); засідань секретаріату обкому та документи до них (1987). 

 Розпорядження по обкому (1987). 

 Статистичні звіти: про склад та рух обласної комсомольської 

організації, рух комсомольських кадрів, витрачання бланків комсомольських 

квитків (1987); про склад та рух комсомольських організацій міськкомів та 

райкомів ЛКСМУ, склад та рух секретарів первинних комсомольських 

організацій і комсомольських кадрів, витрачання бланків комсомольських 

документів (1987). 

 Документи (плани, звіти, відомості та інші) про роботу відділів обкому 

(1986,1987). 

 Інформації обкому з питань організаційно-комсомольської роботи та 

трудового виховання (1987). 

 Бюджет обкому (1987). Фінансові звіти обкому, міськкомів та райкомів 

ЛКСМУ (1987). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам обкому (1987). 

 Особові справи номенклатурних комсомольських працівників. 

 

 

Опис 12 

115 спр., 1978-1991 рр. 
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 Протоколи: 18-ої та 19-ої обласних комсомольських конференцій та 

документи до них (1990,1991); пленумів обкому (1988-1991); засідань бюро 

обкому та документи до них (1988-1991); засідань секретаріату обкому та 

документи до них (1988-1991). 

 Розпорядження по обкому (1982-1991). 

 Статистичні звіти: про склад та рух обласної комсомольської 

організації, рух комсомольських кадрів, витрачання бланків комсомольських 

квитків (1988,1989); про склад та рух комсомольських організацій міськкомів 

та райкомів ЛКСМУ, склад та рух секретарів первинних комсомольських 

організацій і комсомольських кадрів, витрачання бланків комсомольських 

документів (1988-1990). 

 Документи (плани, звіти, відомості та інші) про роботу відділів обкому 

(1988-1991). 

 Бюджети обкому (1988,1989). Фінансові звіти обкому, міськкомів та 

райкомів ЛКСМУ (1988-1991). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам обкому (1988-1991). 

 Особові справи номенклатурних комсомольських працівників. 

 

 

ф.П-5241 Первинна організація Комуністичної партії України 

Городищенської міжколгоспної будівельної організації, м. Городище 

Черкаської області 

1 оп., 23 спр., 1958-1962,1967-1982 рр. 

 

Опис 1 

23 спр., 1958-1962,1967-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Відомості про сплату членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-5293 Первинна організація Комуністичної партії України 

Кам'янської міжколгоспної будівельної організації, м. Кам'янка 

Черкаської області 

1 оп., 24 спр., 1959-1982 рр. 

 

Опис 1 

24 спр., 1959-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5298 Первинна організація Комуністичної партії України 

Звенигородської міжколгоспної будівельної організації, м. Звенигородка 

Черкаської області 

1 оп., 30 спр., 1959-1982 рр. 
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Опис 1 

30 спр., 1959-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-5304 Первинна організація Комуністичної партії України 

Смілянської школи-інтернату № 1, м. Сміла Черкаської області 

1 оп., 18 спр., 1959-1977 рр. 

 

Опис 1 

18 спр., 1959-1977 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5305 Первинна організація Комуністичної партії України 

Маньківського районного виробничого об'єднання по виробничо-

технічному забезпеченню сільського господарства, смт. Маньківка 

Маньківського району Черкаської області 

1 оп., 24 спр., 1958-1982 рр. 

 

Опис 1 

24 спр., 1958-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5306 Первинна організація Комуністичної партії України 

Маньківської міжколгоспної будівельної організації, смт. Маньківка 

Маньківського району Черкаської області 

1 оп., 41 спр., 1958-1988 рр. 

 

Опис 1 

41 спр., 1958-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-5309 Первинна організація Комуністичної партії України 

Лисянської міжколгоспної будівельної організації, смт. Лисянка 

Лисянського району Черкаської області 

1 оп., 24 спр., 1959-1982 рр. 

 

Опис 1 

24 спр., 1959-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 
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ф.П-5312 Первинна організація Комуністичної партії України 

Катеринопільської міжколгоспної будівельної організації, смт. 

Катеринопіль Катеринопільського району Черкаської області 

1 оп., 28 спр., 1959-1962,1966-1988 рр. 

 

Опис 1 

28 спр., 1959-1962,1966-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5313 Первинна організація Комуністичної партії України 

Монастирищенської міжколгоспної будівельної організації, смт. 

Монастирище Монастирищенського району Черкаської області 

1 оп., 30 спр., 1959-1982 рр. 

 

Опис 1 

30 спр., 1959-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5322 Первинна організація Комуністичної партії України 

Шполянської міжколгоспної будівельної організації, м. Шпола 

Черкаської області 

1 оп., 35 спр., 1959-1988 рр. 

 

Опис 1 

35 спр., 1959-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-5325 Первинна організація Комуністичної партії України 

Чигиринського лісозаготівельного господарства, м. Чигирин Черкаської 

області 

1 оп., 24 спр., 1959-1982 рр. 

 

Опис 1 

24 спр., 1959-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

ф.П-5328 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаської центральної районної лікарні, с. Червона Слобода 

Черкаського району Черкаської області 

1 оп., 25 спр., 1959-1982 рр. 
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Опис 1 

25 спр., 1959-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5333 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського виробничого об'єднання "Хімволокно", м. Черкаси 

Черкаської області 

1 оп., 322 спр., 1958-1991 рр. 

 

Опис 1 

322 спр., 1958-1991 рр. 

 Протоколи: загальнозаводських партійних конференцій; партійних 

зборів; засідань партійного бюро та комітету; засідань партійно-

господарського активу; партійних зборів та засідань партійного бюро 

цехових парторганізацій. 

 Плани роботи. 

 Відомості по сплаті членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-5335 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського технічного училища № 8, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 22 спр., 1959-1982 рр. 

 

Опис 1 

22 спр., 1959-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро та комітету. 

 Відомості по сплаті членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-5338 Первинна організація Комуністичної партії України Уманської 

автоколони № 2234, м. Умань Черкаської області 

1 оп., 34 спр., 1959-1989 рр. 

 

Опис 1 

34 спр., 1959-1989 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Відомості по сплаті членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-5348 Первинна організація Комуністичної партії України 

Золотоніської міжколгоспної будівельної організації, м. Золотоноша 

Черкаської області 

1 оп., 43 спр., 1957-1991 рр. 
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Опис 1 

43 спр., 1957-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-5359 Первинна організація Комуністичної партії України Канівської 

міжколгоспної будівельної організації, м. Канів Черкаської області 

1 оп., 22 спр., 1958-1960,1965-1982 рр. 

 

Опис 1 

22 спр., 1958-1960,1965-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-5367 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаської середньої школи № 20, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 21 спр., 1959-1982 рр. 

 

Опис 1 

21 спр., 1959-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5369 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського міського промторгу, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 41 спр., 1959-1988 рр. 

 

Опис 1 

41 спр., 1959-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро та комітету. 

 Відомості по сплаті членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-5402 Первинна організація Комуністичної партії України 

Жашківської міжколгоспної будівельної організації, м. Жашків 

Черкаської області 

1 оп., 24 спр., 1959-1982 рр. 

 

Опис 1 

24 спр., 1959-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 
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ф.П-5411 Первинна організація Комуністичної партії України артілі ім. 

Жданова, с. Вільхи Золотоніського району Черкаської області 

1 оп., 3 спр., 1958-1960 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1958-1960 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 Відомості по сплаті членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-5412 Первинна організація Комуністичної партії України 

Золотоніської конопленасінневої станції, м. Золотоноша Черкаської 

області 

1 оп., 19 спр., 1960-1978 рр. 

 

Опис 1 

19 спр., 1960-1978 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5413 Первинна організація Комуністичної партії України 

Золотоніської середньої школи № 2, м. Золотоноша Черкаської області 

1 оп., 22 спр., 1960-1982 рр. 

 

Опис 1 

22 спр., 1960-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5418 Первинна організація Комуністичної партії України 

Тальнівської міжколгоспної будівельної організації, м. Тальне 

Черкаської області 

1 оп., 29 спр., 1961-1982 рр. 

 

Опис 1 

29 спр., 1961-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-5420 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського обласного комітету Комуністичної партії України, м. 

Черкаси Черкаської області 

1 оп., 56 спр., 1954-1991 рр. 
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Опис 1 

56 спр., 1954-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-5424 Первинна організація Комуністичної партії України Буцького 

сільського професійно-технічного училища № 13, смт. Буки 

Маньківського району Черкаської області 

1 оп., 25 спр., 1960-1982 рр. 

 

Опис 1 

25 спр., 1960-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5440 Первинна організація Комуністичної партії України Ради 

народного господарства Черкаського економічного адміністративного 

району, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 45 спр., 1960-1963 рр. 

 

Опис 1 

45 спр., 1960-1963 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро та комітету. 

 Відомості по сплаті членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-5442 Первинна організація Комуністичної партії України Служби 

експлуатації захисних споруд на Кременчуцькому водосховищі, м. 

Черкаси Черкаської області 

1 оп., 19 спр., 1960-1978 рр. 

 

Опис 1 

19 спр., 1960-1978 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

 

ф.П-5445 Первинна організація Комуністичної партії України 

Уманського оптико-механічного заводу, м. Умань Черкаської області 

1 оп., 39 спр., 1960-1985 рр. 

 

Опис 1 

39 спр., 1960-1985 рр. 
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 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро та комітету; 

партійних зборів та засідань партійного бюро цехових парторганізацій. 

 Відомості по сплаті членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-5446 Первинна організація Комуністичної партії України 

Бабанської школи-інтернату, с. Бабанка Уманського району Черкаської 

області 

1 оп., 18 спр., 1960-1977 рр. 

 

Опис 1 

18 спр., 1960-1977 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5458 Первинна організація Комуністичної партії України 

Медведівської лукомеліоративної станції, с. Медведівка Чигиринського 

району Черкаської області 

1 оп., 3 спр., 1960-1962 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1960-1962 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5461 Первинна організація Комуністичної партії України 

Христинівської районної лікарні, м. Христинівка Черкаської області 

1 оп., 25 спр., 1957-1982 рр. 

 

Опис 1 

25 спр., 1957-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5463 Первинна організація Комуністичної партії України 

Смілянського автотранспортного підприємства № 23011, м. Сміла 

Черкаської області 

1 оп., 42 спр., 1960-1988 рр. 

 

Опис 1 

42 спр., 1960-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості по сплаті членських партійних внесків. 
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ф.П-5464 Первинна організація Комуністичної партії України 

Чигиринської школи-інтернату, м. Чигирин Черкаської області 

1 оп., 26 спр., 1960-1982 рр. 

 

Опис 1 

26 спр., 1960-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5465 Первинна організація Комуністичної партії України 

Чигиринської заготівельної контори, м. Чигирин Черкаської області 

1 оп., 2 спр., 1960-1961 рр. 

 

Опис 1 

2 спр., 1960-1961 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5466 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського обласного управління лісового господарства та 

лісозаготівель, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 24 спр., 1960-1982 рр. 

 

Опис 1 

24 спр., 1960-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Відомості по сплаті членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-5468 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Пекарі 

Канівського району Черкаської області 

1 оп., 16 спр., 1961-1976 рр. 

 

Опис 1 

16 спр., 1961-1976 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5475 Первинна організація Комуністичної партії України 

Управління сільського господарства виконавчого комітету 

Звенигородської районної Ради народних депутатів, м. Звенигородка 

Черкаської області 

1 оп., 36 спр., 1948-1953,1962-1982 рр. 
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Опис 1 
36 спр., 1948-1953,1962-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5480 Первинна організація Комуністичної партії України 

Золотоніської школи-інтернату, м. Золотоноша Черкаської області 

1 оп., 30 спр., 1961-1982 рр. 

 

Опис 1 

30 спр., 1961-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5483 Первинна організація Комуністичної партії України Уманської 

середньої школи-інтернату № 1, м. Умань Черкаської області 

1 оп., 22 спр., 1961-1982 рр. 

 

Опис 1 

22 спр., 1961-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5488 Первинна організація Комуністичної партії України 

Смілянського комбінату побутового обслуговування, м. Сміла 

Черкаської області 

1 оп., 31 спр., 1961-1991 рр. 

 

Опис 1 

31 спр., 1961-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-5496 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Україна", с. Олександрівка 

Жашківського району Черкаської області 

1 оп., 37 спр., 1945-1982 рр. 

 

Опис 1 

37 спр., 1945-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 
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ф.П-5516 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського обласного виробничого об'єднання по виробничо-

технічному забезпеченню сільського господарства, м. Черкаси 

Черкаської області 

1 оп., 79 спр., 1961-1991 рр. 

 

Опис 1 

79 спр., 1961-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро та комітету. 

 Плани роботи. 

 Відомості по сплаті членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-5520 Первинна організація Комуністичної партії України 

Золотоніської державної племінної станції, м. Золотоноша Черкаської 

області 

1 оп., 7 спр., 1961-1967 рр. 

 

Опис 1 

7 спр., 1961-1967 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-5537 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаської теплоелектроцентралі, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 74 спр., 1961-1990 рр. 

 

Опис 1 

74 спр., 1961-1990 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро та комітету. 

 Плани роботи. 

 Відомості по сплаті членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-5538 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського облпроекту, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 1 спр., 1961р. 

 

Опис 1 

1 спр., 1961р.  

 Протоколи партійних зборів. 

 

ф.П-5539 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського загальнотехнічного факультету Київського інженерно-

будівельного інституту, м. Черкаси Черкаської області 
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1 оп., 44 спр., 1961-1988 рр. 

 

Опис 1 

44 спр., 1961-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро та комітету. 

 Плани роботи. 

 Відомості по сплаті членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-5541 Первинна організація Комуністичної партії України 

Чигиринського районного побутового комбінату, м. Чигирин Черкаської 

області 

1 оп., 1 спр., 1961р. 

 

Опис 1 

1 спр., 1961р. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5544 Первинна організація Комуністичної партії України 

Христинівської міжколгоспної будівельної організації, м. Христинівка 

Черкаської області 

1 оп., 38 спр., 1958-1991 рр. 

 

Опис 1 

38 спр., 1958-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5545 Первинна організація Комуністичної партії України 

Верхняцької автоколони, с. Верхнячка Христинівського району 

Черкаської області 

1 оп., 4 спр., 1959-1962 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1959-1962 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5546 Первинна організація Комуністичної партії України 

Христинівського автотранспортного підприємства № 23044, м. 

Христинівка Черкаської області 

1 оп., 23 спр., 1960-1982 рр. 
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Опис 1 

23 спр., 1960-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Відомості по сплаті членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-5565 Первинна організація Комуністичної партії України 

Управління сільського господарства виконавчого комітету Драбівської 

районної Ради народних депутатів, смт. Драбів Драбівського району 

Черкаської області 

1 оп., 22 спр., 1962-1982 рр. 

 

Опис 1 

22 спр., 1962-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-5567 Первинна організація Комуністичної партії України 

Управління сільського господарства виконавчого комітету Жашківської 

районної Ради народних депутатів, м. Жашків Черкаської області 

1 оп., 30 спр., 1962-1988 рр. 

 

Опис 1 

30 спр., 1962-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Відомості по сплаті членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-5569 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Котовського, с. Тихий Хутір 

Жашківського району Черкаської області 

1 оп., 41 спр., 1945-1982 рр. 

 

Опис 1 

41 спр., 1945-1982 рр. 

 Директивні вказівки райкому партії. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-5570 Первинна організація Комуністичної партії України 

Управління сільського господарства виконавчого комітету Смілянської 

районної Ради народних депутатів, м. Сміла Черкаської області 

1 оп., 38 спр., 1962-1990 рр. 
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Опис 1 

38 спр., 1962-1990 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-5571 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Прогрес", с. Пастирське 

Смілянського району Черкаської області 

1 оп., 54 спр., 1945-1950,1963-1982 рр. 

 

Опис 1 

54 спр., 1945-1950,1963-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 Відомості по сплаті членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-5573 Первинна організація Комуністичної партії України 

Управління сільського господарства виконавчого комітету Уманської 

районної Ради народних депутатів, м. Умань Черкаської області 

1 оп., 30 спр., 1962-1991 рр. 

 

Опис 1 

30 спр., 1962-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5576 Первинна організація Комуністичної партії України Канівської 

школи-інтернату, м. Канів Черкаської області 

1 оп., 21 спр., 1962-1982 рр. 

 

Опис 1 

21 спр., 1962-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-5577 Первинна організація Комуністичної партії України 

Управління сільського господарства виконавчого комітету Корсунь-

Шевченківської районної Ради народних депутатів, м. Корсунь-

Шевченківський Черкаської області 

1 оп., 47 спр., 1962-1991 рр. 
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Опис 1 

47 спр., 1962-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Відомості по сплаті членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-5578 Первинна організація Комуністичної партії України Корсунь-

Шевченківського будівельно-монтажного управління, м. Корсунь-

Шевченківський Черкаської області 

1 оп., 21 спр., 1962-1982 рр. 

 

Опис 1 

21 спр., 1962-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5580 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаської обласної міжколгоспної будівельної організації, м. Черкаси 

Черкаської області 

1 оп., 100 спр., 1962-1991 рр. 

 

Опис 1 

100 спр., 1962-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро та комітету. 

 Плани роботи. 

 Відомості по сплаті членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-5581 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу 

"Канівщанський", с. Привітне Золотоніського району Черкаської 

області 

1 оп., 22 спр., 1962-1982 рр. 

 

Опис 1 

22 спр., 1962-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5582 Первинна організація Комуністичної партії України 

Управління сільського господарства виконавчого комітету 

Золотоніської районної Ради народних депутатів, м. Золотоноша 

Черкаської області 

1 оп., 36 спр., 1962-1991 рр. 
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Опис 1 

36 спр., 1962-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Відомості по сплаті членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-5584 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Чкалова, с. Жовнине 

Чорнобаївського району Черкаської області 

1 оп., 36 спр., 1962-1991 рр. 

 

Опис 1 

36 спр., 1962-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5585 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Тимченки 

Чорнобаївського району Черкаської області 

1 оп., 41 спр., 1961-1982 рр. 

 

Опис 1 

41 спр., 1961-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Відомості по сплаті членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-5586 Первинна організація Комуністичної партії України 

Управління сільського господарства виконавчого комітету 

Чигиринської районної Ради народних депутатів, м. Чигирин Черкаської 

області 

1 оп., 39 спр., 1962-1991 рр. 

 

Опис 1 

39 спр., 1962-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-5608 Черкаський промисловий обласний комітет Комуністичної 

партії України, м. Черкаси Черкаської області 

2 оп., 309 спр., 1963-1964 рр. 

 

Опис 1 

183 спр., 1963-1964 рр. 
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 Протоколи: 1-ої обласної партконференції та документи до нього 

(1963); пленумів обкому; засідань бюро обкому та документи до них; 

засідань секретаріату обкому та документи до них; зборів обласного 

партійного активу. 

 Статистичні звіти про склад обласної промислової парторганізації та 

керівні кадри обкому. 

 Документи (постанови, плани, інформації, звіти та інші) про роботу 

відділів обкому. 

 Витяги з протоколів засідань бюро обкому по персональних та 

апеляційних справах. 

 Документи погашених партійних документів на членів та кандидатів в 

члени КПРС (1964). 

 Партійні бюджети обкому. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам обкому та особові рахунки. 

 

Опис 2 

126 спр., 1963-1964 рр. 

 Особові справи працівників партійної комісії при обкомі. 

 

 

ф.П-5609 Золотоніський промислово-виробничий комітет ЛКСМ 

України, м. Золотоноша Черкаської області 

1 оп., 32 спр., 1963-1965 рр. 

 

Опис 1 

32 спр., 1963-1965 рр. 

 Директивні вказівки ЦК та обкому ЛКСМУ (1963,1964). 

 Протоколи: 1-ої комсомольської конференції та документи до нього 

(1963); пленумів комітету (1963,1964); засідань бюро комітету (1963,1964). 

 Звіти про: склад комсомольської організації та витрачання 

комсомольських квитків (1963,1964); комсомольців, які були направлені на 

будівництво промислових підприємств (1963,1964). 

 Списки секретарів первинних комсомольських організацій (1963). 

 Бюджети комітету (1963,1964). Фінансові звіти про виконання бюджету 

(1963,1964). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам комітету. 

 

 

ф.П-5610 Городищенський промислово-виробничий партійний комітет 

Комуністичної партії України, м. Городище Черкаської області 

2 оп., 262 спр., 1962-1965 рр. 

 

Опис 1 

68 спр., 1962-1965 рр. 

 Директивні вказівки обкому КПУ (1963). 
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 Протоколи: партконференцій партійних організацій промислово-

виробничої зони та документи до них (1962,1964); пленумів парткому та 

документи до них (1962-1964); засідань бюро парткому та документи до них 

(1962-1964); зборів партійного активу та документи до них (1963,1964); 

зборів партійно-господарського активу та документи до них (1964). 

 Розпорядження по парткому (1963,1964). 

 Статистичні звіти про склад парторганізації (1963,1964). 

 Витяги з постанов вищих партійних органів про виключення з партії, 

накладення та зняття партійних стягнень, відновлення в партії, апеляції. 

 Списки на погашені партійні документи членів та кандидатів в члени 

КПРС (1963,1964). 

 Книги: обліку видачі кандидатських карток; реєстрації облікових 

карток членів та кандидатів в члени КПРС. 

 Партійні бюджети (1963,1964). Штатні розписи (1963,1964). Річні 

фінансові звіти (1963,1964). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам парткомітету (1963,1964). 

 Листування з партійними органами по перевірці даних на окремих 

громадян, які проживали на окупованій території (1963,1964). 

 

Опис 2 

194 спр., 1962-1964 рр. 

 Особові справи: по прийому в члени КПРС; на переведених із членів 

КПРС кандидатами в члени КПРС; осіб, які вибули із кандидатів в члени 

КПРС; на осіб, яким відмовлено у прийомі кандидатами в члени КПРС; на 

видачу партійних квитків та інші. 

 

 

ф.П-5611 Золотоніський промислово-виробничий партійний комітет 

Комуністичної партії України, м. Золотоноша Черкаської області 

2 оп., 263 спр., 1962-1965 рр.  

 

Опис 1 

114 спр., 1962-1965 рр. 

 Директивні вказівки ЦК та обкому КПУ (1963,1964). 

 Протоколи: партконференцій партійних організацій промислово-

виробничої зони та документи до них (1962,1964); пленумів парткому (1962-

1964); засідань бюро парткому (1963,1964); зборів партійного активу (1964); 

зборів партійно-господарського активу (1963). 

 Розпорядження по парткому про прийом та звільнення технічних 

працівників (1963-1965). 

 Статистичні звіти про склад парторганізації (1963,1964). Звіти, довідки 

працівників парткому та первинних парторганізацій про свою роботу і 

документи перевірки їх діяльності вищими партійними органами (1964). 
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 Витяги з постанов вищих партійних органів про виключення з партії, 

накладення та зняття партійних стягнень, відновлення в партії, апеляції 

(1964). 

 Списки на погашені партійні документи членів та кандидатів в члени 

КПРС (1963,1964). 

 Книги: обліку видачі кандидатських карток; реєстрації облікових 

карток членів та кандидатів в члени КПРС. 

 Партійні бюджети (1963,1964). Штатні розписи (1963,1964). Річні 

фінансові звіти (1963,1964). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам парткомітету (1963-1965). 

 Листування з партійними органами по перевірці даних на окремих 

громадян, які проживали на окупованій території (1963,1964). 

 

Опис 2 

149 спр., 1962-1964 рр. 

 Особові справи: по прийому в члени КПРС; про відмову в прийомі в 

члени КПРС; про заміну прізвища. Персональні справи. 

 

 

ф.П-5612 Черкаський промислово-виробничий партійний комітет 

Комуністичної партії України, м. Черкаси Черкаської області 

2 оп., 289 спр., 1962-1965 рр. 

 

Опис 1 

81 спр., 1962-1965 рр. 

 Директивні вказівки обкому КПУ (1963,1964). 

 Протоколи: партконференцій партійних організацій промислово-

виробничої зони та документи до них (1962,1964); пленумів парткому та 

документи до них (1962-1964); засідань бюро парткому та документи до них 

(1963,1964); зборів партійного активу (1964). 

 Статистичні звіти про склад парторганізації (1963,1964). 

 Витяги з постанов вищих партійних органів про виключення з партії та 

притягнення до партійної відповідальності (1963,1964). 

 Листування з партійними органами, військовими частинами по 

перевірці даних на окремих громадян, які проживали на окупованій території 

та інші відомості з питань перевірки компрометуючих документів на 

комуністів (1963,1964). 

 Книги: обліку видачі кандидатських карток; реєстрації облікових 

карток членів та кандидатів в члени КПРС. 

 Партійні бюджети (1963,1964). Штатні розписи (1963,1964). Річні 

фінансові звіти (1963,1964). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам парткомітету (1963,1964). 

 

Опис 2 

208 спр., 1962-1964 рр. 
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 Особові справи: по прийому в члени КПРС; на переведених із членів 

КПРС кандидатами в члени КПРС; осіб, які вибули із кандидатів в члени 

КПРС; на осіб, яким відмовлено у прийомі кандидатами в члени КПРС; на 

видачу партійних квитків та інші. 

 

 

ф.П-5613 Черкаський промислово-виробничий комітет ЛКСМ України, 

м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 11 спр., 1963-1964 рр. 

 

Опис 1 

11 спр., 1963-1964 рр. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ. 

 Протоколи: конференції комітету (1963); пленумів комітету; засідань 

бюро комітету. 

 Статистичні звіти про кількісний склад організації ЛКСМУ. 

 Списки секретарів комсомольських організацій. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам комітету (1964). 

 

 

ф.П-5614 Городищенський промислово-виробничий комітет ЛКСМ 

України, м. Городище Черкаської області 

1 оп., 85 спр., 1963-1965 рр. 

 

Опис 1 

85 спр., 1963-1965 рр. 

 Директивні вказівки ЦК та обкому ЛКСМУ (1963,1964). 

 Протоколи: 1-ої комсомольської конференції  та документи до нього 

(1963); пленумів комітету (1963,1964); засідань бюро комітету (1963,1964); 

комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу первинних 

комсомольських організацій. 

 Статистичні звіти про кількісний склад організації ЛКСМУ та 

витрачання бланків комсомольських квитків (1963). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку. 

 Бюджети комітету (1963,1964). Фінансові звіти (1963,1964). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам комітету. 

 

 

ф.П-5615 Ватутінський промислово-виробничий партійний комітет 

Комуністичної партії України, м. Ватутіне Звенигородського району 

Черкаської області 

3 оп., 338 спр., 1947-1968 рр. 
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Опис 1 

59 спр., 1962-1965 рр. 

 Протоколи: партійних конференцій та документи до них (1962,1964); 

пленумів парткому (1962-1964); засідань бюро парткому (1963,1964); зборів 

партійного активу (1964); зборів партійно-господарського активу 

(1963,1964). 

 Розпорядження по парткому (1963-1965). 

 Статистичні звіти про склад парторганізації (1963,1964). 

 Інформації парткому з питань організаційно-партійної роботи, 

промисловості, транспорту та шефської допомоги колгоспам (1963,1964). 

 Постанови вищих партійних органів по апеляціях комуністів 

(1963,1964). 

 Книги: видачі партійних квитків (1963,1964); обліку видачі 

кандидатських карток (1963,1964); реєстрації облікових карток членів та 

кандидатів в члени КПРС. 

 Фінансові звіти (1963,1964). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам комітету (1963,1964). 

 

Опис 2 

270 спр., 1962-1964 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Апеляційні справи 

комуністів. 

 

Опис 3 

9 спр., 1947-1968 рр. 

 Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

 

ф.П-5616 Ватутінський промислово-виробничий комітет ЛКСМ 

України, м. Ватутіне Звенигородського району Черкаської області 

1 оп., 16 спр., 1961-1965 рр. 

 

Опис 1 

16 спр., 1961-1965 рр. 

 Протоколи: комсомольських конференцій  та документи до них 

(1961,1963); пленумів комітету (1962-1964); засідань бюро комітету 

(1963,1964). 

 Інформації, довідки, звіти про роботу комітету (1963,1964). 

 Статистичні звіти про кількісний склад організації ЛКСМУ та 

витрачання бланків комсомольських квитків (1963,1964). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку (1963-1965). 

 Бюджет комітету (1963). Фінансовий звіт (1963). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам комітету (1963,1964). 
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ф.П-5617 Черкаський промисловий обласний комітет ЛКСМ України, м. 

Черкаси Черкаської області 

1 оп., 52 спр., 1963-1964 рр. 

 

Опис 1 

52 спр., 1963-1964 рр. 

 Директивні вказівки ЦК ВЛКСМ та ЦК ЛКСМУ. 

 Протоколи: 1-ої комсомольської конференції  (1963); пленумів обкому; 

засідань бюро обкому. 

 Статистичні звіти про склад і рух обласної комсомольської організації 

та витрачання бланків комсомольських квитків. Звіти міськкомів, 

промислово-виробничих комітетів ЛКСМУ про склад комсомольських 

організацій та використання комсомольських квитків. 

 Інформації обкому з питань пропагандистської роботи та роботи серед 

учнівської молоді і піонерів. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам комітету. 

 Особові справи звільнених комсомольських працівників (1963). 

 

 

ф.П-5619 Первинна організація Комуністичної партії України 

Ватутінського промислово-виробничого партійного комітету, м. 

Ватутіне Звенигородського району Черкаської області 

1 оп., 2 спр., 1963-1964 рр. 

 

Опис 1 

2 спр., 1963-1964 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5620 Первинна організація Комуністичної партії України 

Звенигородської школи-інтернату, м. Звенигородка Черкаської області 

1 оп., 19 спр., 1963-1982 рр. 

 

Опис 1 

19 спр., 1963-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5621 Первинна організація Комуністичної партії України 

Новоселицького заводу вогнетривких матеріалів, м. Ватутіне 

Звенигородського району Черкаської області 

1 оп., 48 спр., 1963-1988 рр. 

 

Опис 1 

48 спр., 1963-1988 рр. 
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 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5622 Первинна організація Комуністичної партії України 

Ватутінського будівельно-монтажного управління № 54, м. Ватутіне 

Звенигородського району Черкаської області 

1 оп., 3 спр., 1963-1965 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1963-1965 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5623 Первинна організація Комуністичної партії України 

Лисянського училища механізації сільського господарства № 16, смт. 

Лисянка Лисянського району Черкаської області 

1 оп., 20 спр., 1963-1982 рр. 

 

Опис 1 

20 спр., 1963-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Відомості по сплаті членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-5624 Первинна організація Комуністичної партії України 

Монастирищенської школи-інтернату, смт. Монастирище 

Монастирищенського району Черкаської області 

1 оп., 20 спр., 1963-1982 рр. 

 

Опис 1 

20 спр., 1963-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5625 Первинна організація Комуністичної партії України 

Тальнівського молоко-консервного комбінату, м. Тальне Черкаської 

області 

1 оп., 28 спр., 1963-1982 рр. 

 

Опис 1 

28 спр., 1963-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Відомості по сплаті членських партійних внесків. 
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ф.П-5626 Первинна організація Комуністичної партії України 

Уманського автотранспортного підприємства № 23012, м. Умань 

Черкаської області 

1 оп., 34 спр., 1963-1991 рр. 

 

Опис 1 

34 спр., 1963-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 Плани роботи. 

 Відомості по сплаті членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-5627 Первинна організація Комуністичної партії України Уманської 

районної лікарні, м. Умань Черкаської області 

1 оп., 20 спр., 1963-1982 рр. 

 

Опис 1 

20 спр., 1963-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5628 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Постишева, с. Вереміївка 

Чорнобаївського району Черкаської області 

1 оп., 9 спр., 1963-1969 рр. 

 

Опис 1 

9 спр., 1963-1969 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5629 Первинна організація Комуністичної партії України 

Гельмязівської міжколгоспної будівельної організації, с. Гельмязів 

Золотоніського району Черкаської області 

1 оп., 26 спр., 1963-1982 рр. 

 

Опис 1 

26 спр., 1963-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-5630 Первинна організація Комуністичної партії України 

управління сільського господарства виконавчого комітету 
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Христинівської районної Ради народних депутатів, м. Христинівка 

Черкаської області 

1 оп., 30 спр., 1963-1991 рр. 

 

Опис 1 

30 спр., 1963-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Відомості по сплаті членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-5631 Первинна організація Комуністичної партії України 

управління сільського господарства виконавчого комітету Шполянської 

районної Ради народних депутатів, м. Шпола Черкаської області 

1 оп., 23 спр., 1963-1982 рр. 

 

Опис 1 

23 спр., 1963-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5632 Первинна організація Комуністичної партії України 

Шполянської швейної фабрики, м. Шпола Черкаської області 

1 оп., 30 спр., 1963-1988 рр. 

 

Опис 1 

30 спр., 1963-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-5633 Первинна організація Комуністичної партії України 

виробничого об'єднання "Азот", м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 887 спр., 1963-1991 рр. 

 

Опис 1 

887 спр., 1963-1991 рр. 

 Протоколи: звітно-виборних партійних конференцій; партійних зборів; 

засідань партійного бюро та комітету; зборів партійно-господарського активу 

об'єднання; партійних зборів та засідань партійного бюро цехових 

парторганізацій. 

 Книги: обліку та видачі партійних квитків і кандидатських карток 

(1983-1990); реєстрації облікових карток членів та кандидатів в члени  КПРС 

(1982-1990). 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. 
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ф.П-5634 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського автотранспортного підприємства № 23101, м. Черкаси 

Черкаської області 

1 оп., 31 спр., 1963-1989 рр. 

 

Опис 1 

31 спр., 1963-1989 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Відомості по сплаті членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-5635 Первинна організація Комуністичної партії України 

будівельного управління Черкаської ТЕЦ, м. Черкаси Черкаської 

області 

1 оп., 33 спр., 1964-1989 рр. 

 

Опис 1 

33 спр., 1964-1989 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 

 

ф.П-5636 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаської фабрики гігроскопічної вати, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 40 спр., 1965-1989 рр. 

 

Опис 1 

40 спр., 1965-1989 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро та комітету. 

 Відомості по сплаті членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-5637 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаської середньої школи № 21, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 18 спр., 1965-1982 рр. 

 

Опис 1 

18 спр., 1965-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5638 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського обласного виробничого управління автомобільного 

транспорту, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 31 спр., 1962-1982 рр. 
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Опис 1 

31 спр., 1962-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро та комітету. 

 

 

ф.П-5639 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського тролейбусного управління, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 6 спр., 1965-1970 рр. 

 

Опис 1 

6 спр., 1965-1970 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5640 Первинна організація Комуністичної партії України 

риболовецької артілі ім. 17-го Партз'їзду, с. Боровиця Чигиринського 

району Черкаської області 

1 оп., 22 спр., 1963-1982 рр. 

 

Опис 1 

22 спр., 1963-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5641 Первинна організація Комуністичної партії України 

будівельного управління "Дніпробуд", м. Канів Черкаської області 

1 оп., 64 спр., 1963-1990 рр. 

 

Опис 1 

64 спр., 1963-1990 рр. 

 Протоколи: партійних конференцій; партійних зборів; засідань 

партійного комітету; зборів партійно-господарського активу; партійних 

зборів та засідань партійного бюро цехових парторганізацій. 

 

 

ф.П-5642 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаської державної обласної філармонії, м. Черкаси Черкаської 

області 

1 оп., 8 спр., 1965-1972 рр. 

 

Опис 1 

8 спр., 1965-1972 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 
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ф.П-5643 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського музичного училища, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 24 спр., 1962-1982 рр. 

 

Опис 1 

24 спр., 1962-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5644 Партійний архів Черкаського обласного комітету 

Комуністичної партії України, м. Черкаси Черкаської області 

8 оп., 3216 спр., 1864-1991 рр. 

 

Опис 1 

660 спр., 1954-1991 рр. 

 Директивні вказівки вищих партійних органів. 

 Плани роботи. 

 Узагальнений опис архіву (для довідника "Архіви КПРС") (1972). 

Документи про переміщення партійного архіву у нову адміністративну 

будівлю (1978). 

 Історична довідка на фонд – Черкаського міськкому Комуністичної 

партії України (1975). 

 Звіти про роботу архіву. 

 Відомості до паспортів архіву. Паспорти архіву. 

 Макети збірників. 

 

Опис 2 

209 спр., 1942-1990 рр. 

 Справи фондів міських та районних комітетів Комуністичної партії 

України. 

 

Опис 3 

388 спр., 1958-1991 рр. 

 Справи дослідників. 

 

Опис 4 

80 спр., 1932-1947 рр. 

 Переліки документів із згасаючим текстом. 

 

Опис 5 

151 спр., 1900-1935 рр. 

 Документи на різні теми, виготовлені на плівці для партійного архіву 

Центральними партійними та державними архівами областей. 
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Опис 6 

1090 спр., 1942-1989 рр. 

 Список Героїв Радянського Союзу, їх спогади та особові документи. 

 

Опис 7  

236 спр., 1864-1976 рр. 

 Архівні документи, що стосуються подій на Черкащині, виявлені в 

інших архівах. 

 

Опис 8 

402 спр., 1917-1920 рр. 

 Спогади старих більшовиків та учасників революційних подій 1917-

1920 років. 

 

 

ф.П-5646 Первинна організація Комуністичної партії України 

Уманського тресту їдалень та ресторанів, м. Умань Черкаської області 

1 оп., 38 спр., 1965-1988 рр. 

 

Опис 1 

38 спр., 1965-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5647 Первинна організація Комуністичної партії України 

Уманського музичного училища, м. Умань Черкаської області 

1 оп., 18 спр., 1965-1982 рр. 

 

Опис 1 

18 спр., 1965-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5648 Первинна організація Комуністичної партії України 

Звенигородської пересувної механізованої колони № 8, м. Звенигородка 

Черкаської області 

1 оп., 18 спр., 1965-1982 рр. 

 

Опис 1 

18 спр., 1965-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 
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ф.П-5649 Первинна організація Комуністичної партії України 

Звенигородської пересувної механізованої колони № 229, м. 

Звенигородка Черкаської області 

1 оп., 18 спр., 1966-1982 рр. 

 

Опис 1 

18 спр., 1966-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5650 Первинна організація Комуністичної партії України 

управління сільського господарства виконавчого комітету Лисянської 

районної Ради народних депутатів, смт. Лисянка Лисянського району 

Черкаської області 

1 оп., 19 спр., 1965-1982 рр. 

 

Опис 1 

19 спр., 1965-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5651 Первинна організація Комуністичної партії України 

управління сільського господарства виконавчого комітету Маньківської 

районної Ради народних депутатів, смт. Маньківка Маньківського 

району Черкаської області 

1 оп., 22 спр., 1965-1982 рр. 

 

Опис 1 

22 спр., 1965-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5652 Первинна організація Комуністичної партії України 

управління сільського господарства виконавчого комітету Тальнівської 

районної Ради народних депутатів, м. Тальне Черкаської області 

1 оп., 37 спр., 1965-1991 рр. 

 

Опис 1 

37 спр., 1965-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Відомості по сплаті членських партійних внесків. 
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ф.П-5653 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Суворова, с. Кліщинці 

Чорнобаївського району Черкаської області 

1 оп., 31 спр., 1963-1991 рр. 

 

Опис 1 

31 спр., 1963-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 Плани роботи. 

 

 

ф.П-5654 Первинна організація Комуністичної партії України 

управління сільського господарства виконавчого комітету 

Чорнобаївської районної Ради народних депутатів, смт. Чорнобай 

Чорнобаївського району Черкаської області 

1 оп., 27 спр., 1965-1991 рр. 

 

Опис 1 

27 спр., 1965-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5655 Первинна організація Комуністичної партії України Корсунь-

Шевченківської школи-інтернату, м. Корсунь-Шевченківський 

Черкаської області 

1 оп., 14 спр., 1964-1977 рр. 

 

Опис 1 

14 спр., 1964-1977 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5657 Первинна організація Комуністичної партії України 

управління сільського господарства виконавчого комітету Черкаської 

районної Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 27 спр., 1965-1991 рр. 

 

Опис 1 

27 спр., 1965-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5658 Комітет ЛКСМ України Черкаського заводу штучного 

волокна, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 210 спр., 1960-1990 рр. 
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Опис 1 
210 спр., 1960-1990 рр. 

 Директивні вказівки ЦК та обкому ЛКСМУ (1963-1971). 

 Протоколи: заводських звітно-виборних комсомольських конференцій 

та документи до них (1963-1986); засідань комітету комсомолу; зборів 

комсомольського активу заводу (1964-1988); засідань бюро та зборів цехів 

первинних комсомольських організацій (1961-1984). 

 Документи (довідки, інформації, звіти та інші) про роботу комітету 

комсомолу (1969-1974). Звіти про склад комсомольської організації та 

використання комсомольських квитків (1966-1978). 

 Довідки, інформації з питань організаційно-комсомольської, ідейно-

виховної та культурно-масової роботи (1973-1977). 

 Списки членів ВЛКСМ первинних комсомольських організацій (1960-

1972). 

 Книги обліку: видачі комсомольських квитків (1963-1976); членів 

ВЛКСМ в первинних комсомольських організаціях (1963,1964). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 

 

ф.П-5659 Комітет ЛКСМ України Черкаського державного 

педагогічного інституту ім. 300-річчя Возз'єднання України з Росією,  

м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 163 спр., 1961-1990 рр. 

 

Опис 1 

163 спр., 1961-1990 рр. 

 Директивні вказівки ЦК та обкому ЛКСМУ (1967-1972). 

 Протоколи: комсомольських конференцій та документи до них (1962-

1986); засідань комітету комсомолу; зборів комсомольського активу 

інституту (1961-1987); комсомольських зборів та засідань комсомольського 

бюро факультетів інституту (1963-1984). 

 Довідки, інформації про роботу комітету комсомолу (1970-1978). Звіти 

про склад комсомольської організації та використання комсомольських 

квитків (1967-1979). 

 Списки секретарів первинних комсомольських організацій (1974-1979). 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків (1967-1989). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку 

(1965-1990). 

 

 

ф.П-5660 Первинна організація Комуністичної партії України 

Дашуківського комбінату бентонітових глин, с. Дашуківка Лисянського 

району Черкаської області 

1 оп., 25 спр., 1966-1990 рр. 
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Опис 1 

25 спр., 1966-1990 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5661 Первинна організація Комуністичної партії України 

Уманського технічного училища № 1, м. Умань Черкаської області 

1 оп., 26 спр., 1966-1982 рр. 

 

Опис 1 

26 спр., 1966-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5662 Комітет ЛКСМ України тресту "Черкасихімбуд", м. Черкаси 

Черкаської області 

1 оп., 281 спр., 1959-1981 рр. 

 

Опис 1 

281 спр., 1959-1981 рр. 

 Директивні вказівки ЦК ВЛКСМ, ЦК та обкому ЛКСМУ (1959-1974). 

 Протоколи: звітно-виборних комсомольських конференцій (1959-1979); 

засідань комітету комсомолу; зборів комсомольського активу тресту (1964-

1978); звітно-виборних комсомольських зборів, загальних комсомольських 

зборів та засідань бюро первинних комсомольських організацій. 

 Довідки, інформації про роботу комітету комсомолу та первинних 

комсомольських організацій (1960-1978). Статистичні звіти про склад 

комсомольської організації та використання комсомольських квитків (1964-

1979). 

 Списки секретарів первинних комсомольських організацій (1970-1979). 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків (1967-1981). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 

 

ф.П-5663 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського шовкового комбінату, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 147 спр., 1966-1989 рр. 

 

Опис 1 

147 спр., 1966-1989 рр. 

 Протоколи: звітно-виборних партійних конференцій; партійних зборів; 

засідань партійного бюро та комітету; зборів партійно-господарського активу 

комбінату; партійних зборів та засідань партійного бюро цехових партійних 

організацій. 

 Плани роботи. 
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 Відомості по сплаті членських партійних внесків. 

 

ф.П-5664 Первинна організація Комуністичної партії України тресту 

"Черкасисільбуд", м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 26 спр., 1966-1985 рр. 

 

Опис 1 

26 спр., 1966-1985 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету; зборів 

партійно-господарського активу тресту. 

 

 

ф.П-5665 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського авторемонтного заводу, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 29 спр., 1966-1989 рр. 

 

Опис 1 

29 спр., 1966-1989 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5666 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського проектно-конструкторського технологічного інституту, м. 

Черкаси Черкаської області 

1 оп., 75 спр., 1962-1991 рр. 

 

Опис 1 

75 спр., 1962-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету; зборів 

партійно-господарського активу інституту. 

 

 

ф.П-5667 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського заводу телеграфної апаратури, м. Черкаси Черкаської 

області 

1 оп., 198 спр., 1965-1991 рр. 

 

Опис 1 

198 спр., 1965-1991 рр. 

 Протоколи: звітно-виборних партійних конференцій заводу; партійних 

зборів; засідань партійного бюро та комітету; зборів партійно-господарського 

активу заводу; партійних зборів та засідань партійного бюро цехових 

партійних організацій. 
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ф.П-5668 Первинна організація Комуністичної партії України 

спеціального управління механізації тресту "Київекскавація",  

м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 7 спр., 1965-1969 рр. 

 

Опис 1 

7 спр., 1965-1969 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5669 Первинна організація Комуністичної партії України 

Золотоніського районного комітету ДТСААФ, м. Золотоноша Черкаської 

області 

1 оп., 2 спр., 1965-1966 рр. 

 

Опис 1 

2 спр., 1965-1966 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5670 Первинна організація Комуністичної партії України 

Іркліївського сільського професійно-технічного училища № 19, с. Іркліїв 

Чорнобаївського району Черкаської області 

1 оп., 19 спр., 1966-1982 рр. 

 

Опис 1 

19 спр., 1966-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5671 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу 

"Черкаський", с. Безбородьки Драбівського району Черкаської області 

1 оп., 42 спр., 1967-1990 рр. 

 

Опис 1 

42 спр., 1967-1990 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро та комітету. 

 

 

ф.П-5672 Первинна організація Комуністичної партії України 

управління сільського господарства виконавчого комітету Кам'янської 

районної Ради народних депутатів, м. Кам'янка Черкаської області 

1 оп., 40 спр., 1967-1991 рр. 
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Опис 1 

40 спр., 1967-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5673 Первинна організація Комуністичної партії України 

Ватутінського м'ясокомбінату, м. Ватутіне Звенигородського району 

Черкаської області 

1 оп., 35 спр., 1967-1988 рр. 

 

Опис 1 

35 спр., 1967-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5674 Первинна організація Комуністичної партії України тресту 

"Уманьпромжитлобуд", м. Умань Черкаської області 

1 оп., 111 спр., 1967-1991 рр. 

 

Опис 1 

111 спр., 1967-1991 рр. 

 Протоколи: звітно-виборних партійних конференцій тресту; партійних 

зборів; засідань партійного бюро та комітету; зборів партійно-господарського 

активу тресту; партійних зборів та засідань партійного бюро цехових 

партійних організацій. 

 

 

ф.П-5675 Первинна організація Комуністичної партії України 

риболовецької артілі "Червоний Жовтень", с. Лозівок Черкаського 

району Черкаської області 

1 оп., 16 спр., 1963-1982 рр. 

 

Опис 1 

16 спр., 1963-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5676 Первинна організація Комуністичної партії України 

Шполянської кондитерської фабрики, м. Шпола Черкаської області 

1 оп., 16 спр., 1968-1982 рр. 

 

Опис 1 

16 спр., 1968-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 
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ф.П-5677 Первинна організація Комуністичної партії України 

Шполянського заводу запасних  частин, м. Шпола Черкаської області 

1 оп., 28 спр., 1968-1988 рр. 

 

Опис 1 

28 спр., 1968-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5678 Первинна організація Комуністичної партії України 

Канівського електромеханічного заводу "Магніт", м. Канів Черкаської 

області 

1 оп., 74 спр., 1969-1991 рр. 

 

Опис 1 

74 спр., 1969-1991 рр. 

 Протоколи: звітно-виборних партійних конференцій заводу; партійних 

зборів; засідань партійного бюро та комітету; зборів партійно-господарського 

активу заводу; партійних зборів та засідань партійного бюро цехових 

партійних організацій. 

 

 

ф.П-5679 Первинна організація Комуністичної партії України 

виробничого об'єднання "Уманьферммаш", м. Умань Черкаської 

області 

1 оп., 105 спр., 1970-1991 рр. 

 

Опис 1 

105 спр., 1970-1991 рр. 

 Протоколи: звітно-виборних партійних конференцій об'єднання; 

партійних зборів; засідань партійного бюро та комітету; зборів партійно-

господарського активу об'єднання; партійних зборів та засідань партійного 

бюро цехових партійних організацій. 

 

 

ф.П-5680 Первинна організація Комуністичної партії України 

Уманського універмагу "Ювілейний", м. Умань Черкаської області 

1 оп., 31 спр., 1970-1982 рр. 

 

Опис 1 

31 спр., 1970-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 
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ф.П-5681 Комітет ЛКСМ України Черкаського шовкового комбінату, м. 

Черкаси Черкаської області 

1 оп., 171 спр., 1969-1991 рр. 

 

Опис 1 

171 спр., 1969-1991 рр. 

 Директивні вказівки ЦК ВЛКСМ, ЦК та обкому ЛКСМУ (1970,1972). 

 Протоколи: звітно-виборних комсомольських конференцій та 

документи до них; засідань комітету комсомолу; зборів комсомольського 

активу (1971-1988); загальних комсомольських зборів та засідань бюро 

первинних комсомольських організацій (1969-1984). 

 Статистичні звіти про склад комсомольської організації та 

використання комсомольських квитків (1969-1979). 

 Довідки, інформації з питань організаційно-комсомольської та ідейно-

виховної роботи (1970-1979). 

 Списки секретарів первинних комсомольських організацій (1970-

1972,1978). 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 

 

ф.П-5682 Первинна організація Комуністичної партії України 

Золотоніського консервного заводу, м. Золотоноша Черкаської області 

1 оп., 13 спр., 1970-1982 рр. 

 

Опис 1 

13 спр., 1970-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5683 Первинна організація Комуністичної партії України 

Пальмирського цукрового заводу, с. Вознесенське Золотоніського 

району Черкаської області 

1 оп., 32 спр., 1970-1991 рр. 

 

Опис 1 

32 спр., 1970-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5684 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу 

"Поляна", м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 15 спр., 1971-1982 рр. 
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Опис 1 

15 спр., 1971-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5685 Первинна організація Комуністичної партії України 

комунальних підприємств Черкаського міського відділу комунального 

господарства, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 66 спр., 1970-1988 рр. 

 

Опис 1 

66 спр., 1970-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро та комітету. 

 Відомості по сплаті членських партійних внесків. 

 

 

ф.П-5686 Первинна організація Комуністичної партії України обласного 

тресту "Черкасирембуд", м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 45 спр., 1971-1989 рр. 

 

Опис 1 

45 спр., 1971-1989 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро та комітету; 

засідань партійно-господарського активу тресту. 

 

 

ф.П-5687 Комітет ЛКСМ України Черкаського виробничого об'єднання 

"Азот", м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 119 спр., 1970-1990 рр. 

 

Опис 1 

119 спр., 1970-1990 рр. 

 Директивні вказівки ЦК ВЛКСМ, ЦК та обкому ЛКСМУ (1970,1971). 

 Протоколи: звітно-виборних комсомольських конференцій (1971-1988); 

засідань комітету комсомолу; зборів комсомольського активу (1971-1987); 

загальних комсомольських зборів та засідань бюро первинних 

комсомольських організацій (1971-1984). 

 Статистичні звіти про склад комсомольської організації та 

використання комсомольських квитків (1972-1979). 

 Довідки, інформації з питань організаційно-комсомольської та ідейно-

виховної роботи (1974-1979). 

 Списки секретарів первинних комсомольських організацій (1970-

1972,1978). 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків (1971-1975). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 
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ф.П-5688 Черкаський сільський обласний комітет Комуністичної партії 

України, м. Черкаси Черкаської області 
2 оп., 473 спр., 1962-1964 рр. 

 

Опис 1 

191 спр., 1962-1964 рр. 

 Протоколи: 1-ої обласної сільської партконференції та документи до 

нього (1963); пленумів обкому; засідань бюро обкому та документи до них; 

засідань секретаріату обкому та документи до них; зборів обласного 

сільського партійного активу. 

 Розпорядження по обкому. 

 Статистичні звіти про склад сільської обласної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів. 

 Витяги з рішень та протоколів бюро сільського обкому про виключення 

з партії, по персональних та апеляційних справах. 

 Документи погашених партійних документів на членів та кандидатів в 

члени КПРС. 

 Партійні бюджети. Фінансові звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам обкому та особові рахунки. 

 

Опис 2 

282 спр., 1962-1964 рр.  

 Особові справи працівників партійної комісії при обкомі. 

 

 

ф.П-5689 Драбівський сільський виробничий партійний комітет 

Комуністичної партії України, смт. Драбів Драбівського району 

Черкаської області 

2 оп., 514 спр., 1962-1964 рр. 

 

Опис 1 

71 спр., 1962-1964 рр. 

 Протоколи: партконференцій та документи до них (1962,1964); 

пленумів комітету та документи до них; засідань бюро комітету та документи 

до них; зборів партійного активу та документи до них. 

 Статистичні звіти про склад партійної організації. 

 Документи (довідки, звіти, інформації та інші) комітету з питань 

партійно-організаційної роботи, роботи кадрів, з питань освіти, 

промисловості, роботи адміністративних органів та з інших питань. 

 Листування та витяги з протоколів про організацію і ліквідацію 

партійних комітетів та первинних парторганізацій з одного району до іншого 

(1963). 

 Витяги з постанов вищих партійних органів про виключення з партії, 

накладення та зняття партійних стягнень. Документи (довідки, доповідні 
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записки, висновки) з питань перевірки компрометуючих даних на комуністів 

та листування по персональних справах. 

 Списки осіб, які вибули з партії; звіти та акти про погашені партійні 

документи. 

 Партійні бюджети. Штатні розписи. Фінансові звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам комітету. 

 

Опис 2 

443 спр., 1962-1964 рр.  

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

 

ф.П-5690 Жашківський сільський виробничий партійний комітет 

Комуністичної партії України, м. Жашків Черкаської області 

2 оп., 535 спр., 1962-1964 рр. 

 

Опис 1 

61 спр., 1962-1964 рр. 

 Протоколи: партконференцій та документи до них (1962,1964); 

пленумів комітету та документи до них; засідань бюро комітету та документи 

до них; зборів районного партійного активу та документи до них. 

 Розпорядження про прийом та звільнення технічного персоналу (1964). 

 Статистичні звіти про склад районної партійної організації. 

 Документи (довідки, звіти, інформації та інші) комітету з питань 

партійно-організаційної роботи, роботи кадрів, з питань освіти, 

промисловості, роботи адміністративних органів та з інших питань. 

 Постанови бюро комітету про створення та ліквідацію первинних 

парторганізацій. 

 Постанови вищих партійних органів про виключення з партії, 

накладення та зняття партійних стягнень. 

 Списки осіб, які вибули з партії; звіти та акти про погашені партійні 

документи. 

 Річний кошторис (1963). Штатний розпис (1963). Зведені фінансові 

звіти (1963). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам комітету (1963). 

 

Опис 2 

474 спр., 1962-1964 рр.  

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

 

ф.П-5691 Звенигородський сільський виробничий партійний комітет 

Комуністичної партії України, м. Звенигородка Черкаської області 

2 оп., 639 спр., 1962-1964 рр. 
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Опис 1 

67 спр., 1962-1964 рр. 

 Директивні вказівки обкому партії. 

Протоколи: партконференцій та документи до них (1962,1964); 

пленумів комітету та документи до них; засідань бюро комітету та документи 

до них; зборів партійного активу та документи до них (1964); зборів 

партійно-господарського активу та документи до них (1963). 

 Статистичні звіти про склад партійної організації. 

 Інформації комітету з питань партійно-організаційної роботи, роботи 

кадрів, з питань освіти, промисловості, роботи адміністративних органів та з 

інших питань. 

 Постанови бюро комітету про створення та ліквідацію первинних 

парторганізацій (1963,1964). 

 Витяги з постанов вищих партійних органів та рішення комітету про 

виключення з партії, накладення та зняття партійних стягнень. 

 Списки осіб, які вибули з партії; звіти та акти про погашені партійні 

документи. 

 Партійний бюджет (1964). Штатні розписи. Кошториси витрат. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам комітету. 

 Листування комітету з питань перевірки громадян, які проживали на 

окупованій території. 

 

Опис 2 

572 спр., 1963-1964 рр.  

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

 

ф.П-5692 Золотоніський сільський виробничий партійний комітет 

Комуністичної партії України, м. Золотоноша Черкаської області 

3 оп., 536 спр., 1962-1965 рр. 

 

Опис 1 

96 спр., 1962-1965 рр. 

 Протоколи: партконференцій та документи до них (1962,1964); 

пленумів комітету; засідань бюро комітету; зборів партійного активу 

(1963,1964). 

 Накази та розпорядження по комітету. 

 Статистичні звіти про склад партійної організації (1963,1964). 

 Інформації комітету з питань партійно-організаційної роботи, роботи 

кадрів, з питань освіти, промисловості, роботи адміністративних органів та з 

інших питань (1963,1964). 

 Постанови бюро комітету про створення та ліквідацію партійних 

комітетів і первинних парторганізацій (1963). 

 Витяги з постанов вищих партійних органів та рішення комітету про 

виключення з партії, накладення та зняття партійних стягнень (1963,1964). 
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 Списки осіб, які вибули з партії; звіти та акти про погашені партійні 

документи (1963,1964). 

 Партійні бюджети (1963,1964). Штатні розписи (1963,1964). 

Кошториси витрат (1963,1964). Зведені фінансові звіти (1963,1964). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам комітету (1963,1964). 

 

Опис 2 

199 спр., 1962-1963 рр.  

 Особові справи: по прийому в члени КПРС; на осіб, які вибули із 

кандидатів партії; на видачу партійних квитків; про накладення партійних 

стягнень; про зняття партійних стягнень. 

 

Опис 3 

241 спр., 1963-1964 рр. 

 Особові справи: по прийому в члени КПРС; на осіб, які вибули із 

кандидатів партії; на видачу партійних квитків; про накладення партійних 

стягнень; про зняття партійних стягнень. 

 

 

ф.П-5693 Корсунь-Шевченківський сільський виробничий партійний 

комітет Комуністичної партії України, м. Корсунь-Шевченківський 

Черкаської області 

2 оп., 635 спр., 1958-1964 рр. 

 

Опис 1 

65 спр., 1958-1964 рр. 

 Директивні вказівки вищих партійних органів (1963,1964). 

 Протоколи: партконференцій та документи до них (1962,1964); 

пленумів комітету та документи до них (1962-1964); засідань бюро комітету 

(1963,1964); зборів партійного активу та документи до них (1964). 

 Статистичні звіти про склад партійної організації (1963,1964). 

 Листування та витяги з протоколів комітету про створення та 

ліквідацію партійних комітетів і первинних парторганізацій (1962-1964). 

 Витяги з постанов вищих партійних органів та рішення комітету про 

виключення з партії, накладення та зняття партійних стягнень (1963,1964). 

 Документи (довідки, доповідні записки, висновки) з питань перевірки 

компрометуючих даних на комуністів та безпартійних і листування  з 

партійними організаціями та військовими частинами про діяльність окремих 

громадян (1963,1964). 

 Списки осіб, які вибули з партії; звіти та акти про погашені партійні 

документи. 

 Партійні бюджети (1963,1964). Штатні розписи (1963,1964). 

Кошториси витрат (1963,1964). Зведені фінансові звіти (1963,1964). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам комітету (1963,1964). 
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Опис 2 

570 спр., 1962-1964 рр.  

 Особові справи: по прийому в члени КПРС; на осіб, які вибули із 

кандидатів партії; на видачу партійних квитків; про накладення партійних 

стягнень; про зняття партійних стягнень. 

 

ф.П-5694 Смілянський сільський виробничий партійний комітет 

Комуністичної партії України, м. Сміла Черкаської області 

2 оп., 536 спр., 1962-1965 рр. 

 

Опис 1 

56 спр., 1962-1965 рр. 

 Протоколи: партконференцій та документи до них (1962,1964); 

пленумів комітету та документи до них (1962-1964); засідань бюро комітету 

(1963-1965); зборів партійного активу та документи до них (1963,1964). 

 Розпорядження по парткому (1963,1964). 

 Статистичні звіти про склад партійної організації (1963,1964). 

 Інформації, довідки комітету з питань партійно-організаційної роботи, 

роботи кадрів, з питань освіти, промисловості, роботи адміністративних 

органів та з інших питань (1963,1964). 

 Листування та витяги з протоколів комітету про створення та 

ліквідацію партійних комітетів і первинних парторганізацій (1963,1964). 

 Рішення вищих партійних органів та рішення комітету про виключення 

з партії (1963,1964). 

 Акти та списки на знищені і погашені партійні документи (1963,1964). 

 Партійні бюджети (1963,1964). Штатні розписи (1963,1964). 

Кошториси витрат (1963,1964). Зведені фінансові звіти (1963,1964). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам комітету (1963,1964). 

  

Опис 2 

480 спр., 1962-1964 рр.  

 Особові справи: по прийому в члени КПРС; на осіб, які вибули із 

кандидатів партії; на видачу партійних квитків; про накладення партійних 

стягнень; про зняття партійних стягнень. 

 

 

ф.П-5695 Уманський сільський виробничий партійний комітет 

Комуністичної партії України, м. Умань Черкаської області 

2 оп., 769 спр., 1962-1964 рр. 

 

Опис 1 

84 спр., 1962-1964 рр. 

 Директивні вказівки ЦК КПУ та обкому (1963,1964). 
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 Протоколи: партконференцій та документи до них (1962,1964); 

пленумів комітету та документи до них; засідань бюро комітету (1963,1964); 

зборів партійного активу та документи до них (1963,1964). 

 Статистичні звіти про склад партійної організації (1963,1964). 

 Приймально-здавальні акти на передачу первинних парторганізацій із 

одного району до іншого (1963). 

 Витяги з постанов вищих партійних органів та рішення комітету про 

виключення з партії, накладення та зняття партійних стягнень (1963,1964). 

 Списки осіб, які вибули з партії, акти на погашені партійні документи 

(1963,1964). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам комітету (1963,1964). 

  

Опис 2 

685 спр., 1962-1964 рр.  

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

 

ф.П-5696 Христинівський сільський виробничий партійний комітет 

Комуністичної партії України, м. Христинівка Черкаської області 

2 оп., 506 спр., 1962-1964 рр. 

 

Опис 1 

83 спр., 1962-1964 рр. 

 Директивні вказівки обкому партії (1963,1964). 

 Протоколи: партконференцій та документи до них (1962,1964); 

пленумів комітету; засідань бюро комітету (1963,1964); зборів партійного 

активу (1963,1964). 

 Статистичні звіти про склад партійної організації (1963,1964). 

 Листування комітету з питань партійно-організаційної роботи, роботи 

кадрів, з питань освіти, промисловості, роботи адміністративних органів та з 

інших питань (1963,1964). 

 Постанови бюро та рішення обкому про виключення з партії, по 

персональних та апеляційних справах. 

 Запити та відповіді на них партійних комітетів, політвідділів 

військових частин про наявність компрометуючих даних на окремих 

громадян (1963,1964). 

 Акти на знищені партійні документи (1963,1964). 

 Штатні розписи (1963,1964). Кошториси витрат (1963,1964). Річні 

фінансові звіти (1963,1964). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам комітету (1963,1964). 

  

Опис 2 

423 спр., 1962-1964 рр.  

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 
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ф.П-5697 Чигиринський сільський виробничий партійний комітет 

Комуністичної партії України, м. Чигирин Черкаської області 

2 оп., 379 спр., 1962-1964 рр. 

 

Опис 1 

59 спр., 1962-1964 рр. 

 Директиви, розпорядження обкому партії (1963,1964). 

 Протоколи: партконференцій та документи до них (1962,1964); 

пленумів комітету та документи до них; засідань бюро комітету та документи 

до них (1963,1964); зборів партійного активу та документи до них 

(1963,1964). 

 Статистичні звіти про склад партійної організації та кадри (1963,1964). 

 Акти про передачу первинних парторганізацій із одного району до 

іншого (1963,1964). 

 Витяги з постанов вищих партійних органів про виключення з партії, 

накладення та зняття партійних стягнень (1963,1964). 

 Списки первинних парторганізацій (1963,1964). 

 Акти на знищені і погашені партійні документи (1963,1964). 

 Партійний бюджет (1964). Штатний розпис (1964). Кошторис витрат 

(1964). Зведені фінансові звіти (1963,1964). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам комітету (1963,1964). 

  

Опис 2 

320 спр., 1962-1964 рр.  

 Особові справи: по прийому в члени КПРС; на осіб, які вибули із 

кандидатів партії; на видачу партійних квитків; про накладення партійних 

стягнень; про зняття партійних стягнень. 

 

 

ф.П-5698 Шполянський сільський виробничий комітет Комуністичної 

партії України, м. Шпола Черкаської області 

2 оп., 498 спр., 1962-1964 рр. 

 

Опис 1 

84 спр., 1962-1964 рр. 

 Протоколи: партконференцій та документи до них (1962,1964); 

пленумів комітету (1963,1964); засідань бюро комітету (1963,1964); зборів 

партійного активу (1963,1964). 

 Статистичні звіти про склад партійної організації (1963,1964). 

 Інформації, довідки комітету з питань партійно-організаційної роботи, 

роботи кадрів, з питань освіти, промисловості, роботи адміністративних 

органів та з інших питань (1963,1964). 

 Постанови вищих партійних органів про виключення з партії 

(1963,1964). 
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 Списки осіб, які вибули з партії та акти на знищені партійні документи 

(1963,1964). 

 Партійні бюджети (1963,1964). Штатні розписи (1963,1964). 

Кошториси витрат (1963,1964). Зведені фінансові звіти (1963,1964). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам комітету (1963,1964). 

  

Опис 2 

414 спр., 1962-1964 рр.  

 Особові справи: по прийому в члени КПРС; на осіб, які вибули із 

кандидатів партії; на видачу партійних квитків; про накладення партійних 

стягнень; про зняття партійних стягнень. 

 

 

ф.П-5699 Черкаський сільський виробничий обласний комітет ЛКСМ 

України, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 59 спр., 1956-1964 рр. 

 

Опис 1 

59 спр., 1956-1964 рр. 

 Рішення ЦК ЛКСМУ (1963,1964). 

 Протоколи: сільської обласної комсомольської конференції та 

документи до них (1963); пленумів обкому (1963,1964); засідань бюро 

обкому (1963,1964); зборів обласного сільського комсомольського активу 

(1963). 

 Статистичні звіти: про склад та рух сільської комсомольської 

організації та використання комсомольських квитків (1963,1964); сільських 

виробничих комітетів комсомолу про склад комсомольських організацій 

(1963,1964). 

 Документи (інформації, звіти, характеристики та інші) про роботу 

відділів обкому. 

 Інформації обкому з питань пропагандистської роботи та роботи серед 

учнівської молоді і піонерів (1963,1964). 

 Бюджети обкому (1963,1964). Штатні розписи (1963,1964). Річні 

фінансові звіти (1963,1964). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам обкому (1963,1964). 

 

 

ф.П-5700 Драбівський сільський виробничий комітет ЛКСМ України, 

смт. Драбів Драбівського району Черкаської області 

1 оп., 15 спр., 1963-1965 рр. 

 

Опис 1 

15 спр., 1963-1965 рр. 

 Протоколи: комсомольської конференції та документи до нього (1963); 

пленумів комітету (1963,1964); засідань бюро комітету. 
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 Статистичні звіти про склад та рух комсомольської організації та 

використання комсомольських квитків (1963,1964). 

 Інформації комітету з питань організаційно-комсомольської, 

пропагандистської роботи та роботи серед учнівської молоді і піонерів 

(1963,1964). 

 Бюджети комітету (1963,1964). Фінансові звіти (1963,1964). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам комітету (1963,1964). 

 

ф.П-5701 Жашківський сільський виробничий комітет ЛКСМ України, 

м. Жашків Черкаської області 

1 оп., 35 спр., 1963-1964 рр. 

 

Опис 1 

35 спр., 1963-1964 рр. 

 Протоколи: комсомольської конференції та документи до нього (1963); 

пленумів комітету та документи до них (1963); засідань бюро комітету та 

документи до них. 

 Статистичні звіти про склад та рух комсомольської організації (1964). 

 Інформації комітету з питань організаційно-комсомольської, 

пропагандистської роботи та роботи серед учнівської молоді і піонерів 

(1964). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам комітету. 

 

 

ф.П-5702 Звенигородський сільський виробничий комітет ЛКСМ 

України, м. Звенигородка Черкаської області 

1 оп., 24 спр., 1962-1964 рр. 

 

Опис 1 

24 спр., 1962-1964 рр. 

 Протоколи: 1-ої комсомольської конференції та документи до нього 

(1963); пленумів комітету (1963,1964); засідань бюро комітету (1963,1964). 

 Статистичні звіти про склад комсомольської організації та 

використання комсомольських квитків (1964). 

 Звіти, довідки комітету про роботу (1963,1964). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які зняті з комсомольського обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам комітету (1963,1964). 

 

 

ф.П-5703 Золотоніський сільський виробничий комітет ЛКСМ України, 

м. Золотоноша Черкаської області 

1 оп., 31 спр., 1962-1964 рр. 
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Опис 1 

31 спр., 1962-1964 рр. 

 Протоколи: комсомольської конференції та документи до нього (1963); 

пленумів комітету (1963,1964); засідань бюро комітету (1963,1964). 

 Статистичні звіти про склад комсомольської організації (1963,1964). 

 Інформації комітету з питань організаційно-комсомольської, 

пропагандистської роботи та роботи серед учнівської молоді і піонерів 

(1963,1964). 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які зняті з комсомольського обліку. 

 Бюджет комітету (1963). Фінансовий звіт (1964). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам комітету (1963,1964). 

 

 

ф.П-5704 Корсунь-Шевченківський сільський виробничий комітет 

ЛКСМ України, м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області 

1 оп., 50 спр., 1962-1964 рр. 

 

Опис 1 

50 спр., 1962-1964 рр. 

 Директивні вказівки ЦК та обкому ЛКСМУ (1963,1964). 

 Протоколи: 1-ої комсомольської конференції та документи до нього 

(1963); пленумів комітету та документи до них (1963,1964); засідань бюро 

комітету та документи до них (1963,1964). 

 Статистичні звіти про склад комсомольської організації та 

використання комсомольських квитків (1963,1964). 

 Інформації комітету з питань організаційно-комсомольської роботи  

(1963). 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які зняті з комсомольського обліку. 

 Бюджети комітету (1963,1964). Фінансові звіти (1963,1964). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам комітету (1963,1964). 

 

 

ф.П-5705 Смілянський сільський виробничий комітет ЛКСМ України, 

м. Сміла Черкаської області 

1 оп., 29 спр., 1963-1964 рр. 

 

Опис 1 

29 спр., 1963-1964 рр. 

 Протоколи: комсомольської конференції та документи до нього (1963); 

пленумів комітету та документи до них; засідань бюро комітету. 

 Статистичні звіти про склад комсомольської організації. 

 Інформації комітету з питань організаційно-комсомольської, 

пропагандистської роботи та роботи серед учнівської молоді і піонерів. 
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 Списки секретарів первинних комсомольських організацій. 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які зняті з комсомольського обліку. 

 Бюджети комітету. Фінансові звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам комітету. 

 

 

ф.П-5706 Уманський сільський виробничий комітет ЛКСМ України, м. 

Умань Черкаської області 

1 оп., 35 спр., 1963-1964 рр. 

 

Опис 1 

35 спр., 1963-1964 рр. 

 Протоколи: 1-ої комсомольської конференції та документи до нього 

(1963); пленумів комітету; засідань бюро комітету. 

 Статистичні звіти про склад комсомольської організації та 

використання комсомольських квитків. 

 Інформації комітету з питань організаційно-комсомольської, 

пропагандистської роботи та роботи серед учнівської молоді і піонерів. 

 Список секретарів первинних комсомольських організацій (1964). 

 Фінансовий звіт (1964). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам комітету (1963). 

 

 

ф.П-5707 Христинівський сільський виробничий комітет ЛКСМ 

України, м. Христинівка Черкаської області 

1 оп., 25 спр., 1961-1964 рр. 

 

Опис 1 

25 спр., 1961-1964 рр. 

 Протоколи: 1-ої комсомольської конференції та документи до нього 

(1963); пленумів комітету та документи до них (1963,1964); засідань бюро 

комітету (1963,1964). 

 Статистичні звіти про склад комсомольської організації та 

використання комсомольських квитків (1963,1964). 

 Інформації комітету з питань організаційно-комсомольської, 

пропагандистської роботи та роботи серед учнівської молоді і піонерів 

(1963,1964). 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків (1962,1963). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які зняті з комсомольського обліку. 

 Бюджет комітету (1964). Фінансові звіти (1963,1964). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам комітету (1963,1964). 
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ф.П-5708 Чигиринський сільський виробничий комітет ЛКСМ України, 

м. Чигирин Черкаської області 

1 оп., 29 спр., 1961-1964 рр. 

 

Опис 1 

29 спр., 1961-1964 рр. 

 Директивні вказівки ЦК та обкому ЛКСМУ (1963,1964). 

 Протоколи: 1-ої комсомольської конференції та документи до нього 

(1963); пленумів комітету та документи до них (1963,1964); засідань бюро 

комітету та документи до них (1963,1964). 

 Статистичні звіти про склад комсомольської організації та 

використання комсомольських квитків (1963,1964). 

 Списки секретарів первинних комсомольських організацій (1964). 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 Бюджети комітету (1963,1964). Річні фінансові звіти (1963,1964). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам комітету (1963,1964). 

 

 

ф.П-5709 Шполянський сільський виробничий комітет ЛКСМ України, 

м. Шпола Черкаської області 

1 оп., 24 спр., 1963-1964 рр. 

 

Опис 1 

24 спр., 1963-1964 рр. 

 Директивні вказівки обкому ЛКСМУ. 

 Протоколи: 1-ої комсомольської конференції та документи до нього 

(1963); пленумів комітету та документи до них; засідань бюро комітету. 

 Статистичні звіти про склад комсомольської організації та 

використання комсомольських квитків. 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 Бюджети комітету. Річні фінансові звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам комітету. 

 

 

ф.П-5710 Комітет ЛКСМ України "Дніпробуду" на будівництві 

Канівської ГЕС, м. Канів Черкаської області 

1 оп., 36 спр., 1971-1977 рр. 

 

Опис 1 

36 спр., 1971-1977 рр. 

 Протоколи: звітно-виборних комсомольських конференцій; засідань 

комітету комсомолу; зборів комсомольського активу; загальних 



868 

 

комсомольських зборів та засідань бюро первинних комсомольських 

організацій. 

 Статистичні звіти про склад комсомольської організації та 

використання комсомольських квитків. 

 Інформації з питань організаційно-комсомольської та ідейно-виховної 

роботи (1973). 

 Списки секретарів первинних комсомольських організацій (1973-1975). 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 

 

ф.П-5711 Комітет ЛКСМ України Черкаського заводу телеграфної 

апаратури, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 125 спр., 1970-1990 рр. 

 

Опис 1 

125 спр., 1970-1990 рр. 

 Протоколи: звітно-виборних комсомольських конференцій; засідань 

комітету комсомолу; зборів комсомольського активу; загальних 

комсомольських зборів та засідань бюро первинних комсомольських 

організацій (1970-1984). 

 Інформації, довідки про роботу комітету (1971-1974,1978,1979). 

 Статистичні звіти про склад комсомольської організації та 

використання комсомольських квитків (1971-1979). 

 Списки секретарів первинних комсомольських організацій 

(1973,1974,1979). 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків (1975,1976). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 

 

ф.П-5712 Комітет ЛКСМ України тресту "Черкасижитлобуд", м. 

Черкаси Черкаської області 

1 оп., 58 спр., 1971-1981 рр. 

 

Опис 1 

58 спр., 1971-1981 рр. 

 Протоколи: звітно-виборних комсомольських конференцій (1973-1979); 

засідань комітету комсомолу; зборів комсомольського активу (1972-1979); 

загальних комсомольських зборів та засідань бюро первинних 

комсомольських організацій. 

 Статистичні звіти про склад комсомольської організації та 

використання комсомольських квитків (1973-1979). 

 Інформації комітету про роботу та з питань організаційно-

комсомольської та ідейно-виховної роботи (1972-1979). 

 Списки секретарів первинних комсомольських організацій (1974-1979). 
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 Книги обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 

 

ф.П-5713 Комітет ЛКСМ України Смілянського машинобудівного 

заводу, м. Сміла Черкаської області 

1 оп., 103 спр., 1972-1990 рр. 

 

Опис 1 

103 спр., 1972-1990 рр. 

 Протоколи: звітно-виборних комсомольських конференцій; засідань 

комітету комсомолу; зборів комсомольського активу; загальних 

комсомольських зборів та засідань бюро первинних комсомольських 

організацій. 

 Статистичні звіти про склад комсомольської організації та 

використання комсомольських квитків. 

 Списки секретарів первинних комсомольських організацій (1973-1977). 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 

 

ф.П-5714 Комітет ЛКСМ України Смілянського електромеханічного 

ремонтного заводу ім. Т.Г. Шевченка, м. Сміла Черкаської області 

1 оп., 113 спр., 1972-1990 рр. 

 

Опис 1 

113 спр., 1972-1990 рр. 

 Протоколи: звітно-виборних комсомольських конференцій; засідань 

комітету комсомолу; зборів комсомольського активу; загальних 

комсомольських зборів та засідань бюро комсомольських організацій цехів 

заводу. 

 Статистичні звіти про склад комсомольської організації та 

використання комсомольських квитків (1972-1979). 

 Списки секретарів цехових первинних комсомольських організацій 

(1972-1979). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків зразка 1967р. (1972-1975). 

Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського 

обліку. 

 

 

ф.П-5715 Комітет ЛКСМ України Черкаського медичного училища, м. 

Черкаси Черкаської області 

1 оп., 89 спр., 1971-1988 рр. 
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Опис 1 

89 спр., 1971-1988 рр. 

 Протоколи: звітно-виборних комсомольських конференцій (1971-1986); 

засідань комітету комсомолу; зборів комсомольського активу (1971-1986); 

загальних комсомольських зборів та засідань бюро первинних 

комсомольських організацій (1976-1984). 

 Довідки, інформації про роботу комсомольської організації (1972-

1978). 

 Статистичні звіти про склад комсомольської організації (1971-1979). 

 Інформації комітету про роботу та з питань організаційно-

комсомольської та ідейно-виховної роботи (1972-1979). 

 Список виключених з рядів ВЛКСМ (1975). 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків (1972-1975). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 

 

ф.П-5716 Комітет ЛКСМ України Уманського заводу "Мегомметр", м. 

Умань Черкаської області 

1 оп., 102 спр., 1972-1990 рр. 

 

Опис 1 

102 спр., 1972-1990 рр. 

 Директиви обкому ЛКСМУ (1973). 

 Протоколи: звітно-виборних комсомольських конференцій (1973-1989); 

засідань комітету комсомолу; зборів комсомольського активу; загальних 

комсомольських зборів та засідань бюро первинних комсомольських 

організацій (1972-1984). 

 Інформації, довідки про роботу комітету (1976-1978). 

 Статистичні звіти про склад комсомольської організації (1972-1978). 

 Списки секретарів первинних комсомольських організацій (1972-1977). 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків (1972-1984). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку 

(1972-1986). 

 

 

ф.П-5717 Первинна організація Комуністичної партії України Канівської 

ГЕС, м. Канів Черкаської області 

1 оп., 23 спр., 1972-1991 рр. 

 

Опис 1 

23 спр., 1972-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 
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ф.П-5718 Вузловий комітет ЛКСМ України станції ім. Т.Г. Шевченка, м. 

Сміла Черкаської області 

1 оп., 100 спр., 1972-1990 рр. 

 

Опис 1 

100 спр., 1972-1990 рр. 

 Протоколи: звітно-виборних вузлових комсомольських конференцій; 

засідань комітету комсомолу; зборів комсомольського активу. 

 Статистичні звіти про склад комсомольської організації та 

використання комсомольських квитків (1972-1978). 

 Списки секретарів первинних комсомольських організацій (1973-1978). 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків зразка 1967р. (1972-1975). 

Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського 

обліку. 

 

 

ф.П-5719 Комітет ЛКСМ України Черкаського технікуму радянської 

торгівлі, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 41 спр., 1972-1983 рр. 

 

Опис 1 

41 спр., 1972-1983 рр. 

 Постанови, листи вищих комсомольських органів (1974,1976). 

 Протоколи: звітно-виборних комсомольських конференцій (1971-1986); 

засідань комітету комсомолу; зборів комсомольського активу. 

 Статистичні звіти про склад комсомольської організації та 

використання комсомольських квитків (1973-1978). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку (1975-1979). 

 

 

ф.П-5720 Комісії у справах колишніх партизан Великої Вітчизняної 

війни 1941-1945 рр. при виконавчих комітетах районних та міських Рад 

депутатів трудящих 

1 оп., 31 спр., 1944-1973 рр. 

 

Опис 1 

31 спр., 1944-1973 рр. 

 Рішення виконкомів про закінчення роботи з обліку партизанів та 

підпільників. 

 Доповідні записки, зведення про роботу комісій. 

 Списки колишніх партизан та підпільників; посвідчення, довідки, 

видані Українським штабом партизанського руху та партійним архівом; 

підтвердження, характеристики, заяви, протоколи засідань районних та 

місцевих Рад. 



872 

 

 Списки архіву колишніх партизан та учасників інших форм боротьби 

періоду війни. 

 

 

ф.П-5721 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Гончарука, с. Чемериське 

Звенигородського району Черкаської області 

1 оп., 10 спр., 1973-1978 рр. 

 

Опис 1 

10 спр., 1973-1978 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5723 Редакція обласної газети "Молодь Черкащини" – орган 

Черкаського обласного комітету ЛКСМ України, м. Черкаси Черкаської 

області 

1 оп., 156 спр., 1966-1987 рр. 

 

Опис 1 

156 спр., 1966-1987 рр. 

 Постанови, вказівки керівних комсомольських органів з питань роботи 

редакції (1975-1986). 

 Накази, розпорядження про прийом, звільнення та переміщення 

працівників редакції. 

 Протоколи: засідань редакційної колегії (1980-1986); редакційних 

нарад (1982); засідань оперативних нарад редакції (1979-1987). Постанови 

редакційної колегії газети (1968). 

 Перспективні та тематичні плани роботи редакції (1976-1987). 

 Звіти про роботу редакції (1967,1984,1986). Річні звіти партійної 

організації газети (1970-1972). 

 Листування з установами та організаціями про матеріали, які були 

опубліковані в газеті (1983-1986). Інформаційні зведення та огляди листів 

громадян (1981,1984). Листи комсомольців та молоді з відгуками на важливі 

події в країні, на матеріали, опубліковані в газеті (1983,1986). 

 Документи: з підготовки до друку літературних творів, розповідей, 

віршів, драматичних творів та фельєтонів (1980-1982); з підготовки до друку 

статей працівників місцевих партійних, радянських та комсомольських 

органів та організацій, авторські рукописи статей, очерків керівників партії 

та комсомолу (1967,1968,1979-1985). Спогади, листи та інші документи 

ветеранів, учасників Другої світової війни (1983-1987). 

 Списки: штатних авторів редакції (1981); позаштатних кореспондентів, 

позаштатних відділів редакції (1983,1984). 

 Штатні розписи (1983-1987). Кошторис витрат (1981). Річні фінансові 

звіти (1973-1987). 
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 Відомості на виплату: зарплати працівникам редакції; гонорару 

працівникам редакції; гонорару позаштатним авторам (1967-1969). 

 Особові справи співробітників редакції. 

 

ф.П-5724 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського відділення науково-дослідного інституту техніко-

економічних досліджень, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 30 спр., 1973-1988 рр. 

 

Опис 1 

30 спр., 1973-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5725 Комітет ЛКСМ України Канівського електро-механічного 

заводу "Магніт", м. Канів Черкаської області 

1 оп., 113 спр., 1973-1990 рр. 

 

Опис 1 

113 спр., 1973-1990 рр. 

 Постанови, листи вищих комсомольських органів (1980). 

 Протоколи: звітно-виборних комсомольських конференцій (1974-1988); 

засідань комітету комсомолу; зборів комсомольського активу; 

комсомольських зборів та засідань комсомольського бюро первинних 

комсомольських організацій (1974-1984). 

 Статистичні звіти про склад комсомольської організації та 

використання комсомольських квитків (1974-1979). 

 Інформації комітету з питань організаційно-комсомольської, ідейно-

виховної, культурно-масової роботи (1977-1979,1984-1986). 

 Списки секретарів первинних комсомольських організацій (1974). 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків (1973-1978). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 

 

 

ф.П-5726 Комітет ЛКСМ України Корсунь-Шевченківського 

педагогічного училища, м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області 

1 оп., 112 спр., 1973-1989 рр. 

 

Опис 1 

112 спр., 1973-1989 рр. 

 Постанови, листи вищих партійних та комсомольських органів (1974-

1979). 

 Протоколи: комсомольських конференцій; засідань комітету 

комсомолу та документи до них; зборів комсомольського активу; 
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комсомольських зборів та засідань комсомольського бюро первинних 

комсомольських організацій (1975-1981). 

 Статистичні звіти про склад комсомольської організації та 

використання комсомольських квитків (1974-1979). 

 Інформації комітету з питань організаційно-комсомольської, ідейно-

виховної, культурно-масової роботи (1974-1980). 

 Списки секретарів первинних комсомольських організацій (1975). 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків (1973-1975). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 

 

ф.П-5727 Комітет ЛКСМ України Уманського педагогічного інституту 

ім. П.Г . Тичини, м. Умань Черкаської області 

1 оп., 80 спр., 1974-1990 рр. 

 

Опис 1 

80 спр., 1974-1990 рр. 

 Протоколи: комсомольських конференцій (1974-1987); засідань 

комітету комсомолу; зборів комсомольського активу; комсомольських зборів 

та засідань комсомольського бюро первинних комсомольських організацій 

(1979-1984). 

 Статистичні звіти про склад комсомольської організації та 

використання комсомольських квитків (1974-1978). 

 Інформації комітету з питань організаційно-комсомольської, ідейно-

виховної, культурно-масової роботи (1978). 

 Списки секретарів первинних комсомольських організацій (1976-1978). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків (1975-1985). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 

 

ф.П-5728 Комітет ЛКСМ України Черкаського заводу "Фотоприлад", м. 

Черкаси Черкаської області 

1 оп., 112 спр., 1974-1990 рр. 

 

Опис 1 

112 спр., 1974-1990 рр. 

 Постанови, листи вищих партійних та комсомольських органів (1975). 

 Протоколи: звітно-виборних комсомольських конференцій; засідань 

комітету комсомолу; зборів комсомольського активу; комсомольських зборів 

та засідань комсомольського бюро первинних комсомольських організацій 

(1978-1985). 

 Статистичні звіти про склад комсомольської організації та 

використання комсомольських квитків (1974-1979). 

 Інформації комітету з питань організаційно-комсомольської, ідейно-

виховної та шефської роботи (1975-1978,1982). 
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 Списки секретарів первинних комсомольських організацій (1974-1978). 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 

ф.П-5729 Комітет ЛКСМ України Уманського ордена Трудового 

Червоного Прапора сільськогосподарського інституту ім. О.М. 

Горького, м. Умань Черкаської області 

1 оп., 81 спр., 1973-1990 рр. 

 

Опис 1 

81 спр., 1973-1990 рр. 

 Протоколи: звітно-виборних комсомольських конференцій (1973-1986); 

засідань комітету комсомолу; зборів комсомольського активу; 

комсомольських зборів та засідань комсомольського бюро первинних 

комсомольських організацій (1979-1984). 

 Статистичні звіти про склад комсомольської організації та 

використання комсомольських квитків (1973-1979). 

 Інформації комітету з питань організаційно-комсомольської, ідейно-

виховної та спортивної роботи (1973-1978). 

 Списки секретарів первинних комсомольських організацій (1976-1979). 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків (1974,1975). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 

 

ф.П-5730 Первинна організація Комуністичної партії України 

Соснівського районного комітету міста Черкаси Комуністичної партії 

України, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 9 спр., 1974-1982 рр. 

 

Опис 1 

9 спр., 1974-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5731 Первинна організація Комуністичної партії України 

виконавчого комітету Соснівської районної Ради народних депутатів 

міста Черкаси, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 9 спр., 1974-1982 рр. 

 

Опис 1 

9 спр., 1974-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 
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ф.П-5732 Первинна організація Комуністичної партії України 

виконавчого комітету Придніпровської районної Ради народних 

депутатів міста Черкаси, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 9 спр., 1974-1982 рр. 

 

Опис 1 

9 спр., 1974-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5733 Соснівський районний комітет міста Черкаси ЛКСМ України, 

м. Черкаси Черкаської області 

15 оп., 755 спр., 1974-1990 рр. 

 

Опис 1 

311 спр., 1974-1984 рр. 

 Протоколи комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу 

первинних комсомольських організацій. 

 

Опис 2 

16 спр., 1974р. 

 Постанови обкому та міськкому ЛКСМУ. 

 Протоколи: 1-ої районної комсомольської конференції; пленумів 

райкому; засідань бюро райкому. 

 Інформації, довідки про роботу комітетів комсомолу. 

 Статистичні звіти про склад районної комсомольської організації та 

використання бланків комсомольських документів. 

 Інформації райкому з питань організаційно-комсомольської, ідейно-

виховної, культурно-масової роботи та роботи серед шкільної молоді та 

піонерів. 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 

Опис 3 

45 спр., 1974-1976 рр. 

 Постанови обкому та міськкому ЛКСМУ. 

 Протоколи: 2-ої районної комсомольської конференції; пленумів 

райкому; засідань бюро райкому. 

 Статистичні звіти про склад районної комсомольської організації та 

використання бланків комсомольських документів. 

 Інформації райкому з питань організаційно-комсомольської, ідейно-

виховної, культурно-масової роботи та роботи серед шкільної молоді та 

піонерів. 
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 Книги обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 

Опис 4 

23 спр., 1977р. 

 Постанови обкому та міськкому ЛКСМУ. 

 Протоколи: 3-ої районної комсомольської конференції; пленумів 

райкому; засідань бюро райкому. 

 Статистичні звіти про склад районної комсомольської організації та 

використання бланків комсомольських документів. 

 Інформації райкому з питань організаційно-комсомольської роботи. 

 Списки секретарів первинних комсомольських організацій. 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 Бюджет райкому. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 

Опис 5 

18 спр., 1977-1978 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1978); засідань 

бюро райкому та документи до них (1978). 

 Статистичні звіти про склад районної комсомольської організації 

(1978). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1978). 

 

Опис 6 

18 спр., 1978-1980 рр. 

 Протоколи: 4-ої районної комсомольської конференції (1979); пленумів 

райкому та документи до них (1979); засідань бюро райкому та документи до 

них (1979); зборів комсомольського активу (1979). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 

Опис 7 

21 спр., 1979-1980 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1980); засідань бюро райкому та 

документи до них (1980). 

 Книга бліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації членів 

ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1980). 
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Опис 8 

2 спр., 1980-1981 рр. 

 Протоколи: 5-ої районної комсомольської конференції (1981); пленумів 

райкому (1981); засідань бюро райкому та документи до них (1981). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому та звільненим 

комсомольським працівникам (1981). 

 

Опис 9 

31 спр., 1981-1982 рр. 

 Розпорядження секретаря райкому про прийом, звільнення та 

переміщення технічних працівників (1982). 

 Протоколи: пленумів райкому (1982); засідань бюро райкому (1982). 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому та звільненим 

комсомольським працівникам (1982). 

 

Опис 10 

32 спр., 1974-1983 рр. 

 Розпорядження секретаря райкому про прийом, звільнення та 

переміщення технічних працівників. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи доних (1983); засідань 

бюро райкому (1983). 

 Документи (плани, протоколи, рапорти та інші) про роботу відділів 

райкому (1983). 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків (1982,1983). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку 

(1982,1983). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому та звільненим 

комсомольським працівникам (1983). 

 

Опис 11 

44 спр., 1983-1985 рр. 

 Розпорядження секретаря райкому про прийом, звільнення та 

переміщення технічних працівників. 

 Протоколи: 6-ої районної комсомольської конференції та документи до 

нього (1984); пленумів райкому (1984); засідань бюро райкому (1984); 

комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу первинних 

комсомольських організацій (1985). 

 Документи (плани, протоколи, рапорти та інші) про роботу відділів 

райкому (1984). 
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 Книги обліку видачі комсомольських квитків (1983,1984). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку 

(1983,1984). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1984). 

 

Опис 12 

45 спр., 1984-1986 рр. 

 Розпорядження секретаря райкому про прийом, звільнення та 

переміщення технічних працівників (1985). 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1985); засідань 

бюро райкому (1985); комсомольських зборів та засідань комітетів 

комсомолу первинних комсомольських організацій (1986). 

 Документи (плани, протоколи, рапорти та інші) про роботу відділів 

райкому (1985). 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків (1984,1985). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку 

(1984,1985). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому та звільненим 

комсомольським працівникам (1985). 

 

Опис 13 

42 спр., 1985-1987 рр. 

 Розпорядження секретаря райкому про прийом, звільнення та 

переміщення технічних працівників (1986). 

 Протоколи: 7-ої районної комсомольської конференції та документи до 

нього (1986); пленумів райкому (1986); засідань бюро райкому (1986); 

комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу первинних 

комсомольських організацій (1987). 

 Документи (плани, протоколи, рапорти та інші) про роботу відділів 

райкому (1986). 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків (1985,1986). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку 

(1985,1986). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому та звільненим 

комсомольським працівникам (1986). 

 

Опис 14 

40 спр., 1986-1988 рр. 

 Розпорядження секретаря райкому про прийом, звільнення та 

переміщення технічних працівників (1987). 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1987); засідань 

бюро райкому (1987); комсомольських зборів та засідань комітетів 

комсомолу первинних комсомольських організацій (1988). 

 Документи (плани, протоколи, рапорти та інші) про роботу відділів 

райкому (1987). 
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 Книги обліку видачі комсомольських квитків (1986,1987). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку 

(1986,1987). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому та звільненим 

комсомольським працівникам (1987). 

 

Опис 15 

44 спр., 1987-1990 рр. 

 Розпорядження секретаря райкому про прийом, звільнення та 

переміщення технічних працівників (1988-1990). 

 Протоколи: 8-ої районної комсомольської конференції та документи до 

нього (1989); пленумів райкому (1988-1990); засідань бюро райкому (1988-

1990). 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1988-1990). 

 

 

ф.П-5734 Придніпровський районний комітет міста Черкаси ЛКСМ 

України, м. Черкаси Черкаської області 

15 оп., 671 спр., 1974-1990 рр. 

 

Опис 1 

306 спр., 1974-1984 рр. 

 Протоколи комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу 

первинних комсомольських організацій. 

 

Опис 2 

17 спр., 1974р. 

 Постанови обкому ЛКСМУ. 

 Розпорядження секретаря райкому. 

 Протоколи: 1-ої районної звітно-виборної комсомольської конференції; 

пленумів райкому; засідань бюро райкому. 

 Статистичні звіти про склад районної комсомольської організації та 

використання бланків комсомольських документів. 

 Інформації райкому з питань організаційно-комсомольської, ідейно-

виховної, культурно-масової роботи та роботи серед шкільної молоді та 

піонерів. 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 Бюджет райкому. Річний фінансовий звіт. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 

Опис 3 

40 спр., 1975-1976 рр. 
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 Постанови обкому та міськкому ЛКСМУ. 

 Протоколи: 2-ої районної комсомольської конференції (1975); пленумів 

райкому; засідань бюро райкому. 

 Статистичні звіти про склад районної комсомольської організації та 

використання бланків комсомольських документів. 

 Інформації райкому з питань організаційно-комсомольської, ідейно-

виховної, культурно-масової роботи та роботи серед шкільної молоді та 

піонерів. 

 Список секретарів первинних комсомольських організацій (1975). 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 Бюджети райкому. Річні фінансові звіти. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому. 

 

Опис 4 

16 спр., 1976-1977 рр. 

 Протоколи: 3-ої районної комсомольської конференції (1977); пленумів 

райкому (1977); засідань бюро райкому (1977). 

 Статистичні звіти про склад районної комсомольської організації та 

використання бланків комсомольських документів (1977). 

 Інформації райкому з питань організаційно-комсомольської, ідейно-

виховної, пропагандистської роботи та роботи серед шкільної молоді (1977). 

 Список секретарів первинних комсомольських організацій (1977). 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 Бюджет райкому (1977). Річний фінансовий звіт (1977). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1977). 

 

Опис 5 

16 спр., 1975-1978 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1978); засідань бюро райкому (1978). 

 Статистичні звіти про склад районної комсомольської організації 

(1978). 

 Список секретарів первинних комсомольських організацій (1978). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку (1977,1978). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1978). 

 

Опис 6 

21 спр., 1978-1979 рр. 

 Протоколи: 4-ої районної комсомольської конференції (1979); пленумів 

райкому (1979); засідань бюро райкому (1979). 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 
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Опис 7 

18 спр., 1979-1980 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1980); засідань бюро райкому (1980). 

 Книги бліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації членів 

ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 

Опис 8 

19 спр., 1980-1981 рр. 

 Протоколи: 5-ої районної комсомольської конференції (1981); пленумів 

райкому (1981); засідань бюро райкому (1981). 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому та звільненим 

секретарям первинних комсомольських організацій (1981). 

 

Опис 9 

21 спр., 1981-1982 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому (1982); засідань бюро райкому (1982). 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1982). 

 Особові справи звільнених комсомольських працівників (1982). 

 

Опис 10 

25 спр., 1974-1983 рр. 

 Розпорядження секретаря райкому про прийом та звільнення технічних 

працівників. 

 Протоколи: пленумів райкому (1983); засідань бюро райкому (1983). 

 Документи (плани, протоколи, рапорти та інші) про роботу відділів 

райкому (1983). 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків (1982,1983). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку 

(1982,1983). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1983). 

 Особові справи звільнених комсомольських працівників (1979-1983). 

 

Опис 11 

37 спр., 1983-1985 рр. 

 Розпорядження секретаря райкому про прийом та звільнення технічних 

працівників (1984). 

 Протоколи: 6-ої районної комсомольської конференції (1984); пленумів 

райкому (1984); засідань бюро райкому (1984); комсомольських зборів та 

засідань комітетів комсомолу первинних комсомольських організацій (1985). 

 Документи (плани, протоколи, рапорти та інші) про роботу відділів 

райкому (1984). 
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 Книги обліку видачі комсомольських квитків (1983,1984). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку 

(1983,1984). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1984). 

 

Опис 12 

36 спр., 1984-1986 рр. 

 Розпорядження секретаря райкому про прийом та звільнення технічних 

працівників (1985). 

 Протоколи: пленумів райкому (1985); засідань бюро райкому (1985); 

комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу первинних 

комсомольських організацій (1986). 

 Документи (плани, протоколи, рапорти та інші) про роботу відділів 

райкому (1985). 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків (1984,1985). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку 

(1984,1985). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1985). 

 

Опис 13 

31 спр., 1985-1987 рр. 

 Розпорядження секретаря райкому про прийом та звільнення технічних 

працівників (1986). 

 Протоколи: 7-ої районної комсомольської конференції (1986); пленумів 

райкому (1986); засідань бюро райкому (1986); комсомольських зборів та 

засідань комітетів комсомолу первинних комсомольських організацій (1987). 

 Документи (плани, протоколи, рапорти та інші) про роботу відділів 

райкому (1986). 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків (1985,1986). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку 

(1985,1986). 

  

Опис 14 

30 спр., 1986-1988 рр. 

 Розпорядження секретаря райкому про прийом та звільнення технічних 

працівників (1987). 

 Протоколи: пленумів райкому (1987); засідань бюро райкому (1987); 

комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу первинних 

комсомольських організацій (1988). 

 Документи (плани, протоколи, рапорти та інші) про роботу відділів 

райкому (1987). 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків (1986,1987). Журнали 

реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку 

(1986,1987). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1987). 



884 

 

Опис 15 
38 спр., 1987-1990 рр. 

 Розпорядження секретаря райкому про прийом та звільнення технічних 

працівників (1988-1990). 

 Протоколи: 8-ої районної комсомольської конференції (1989); пленумів 

райкому (1988-1990); засідань бюро райкому (1988-1990). 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому (1988-1990). 

 

 

ф.П-5735 Первинна організація Комуністичної партії України 

Придніпровського районного комітету Комуністичної партії України, м. 

Черкаси Черкаської області 

1 оп., 9 спр., 1974-1982 рр. 

 

Опис 1 

9 спр., 1974-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5736 Комітет ЛКСМ України виробничого обєднання "Темп", м. 

Черкаси Черкаської області 

1 оп., 50 спр., 1975-1989 рр. 

 

Опис 1 

50 спр., 1975-1989 рр. 

 Протоколи: звітно-виборних комсомольських конференцій; засідань 

комітету комсомолу; зборів комсомольського активу; комсомольських зборів 

та засідань комітетів комсомолу первинних комсомольських організацій 

(1980,1981). 

 Статистичні звіти про склад комсомольської організації та 

використання комсомольських квитків (1976-1979). 

 Інформації комітету з питань організаційно-комсомольської, ідейно-

виховної та спортивної роботи (1976). 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 

 

ф.П-5737 Первинна організація Комуністичної партії України 

Смілянського радіоприладного заводу, м. Сміла Черкаської області 

6 оп., 378 спр., 1976-1991 рр. 

 

Опис 1 

90 спр., 1976-1991 рр. 
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 Протоколи: заводських партконференцій; партійних зборів; засідань 

партійного бюро та комітету; засідань партійно-господарського активу; 

партійних зборів та засідань партійного бюро цехових парторганізацій. 

 Книги: обліку та видачі партійних квитків та кандидатських карток 

зразка 1973р.; реєстрації облікових карток членів та кандидатів в члени 

КПРС. 

 

Опис 2 

83 спр., 1986-1987 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 3 

92 спр., 1988р. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 4 

74 спр., 1988-1990 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 5 

35 спр., 1990р. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 6 

4 спр., 1990-1991 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС.  

 

 

ф.П-5738 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського заводу "Строммашина". м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 30 спр., 1974-1991 рр. 

 

Опис 1 

30 спр., 1974-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5739 Комітет ЛКСМ України Смілянського радіоприладного заводу, 

м. Сміла Черкаської області 

1 оп., 114 спр., 1978-1990 рр. 

 

Опис 1 

114 спр., 1978-1990 рр. 

 Протоколи: заводських звітно-виборних комсомольських конференцій; 

засідань комітету комсомолу; зборів комсомольського активу; 
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комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу первинних 

комсомольських організацій (1980,1981). 

 Статистичні звіти про склад комсомольської організації (1978). 

 Інформації, довідки комітету з питань організаційно-комсомольської, 

ідейно-виховної та спортивної роботи (1985). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку. 

 

 

ф.П-5740 Соснівський районний комітет міста Черкаси Комуністичної 

партії України, м. Черкаси Черкаської області 

28 оп., 7281 спр., 1973-1990 рр. 

 

Опис 1 

431 спр., 1974р. 

 Протоколи: 1-ої конференції районної організації та документи до 

нього; пленумів райкому та документи до них; засідань бюро райкому та 

документи до них; зборів районного партійного активу. 

 Статистичні звіти райкому про склад та рух районної парторганізації, 

склад та змінюваність кадрів. 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) райкому та первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро райкому. 

 Довідки, інформації організаційного відділу райкому. 

 Інформації, довідки райкому з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, промисловості, будівництва та з інших питань. 

 Списки погашених партійних документів на осіб, які вибули з партії; 

акти на знищені партійні документи. 

 Книги реєстрації облікових карток членів та кандидатів в члени КПРС. 

 Партійний бюджет. Річний фінансовий звіт. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому та особові 

рахунки. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 2 

61 спр., 1975-1977 рр. 

 Протоколи: 2-ої районної партконференції та документи до нього 

(1975); пленумів райкому та документи до них; засідань бюро райкому та 

документи до них; зборів районного партійного активу. 

 Статистичні звіти райкому про склад та рух районної парторганізації, 

склад та змінюваність кадрів (1975). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому. 

 Інформації, довідки райкому з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, промисловості, будівництва та з інших питань (1975). 
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 Партійний бюджет (1975). Річний фінансовий звіт (1975). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому та особові 

рахунки. 

 

Опис 3 

1238 спр., 1970-1977 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1974-1977). Персональні 

справи (1974-1977). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 4 

33 спр., 1978р. 

 Протоколи: 3-ої районної партконференції та документи до нього; 

пленумів райкому та документи до них; засідань бюро райкому та документи 

до них; зборів районного партійного активу. 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому та особові 

рахунки. 

 

Опис 5 

395 спр., 1974-1978 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1977,1978). Персональні 

справи. 

 

Опис 6 

27 спр., 1975-1979 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1979); засідань 

бюро райкому та документи до них. 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому (1978,1979). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому та особові 

рахунки (1979). 

 

Опис 7 

414 спр., 1975-1979 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1978,1979). Персональні 

справи (1978,1979). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 8 

24 спр., 1980р. 

 Протоколи: 4-ої районної партконференції та документи до нього; 

пленумів райкому та документи до них; засідань бюро райкому та документи 

до них; зборів районного партійного активу. 
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 Довідки, інформації відділів, парторганізацій та активу про виконання 

постанов бюро райкому з питань організаційно-партійної, ідеологічної та 

політико-виховної роботи. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому та особові 

рахунки. 

 

Опис 9 

406 спр., 1974-1980 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1979,1980). Персональні 

справи (1979,1980). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 10 

33 спр., 1975-1981 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1979-1981); 

засідань бюро райкому та документи до них (1981); зборів районного 

партійного  активу (1981). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому (1981). 

 Довідки, інформації відділів, парторганізацій та активу про виконання 

постанов бюро райкому з питань організаційно-партійної, ідеологічної та 

політико-виховної роботи. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому та особові 

рахунки (1981). 

 

Опис 11 

378 спр., 1979-1981 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1980,1981). Персональні 

справи. Особові справи номенклатурних партійних працівників (1980,1981).  

 

Опис 12 

30 спр., 1974-1982 рр. 

 Розпорядження по райкому. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1982); засідань 

бюро райкому та документи до них (1982); зборів партійно-господарського  

активу району (1982). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому (1981,1982). 

 Довідки, інформації відділів, парторганізацій та активу про виконання 

постанов бюро райкому з питань організаційно-партійної, ідеологічної та 

політико-виховної роботи. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому та особові 

рахунки (1982). 

 

Опис 13 

368 спр., 1980-1982 рр. 
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 Особові справи по прийому в члени КПРС (1981,1982). Персональні 

справи. Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 14 

37 спр., 1975-1983 рр. 

 Протоколи: 5-ої районної партконференції та документи до нього 

(1983); пленумів райкому та документи до них (1983); засідань бюро райкому 

та документи до них (1983); зборів районного партійно-господарського 

активу (1983); партійних зборів та засідань бюро первинної парторганізації 

апарату райкому (1983). 

 Документи (плани, заходи, довідки та інші) про роботу відділів 

райкому (1982,1983). 

 Довідки, інформації відділів, парторганізацій та активу про виконання 

постанов бюро райкому з різних питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому та особові 

рахунки. 

 

Опис 15 

388 спр., 1981-1983 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1982,1983). Персональні 

справи. Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 16 

40 спр., 1978-1984 рр. 

 Розпорядження по райкому (1982-1984). 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1984); засідань 

бюро райкому та документи до них (1984); зборів партійно-господарського  

активу району (1984); партійних зборів та засідань бюро парторганізації 

апарату райкому (1984). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому (1983,1984). 

 Довідки, інформації відділів, парторганізацій та активу про виконання 

постанов пленумів та бюро райкому з різних питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому та особові 

рахунки (1984). 

 

Опис 17 

411 спр., 1982-1984 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1983,1984). Персональні 

справи. Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 18 

37 спр., 1974-1985 рр. 

 Протоколи: 6-ої районної партконференції та документи до нього 

(1985); пленумів райкому та документи до них (1985); засідань бюро райкому 
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та документи до них (1985); зборів районного партійного активу (1985); 

партійних зборів та засідань бюро первинної парторганізації апарату райкому 

(1985). 

 Документи (плани, заходи, довідки та інші) про роботу відділів 

райкому. 

 Довідки, інформації відділів, парторганізацій та активу про виконання 

постанов бюро райкому з різних питань (1980-1985). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому та звільненим 

працівникам парторганізацій району і особові рахунки (1985). 

 

Опис 19 

449 спр., 1982-1985 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 20 

37 спр., 1982-1986 рр. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1986); засідань 

бюро райкому та документи до них (1986); зборів партійно-господарського  

активу району (1986); партійних зборів та засідань бюро парторганізації 

апарату райкому (1986). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому (1985,1986). 

 Довідки, інформації відділів, парторганізацій та активу про виконання 

постанов пленумів та бюро райкому з різних питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому та звільненим 

працівникам парторганізацій району і особові рахунки (1986). 

 

Опис 21 

405 спр., 1983-1986 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1985,1986). Персональні 

справи. Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 22 

26 спр., 1981-1987 рр. 

 Розпорядження по райкому (1984-1987). 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1987); засідань 

бюро райкому та документи до них (1987); зборів партійно-господарського  

активу району (1986); партійних зборів та засідань бюро парторганізації 

апарату райкому (1987). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому (1986,1987). 

 Довідки, інформації відділів, парторганізацій та активу про виконання 

постанов пленумів та бюро райкому з різних питань. 
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 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому та звільненим 

працівникам парторганізацій району і особові рахунки (1987). 

 

Опис 23 

421 спр., 1985-1987 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1986,1987). Персональні 

справи. Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 24 

25 спр., 1984-1988 рр. 

 Протоколи: 7-ої районної партконференції та документи до нього 

(1988); пленумів райкому та документи до них (1988); засідань бюро райкому 

та документи до них (1988); зборів районного партійно-господарського 

активу (1988); партійних зборів та засідань бюро парторганізації апарату 

райкому (1988). 

 Документи (плани, заходи, довідки та інші) про роботу відділів 

райкому (1987,1988). 

 Довідки, інформації відділів, парторганізацій та активу про виконання 

постанов бюро райкому з різних питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому та звільненим 

працівникам парторганізацій району і особові рахунки (1988). 

 

Опис 25 

398 спр., 1981-1988 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1987,1988). Персональні 

справи (1986-1988). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 26 

55 спр., 1973-1990 рр. 

 Розпорядження по райкому (1984-1987). 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1989,1990); 

засідань бюро райкому та документи до них (1989,1990); партійних зборів та 

засідань бюро парторганізації апарату райкому (1989,1990). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому. 

 Довідки, інформації відділів, парторганізацій та активу про виконання 

постанов пленумів та бюро райкому з різних питань (1985-1990). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому та звільненим 

працівникам парторганізацій району і особові рахунки (1989,1990). 

 

Опис 27 

438 спр., 1986-1989 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1988,1989). Персональні 

справи. 
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Опис 28 

276 спр., 1974-1990 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1989,1990). Персональні 

справи (1989,1990). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

ф.П-5741 Придніпровський районний комітет міста Черкаси 

Комуністичної партії України, м. Черкаси Черкаської області 

26 оп., 6178 спр., 1974-1990 рр. 

 

Опис 1 

391 спр., 1974р. 

 Розпорядження секретаря райкому про прийом та звільнення технічних 

працівників. 

 Протоколи: 1-ої районної партконференції та документи до нього; 

пленумів райкому та документи до них; засідань бюро райкому та документи 

до них; зборів районного партійно-господарського активу. 

 Статистичні звіти райкому про склад районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів. 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) райкому та первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро райкому. 

 Документи (протоколи, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому. 

 Інформації, довідки райкому з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, промисловості, будівництва та з інших питань. 

 Акти на знищені партійні документи. 

 Книги: обліку видачі партійних квитків; реєстрації облікових карток 

членів та кандидатів в члени КПРС. 

 Кошторис витрат. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому та особові 

рахунки. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи.  

 

Опис 2 

73 спр., 1974-1977 рр. 

 Протоколи: 2-ої районної партконференції та документи до нього 

(1975); пленумів райкому та документи до них; засідань бюро райкому та 

документи до них; зборів районного партійного активу. 

 Статистичні звіти райкому про склад районної парторганізації, склад та 

змінюваність кадрів (1975). 

 Довідки, інформації членів райкому, секретарів первинних 

парторганізацій про виконання постанов бюро райкому з різних питань. 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому. 

 Інформації, довідки райкому з питань організаційно-партійної та 

ідеологічної роботи, промисловості, будівництва та з інших питань (1975). 
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 Кошторис витрат (1975). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому та особові 

рахунки. 

 

Опис 3 

1156 спр., 1971-1977 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1974-1977). Персональні 

справи. Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 4 

31 спр., 1977-1978 рр. 

 Розпорядження секретаря райкому про прийом та звільнення технічних 

працівників (1978). 

 Протоколи: 3-ої районної партконференції та документи до нього 

(1978); пленумів райкому та документи до них; засідань бюро райкому та 

документи до них (1978); зборів районного партійного активу (1978). 

 Інформації первинних парторганізацій про виконання постанов бюро 

райкому. 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому та особові 

рахунки (1978). 

 

Опис 5 

347 спр., 1973-1978 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1977,1978). Персональні 

справи (1977,1978). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 6 

31 спр., 1974-1979 рр. 

 Розпорядження секретаря райкому про прийом та звільнення технічних 

працівників (1979). 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1979); засідань 

бюро райкому та документи до них (1979); зборів активу районної 

парторганізації та документи до них (1979). 

 Інформації первинних парторганізацій про виконання постанов бюро 

райкому (1979). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому та особові 

рахунки (1979). 

 

Опис 7 

311 спр., 1974-1979 рр. 
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 Особові справи по прийому в члени КПРС (1978,1979). Персональні 

справи (1978,1979). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 8 

33 спр., 1974-1980 рр. 

 Розпорядження секретаря райкому про прийом та звільнення технічних 

працівників (1980). 

 Протоколи: 4-ої районної партконференції та документи до нього 

(1980); пленумів райкому та документи до них (1980); засідань бюро райкому 

та документи до них (1980); зборів районного партійного та партійно-

господарського активів (1980). 

 Інформації первинних парторганізацій про виконання постанов бюро 

райкому (1980). 

 Документи (плани, рапорти, виступи та інші) про роботу відділів 

райкому.  

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому та особові 

рахунки (1980). 

 

Опис 9 

330 спр., 1977-1980 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1979,1980). Персональні 

справи (1979,1980). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 10 

21 спр., 1981р. 

 Розпорядження секретаря райкому про прийом та звільнення технічних 

працівників. 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них; засідань бюро 

райкому та документи до них; зборів районного партійно-господарського  

активу. 

 Інформації первинних парторганізацій про виконання постанов бюро 

райкому. 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому та особові 

рахунки. 

 

Опис 11 

371 спр., 1973-1981 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1981). Персональні справи 

(1980,1981). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 12 

25 спр., 1973-1982 рр. 
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 Розпорядження секретаря райкому про прийом та звільнення технічних 

працівників (1982). 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1982); засідань 

бюро райкому та документи до них (1982); зборів партійного  активу району 

(1982). 

 Інформації, довідки первинних парторганізацій про виконання 

постанов бюро райкому (1981,1982). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому та особові 

рахунки (1982). 

 

Опис 13 

369 спр., 1980-1982 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 14 

27 спр., 1974-1983 рр. 

 Розпорядження секретаря райкому про прийом та звільнення технічних 

працівників (1983). 

 Протоколи: 5-ої районної партконференції та документи до нього 

(1983); пленумів райкому та документи до них (1983); засідань бюро райкому 

та документи до них (1983); зборів районного партійного активу (1983). 

 Документи (плани, заходи, довідки та інші) про роботу відділів 

райкому. 

 Довідки, інформації первинних парторганізацій про виконання 

постанов бюро райкому з різних питань (1983). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому та особові 

рахунки (1983). 

 

Опис 15 

354 спр., 1974-1983 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1982,1983). Персональні 

справи (1982,1983). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 16 

24 спр., 1981-1984 рр. 

 Розпорядження секретаря райкому про прийом та звільнення технічних 

працівників (1984). 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1984); засідань 

бюро райкому та документи до них (1984); зборів партійно-господарського  

активу району (1984); партійних зборів та засідань бюро парторганізації 

апарату райкому (1984). 
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 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому. 

 Довідки, інформації відділів, парторганізацій та активу про виконання 

постанов пленумів та бюро райкому з різних питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому та особові 

рахунки (1984). 

 

Опис 17 

346 спр., 1974-1984 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1983,1984). Персональні 

справи (1983,1984). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 18 

26 спр., 1981-1985 рр. 

 Протоколи: 6-ої районної партконференції та документи до нього 

(1985); пленумів райкому (1985); засідань бюро райкому та документи до них 

(1985); зборів районного партійно-господарського активу (1985). 

 Документи (плани, заходи, довідки та інші) про роботу відділів 

райкому. 

 Довідки, інформації відділів, парторганізацій та активу про виконання 

постанов бюро райкому з різних питань (1983-1985). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому та особові 

рахунки (1985). 

 

Опис 19 

291 спр., 1978-1985 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1984,1985). Персональні 

справи (1984,1985). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 20 

31 спр., 1982-1986 рр. 

 Розпорядження секретаря райкому про прийом та звільнення технічних 

працівників (1986). 

 Протоколи: пленумів райкому та документи до них (1986); засідань 

бюро райкому та документи до них (1986); зборів партійно-господарського  

активу району (1986). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому (1985,1986). 

 Довідки, інформації відділів, парторганізацій та активу про виконання 

постанов пленумів та бюро райкому з різних питань. 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому та особові 

рахунки (1986). 

 

Опис 21 

341 спр., 1981-1986 рр. 
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 Особові справи по прийому в члени КПРС (1985,1986). Персональні 

справи (1985,1986). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 22 

106 спр., 1974-1990 рр. 

 Розпорядження секретаря райкому про прийом та звільнення технічних 

працівників (1987-1990). 

 Протоколи: 7-ої районної партконференції та документи до нього 

(1988); пленумів райкому та документи до них (1987-1990); засідань бюро 

райкому та документи до них (1987-1990); зборів партійно-господарського 

активу районної парторганізації та документи до них (1987,1988). 

 Документи (плани, довідки, інформації та інші) про роботу відділів 

райкому. 

 Довідки, інформації відділів, парторганізацій та активу про виконання 

постанов пленумів та бюро райкому з різних питань (1983-1990). 

 Відомості на виплату зарплати працівникам райкому та особові 

рахунки (1987-1990). 

 

Опис 23 

297 спр., 1982-1987 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1986,1987). Персональні 

справи (1986,1987). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 24 

316 спр., 1973-1988 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1987,1988). Персональні 

справи (1987,1988). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 25 

322 спр., 1982-1989 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1988,1989). Персональні 

справи (1988,1989). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

Опис 26 

208 спр., 1977-1990 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС (1989,1990). Персональні 

справи (1988-1990). Особові справи номенклатурних партійних працівників. 

 

 

ф.П-5742 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського заводу спеціального технологічного обладнання, м. 

Черкаси Черкаської області 

1 оп., 21 спр., 1977-1989 рр. 

 

 



898 

 

Опис 1 

21 спр., 1977-1989 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету; партійного 

активу заводу. 

 

 

ф.П-5743 Комітет ЛКСМ України обєднання "Уманьферммаш", м. 

Умань Черкаської області 

1 оп., 45 спр., 1979-1990 рр. 

 

Опис 1 

45 спр., 1979-1990 рр. 

 Протоколи: заводських звітно-виборних комсомольських конференцій; 

засідань комітету комсомолу; зборів комсомольського активу; 

комсомольських зборів та засідань комітетів комсомолу первинних 

комсомольських організацій (1979-1984). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку (1979-1986). 

 

 

ф.П-5744 Первинна організація Комуністичної партії України 

Золотоніської конопленасінневої дослідної станції, м. Золотоноша 

Черкаської області 

1 оп., 7 спр., 1978-1982 рр. 

 

Опис 1 

7 спр., 1978-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5745 Первинна організація Комуністичної партії України 

Ватутінського деревообробного заводу, м. Ватутіне Звенигородського 

району Черкаської області 

1 оп., 5 спр., 1978-1982 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1978-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5746 Первинна організація Комуністичної партії України 

Ватутінського заводу будівельних матеріалів, м. Ватутіне 

Звенигородського району Черкаської області 

1 оп., 5 спр., 1978-1982 рр. 
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Опис 1 

5 спр., 1978-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5748 Первинна організація Комуністичної партії України 

Ватутінської механізованої колони № 25, м. Ватутіне Звенигородського 

району Черкаської області 

1 оп., 5 спр., 1978-1982 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1978-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5749 Первинна організація Комуністичної партії України 

Звенигородського міжколгоспного санаторію "Радон", м. Звенигородка 

Черкаської області 

1 оп., 5 спр., 1978-1982 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1978-1982 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-5751 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу 

"Звенигородський", м. Звенигородка Черкаської області 

1 оп., 5 спр., 1978-1982 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1978-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5753 Первинна організація Комуністичної партії України 

Єрківського птахокомбінату, смт. Єрки Катеринопільського району 

Черкаської області 

1 оп., 5 спр., 1978-1982 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1978-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 
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ф.П-5755 Первинна організація Комуністичної партії України 

Лисянського будівельно-монтажного управління № 5, смт. Лисянка 

Лисянського району Черкаської області 

1 оп., 5 спр., 1978-1982 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1978-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

ф.П-5758 Первинна організація Комуністичної партії України 

Монастирищенського будівельно-монтажного управління № 4, смт. 

Монастирище Монастирищенського району Черкаської області 

1 оп., 6 спр., 1978-1982 рр. 

 

Опис 1 

6 спр., 1978-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5760 Первинна організація Комуністичної партії України 

Смілянського шляхо-будівельного управління № 13, м. Сміла 

Черкаської області 

1 оп., 16 спр., 1978-1988 рр. 

 

Опис 1 

16 спр., 1978-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5761 Первинна організація Комуністичної партії України 

Іркліївського комбікормового заводу, с. Іркліїв Чорнобаївського району 

Черкаської області 

1 оп., 5 спр., 1978-1982 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1978-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5763 Первинна організація Комуністичної партії України 

Чорнобаївського винного комбінату, смт. Чорнобай Чорнобаївського 

району Черкаської області 

1 оп., 8 спр., 1975-1982 рр. 
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Опис 1 

8 спр., 1975-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5764 Первинна організація Комуністичної партії України 

Чигиринської шкіргалантерейної фабрики, м. Чигирин Черкаської 

області 

1 оп., 14 спр., 1978-1989 рр. 

 

Опис 1 

14 спр., 1978-1989 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5765 Первинна організація Комуністичної партії України Головного 

спеціалізованого конструкторського бюро по машинах для свиноферм 

виробничого об'єднання "Уманьферммаш", м. Умань Черкаської 

області 

1 оп., 7 спр., 1978-1982 рр. 

 

Опис 1 

7 спр., 1978-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

ф.П-5766 Первинна організація Комуністичної партії України 

Уманського заводу театрального обладнання, м. Умань Черкаської 

області 

1 оп., 12 спр., 1978-1988 рр. 

 

Опис 1 

12 спр., 1978-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5767 Первинна організація Комуністичної партії України 

Уманського горілчаного заводу , м. Умань Черкаської області 

1 оп., 5 спр., 1978-1982 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1978-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 
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ф.П-5768 Первинна організація Комуністичної партії України 

Уманського пивзаводу , м. Умань Черкаської області 

1 оп., 10 спр., 1978-1982 рр. 

 

Опис 1 

10 спр., 1978-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5769 Первинна організація Комуністичної партії України 

Уманського філіалу Київського дослідного заводу "Еталон", м. Умань 

Черкаської області 

1 оп., 10 спр., 1978-1982 рр. 

 

Опис 1 

10 спр., 1978-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5770 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаської обласної санітарно-епідеміологічної станції, м. Черкаси 

Черкаської області 

1 оп., 8 спр., 1978-1982 рр. 

 

Опис 1 

8 спр., 1978-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5771 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського другого міського харчоторгу, м. Черкаси Черкаської 

області 

1 оп., 21 спр., 1978-1989 рр. 

 

Опис 1 

21 спр., 1978-1989 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5772 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського комбінату громадського харчування, м. Черкаси 

Черкаської області 

1 оп., 5 спр., 1978-1980 рр. 
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Опис 1 

5 спр., 1978-1980 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5773 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаської фабрики індпошиву та ремонту одягу, м. Черкаси Черкаської 

області 

1 оп., 14 спр., 1978-1988 рр. 

 

Опис 1 

14 спр., 1978-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5774 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського виробничого об'єднання хлібопекарної промисловості, м. 

Черкаси Черкаської області 

1 оп., 15 спр., 1978-1991 рр. 

 

Опис 1 

15 спр., 1978-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5775 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського Будинку торгівлі, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 14 спр., 1978-1989 рр. 

 

Опис 1 

14 спр., 1978-1989 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5776 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського виробничого об'єднання будівельних матеріалів, м. 

Черкаси Черкаської області 

1 оп., 10 спр., 1978-1985 рр. 

 

Опис 1 

10 спр., 1978-1985 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 
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ф.П-5777 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського заводу "Аврора", м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 3 спр., 1978-1979 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1978-1979 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5778 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського пивзаводу, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 5 спр., 1978-1982 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1978-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5779 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського державного проектного інституту № 13, м. Черкаси 

Черкаської області 

1 оп., 16 спр., 1978-1988 рр. 

 

Опис 1 

16 спр., 1978-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5780 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського автотранспортного підприємства № 23662, м. Черкаси 

Черкаської області 

1 оп., 15 спр., 1978-1988 рр. 

 

Опис 1 

15 спр., 1978-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5781 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаської фабрики художніх виробів ім. Лесі Українки, м. Черкаси 

Черкаської області 

1 оп., 23 спр., 1978-1991 рр. 

 

Опис 1 

23 спр., 1978-1991 рр. 
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 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5782 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського філіалу інституту "Гіпроцивільпромбуд", м. Черкаси 

Черкаської області 

1 оп., 11 спр., 1978-1982 рр. 

 

Опис 1 

11 спр., 1978-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5783 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського пожежно-технічного училища МВС УРСР, м. Черкаси 

Черкаської області 

1 оп., 22 спр., 1978-1988 рр. 

 

Опис 1 

22 спр., 1978-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5784 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаської міської лікарні № 3, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 12 спр., 1978-1989 рр. 

 

Опис 1 

12 спр., 1978-1989 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5785 Первинна організація Комуністичної партії України 

Христинівського державного комбікормового заводу, м. Христинівка 

Черкаської області 

1 оп., 5 спр., 1978-1982 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1978-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5786 Первинна організація Комуністичної партії України комбінату 

"Черкасипромбуд", м. Черкаси Черкаської області 

14 оп., 1288 спр., 1976-1991 рр. 
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Опис 1 

49 спр., 1976-1977 рр. 

 Протоколи: 1-ої партконференції (1976); засідань партійного комітету 

та документи до них; зборів партійного, профспілкового, комсомольського та 

господарського активів (1977). 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 2 

15 спр., 1978-1979 рр. 

 Протоколи: 2-ої партконференції та анкети делегатів (1978); засідань 

партійного комітету та документи до них; зборів партійно-господарського 

активу. 

 

Опис 3 

150 спр., 1978-1979 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 4 

9 спр., 1980р. 

 Протоколи: 3-ої партконференції та анкети делегатів; засідань 

партійного комітету та документи до них; зборів партійного, профспілкового, 

комсомольського та господарського активів. 

 

Опис 5 

84 спр., 1979-1980 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 6 

55 спр., 1981-1991 рр. 

 Протоколи: звітно-виборних партконференцій та анкети делегатів; 

засідань партійного комітету та документи до них; засідань бюро парткому та 

документи до них; загальних зборів комуністів; зборів партійно-

господарського активу. 

 Книги: обліку та видачі партійних білетів і кандидатських карток 

зразка 1973р. (1977-1990); реєстрації облікових карток членів та кандидатів в 

члени КПРС (1977-1990). 

 

Опис 7 

91 спр., 1980-1981 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 8 

84 спр., 1982р. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 
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Опис 9 

102 спр., 1982-1983 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 10 

95 спр., 1983-1984 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 11 

113 спр., 1984-1985 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 12 

114 спр., 1985-1986 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 13 

110 спр., 1986-1987 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

Опис 14 

217 спр., 1987-1990 рр. 

 Особові справи по прийому в члени КПРС. Персональні справи. 

 

 

ф.П-5787 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського спеціалізованого управління механізації, м. Черкаси 

Черкаської області 

1 оп., 5 спр., 1978-1982 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1978-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5788 Первинна організація Комуністичної партії України 

виробничого об'єднання "Черкасизалізобетон", м. Черкаси Черкаської 

області 

1 оп., 8 спр., 1978-1982,1989-1990 рр. 

 

Опис 1 

8 спр., 1978-1982,1989-1990 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро та комітету. 
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ф.П-5789 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського домобудівельного комбінату, м. Черкаси Черкаської 

області 

1 оп., 17 спр., 1978-1982,1987-1989 рр. 

 

Опис 1 

17 спр., 1978-1982,1987-1989 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро та комітету. 

 

 

ф.П-5792 Комітет комсомолу з правами районного комітету ЛКСМ 

України Монастирищенського машинобудівного заводу ім. 60-річчя 

Жовтня, м. Монастирище Черкаської області 

1 оп., 39 спр., 1980-1989 рр. 

 

Опис 1 

39 спр., 1980-1989 рр. 

 Протоколи: звітно-виборних комсомольських конференцій (1981,1989); 

засідань комітету комсомолу; зборів комсомольського активу; 

комсомольських зборів, засідань бюро та комітетів комсомолу первинних 

комсомольських організацій (1980-1984). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку (1978-1988). 

 

 

ф.П-5793 Первинна організація Комуністичної партії України 

Золотоніського лікерогорілчаного заводу, м. Золотоноша Черкаської 

області 

1 оп., 4 спр., 1979-1982 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1979-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5794 Первинна організація Комуністичної партії України 

Золотоніського заводу металовиробів, м. Золотоноша Черкаської області 

1 оп., 4 спр., 1979-1982 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1979-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 
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ф.П-5795 Первинна організація Комуністичної партії України 

Золотоніського заводу залізобетонних виробів, м. Золотоноша 

Черкаської області 

1 оп., 4 спр., 1979-1982 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1979-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5796 Первинна організація Комуністичної партії України 

Золотоніського заводу будівельних матеріалів, м. Золотоноша 

Черкаської області 

1 оп., 4 спр., 1979-1982 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1979-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5797 Первинна організація Комуністичної партії України 

Золотоніського птахокомбінату, м. Золотоноша Черкаської області 

1 оп., 4 спр., 1979-1982 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1979-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5798 Первинна організація Комуністичної партії України 

Золотоніського маслозаводу, м. Золотоноша Черкаської області 

1 оп., 5 спр., 1979-1982 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1979-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5799 Первинна організація Комуністичної партії України 

Золотоніського винзаводу, м. Золотоноша Черкаської області 

1 оп., 4 спр., 1979-1982 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1979-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 
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ф.П-5800 Первинна організація Комуністичної партії України 

Золотоніського коноплезаводу, м. Золотоноша Черкаської області 

1 оп., 4 спр., 1979-1982 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1979-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5801 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського управління меліоративних систем, с. Чапаєвка 

Золотоніського району Черкаської області 

1 оп., 4 спр., 1979-1982 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1979-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5802 Первинна організація Комуністичної партії України 

Золотоніського спеціального відділення "Сільгоспхімія", м. Золотоноша 

Черкаської області 

1 оп., 4 спр., 1979-1982 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1979-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5803 Первинна організація Комуністичної партії України 

Мліївського заводу технологічного оснащення, с. Мліїв 

Городищенського району Черкаської області 

1 оп., 5 спр., 1979-1982 рр. 

 

Опис 1 

5 спр., 1979-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5804 Первинна організація Комуністичної партії України 

Ярошівського міжгосподарського підприємства по відгодівлі худоби,  

с. Ярошівка Катеринопільського району Черкаської області 

1 оп., 4 спр., 1979-1982 рр. 
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Опис 1 

4 спр., 1979-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

ф.П-5805 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського лісового заготівельного господарства, м. Черкаси 

Черкаської області 

1 оп., 4 спр., 1979-1982 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1979-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5806 Первинна організація Комуністичної партії України 

Шполянського молокозаводу, м. Шпола Черкаської області 

1 оп., 4 спр., 1979-1983 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1979-1983 рр.  

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5807 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу 

"Комуніст", с. Погреби Драбівського району Черкаської області 

1 оп., 15 спр., 1976-1988 рр. 

 

Опис 1 

15 спр., 1976-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 

 

ф.П-5808 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу 

ім. 10-річчя КІМу, с. Гудзівка Звенигородського району Черкаської 

області 

1 оп., 7 спр., 1976-1982 рр. 

 

Опис 1 

7 спр., 1976-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5809 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу 

"Золотоніський", с. Антипівка Золотоніського району Черкаської 

області 
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1 оп., 27 спр., 1969-1982 рр. 

 

Опис 1 

27 спр., 1969-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5810 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу 

"Подільський", с. Подільське Золотоніського району Черкаської області 

1 оп., 26 спр., 1967-1989 рр. 

 

Опис 1 

26 спр., 1967-1989 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

ф.П-5811 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу 

ім. Суворова, с. Гладківщина Золотоніського району Черкаської області 

1 оп., 34 спр., 1976-1991 рр. 

 

Опис 1 

34 спр., 1976-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5812 Первинна організація Комуністичної партії України 

Драбівецького радгоспу-заводу, с. Драбівці Золотоніського району 

Черкаської області 

1 оп., 6 спр., 1977-1982 рр. 

 

Опис 1 

6 спр., 1977-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5813 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу 

"Росія", с. Гельмязів Золотоніського району Черкаської області 

1 оп., 65 спр., 1970-1989 рр. 

 

Опис 1 

65 спр., 1970-1989 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5814 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу 

"Жовтень", м. Кам'янка Черкаської області 
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1 оп., 58 спр., 1970-1991 рр. 

 

Опис 1 

58 спр., 1970-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 

 

ф.П-5815 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу 

ім. Гайдара, с. Ліпляве Канівського району Черкаської області 

1 оп., 28 спр., 1973-1991 рр. 

 

Опис 1 

28 спр., 1973-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 

ф.П-5816 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу 

"Заповіт Леніна", с. Литвинець Канівського району Черкаської області 

1 оп., 17 спр., 1976-1988 рр. 

 

Опис 1 

17 спр., 1976-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 

 

ф.П-5817 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу 

"Григорівський", с. Григорівка Канівського району Черкаської області 

1 оп., 14 спр., 1974-1982 рр. 

 

Опис 1 

14 спр., 1974-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5818 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу 

"Радянська Україна", с. Межиріч Канівського району Черкаської 

області 

1 оп., 15 спр., 1978-1990 рр. 

 

Опис 1 

15 спр., 1978-1990 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 
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ф.П-5819 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу 

"50-річчя Жовтня", с. Шубині Стави Лисянського району Черкаської 

області 

1 оп., 16 спр., 1967-1982 рр. 

 

Опис 1 

16 спр., 1967-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5820 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу 

"Маньківський", смт. Маньківка Маньківського району Черкаської 

області 

1 оп., 60 спр., 1970-1991 рр. 

 

Опис 1 

60 спр., 1970-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 

 

ф.П-5821 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу 

ім. ХХІ з'їзду КПРС, с. Княжики Монастирищенського району 

Черкаської області 

1 оп., 35 спр., 1976-1990 рр. 

 

Опис 1 

35 спр., 1976-1990 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 

 

ф.П-5822 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу 

ім. Франка, с. Криві Коліна Тальнівського району Черкаської області 

1 оп., 18 спр., 1976-1982 рр. 

 

Опис 1 

18 спр., 1976-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5823 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу 

ім. Калініна, с. Паланка Уманського району Черкаської області 

1 оп., 7 спр., 1976-1982 рр. 

 

Опис 1 

7 спр., 1976-1982 рр. 
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 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5824 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу 

"Уманський", с. Кочубеївка Уманського району Черкаської області 

1 оп., 20 спр., 1969-1982 рр. 

 

Опис 1 

20 спр., 1969-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5825 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу 

ім. Леніна, с. Кочержинці Уманського району Черкаської області 

1 оп., 16 спр., 1976-1991 рр. 

 

Опис 1 

16 спр., 1976-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5826 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу 

"Шлях до комунізму", с. Бабанка Уманського району Черкаської області 

1 оп., 30 спр., 1970-1988 рр. 

 

Опис 1 

30 спр., 1970-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 

 

ф.П-5827 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу 

ім. Кірова, с. Чорнявка Черкаського району Черкаської області 

1 оп., 17 спр., 1976-1989 рр. 

 

Опис 1 

17 спр., 1976-1989 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 

 

ф.П-5828 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу 

ім. Котовського, с. Великі Канівці Чорнобаївського району Черкаської 

області 

1 оп., 72 спр., 1970-1991 рр. 
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Опис 1 

72 спр., 1970-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро та партійного 

комітету. 

 

 

ф.П-5829 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу 

"Вереміївський", с. Вереміївка Чорнобаївського району Черкаської 

області 

1 оп., 35 спр., 1970-1991 рр. 

 

Опис 1 

35 спр., 1970-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5830 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаської автобази (головної) комбінату "Черкасипромбуд", м. 

Черкаси Черкаської області 

1 оп., 4 спр., 1979-1982 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1979-1982 рр.  

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5831 Комітет ЛКСМ України Смілянського технікуму харчової 

промисловості, м. Сміла Черкаської області 

1 оп., 37 спр., 1981-1990 рр. 

 

Опис 1 

37 спр., 1981-1990 рр. 

 Протоколи: звітно-виборних комсомольських конференцій; 

комсомольських зборів; засідань комітету комсомолу; зборів 

комсомольського активу; комсомольських зборів та засідань бюро первинних 

комсомольських організацій. 

 Інформації про звіти та вибори (1987). 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ: які прийняті на комсомольський 

облік (1981-1987); які зняті з комсомольського обліку. 

 

 

ф.П-5832 Первинна організація Комуністичної партії України 

Канівського виробничого об'єднання "Сільгоспхімія", м. Канів 

Черкаської області 

1 оп., 3 спр., 1980-1982 рр. 
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Опис 1 

3 спр., 1980-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5833 Первинна організація Комуністичної партії України 

Кам'янського виробничого об'єднання "Сільгоспхімія", м. Кам'янка 

Черкаської області 

1 оп., 9 спр., 1980-1988 рр. 

 

Опис 1 

9 спр., 1980-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5834 Первинна організація Комуністичної партії України 

Жашківського районного виробничого об'єднання "Сільгоспхімія", м. 

Жашків Черкаської області 

1 оп., 3 спр., 1980-1982 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1980-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5835 Первинна організація Комуністичної партії України 

Городищенського виробничого об'єднання "Сільгоспхімія", м. 

Городище Черкаської області 

1 оп., 15 спр., 1980-1991 рр. 

 

Опис 1 

15 спр., 1980-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5836 Первинна організація Комуністичної партії України 

Звенигородської районної ради колгоспів, м. Звенигородка Черкаської 

області 

1 оп., 3 спр., 1980-1982 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1980-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 



918 

 

ф.П-5837 Комітет ЛКСМ України комбінату "Черкасипромбуд",  

м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 56 спр., 1981-1990 рр. 

 

Опис 1 

56 спр., 1981-1990 рр. 

 Протоколи: звітно-виборних комсомольських конференцій; засідань 

комітету комсомолу; зборів комсомольського активу; комсомольських зборів 

та засідань бюро первинних комсомольських організацій. 

 Книги обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 

 

ф.П-5838 Первинна організація Комуністичної партії України 

Маньківського виробничого об'єднання "Сільгоспхімія", смт. 

Маньківка Маньківського району Черкаської області 

1 оп., 3 спр., 1980-1982 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1980-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5839 Первинна організація Комуністичної партії України 

Смілянського районного виробничого об'єднання "Сільгоспхімія", м. 

Сміла Черкаської області 

1 оп., 3 спр., 1980-1982 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1980-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5840 Первинна організація Комуністичної партії України  

Христинівського виробничого об'єднання по агрохімічному 

обслуговуванню сільського господарства "Сільгоспхімія", м. 

Христинівка Черкаської області 

1 оп., 3 спр., 1980-1982 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1980-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 
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ф.П-5841 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського районного виробничого об'єднання "Сільгоспхімія", м. 

Черкаси Черкаської області 

1 оп., 3 спр., 1980-1982 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1980-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5842 Первинна організація Комуністичної партії України 

Чигиринського районного виробничого об'єднання "Сільгоспхімія", м. 

Чигирин Черкаської області 

1 оп., 4 спр., 1980-1982 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1980-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5843 Первинна організація Комуністичної партії України 

Катеринопільського виробничого об'єднання "Сільгоспхімія", смт. 

Катеринопіль Катеринопільського району Черкаської області 

1 оп., 12 спр., 1980-1988 рр. 

 

Опис 1 

12 спр., 1980-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5844 Первинна організація Комуністичної партії України 

Чорнобаївського районного виробничого об'єднання "Сільгоспхімія", 

смт. Чорнобай Чорнобаївського району Черкаської області 

1 оп., 3 спр., 1980-1982 рр. 

 

Опис 1 

3 спр., 1980-1982 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5845 Первинна організація Комуністичної партії України дирекції 

заводу "Імпульс", що будується, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 17 спр., 1979-1989 рр. 
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Опис 1 

17 спр., 1979-1989 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро та партійного 

комітету. 

 

 

ф.П-5846 Первинна організація Комуністичної партії України 

Шполянського районного виробничого об'єднання по агрохімічному 

обслуговуванню сільського господарства, м. Шпола Черкаської області 

1 оп., 4 спр., 1979-1982 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1979-1982 рр.  

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5847 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського філіалу науково-виробничого об'єднання "Імпульс", м. 

Черкаси Черкаської області 

1 оп., 12 спр., 1980-1991 рр. 

 

Опис 1 

12 спр., 1980-1991 рр.  

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 

 

ф.П-5848 Комітет ЛКСМ України з правами райкому Тальянківського 

радгоспу-технікуму, с. Тальянки Тальнівського району Черкаської 

області 

1 оп., 16 спр., 1983-1988 рр. 

 

Опис 1 

16 спр., 1983-1988 рр. 

 Протоколи: комсомольських конференцій; засідань комітету 

комсомолу; зборів комсомольського активу. 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку. 

 

 

ф.П-5849 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Зоря", с. Петрівка 

Монастирищенського району Черкаської області 

1 оп., 1 спр., 1982 р. 

 

 



921 

 

Опис 1 

1 спр., 1982 р. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5850 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу 

"Радянська Україна", с. Хмільна Канівського району Черкаської області 

1 оп., 7 спр., 1983-1989 рр. 

 

Опис 1 

7 спр., 1983-1989 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 

 

ф.П-5851 Первинна організація Комуністичної партії України 

сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Дніпро", с. Келеберда 

Канівського району Черкаської області 

1 оп., 6 спр., 1983-1988 рр. 

 

Опис 1 

6 спр., 1983-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 

 

ф.П-5852 Первинна організація Комуністичної партії України Канівської 

виробничо-комплектуючої бази Всесоюзного об'єднання 

"Закордоненергобудмонтаж", м. Канів Черкаської області 

1 оп., 6 спр., 1983-1988 рр. 

 

Опис 1 

6 спр., 1983-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5853 Первинна організація Комуністичної партії України 

Смілянського головного підприємства швейного об'єднання 

"Придніпрянка", м. Сміла Черкаської області 

1 оп., 7 спр., 1983-1988 рр. 

 

Опис 1 

7 спр., 1983-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 
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ф.П-5854 Первинна організація Комуністичної партії України 

Смілянського комбінату громадського харчування, м. Сміла Черкаської 

області 

1 оп., 14 спр., 1983-1991 рр. 

 

Опис 1 

14 спр., 1983-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5855 Первинна організація Комуністичної партії України 

Уманського дендрозаповідника "Софіївка", м. Умань Черкаської 

області 

1 оп., 7 спр., 1983-1988 рр. 

 

Опис 1 

7 спр., 1983-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5856 Первинна організація Комуністичної партії України 

Ватутінського професійно-технічного училища № 2, м. Ватутіне 

Звенигородського району Черкаської області 

1 оп., 6 спр., 1983-1988 рр. 

 

Опис 1 

6 спр., 1983-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5857 Первинна організація Комуністичної партії України 

Жашківського районного споживчого товариства, м. Жашків 

Черкаської області 

1 оп., 6 спр., 1983-1988 рр. 

 

Опис 1 

6 спр., 1983-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5858 Первинна організація Комуністичної партії України 

Жашківського сільського професійно-технічного училища № 8, м. 

Жашків Черкаської області 

1 оп., 6 спр., 1983-1988 рр. 
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Опис 1 

6 спр., 1983-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5859 Первинна організація Комуністичної партії України 

Сахнівської середньої школи, с. Сахнівка Корсунь-Шевченківського 

району Черкаської області 

1 оп., 6 спр., 1983-1988 рр. 

 

Опис 1 

6 спр., 1983-1988 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-5860 Первинна організація Комуністичної партії України 

Монастирищенського районного виробничого об'єднання 

"Сільгоспхімія", м. Монастирище Черкаської області 

1 оп., 6 спр., 1983-1988 рр. 

 

Опис 1 

6 спр., 1983-1988 рр. 

 Протоколи партійних зборів. 

 

 

ф.П-5861 Первинна організація Комуністичної партії України 

Монастирищенського районного споживчого товариства, м. 

Монастирище Черкаської області 

1 оп., 9 спр., 1983-1991 рр. 

 

Опис 1 

9 спр., 1983-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5862 Первинна організація Комуністичної партії України 

Соснівського районного відділу внутрішніх справ міста Черкаси, м. 

Черкаси Черкаської області 

1 оп., 8 спр., 1983-1989 рр. 

 

Опис 1 

8 спр., 1983-1989 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 
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ф.П-5863 Комітет ЛКСМ України Черкаського міського об'єднання 

громадського харчування, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 8 спр., 1984-1987 рр. 

 

Опис 1 

8 спр., 1984-1987 рр. 

 Протоколи: звітно-виборної комсомольської конференції (1986); 

засідань комітету комсомолу; зборів комсомольського активу (1985,1986). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 

 

ф.П-5864 Жовнинський (Вереміївський) районний комітет КП (б ) 

України, с. Жовнине (с. Вереміївка) Кременчуцького округу 

Полтавської губернії 

1 оп., 21 спр., 1923-1929 рр. 

 

Опис 1 

21 спр., 1923-1929 рр. 

 Протоколи: районної партконференції (1925); засідань бюро райкому; 

загальних зборів Вереміївського партійного осередку; зборів районної 

парторганізації; жіночих зборів сіл району (1925,1926). 

 Документи (анкети, заяви, автобіографії) осіб, які вступали в ряди 

членів партії (1923). 

 

 

ф.П-5865 Комітет ЛКСМ України Черкаського міського об'єднання 

"Продтовари", м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 10 спр., 1985-1988 рр. 

 

Опис 1 

10 спр., 1985-1988 рр. 

 Протоколи: звітно-виборної комсомольської конференції (1986); 

засідань комітету комсомолу; зборів комсомольського активу. 

 Документи (протоколи, плани, довідки, акти) роботи штабу 

"Комсомольський прожектор" (1986,1987). 

 

 

ф.П-5866 Комітет ЛКСМ України Черкаського науково-виробничого 

об'єднання "Ротор", м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 7 спр., 1986-1988 рр. 

 

Опис 1 

7 спр., 1986-1988 рр. 
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 Протоколи: звітно-виборної комсомольської конференції (1986); 

засідань комітету комсомолу. 

 Журнали реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку. 

 

 

ф.П-5867 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу 

"Маяк", с. Піщане Золотоніського району Черкаської області 

1 оп., 20 спр., 1981-1989 рр. 

 

Опис 1 

20 спр., 1981-1989 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 

 

ф.П-5868 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу 

"Ленінський шлях", с. Каленики Золотоніського району Черкаської 

області 

1 оп., 6 спр., 1983-1988 рр. 

 

Опис 1 

6 спр., 1983-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5869 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу 

ім. Леніна, с. Червона Слобода Черкаського району Черкаської області 

1 оп., 13 спр., 1982-1991 рр. 

 

Опис 1 

13 спр., 1982-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 

 

ф.П-5870 Первинна організація Комуністичної партії України 

птахофабрики ім. Першого Травня, с. Хутори Черкаського району 

Черкаської області 

1 оп., 27 спр., 1972-1991 рр. 

 

Опис 1 

27 спр., 1972-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 
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ф.П-5871 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу 

"Зоря комунізму", с. Руська Поляна Черкаського району Черкаської 

області 

1 оп., 11 спр., 1982-1989 рр. 

 

Опис 1 

11 спр., 1982-1989 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 

 

ф.П-5872 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу 

"Радянська Україна", с. Геронимівка Черкаського району Черкаської 

області 

1 оп., 15 спр., 1982-1991 рр. 

 

Опис 1 

15 спр., 1982-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 

 

 

ф.П-5873 Первинна організація Комуністичної партії України 

птахофабрики "Перемога", с. Будище Черкаського району Черкаської 

області 

1 оп., 23 спр., 1972-1988 рр. 

 

Опис 1 

23 спр., 1972-1988 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного комітету. 

 

 

ф.П-5874 Первинна організація Комуністичної партії України 

Черкаського заводу стінових матеріалів, м. Черкаси Черкаської області 

1 оп., 6 спр., 1986-1991 рр. 

 

Опис 1 

6 спр., 1986-1991 рр. 

 Протоколи: партійних зборів; засідань партійного бюро. 

 

 

ф.П-5875 Комітет ЛКСМ України Уманського державного педагогічного 

училища ім. Т.Г. Шевченка, м. Умань Черкаської області 

1 оп., 3 спр., 1988-1990 рр. 
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Опис 1 

3 спр., 1988-1990 рр. 

 Протоколи: комсомольських конференцій; засідань комітету 

комсомолу. 

 Журнал реєстрації членів ВЛКСМ, які зняті з комсомольського обліку. 

 

 

ф.П-5876 Комітет ЛКСМ України Уманського кооперативного 

професійно-технічного училища, м. Умань Черкаської області 

1 оп., 4 спр., 1988-1990 рр. 

 

Опис 1 

4 спр., 1988-1990 рр. 

 Протоколи: комсомольських конференцій; засідань комітету 

комсомолу. 

 Журнал реєстрації членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з 

комсомольського обліку. 

 

 

ф.П-5877 Комітет ЛКСМ України об'єднання "Облагробуд", м. Черкаси 

Черкаської області 

1 оп., 7 спр., 1988-1990 рр. 

 

Опис 1 

7 спр., 1988-1990 рр. 

 Протоколи: засідань комітету комсомолу; зборів комсомольського 

активу (1988). 

 Документи (протоколи, плани, довідки, інформації) про проведення 

рейдів штабом "Комсомольського прожектора" (1988). 

 Книга обліку видачі комсомольських квитків. Журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, які прийняті та зняті з комсомольського обліку. 

 

 

ф.П-5878 Комітет ЛКСМ України Уманського медичного училища, м. 

Умань Черкаської області 

1 оп., 1 спр., 1989-1990 рр. 

 

Опис 1 

1 спр., 1989-1990 рр. 

 Протоколи: комсомольських конференцій; засідань комітету 

комсомолу. 
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ПОКАЖЧИК ФОНДІВ УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ 

ТА ПІДПРИЄМСТВ ЗА ГАЛУЗЕВОЮ ОЗНАКОЮ 

 

 
  ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ДЕРЖАВНОГО 

  УПРАВЛІННЯ 

 

  Обласні комітети Комуністичної партії України  

 
ф. П-4619  Черкаський обласний комітет Компартії України, м. Черкаси Черкаської 

області 

ф. П-5608 Черкаський промисловий обласний комітет Компартії України, м. Черкаси 

Черкаської області  

ф. П-5688 Черкаський сільський обласний комітет Компартії України, м. Черкаси 

Черкаської області 

 

 

  Комітети РКП(б), ВКП(б), Комуністичної партії України 

 

  Районні 

 
ф. П-1  Бабанський районний комітет Компартії України, с. Бабанка Бабанського  

району Черкаської області 
ф. П-44 Буцький районний комітет Компартії України, с. Буки Буцького району 

Черкаської області  
ф. П-1235 Вільшанський районний комітет Компартії України, с. Вільшана 

Вільшанського району Черкаської області 
ф. П-87  Гельмязівський районний комітет Компартії України, с. Гельмязів 

Гельмязівського району Черкаської області 
ф. П-164 Городищенський районний комітет Компартії України, м. Городище 

Черкаської області 
ф. П-229 Драбівський районний комітет Компартії України, смт. Драбів Драбівського 

району Черкаської області 
ф. П-291 Жашківський районний комітет Компартії України, м. Жашків Черкаської 

області 
ф. П-5864 Жовнинський (Вереміївський) районний комітет КП(б)У, с. Вереміївка 

Вереміївського району.Кременчуцького округу Полтавської губернії 

ф. П-354 Звенигородський районний комітет Компартії України, м. Звенигородка 

Черкаської області 

ф. П-446 Златопільський районний комітет Компартії України, смт. Златопіль 

Черкаської області 
ф. П-496 Золотоніський районний комітет Компартії України, м. Золотоноша 

Черкаської області 
ф. П-622 Іркліївський районний комітет Компартії України, с. Іркліїв Іркліївського 

району Черкаської області  
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ф. П-683 Кам’янський районний комітет Компартії України, м. Кам'янка. Черкаської 
області  

ф. П-825 Катеринопільський районний комітет Компартії України, смт. Катеринопіль 
Катеринопільського району Черкаської області  

ф. П-864 Корсунь-Шевченківський районний комітет Компартії України, м. Корсунь-
Шевченківський Черкаської області 

ф. П-956 Ладижинський районний комітет Компартії України, с. Ладижинка 
Ладижинського району Київської області  

ф. П-992 Лисянський районний комітет Компартії України, смт. Лисянка Лисянського 
району Черкаської області 

ф. П-1077 Маньківський районний комітет Компартії України, смт. Маньківка 
Маньківського району Черкаської області  

ф. П-4519  Медведівський районний комітет КП(б)У, с. Медведівка Шевченківського 
округу 

ф. П-1208 Мокрокалигірський районний комітет Компартії України, с. Мокра 

Калигірка Мокрокалигірського району Черкаської області 
ф. П-1132 Монастирищенський районний комітет Компартії України,                         

смт. Монастирище Монастирищенського району Черкаської області  
ф. П-1284 Ротмистрівський районний комітет Компартії України, с. Ротмистрівка 

Ротмистрівського району Київської області 
ф. П-1319 Смілянський районний комітет Компартії України, м. Сміла Черкаської 

області 
ф. П-1379 Тальнівський районний комітет Компартії України, м. Тальне Черкаської 

області  
ф. П-1458 Уманський районний комітет Компартії України, м. Умань Черкаської 

області 
ф. П-1498 Христинівський районний комітет Компартії України, м. Христинівка 

Черкаської області 
ф. П-1577 Черкаський районний комітет Компартії України, м. Черкаси Черкаської 

області 
ф. П-1721 Чигиринський районний комітет Компартії України, м. Чигирин Черкаської 

області 
ф. П-1672 Чорнобаївський районний комітет Компартії України, смт. Чорнобай 

Чорнобаївського району Черкаської області 
ф. П-1825 Шполянський районний комітет Компартії України, м. Шпола Черкаської 

області 
ф. П-1891 Шрамківський районний комітет Компартії України, смт. Шрамківка 

Шрамківського району Черкаської області 

 

  Міські 

 
ф. П-753 Канівський міський комітет Компартії України, м. Канів Черкаської області 

ф. П-5741 Придніпровський районний комітет Компартії України міста Черкаси, 

м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-1951 Смілянський міський комітет Компартії України, м. Сміла Черкаської 

області 

ф. П-5740 Соснівський районний комітет Компартії України міста Черкаси, 

м. Черкаси Черкаської області 
ф. П-2048  Уманський міський комітет Компартії України, м. Умань Черкаської області 
ф. П-2134  Черкаський міський комітет Компартії України, м. Черкаси  Черкаської 

області  
 

Партійні комітети промислово-виробничих управління 

 
ф. П-5615 Ватутінський промислово-виробничий партійний комітет Комуністичної 

партії України, м. Ватутіне Звенигородського району Черкаської області 
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ф. П-5610 Городищенський промислово-виробничий партійний комітет Комуністичної 

партії України, м. Городище Черкаської області 

ф. П-5611 Золотоніський промислово-виробничий партійний комітет Комуністичної 

партії України, м. Золотоноша Черкаської області 

ф. П-5612 Черкаський промислово-виробничий комітет Комуністичної партії України, 

м. Черкаси Черкаської області 

 

 

  Партійні комітети колгоспно-радгоспних виробничих 

управлінь 

 
ф. П-5689 Драбівський сільський виробничий партійний комітет КПУ, смт. Драбів 

Драбівського району Черкаської області 

ф. П-5690 Жашківський сільський виробничий партійний комітет КПУ, м. Жашків 

Черкаської області 

ф. П-5691 Звенигородський сільський виробничий партійний комітет КПУ,  

м. Звенигородка Черкаської області 

ф. П-5692 Золотоніський сільський виробничий партійний комітет КПУ, 

м. Золотоноша Черкаської області 

ф. П-5693 Корсунь-Шевченківський сільський виробничий партійний комітет КПУ,  

м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області 

ф. П-5694 Смілянський сільський виробничий партійний комітет КПУ, м. Сміла 

Черкаської області 

ф. П-5695 Уманський сільський виробничий партійний комітет КПУ, м. Умань 

Черкаської області 

ф. П-5696 Христинівський сільський виробничий партійний комітет КПУ,  

м. Христинівка Черкаської області 

ф. П-5697 Чигиринський сільський виробничий партійний комітет КПУ, м. Чигирин 

Черкаської області 

ф. П-5698 Шполянський сільський виробничий партійний комітет КПУ, м. Шпола 

Черкаської області 

 

  Партійні комітети з правами районних комітетів 

 
ф. П-5737 Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського 

радіоприладного заводу, м. Сміла Черкаської області 
ф. П-2172  Первинна організація  Комуністичної партії України заводу "Фотоприлад", 

м. Черкаси Черкаської області  
ф. П-5786 Первинна організація  Комуністичної партії України комбінату 

"Черкасипромбуд", м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-5633 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського 

виробничого об'єднання "Азот", м. Черкаси Черкаської області 

 

 Первинні партійні організації установ, підприємств та 

організацій 

 

Міста Черкаси 

 
ф. П-1578 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського 

молокозаводу, м. Черкаси Черкаської області 
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ф. П-1595 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу 
"Укрсадвинтрест", м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-1596 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу 
"Укрконсервтрест", м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-1664 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського міського 
відділу МВС, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-2083  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського 
кооперативного технікуму, м. Умань Черкаської області 

ф. П-2135  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського 
виробничого об'єднання "Темп", м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-2136  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського 
консервного комбінату, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-2137 Первинна організація  Комуністичної партії України  Черкаського 
заводоуправління цегельних заводів, м. Черкаси Черкаської області  

ф. П-2138 Первинна організація  Комуністичної партії України  Черкаського 
рафінадного заводу,  м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-2139  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського 
судоремонтного заводу, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-2140  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського заводу 
"Хімреактив", м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-2141  Первинна організація  Комуністичної партії України військового заводу  
№ 182, м. Черкаси  Черкаської області 

ф. П-2144  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського швейного 
об'єднання, м. Черкаси  Черкаської області  

ф. П-2145  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаської тютюнової 
фабрики, м. Черкаси  Черкаської області 

ф. П-2146  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаської трикотажної 
фабрики, м. Черкаси  Черкаської області 

ф. П-2148  Первинна організація  Комуністичної партії України паровозного депо 
станції Черкаси, м. Черкаси  Черкаської області 

ф. П-2149  Первинна організація  Комуністичної партії України вузлового партійного 
комітету станції Черкаси, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-2150  Первинна організація  Комуністичної партії України залізничної станції, 
м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-2151  Первинна організація  Комуністичної партії України 7-ї дистанції путі 
залізничної станції Черкаси, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-2152  Первинна організація  Комуністичної партії України  річкового порту, 
м. Черкаси  Черкаської області 

ф. П-2156  Первинна організація  Комуністичної партії України  Черкаських 
електромереж, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-2157  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаської обласної 
друкарні, м. Черкаси Черкаської області  

ф. П-2158  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського 
виробничого меблевого об’єднання "Черкасимеблі", м. Черкаси Черкаської 
області  

ф. П-2159  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського 
м’ясокомбінату,  м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-2163  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського 
хлібокомбінату, м. Черкаси Черкаської області  

ф. П-2165  Первинна організація  Комуністичної партії України артілі ім. Горького, 
м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-2171  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського міського 
комбінату побутового обслуговування, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-2187  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського 
педагогічного інституту, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-2190  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського технікуму 
електрифікації і сільськогосподарського будівництва, м. Черкаси Черкаської 
області 

ф. П-2191  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського медичного 
училища, м. Черкаси Черкаської області 
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ф. П-2192  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаської середньої 
школи № 1, м. Черкаси  Черкаської області   

ф. П-2196  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаської середньої 
школи № 4, м. Черкаси  Черкаської області  

ф. П-2199  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаських середніх 
шкіл № 8 та № 10, м. Черкаси Черкаської області   

ф. П-2201 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаської середньої 
школи № 11, м. Черкаси  Черкаської області 

ф. П-2214  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаської міської 
лікарні № 1, м. Черкаси Черкаської області   

ф. П-2215  Первинна організація  Комуністичної партії України  Черкаського обласного 
аптечного управління, м. Черкаси Черкаської області   

ф. П-2229  Первинна організація  Комуністичної партії України  Черкаської обласної 
контори Державного банку, м. Черкаси Черкаської області   

ф. П-2230  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського музично-
драматичного театру, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-2232  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського міського 
виконавчого комітету, м. Черкаси Черкаської області  

ф. П-2233  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського міського 
комітету Компартії України, м. Черкаси Черкаської області  

ф. П-2246 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського 
міськхарчоторгу № 1, м. Черкаси Черкаської області   

ф. П-2247  Первинна організація  Комуністичної партії України народних судів та 
прокуратури, м. Черкаси  Черкаської області 

ф. П-2249  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського міського 
фінансового відділу, м. Черкаси Черкаської області   

ф. П-2372  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаської  обласної 
бібліотеки ім. Маяковського, м. Черкаси  Черкаської області 

ф. П-4542  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського обласного 

виконавчого комітету, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-4544  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаської обласної 

планової комісії, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-4545  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського обласного 

управління сільського господарства, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-4547  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського обласного 

фінансового відділу, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-4551  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського обласного 

відділу охорони здоров’я, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-4552  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського обласного 

відділу комунального господарства, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-4558  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського обласного 

управління виробництва і заготівель сільськогосподарських продуктів, м. 

Черкаси Черкаської області 

ф. П-4564  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського обласного 

управління юстиції, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-4565  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаської обласної 

спілки художників, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-4679  Первинна організація  Комуністичної партії України Управління Комітету 

державної безпеки при Раді Міністрів УРСР в Черкаській області, м. 

Черкаси Черкаської області 

ф. П-4760  Первинна організація  Комуністичної партії України заводу "Буддеталь", м. 

Черкаси Черкаської області 

ф. П-4764  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського аеропорту, 

м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-4766  Первинна організація  Комуністичної партії України Управління внутрішніх 

справ, м. Черкаси Черкаської області 
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ф. П-4767  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського обласного 

управління міліції, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-4768  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського 

виробничо-аграрного об'єднання цукрової промисловості, м. Черкаси 

Черкаської області 

ф. П-4773  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського обласного 

управління торгівлі, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-4774  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського обласного 

відділу народної освіти, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-4869  Первинна організація  Комуністичної партії України мостопоїзду № 473, м. 

Черкаси Черкаської області 

ф. П-4870  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського тресту 

"Черкасижитлобуд", м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-4872  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського 

міжобласного спеціалізованого управління   № 13, м. Черкаси Черкаської 

області 

ф. П-4873  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського 

автотранспортного підприємства  № 23121, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-4874  Первинна організація  Комуністичної партії України вантажного автопарку, 

м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-4878  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського обласного 

комітету ЛКСМУ, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-4881  Первинна організація  Комуністичної партії України редакції газети 

"Черкаська правда", м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-4885  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаської обласної 

лікарні, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-4970  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського обласного 

управління культури, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-4975  Первинна організація  Комуністичної партії України прокуратури, м. 

Черкаси Черкаської області 

ф. П-4976  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського технікуму 

радянської торгівлі, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-4977  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаської житлово-

експлуатаційної контори № 2, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-4979  Первинна організація  Комуністичної партії України тресту їдалень, м. 

Черкаси Черкаської області 

ф. П-5005  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського обласного 

управління  зв'язку, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-5006  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського обласного 

відділу у справах будівництва та архітектури, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-5007  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського обласного 

суду, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-5008  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського обласного 

відділу соціального забезпечення, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-5167 Первинна організація  Комуністичної партії України тресту 

"Черкасихімбуд", м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-5168 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського 

будівельного управління № 3, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-5173 Первинна організація  Комуністичної партії України транспортно-

експедиційної контори Черкаської облспоживспілки, м. Черкаси Черкаської 

області 
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ф. П-5174 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського 

вантажного парку № 2233, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-5175 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаської обласної 

спілки споживчих і кооперативних товариств, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-5176 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського обласного 

управління промислових та продуктових товарів, м. Черкаси Черкаської 

області 

ф. П-5178 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського 

Головм'ясорибторгу, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-5179 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаської обласної 

ради профспілок, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-5181 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаської середньої 

школи № 17, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-5182 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаської школи-

інтернату № 16, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-5186 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського 

виробничо-технічного управління електрозв'язку, м. Черкаси Черкаської 

області 

ф. П-5333 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського заводу 

хімічного волокна, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-5335 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкасько технічного 

училища № 8, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-5367 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаської середньої 

школи № 20, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-5369 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського 

міськпромторгу, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-5420 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського обласного 

комітету Компартії України, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-5440 Первинна організація  Комуністичної партії України Ради народного 

господарства Черкаського економічного адміністративного району 

м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-5466 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського обласного 

управління лісового господарства та лісозаготівель, м. Черкаси Черкаської 

області 

ф. П-5116 Первинна організація  Комуністичної партії України Буцького районного 

міжколгоспного об'єднання по будівництву, смт. Буки Маньківського 

району Черкаської області 

ф. П-5537 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаської 

теплоелектроцентралі (ТЕЦ), м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-5538 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського 

облпроекту, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-5539 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського 

загальнотехнічного факультету Київського інженерно-будівельного 

інституту, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-5580 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаської обласної 

міжколгоспної будівельної організації, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-5633 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського 

виробничого об'єднання "Азот", м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-5634 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського 

автотранспортного підприємства № 23101, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-5636 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаської фабрики 

гігроскопічної вати, м. Черкаси Черкаської області 
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ф. П-5637 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаської середньої 

школи № 21, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-5638 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського обласного 

виробничого управління автомобільного транспорту, м. Черкаси Черкаської 

області 

ф. П-5639 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського 

тролейбусного управління, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-5642 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаської державної 

обласної філармонії, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-5643 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського музичного 

училища, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-5663 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського шовкового 

комбінату, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-5664 Первинна організація  Комуністичної партії України тресту 

"Черкасисільбуд", м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-5665 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського 

авторемонтного заводу, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-5666 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського проектно-

конструкторського технологічного інституту, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-5667 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського заводу 

телеграфної апаратури, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-5668 Первинна організація  Комуністичної партії України спеціального 

управління механізації тресту "Київекскавація", м. Черкаси Черкаської 

області 

ф. П-5684 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу "Поляна"  

Черкаського обласного управління торгівлі, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-5685 Первинна організація  Комуністичної партії України комунальних 

підприємств міськкомунгоспу, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-5686 Первинна організація  Комуністичної партії України обласного тресту 

"Черкасирембуд", м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-5724 Первинна організація  Комуністичної партії України відділення науково-

дослідного інституту техніко-економічних досліджень, м. Черкаси 

Черкаської області 

ф. П-5730 Первинна організація  Комуністичної партії України Соснівського 

районного комітету Компартії України міста Черкаси, м. Черкаси Черкаської 

області 

ф. П-5731 Первинна організація  Комуністичної партії України Соснівського 

районного виконавчого комітету міста Черкаси, м. Черкаси Черкаської 

області 

ф. П-5732 Первинна організація  Комуністичної партії України Придніпровського 

районного виконавчого комітету міста Черкаси, м. Черкаси Черкаської 

області 

ф. П-5735 Первинна організація  Комуністичної партії України Придніпровського 

районного комітету Компартії України міста Черкаси, м. Черкаси Черкаської 

області 

ф. П-5738 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського заводу 

"Строммашина", м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-5742 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського заводу 

спеціального технологічного обладнання, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-5770 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаської обласної 

санітарно-епідеміологічної станції, м. Черкаси Черкаської області 
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ф. П-5771 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського другого 

міськхарчоторгу, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-5772 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського комбінату 

громадського харчування Придніпровського району міста Черкаси, м. 

Черкаси Черкаської області 

ф. П-5773 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаської фабрики 

індпошиву та ремонту одягу  Придніпровського району міста Черкаси, 

м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-5774 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського 

виробничого об'єднання хлібопекарної промисловості, м. Черкаси 

Черкаської області 

ф. П-5775 Первинна організація  Комуністичної партії України Будинку торгівлі  

Придніпровського району міста Черкаси, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-5776 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського 

виробничого об'єднання будівельних матеріалів Придніпровського району,  

м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-5777 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського заводу 

"Аврора", м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-5778 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського пивного 

заводу, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-5779 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського 

державного проектного інституту № 13, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-5780 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського 

автотранспортного підприємства № 23662, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-5781 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаської фабрики 

художніх виробів ім. Лесі Українки, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-5782 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського філіалу 

інституту "Гіпроцивільпромбуд", м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-5783 Первинна організація  Комуністичної партії України пожежно-технічного 

училища МВС УРСР, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-5784 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаської міської 

лікарні № 3, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-5787 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського 

спеціалізованого управління механізації, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-5788 Первинна організація  Комуністичної партії України виробничого 

об'єднання "Черкасизалізобетон", м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-5789 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського 

домобудівельного комбінату, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-5830 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаської автобази 

(головної) комбінату "Черкасипромбуд", м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-5845 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського заводу 

"Імпульс", м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-5847 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського філіалу 

науково-виробничого об'єднання "Імпульс", м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-5862 Первинна організація  Комуністичної партії України Соснівського 

районного відділу внутрішніх справ міста Черкаси, м. Черкаси Черкаської 

області 

ф. П-5874 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського заводу 

стінових матеріалів, м. Черкаси Черкаської області 
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Міста Сміла 

 
ф. П-1327 Первинна організація  Комуністичної партії України артілі "Металіст", м. 

Сміла Черкаської області 
ф. П-1374 Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського міського 

відділу внутрішніх справ, м. Сміла Черкаської області 
ф. П-1952 Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського 

машинобудівного заводу, м. Сміла Черкаської області 
ф. П-1953 Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського молочно-

консервного заводу,  м. Сміла Черкаської області 
ф. П-1955 Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського електро-

механічного ремонтного заводу, м. Сміла Черкаської області 
ф. П-1956 Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського 

хлібокомбінату, м. Сміла Черкаської області 
ф. П-1958 Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянської швейної 

фабрики, м. Сміла Черкаської області 
ф. П-1965 Первинна організація  Комуністичної партії України вузлового партійного 

комітету станції ім. Т.Г.Шевченка, м. Сміла Черкаської області 
ф. П-1966 Первинна організація  Комуністичної партії України вагонного депо станції 

ім. Т.Г.Шевченка, м. Сміла Черкаської області 
ф. П-1968 Первинна організація  Комуністичної партії України 9-ї дистанції путі 

станції ім. Т.Г.Шевченка, м. Сміла Черкаської області 
ф. П-1969 Первинна організація  Комуністичної партії України дорожніх 

електромонтажних майстерень станції ім. Т.Г.Шевченка, м. Сміла 
Черкаської області 

ф. П-1974 Первинна організація  Комуністичної партії України відділу робітничого 
постачання (НОД-5) станції ім. Т.Г.Шевченка, м. Сміла Черкаської області 

ф. П-1975 Первинна організація  Комуністичної партії України 5-го відділення 
Одеської залізниці, м. Сміла Черкаської області 

ф. П-1977 Первинна організація  Комуністичної партії України дистанції сигналізації 
та зв’язку станції ім. Т.Г.Шевченка, м. Сміла Черкаської області 

ф. П-1980 Первинна організація  Комуністичної партії України станції ім. 
Т.Г.Шевченка, м. Сміла Черкаської області 

ф. П-1982 Первинна організація  Комуністичної партії України паровозного депо 
станції ім. Т.Г.Шевченка,   м. Сміла Черкаської області 

ф. П-1983 Первинна організація  Комуністичної партії України будівельно-монтажного 
поїзду № 527 ім. Т.Г.Шевченка, м. Сміла Черкаської області 

ф. П-1987 Первинна організація  Комуністичної партії України лінійного відділення 
міліції станції ім. Т.Г.Шевченка, м. Сміла Черкаської області 

ф. П-1991 Первинна організація  Комуністичної партії України електростанції станції 
ім. Т.Г.Шевченка, м. Сміла Черкаської області 

ф. П-1996  Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського 
будівельно-монтажного управління "Смілапромбуд", м. Сміла Черкаської 
області 

ф. П-2002  Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського 
технікуму харчової промисловості, м. Сміла Черкаської області 

ф. П-2005  Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського 
професійно-технічного училища № 4, м. Сміла Черкаської області 

ф. П-2006  Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського 
професійно-технічного училища № 11, м. Сміла Черкаської області 

ф. П-2007  Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського 
професійно-технічного училища № 12, м. Сміла Черкаської області 

ф. П-2010  Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянської середньої 
школи №3, м. Сміла Черкаської області 

ф. П-2020  Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянської школи-
інтернату № 2, м. Сміла Черкаської області 

ф. П-2021  Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянської міської 
лікарні ім. Семашка, м.Сміла Черкаської області 
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ф. П-2025 Первинна організація  Комуністичної партії України обласної 
психоневрологічної лікарні, м. Сміла  Черкаської області 

ф. П-2029  Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського міського 
виконавчого комітету, м. Сміла Черкаської області 

ф. П-2030  Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського міського 
комітету Компартії України, м. Сміла Черкаської області 

ф. П-2039  Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянської районної 
контори зв’язку, м. Сміла Черкаської області 

ф. П-2042  Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського 
змішаного торгу, м. Сміла Черкаської області 

ф. П-4738  Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського 

спеціалізованого конструкторського бюро, м. Сміла Черкаської області 

ф. П-4739  Первинна організація  Комуністичної партії України  Смілянського 

автотранспортного підприємства № 23661, м. Сміла Черкаської області 

ф. П-5304 Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянської школи-

інтернату № 1, м. Сміла Черкаської області 

ф. П-5463 Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянсько 

автотранспортного підприємства № 23011, м. Сміла Черкаської області 

ф. П-5488 Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського міського 

районного побутового комбінату, м. Сміла Черкаської області 

ф. П-5737 Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського 

радіоприладного заводу, м. Сміла Черкаської області 

ф. П-5853 Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського 

головного підприємства швейного об'єднання "Придніпрянка", м. Сміла 

Черкаської області 

ф. П-5854 Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського 

комбінату громадського харчування, м. Сміла Черкаської області 

 

Міста Умань 

 
ф. П-2049  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського 

вітамінного заводу, м. Умань  Черкаської області 
ф. П-2052  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського цегельного 

заводу, м. Умань Черкаської області 
ф. П-2055 Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського 

машинобудівного заводу, м. Умань Черкаської області 
ф. П-2056  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського заводу 

"Будматеріали", м. Умань  Черкаської області 
ф. П-2057 Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського толевого 

заводу, м. Умань Черкаської області 
ф. П-2058  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського 

хлібокомбінату, м. Умань Черкаської області 
ф. П-2059  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманської швейної 

фабрики,  м. Умань Черкаської області 
ф. П-2061  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського міського 

харчового комбінату, м. Умань  Черкаської області 
ф. П-2063  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського 

птахокомбінату, м. Умань  Черкаської області 
ф. П-2066  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманської електричної 

мережі, м. Умань  Черкаської області 
ф. П-2067  Первинна організація  Комуністичної партії України залізничної станції 

Умань, м. Умань  Черкаської області 
ф. П-2070  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманської взуттєвої 

фабрики, м. Умань Черкаської області 
ф. П-2073  Первинна організація  Комуністичної партії України  Уманського заводу 

"Вега", м. Умань Черкаської області 
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ф. П-2074  Первинна організація  Комуністичної партії України  Уманського міського 
районного комбінату,  м. Умань Черкаської області 

ф. П-2075  Первинна організація  Комуністичної партії України  фабрики художніх 
виробів ім. 30-річчя ВЛКСМ, м. Умань Черкаської області 

ф. П-2078  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського 
педагогічного інституту ім. Т.Тичини, м. Умань Черкаської області 

ф. П-2079  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського 
сільськогосподарського інституту, м. Умань Черкаської області 

ф. П-2080  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського 
педагогічного училища, м. Умань Черкаської області 

ф. П-2081  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського технікуму 
механізації сільського господарства, м. Умань Черкаської області 

ф. П-2082  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського 
кооперативного професійно-технічного училища, м. Умань Черкаської 
області 

ф. П-2084  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського медичного 
училища, м. Умань Черкаської області 

ф. П-2087  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманської середньої 
школи № 1, м. Умань  Черкаської області 

ф. П-2104  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського змішаного 
торгу, м. Умань Черкаської області 

ф. П-2105  Первинна організація  Комуністичної партії України  Уманської міської 
лікарні, м. Умань Черкаської області 

ф. П-2118  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського міського 
виконавчого комітету, м. Умань Черкаської області 

ф. П-2119  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського міськкому 
Компартії України, м. Умань Черкаської області 

ф. П-2126  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського районного 
вузла зв’язку, м. Умань Черкаської області 

ф. П-2129  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського ремонтно-
будівельного управління, м. Умань Черкаської області 

ф. П-2278  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського 
міськрайонного відділу внутрішніх справ, м. Умань Черкаської області 

ф. П-4035  Первинна організація  Комуністичної партії України будівельно-монтажного 
управління тресту "Уманьпромжитлобуд", м. Умань Черкаської області 

ф. П-4037  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського училища 
механізації сільського господарства № 6, м. Умань Черкаської області 

ф. П-4038  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманської середньої 
школи № 14, м. Умань  Черкаської області 

ф. П-4716  Первинна організація  Комуністичної партії України  тресту 

"Південнозахідбуд", м. Умань Черкаської області 

ф. П-4982  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського заводу 

"Мегомметр", м. Умань Черкаської області 

ф. П-5338 Первинна організація  Комуністичної партії України Уманської автоколони 

№ 2234, м. Умань Черкаської області 

ф. П-5445 Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського оптико-

механічного заводу, м. Умань Черкаської області 

ф. П-5483 Первинна організація  Комуністичної партії України Уманської середньої 

школи-інтернату № 1, м. Умань Черкаської області 

ф. П-5626 Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського 

автотранспортного підприємства № 23012, м. Умань Черкаської області 
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ф. П-5646 Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського тресту 

їдалень і ресторанів, м. Умань Черкаської області 

ф. П-5647 Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського музичного 

училища, м. Умань Черкаської області 

ф. П-5661 Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського технічного 

училища №1, м. Умань Черкаської області 

ф. П-5674 Первинна організація  Комуністичної партії України тресту 

"Уманьпромжитлобуд", м. Умань Черкаської області 

ф. П-5679 Первинна організація  Комуністичної партії України заводу 

"Уманьферммаш", м. Умань Черкаської області 

ф. П-5680 Первинна організація  Комуністичної партії України універмагу 

"Ювілейний", м. Умань Черкаської області 

ф. П-5765 Первинна організація  Комуністичної партії України Головного 

спеціалізованого контрукторського бюро по машинам для свиноферм  

виробничого об'єднання "Уманьферммаш", м. Умань Черкаської області 

ф. П-5766 Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського заводу 

театрального обладнання, м. Умань Черкаської області 

ф. П-5767 Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського 

горілчаного заводу, м. Умань Черкаської області 

ф. П-5768 Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського пивного 

заводу, м. Умань Черкаської області 

ф. П-5769 Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського філіалу 

Київського дослідного заводу "Еталон", м. Умань Черкаської області 

ф. П-5855 Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського 

дендрозаповідника "Софіївка", м. Умань Черкаської області 

 

Городищенського району 

 
ф. П-203 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Жданова, с. Буда-Орловецька Городищенського району 
Черкаської області 

ф. П-180 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Перемога", с. Валява Городищенського району Черкаської 
області 

ф. П-189 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Комінтерн", с. Валява Городищенського району Київської 
області 

ф. П-1250 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Вербівка Вільшанського району Київської 
області 

ф. П-1251 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Росія", с. Вербівка Городищенського району Черкаської 
області  
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ф. П-1257 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. 17 з’їзду ВКП(б), с. Вербівка Вільшанського району 
Київської області 

ф. П-1236 Первинна організація  Комуністичної партії України Вільшанського 
цукрового комбінату, смт. Вільшана Городищенського району Черкаської 
області  

ф. П-1237 Первинна організація  Комуністичної партії України Вільшанського 
районного  відділення "Сільгосптехніка", смт. Вільшана Городищенського 
району Черкаської області  

ф. П-1258 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Соцшлях", смт. Вільшана Городищенського району 
Черкаської області  

ф. П-1260 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Правда", смт. Вільшана Городищенського району 
Черкаської області  

ф. П-1267 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Червоний шлях", с. Вільшана Вільшанського району 
Київської області 

ф. П-1268 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Колос", с. Вільшана Городищенського району Черкаської 
області  

ф. П-1245 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Комінтерн", с. Воронівка Вільшанського району Київської 
області 

ф. П-1246 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Комунар", с. Воронівка Вільшанського району Черкаської 

області 
ф. П-1264 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу 

"Вільшанський", с. Воронівка Городищенського району Черкаської області  
ф. П-187 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. В’язівок Городищенського району Черкаської 
області  

ф. П-191 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Комунар", с. В’язівок Городищенського району Київської 
області 

ф. П-195 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. В’язівок Городищенського району 
Київської області 

ф. П-201 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Тельмана, с. В'язівок Городищенського району 

Київської області 

ф. П-4592  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Радянська Україна", с. В’язівок Городищенського району 

Черкаської області 

ф. П-4593  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Родіна", с. В’язівок Городищенського району Черкаської 

області 
ф. П-169 Первинна організація  Комуністичної партії України Городищенського 

цукрового комбінату, м. Городище Черкаської області 
ф. П-178 Первинна організація  Комуністичної партії України Городищенського 

автотранспортного підприємства  № 23664, м. Городище Черкаської області 
ф. П-179 Первинна організація  Комуністичної партії України Городищенського 

районного об’єднання "Сільгосптехніка", м. Городище Черкаської області 
ф. П-181 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Заповіт Леніна", м. Городище Черкаської області 
ф. П-183 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Димитрова, м. Городище Київської області 
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ф. П-184 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. ХХІІ партз’їзду, м. Городище Київської області 

ф. П-204 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Шевченка, м. Городище Черкаської області 

ф. П-212 Первинна організація  Комуністичної партії України Городищенської 
середньої школи № 2, м. Городище Черкаської області 

ф. П-214 Первинна організація  Комуністичної партії України Городищенської 
районної лікарні, м. Городище Черкаської області 

ф. П-217 Первинна організація  Комуністичної партії України Городищенського 
районного виконавчого комітету, м. Городище Черкаської області 

ф. П-218 Первинна організація  Комуністичної партії України Городищенського 
районного комітету Компартії України, м. Городище Черкаської області 

ф. П-224 Первинна організація  Комуністичної партії України Городищенського 
районного управління сільського господарства, м. Городище Черкаської 
області 

ф. П-5241 Первинна організація  Комуністичної партії України Городищенського 

районного міжколгоспного об'єднання по будівництву, м. Городище 

Черкаської області 

ф. П-5835 Первинна організація  Комуністичної партії України Городищенського 

об’єднання "Сільгоспхімія", м. Городище Черкаської області 

ф. П-199 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Політвідділу, с. Дирдин Городищенського району 

Черкаської області 
ф. П-1241 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Горького, с. Журавка Городищенського району 
Черкаської області  

ф. П-1255 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Прапор комунізму", с. Журавка Вільшанського району 
Київської області 

ф. П-1254 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Маяк", с. Зелена Діброва Городищенського району 
Черкаської області  

ф. П-186 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Жовтень", с. Калинівка Городищенського району 
Черкаської області 

ф. П-185 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Ворошилова, с. Ксаверове Городищенського району 
Черкаської області 

ф. П-177 Первинна організація  Комуністичної партії України Мліївської науково-
дослідної станції садівництва ім. Л.П.Симиренка, с. Мліїв Городищенського 
району Черкаської області 

ф. П-193 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Мліїв Городищенського району Черкаської 
області 

ф. П-196 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Переможець", с. Мліїв Городищенського району Київської 
області 

ф. П-202 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Челюскінців, с. Мліїв Городищенського району 
Київської області 

ф. П-4589  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Симиренка, с. Мліїв Городищенського району 

Черкаської області 

ф. П-4594  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Дружба", с. Мліїв Городищенського району Черкаської 

області 
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ф. П-5803 Первинна організація  Комуністичної партії України Мліївського заводу 

технологічного оснащення, с. Мліїв Городищенського району Черкаської 

області 
ф. П-198 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Перше Травня", с. Набоків Городищенського району 
Київської області 

ф. П-182 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Ворошилова, с. Орловець Городищенського району 
Київської області 

ф. П-192 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Комунар", с. Орловець Городищенського району 
Черкаської області 

ф. П-197 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Переможець", с. Орловець Городищенського району 
Київської області 

ф. П-205 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Орловець Городищенського району 
Київської області 

ф. П-4590  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Калініна, с. Орловець Городищенського району 

Черкаської області 

ф. П-4591  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Мічуріна, с. Орловець Городищенського району 

Черкаської області 
ф. П-1244 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Перше Травня", с. Петрики Городищенського району 
Черкаської області  

ф. П-1270 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Шлях  Леніна", с. Петрики Вільшанського району 
Київської області 

ф. П-188 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Клари Цеткін с. Петропавлівка Городищенського 
району Київської області  

ф. П-194 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Куйбишева, с. Петропавлівка Городищенського району 
Черкаської області 

ф. П-1242 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "12-річчя Жовтня", с. Сегединці Вільшанського району 
Київської області 

ф. П-4620  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Перше Травня", с. Сегединці  Городищенського району 

Черкаської області 

ф. П-190 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Комінтерну, с. Старосілля Городищенського району 

Черкаської області 

ф. П-1238 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Більшовик", с. Товста Вільшанського району Київської 

області 
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ф. П-1263 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Щорса, с. Товста Городищенського району Черкаської 
області  

ф. П-1265 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Червоний жовтень", с. Товста Вільшанського району 
Київської області 

ф. П-200 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Котовського, с. Хлистунівка Городищенського району 
Черкаської області 

ф. П-206 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Хлистунівка Городищенського району 
Київської області 

ф. П-174 Первинна організація  Комуністичної партії України вузлового партійного 
комітету залізничної станції Цвіткове, смт. Цвіткове Городищенського 
району Черкаської області 

 

 

Драбівського району 

 
ф. П-113 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Комінтерн", с. Чопилки Гельмязівського району 

Черкаської області 

ф. П-123 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Правда", с. Безбородьки Гельмязівського району 

Полтавської області 

ф. П-5671 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу "Черкаський", 

с. Безбородьки Драбівського району Черкаської області 

ф. П-93  Первинна організація  Комуністичної партії України Безпальчівської 

машинно-тракторної станції (МТС), с. Безпальче Драбівського району 

Черкаської області  
ф. П-108 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Калініна, с. Безпальче Драбівського району Черкаської 
області  

ф. П-122 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Нове життя”,  с. Безпальче  Гельмязівського району 
Полтавської області  

ф. П-1909 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. газети "Молодь України", с. Бирлівка Драбівського 
району Черкаської області  

ф. П-1925 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Бирлівка Драбівського району Черкаської 
області  

ф. П-240 Первинна  організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Ілліча, с. Білоусівка Драбівського району Черкаської 
області 

ф. П-252 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Ілліча, с. Білоусівка Драбівського району Черкаської 
області 

ф. П-261 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Червоний маяк", с. Білоусівка Драбівського району 
Полтавської області 
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ф. П-247 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. 40-річчя Жовтня, с. Бойківщина Драбівського району 
Черкаської області 

ф. П-528 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Росія", с. Великий Хутір Драбівського району Черкаської 
області 

ф. П-530 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Гвардія", с. Великий Хутір Драбівського району 
Черкаської області 

ф. П-541 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Новий світ", м. Золотоноша  Полтавської області 

ф. П-545 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Перемога", с. Великий Хутір  Золотоніського району 
Полтавської області  

ф. П-2435  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Перебудова", с. Великий Хутір Золотоніського району 
Полтавської області 

ф. П-239 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Верхня Згарь", с. Вершина-Згарська Драбівського району 
Полтавської області 

ф. П-243 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Україна", с. Рождественське Драбівського району 
Черкаської області 

ф. П-4676  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу)  "Зоря комунізму", с. Вершина-Згарська Драбівського 

району Черкаської області 
ф. П-1921 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Чапаєва, сс. Ковалівка, Гречанівка Драбівського району 
Черкаської області 

ф. П-1908 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Комінтерн", с. Демки Шрамківського району Полтавської 
області 

ф. П-1910 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Демки Драбівського району Черкаської 
області  

ф. П-1924 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Шмідта, с. Демки Шрамківського району Полтавської 
області  

ф. П-4732  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Іскра Леніна", с. Демки Драбівського району Черкаської 

області 
ф. П-236 Первинна організація  Комуністичної партії України Драбово-Улянівської 

машинно-тракторної станції (МТС), смт. Драбів Драбівського району 
Черкаської області 

ф. П-237 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу ім. ХХІІІ 
з’їзду КПРС, смт. Драбів Драбівського району Черкаської області 

ф. П-244 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Кірова, смт. Драбів Драбівського району Черкаської 
області 

ф. П-245 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Драбів Драбівського району Черкаської 
області 

ф. П-250 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Драбів Драбівського району Черкаської 
області 

ф. П-265 Первинна організація  Комуністичної партії України Драбівської дослідної 
станції, смт. Драбів Драбівського району Черкаської області 

ф. П-275 Первинна організація  Комуністичної партії України Драбівської середньої 
школи, смт. Драбів Драбівського району Черкаської області 
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ф. П-278 Первинна організація  Комуністичної партії України Драбівської районної 
лікарні, смт. Драбів Драбівського району Черкаської області 

ф. П-280 Первинна організація  Комуністичної партії України Драбівського 
районного виконавчого комітету, смт. Драбів Драбівського району 
Черкаської області 

ф. П-281 Первинна організація  Комуністичної партії України Драбівського 
районного комітету партії, смт. Драбів Драбівського району Черкаської 
області 

ф. П-2322  Первинна організація  Комуністичної партії України Драбівського 
районного об’єднання "Сільгосптехніка", смт. Драбів Драбівського району  
Черкаської області 

ф. П-2414  Первинна організація  Комуністичної партії України Драбівського 
районного відділу внутрішніх справ, смт. Драбів Драбівського району 
Черкаської області 

ф. П-4674  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Суворова,  смт. Драбів Драбівського району Черкаської 

області 

ф. П-4675  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Драбів Драбівського району Черкаської 

області 

ф. П-5153 Первинна організація  Комуністичної партії України Драбівського 

районного міжколгоспного об'єднання по будівництву, смт. Драбів 

Драбівського району Черкаської області 

ф. П-5565 Первинна організація  Комуністичної партії України Драбівського 

районного управління сільського господарства, смт. Драбів Драбівського 

району Черкаської області 
ф. П-253 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Вірний шлях", с. Дунинівка Драбівського району 
Черкаської області 

ф. П-104 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Зірка комунізму", с. Жорнокльови Гельмязівського району 
Черкаської області 

 
 
ф. П-117 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Калініна, с. Жорнокльови  Драбівського району 
Черкаської області  

ф. П-254 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Золотоношка Драбівського району 
Черкаської області 

ф. П-1911 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Кантакузівка Драбівського району 
Черкаської області  

ф. П-1899 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Ворошилова, с. Ковалівка Шрамківського району 
Полтавської області 

ф. П-1905 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Ковалівка Драбівського району Черкаської 
області  

ф. П-1921 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Чапаєва, сс. Ковалівка, Гречанівка Драбівського району 
Черкаської області 

ф. П-249 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Перемога", с. Коломиці Драбівського району Черкаської 
області 

ф. П-255 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Щорса,  с. Коломиці Драбівського району Черкаської 
області 
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ф. П-1893 Первинна організація  Комуністичної партії України Кононівської ремонтно-
технічної станції (РТС), с. Кононівка Драбівського району Черкаської 
області  

ф. П-1894 Первинна організація  Комуністичної партії України Шрамківського 
цукрового заводу, смт. Шрамківка Драбівського району Черкаської області  

ф. П-1913 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Коцюбинського, с. Кононівка Драбівського району 
Черкаської області  

ф. П-259 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Свердлова, с. Криштопівка Драбівського району 
Черкаської області 

ф. П-94  Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу ім. КПРС, 
с. Левченкове Драбівського району Черкаської області 

ф. П-103 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "12-річчя Жовтня", с. Левченкове Гельмязівського району 
Полтавської області 

ф. П-105 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Жовтнева хвиля", с. Левченкове Гельмязівського району 
Полтавської області  

ф. П-106 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Жданова, с. Левченкове Гельмязівського району 
Черкаської області 

ф. П-238 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Більшовик", с. Мехедівка Драбівського району Черкаської 
області 

ф. П-241 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. 20-річчя Жовтня, с. Мехедівка Драбівського району 
Полтавської області 

ф. П-251 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Прожектор", с. Мехедівка Драбівського району 
Полтавської області 

ф. П-248 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Україна", с. Митлашівка Драбівського району Черкаської 
області 

ф. П-257 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Ударник", с. Михайлівка Драбівського району 
Полтавської області 

ф. П-260 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Чапаєва, с. Михайлівка Драбівського району Черкаської 
області 

ф. П-263 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Червона хвиля", с. Михайлівка Драбівського району 
Полтавської області 

ф. П-1918 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Комуніст", с. Мойсівка Драбівського району Черкаської 
області  

ф. П-1902 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Іскра", с. Нехайки Шрамківського району Полтавської 
області 

ф. П-1906 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Клич", с. Нехайки Шрамківського району Полтавської 
області 

ф. П-1915 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Ворошилова, с. Нехайки Драбівського району 
Черкаської області  

ф. П-2405  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Нехайки Шрамківського району Київської 
області 
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ф. П-4733  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Ударник", с. Нехайки Драбівського району Черкаської 

області 
ф. П-242 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Жданова, с. Остапівка Драбівського району Черкаської 
області 

ф. П-258 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Фрунзе, с. Олімпіадівка Драбівського району 
Черкаської області 

ф. П-264 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Шлях до комунізму", с. Перервинці Драбівського району 
Черкаської області 

ф. П-1900 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Горького, с. Погреби Шрамківського району 
Полтавської області 

ф. П-1901 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Димитрова, с. Погреби Шрамківського району 
Полтавської області 

ф. П-1903 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Дружба", с. Погреби Драбівського району Черкаської 
області 

ф. П-5807 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу "Комуніст", 

с. Погреби Драбівського району Черкаської області 
ф. П-246 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Фрунзе, с. Свічківка Драбівського району Черкаської 
області 

ф. П-256 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Тельмана, с. Свічківка Драбівського району 
Полтавської області 

ф. П-1907 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Кузьменка, с. Сталінівка Шрамківського району 
Полтавської області 

ф. П-1917 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Спільний орач", с. Сталінівка Шрамківського району 
Полтавської області  

ф. П-1923 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Куйбишева, сс. Сталінівка, Яворівка Драбівського 
району Черкаської області 

ф. П-1904 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Кагановича, с. Степанівка Шрамківського району 

Полтавської області 
ф. П-1914 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Орджонікідзе, с. Степанівка Шрамківського району 
Полтавської області  

ф. П-1916 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. ХХІІ з’їзду КПРС, с. Степанівка Драбівського району 
Черкаської області  

ф. П-1930 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Нове життя", с. Степанівка Шрамківського району 
Полтавської області  

ф. П-1892 Первинна організація  Комуністичної партії України Шрамківського 
цукрового комбінату, смт. Шрамківка Драбівського району Черкаської 
області  

ф. П-1894 Первинна організація  Комуністичної партії України Шрамківського 
цукрового заводу, смт. Шрамківка Драбівського району Черкаської області  

ф. П-1895 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Більшовик", с. Шрамківка Шрамківського району 
Полтавської області 
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ф. П-1919 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Україна", смт. Шрамківка Драбівського району Черкаської 
області  

ф. П-1939 Первинна організація  Комуністичної партії України Шрамківської 
середньої школи, смт. Шрамківка Драбівського району Черкаської області  

ф. П-1942 Первинна організація  Комуністичної партії України Шрамківського 
районного виконавчого комітету, смт. Шрамківка Драбівського району 
Черкаської області  

ф. П-1943 Первинна організація  Комуністичної партії України Шрамківського 
районного комітету партії, смт. Шрамківка Драбівського району Черкаської 
області  

ф. П-100 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Дружба", с. Горбані Гельмязівського району Черкаської 

області 
ф. П-101 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Вперед", с. Горбані Гельмязівського району Полтавської 
області 

ф. П-133 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Прохорівка Гельмязівського району 

Черкаської області 
ф. П-1920 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Перемога", с. Капустинці Драбівського району  
Черкаської області  

ф. П-1922 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Фрунзе, с. Капустинці Драбівського району Черкаської 
області  

 

Жашківського району 
 
ф. П-302 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Ворошилова, с. Баштечки Жашківського району 
Київської області 

ф. П-2337  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Суворова, с. Баштечки Жашківського району 
Черкаської області 

ф. П-1107 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Калініна, с. Безпечна Жашківського району Черкаської 
області  

ф. П-297 Первинна організація  Комуністичної партії України Бузівського відділення 
"Сільгосптехніка", с. Бузівка Жашківського району Черкаської області 

ф. П-305 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "20-річчя Жовтня", с. Бузівка Жашківського району 
Київської області 

ф. П-319 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Пархоменка, с. Бузівка Жашківського району 
Черкаської області 

ф. П-320 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Бузівка Жашківського району 
Київської області  

ф. П-327 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Сталіна, с. Бузівка Жашківського району Київської 
області 

ф. П-317 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Ленінський шлях", с. Вільшанка Жашківського району 
Черкаської області 

ф. П-2420  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "2-га п’ятирічка", с. Вороне Маньківського району 
Київської області 
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ф. П-2426  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Авангард", с. Вороне  Жашківського району Черкаської 
області 

ф. П-311 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Городище Жашківського району Київської 
області 

ф. П-316 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Леніна, м. Жашків Черкаської області 

ф. П-293 Первинна організація  Комуністичної партії України Жашківського 
цукрового комбінату, м. Жашків Черкаської області 

ф. П-298 Первинна організація  Комуністичної партії України Жашківського 
ремонтно-транспортного підприємства, м. Жашків Черкаської області 

ф. П-308 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Калініна, м. Жашків Київської області 

ф. П-322 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Жашків Жашківського району 
Київської області 

ф. П-335 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Щорса, м. Жашків Черкаської області 

ф. П-339 Первинна організація  Комуністичної партії України Жашківської середньої 
школи, м. Жашків Черкаської області 

ф. П-342 Первинна організація  Комуністичної партії України Жашківської районної 
лікарні, м. Жашків Черкаської області 

ф. П-345 Первинна організація  Комуністичної партії України Жашківського 
районного виконавчого комітету, м. Жашків Черкаської області 

ф. П-346 Первинна організація  Комуністичної партії України Жашківського 
районного комітету партії, м. Жашків Черкаської області 

ф. П-347 Первинна організація  Комуністичної партії України Жашківського 
районного відділу комунального господарства, с. Жашків Жашківського 
району Черкаської області 

ф. П-5402 Первинна організація  Комуністичної партії України Жашківського 
районного міжколгоспного об'єднання по будівництву, м. Жашків 
Черкаської області 

ф. П-5567 Первинна організація  Комуністичної партії України Жашківського 
виробничого управління сільського господарства, м. Жашків Черкаської 
області  

ф. П-5834 Первинна організація  Комуністичної партії України Жашківського 

районного виробничого об’єднання "Сільгоспхімія", м. Жашків Черкаської 

області 

ф. П-5857 Первинна організація  Комуністичної партії України Жашківського 

районного споживчого товариства, м. Жашків Черкаської області 

ф. П-5858 Первинна організація  Комуністичної партії України Жашківського 

середньо-спеціалізованого професійно-технічного училища  № 8, м. Жашків 

Черкаської області 
ф. П-315 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Куйбишева, с. Житники Жашківського району 
Черкаської області 

ф. П-1104 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Правда", с. Зелений Ріг Жашківського району Черкаської 
області  

ф. П-310 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Мічуріна, с. Конела Жашківського району Черкаської 
області 

ф. П-1185 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Червона зірка", с. Конельська Попівка 
Монастирищенського району Черкаської області  

ф. П-1143 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Свердлова, с. Конельські Хутори Жашківського району 
Черкаської області  
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ф. П-323 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Перемога", с. Королівка Жашківського району Черкаської 
області 

ф. П-313 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Комунар", с. Костянтинівка Жашківського району 
Київської області 

ф. П-303 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Ворошилова, с. Кривчунка Жашківського району 
Київської області 

ф. П-332 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Чапаєва, с. Кривчунка Жашківського району Черкаської 
області 

ф. П-2336  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Будьонного, с. Кривчунка Жашківського району 
Київської області 

ф. П-328 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Сталіна, с. Леміщиха Жашківського району Черкаської 
області 

ф. П-300 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Більшовик", с. Литвинівка Жашківського району 
Черкаської області 

ф. П-333 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Червона Україна", с. Марійка Жашківського району 
Черкаської області 

ф. П-306 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Прогрес", с. Нагірна Жашківського району Черкаської 
області 

ф. П-75 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Жовтень", с. Нова Гребля Жашківського району 
Черкаської області  

ф. П-5496 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Україна", с. Олександрівка Жашківського району 
Черкаської області 

ф. П-304 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Ворошилова, с. Острожани Жашківського району 
Черкаської області 

ф. П-336 Первинна організація  Комуністичної партії України Острожанської 
птахофабрики, с. Острожани Жашківського району Черкаської області 

ф. П-318 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Родіна", с. Охматів Жашківського району Черкаської 
області 

ф. П-331 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Сталіна, с. Охматів Жашківського району Київської 
області 

ф. П-60 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Червоної Армії, с. Попівка  Жашківського району 
Черкаської області   

ф. П-307 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Жданова, с. Побійна Жашківського району Черкаської 
області 

ф. П-326 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Перемога", с. Побійна Жашківського району Київської 
області 

ф. П-299 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу "Пугачівка", 
с. Пугачівка Жашківського району Черкаської області 

ф. П-312 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Комінтерн", с. Пугачівка Жашківського району 
Черкаської області 
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ф. П-334 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Сабадаш Жашківського району Черкаської 
області 

ф. П-309 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Маяк", с. Скибин Жашківського району Черкаської 
області 

ф. П-325 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Скибин Жашківського району 
Київської області 

ф. П-329 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Сталіна, с. Скибин Жашківського району Київської 
області 

ф. П-1098 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Радянська Україна", с. Соколівка  Жашківського району 
Черкаської області  

ф. П-1103 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Оборона Країни Рад", с. Соколівка Маньківського району 
Київської області  

ф. П-330 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "40-річчя Жовтня", с. Сорокотяга Жашківського району 
Черкаської області 

ф. П-314 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Дружба", с. Тетерівка Жашківського району Черкаської 
області 

ф. П-64 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Тинівка  Жашківського району Черкаської 
області 

ф. П-5569 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Котовського, с. Тихий Хутір Жашківського району 

Черкаської області 
ф. П-1093 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Комунар", с. Хижня Жашківського району Черкаської 
області  

ф. П-1094 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Правда", с. Хижня Маньківського району Київської 
області 

ф. П-1099 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Молотова, с. Хижня Маньківського району Черкаської 
області 

ф. П-1102 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Нове життя", с. Хижня Маньківського району Київської 
області 

ф. П-57 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Росія", с. Червоний Кут  Жашківського району Черкаської 
області  

ф. П-301 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Ватутіна, с. Шуляки Жашківського району Черкаської 
області 

ф. П-324 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Шуляки Жашківського району 
Київської області 

 

 

Звенигородського району 

 
ф. П-395 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Пархоменка, с. Богачівка Звенигородського району 
Черкаської області 
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ф. П-1243 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Прапор комунізму", с. Боровикове Звенигородського 
району Черкаської області  

ф. П-1253 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) “Нове життя”, с. Боровикове Вільшанського району 
Київської області 

ф. П-1256 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "15-річчя ВЛКСМ", с. Боровикове Вільшанського району 
Київської області 

ф. П-1239 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Жовтневої революції, с. Будище Звенигородського 
району Черкаської області  

ф. П-2378  Первинна організація  Комуністичної партії України  Ватутінських 
центральних електромеханічних майстерень, м. Ватутіне Звенигородського 
району Черкаської області 

ф. П-2379  Первинна організація  Комуністичної партії України  шахтоуправління 
"Ватутінське", м. Ватутіне Звенигородського району Черкаської області 

ф. П-2392  Первинна організація  Комуністичної партії України Ватутінського 
медичного об’єднання, м. Ватутіне Звенигородського району Черкаської 
області 

ф. П-2393  Первинна організація  Комуністичної партії України  Ватутінської міської 
ради депутатів трудящих, м. Ватутіне Звенигородського району Черкаської 
області 

ф. П-2395  Первинна організація  Комуністичної партії України  Ватутінського 
автотранспортного підприємства № 23031, м. Ватутіне Звенигородського 
району Черкаської області 

ф. П-2399  Первинна організація  Комуністичної партії України  Ватутінського 
будівельного управління № 3 тресту "Юрківвуглерозрізбуд", м. Ватутіне 
Звенигородського району Черкаської області 

ф. П-4066  Первинна організація  Комуністичної партії України будівельно-монтажного 
управління № 1 тресту "Уманьпромжитлобуд", м. Ватутіне 
Звенигородського району Черкаської області 

ф. П-5619 Первинна організація  Комуністичної партії України Ватутінського 
промислово-виробничого партійного комітету, м. Ватутіне 
Звенигородського району Черкаської області 

ф. П-5622 Первинна організація  Комуністичної партії України Ватутінського 
будівельно-монтажного управління № 54, м. Ватутіне Звенигородського 
району Черкаської області 

ф. П-5673 Первинна організація  Комуністичної партії України Ватутінського 

м'ясокомбінату, м. Ватутіне Звенигородського району Черкаської області 

ф. П-5745 Первинна організація  Комуністичної партії України Ватутінського 

деревообробного заводу, м. Ватутіне Звенигородського району Черкаської 

області 

ф. П-5746 Первинна організація  Комуністичної партії України Ватутінського заводу 

будівельних матеріалів, м. Ватутіне Звенигородського району Черкаської 

області 

ф. П-5748 Первинна організація  Комуністичної партії України Ватутінської 

механізованої колони № 25, м. Ватутіне Звенигородського району 

Черкаської області 

ф. П-5856 Первинна організація  Комуністичної партії України Ватутінського 

професійно-технічного училища №2, м. Ватутіне Звенигородського району 

Черкаської області 

ф. П-358 Первинна організація  Комуністичної партії України Вільховецького 

цукрового заводу, с. Вільховець Звенигородського району Черкаської 

області 
ф. П-374 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Ворошилова, с. Вільховець Звенигородського району 
Київської області  
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ф. П-382 Первинна організація Компартії України сільськогосподарської артілі 
(колгоспу) "Жовтень", с. Вільховець Звенигородського району Київської 
області 

ф. П-391 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Вільховець Звенигородського району 
Черкаської області 

ф. П-394 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Жовтень", с. Вільховець Звенигородського району 
Черкаської області 

ф. П-414 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Вільховець Звенигородського району 
Київської області 

ф. П-399 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Перемога", с. Водяники Звенигородського району 
Київської області 

ф. П-410 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Чіковані, с. Водяники Звенигородського району 
Черкаської області 

ф. П-1261 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. 3-ї п’ятирічки, с. Гнилець Звенигородського району 
Черкаської області  

ф. П-379 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. 10-річчя КІМа, с. Гудзівка Звенигородського району 
Черкаської області 

ф. П-5808 Первинна організація  Комуністичної партії України садівничого радгоспу 

ім. 10-річчя КІМу, с. Гудзівка Звенигородського району Черкаської області 

ф. П-412 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Пам’ять Шевченка", с. Гусакове Звенигородського району 

Черкаської області 

ф. П-367 Первинна організація  Комуністичної партії України Звенигородського 

автотранспортного об'єднання № 23113, м. Звенигородка Черкаської області 

ф. П-369 Первинна організація  Комуністичної партії України Звенигородського 

районного об’єднання "Сільгосптехніка", м. Звенигородка Черкаської 

області 
ф. П-422 Первинна організація  Комуністичної партії України Звенигородського 

сільськогосподарського технікуму, м. Звенигородка Черкаської області 
ф. П-430 Первинна організація  Комуністичної партії України Звенигородського 

районного виконавчого комітету, м. Звенигородка Черкаської області 
ф. П-431 Первинна організація  Комуністичної партії України Звенигородської 

міської ради, м. Звенигородка Черкаської області 
ф. П-432 Первинна організація  Комуністичної партії України Звенигородського 

районного комітету партії, м. Звенигородка Черкаської області 
ф. П-434 Первинна організація  Комуністичної партії України Звенигородського 

лісового заготівельного господарства, м. Звенигородка Черкаської області 
ф. П-435 Первинна організація  Комуністичної партії України Звенигородського 

районного відділу внутрішніх справ м. Звенигородка Черкаської області 
ф. П-2391  Первинна організація  Комуністичної партії України Звенигородської  

районної лікарні, м. Звенигородка Черкаської області 
ф. П-2396  Первинна організація  Комуністичної партії України Звенигородської 

автотранспортної контори, м. Звенигородка  Черкаської області 
ф. П-4070  Первинна організація  Комуністичної партії України Звенигородського 

районного відділу культури, м. Звенигородка Черкаської області 
ф. П-4666  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Ворошилова,  м. Звенигородка  Черкаської області 

ф. П-4667  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Перемога", м. Звенигородка Черкаської області 
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ф. П-5298 Первинна організація  Комуністичної партії України Звенигородського 

районного міжколгоспного об'єднання по будівництва, м. Звенигородка 

Черкаської області 

ф. П-5475 Первинна організація  Комуністичної партії України Звенигородського 

районного управління сільського господарства, м. Звенигородка Черкаської 

області 

ф. П-5620 Первинна організація  Комуністичної партії України Звенигородської 

школи-інтернату, м. Звенигородка Черкаської області 

ф. П-5621 Первинна організація  Комуністичної партії України Новоселицького заводу 

вогнетривких матеріалів, м. Звенигородка Черкаської області 

ф. П-5648 Первинна організація  Комуністичної партії України Звенигородської 

пересувної механізованої колони № 576, м. Звенигородка Черкаської області 

ф. П-5649 Первинна організація  Комуністичної партії України Звенигородської 

пересувної механізованої колони № 229  м. Звенигородка Черкаської області 

ф. П-5749 Первинна організація  Комуністичної партії України міжколгоспного 

санаторію "Радон",  м. Звенигородка Черкаської області 

ф. П-5751 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу 

"Звенигородський", м. Звенигородка Черкаської області 

ф. П-5836 Первинна організація  Комуністичної партії України Звенигородської 

районної ради колгоспів, м. Звенигородка Черкаської області 
ф. П-385 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Калініна, с. Княжа Звенигородського району Черкаської 
області 

ф. П-400 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Княжа Звенигородського району 
Київської області 

ф. П-396 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Котовського, с. Кобиляки Звенигородського району 
Черкаської області 

ф. П-390 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Ілліча, с. Козацьке Звенигородського району Черкаської 
області 

ф. П-397 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Перше Травня", с. Козацьке Звенигородського району 
Черкаської області 

ф. П-2383  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Козацьке Звенигородського району 
Київської області 

ф. П-398 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Першого Травня, с. Майданівка Звенигородського 
району Черкаської області 

ф. П-405 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Червона Зірка", с. Мизинівка Звенигородського району 
Черкаської області 

ф. П-371 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Будьонного, с. Михайлівка Звенигородського району 
Черкаської області 

ф. П-1240 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Друга п’ятирічка" с. Моринці Вільшанського району 
Київської області 

ф. П-1269 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Батьківщина Шевченка", с. Шевченкове Звенигородського 
району Черкаської області  

ф. П-403 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Прапор праці", с. Мурзинці Звенигородського району 
Черкаської області 
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ф. П-373 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Прогрес", с. Неморож Звенигородського району 
Черкаської області 

ф. П-392 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Дзержинського, с. Неморож Звенигородського району 
Черкаської області 

ф. П-404 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. 17 партз’їзду, с. Неморож Звенигородського району 
Київської області 

ф. П-387 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Комінтерн" с. Новоукраїнка Звенигородського району 
Черкаської області 

ф. П-401 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Мічуріна, с. Озірна Звенигородського району 
Черкаської області 

ф. П-1252 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Дружба", с. Пединівка Звенигородського району 
Черкаської області  

ф. П-1259 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Сталіна, с. Пединівка Вільшанського району Київської 
області 

ф. П-389 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Попівка Звенигородського району Черкаської 
області 

ф. П-2380  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Молотова, с. Попівка Звенигородського району 
Київської області 

ф. П-376 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Ворошилова, с. Рижанівка Звенигородського району 
Київської області 

ф. П-381 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. 20-річчя Жовтня, с. Рижанівка Звенигородського 
району Київської області  

ф. П-402 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Рижанівка Звенигородського району 
Київської області 

ф. П-409 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Україна", с. Рижанівка Звенигородського району 
Черкаської області 

ф. П-63  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Гришка, с. Ризине  Звенигородського району Черкаської 
області  

ф. П-413 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Скаливатка Звенигородського району 
Черкаської області 

ф. П-411 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Ленінська іскра", с. Стара Буда Звенигородського району 
Черкаської області 

ф. П-378 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Горького, с. Стебне Звенигородського району 
Черкаської області 

ф. П-388 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Комунар", с. Стецівка Звенигородського району Київської 
області 

ф. П-407 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. ХХП з’їзду КПРС, с. Стецівка Звенигородського району 
Черкаської області 

ф. П-2381  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Перемога", с. Стецівка Звенигородського району 
Київської області 
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ф. П-2382  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Пролетар", с. Стецівка Звенигородського району 
Київської області 

ф. П-372 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Більшовик", с. Тарасівка Звенигородського району 
Черкаської області 

ф. П-384 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Дніпро", с. Тарасівка Звенигородського району Черкаської 
області 

ф. П-406 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Соціалістична перебудова", с. Тарасівка Звенигородського 
району Київської області 

ф. П-408 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Серп і молот", с. Хлипнівка Звенигородського району 
Черкаської області 

ф. П-59 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Комінтерн", с. Чемериське  Звенигородського району 
Черкаської області   

ф. П-5721 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Гончарука, с. Чемериське Звенигородського району 

Черкаської області 
ф. П-386 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Гончарука, с. Чижівка Звенигородського району 
Черкаської області 

ф. П-377 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. 18-го партз’їзду, с. Чичиркозівка Звенигородського 
району Черкаської області 

ф. П-1262 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Ударник", с. Шевченкове Вільшанського району 
Черкаської області 

ф. П-1266 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Червоний партизан", с. Шевченкове Вільшанського 
району Київської області   

ф. П-1271 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Шевченків край", с. Шевченкове Звенигородського 
району Черкаської області  

ф. П-1273 Первинна організація  Комуністичної партії України Шевченківського 
гідромеліоративного технікуму сільського господарства, с. Шевченкове 
Звенигородського району Черкаської області 

ф. П-2329  Первинна партійна територіальна організація Шевченківської                  
школи-інтернату, с. Шевченкове Звенигородського району Черкаської 
області 

ф. П-368 Первинна організація  Комуністичної партії України Юрківської шахти № 4, 
смт. Юрківка Звенигородського району Черкаської області 

ф. П-375 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Ворошилова, с. Юрківка Звенигородського району 
Київської області 

ф. П-383 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Жовтень", с. Юрківка Звенигородського району Київської 
області 

ф. П-393 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Ватутіна, с. Юрківка Звенигородського району 
Черкаської області 

ф. П-443 Первинна організація  Комуністичної партії України Звенигородського 
вугільного розрізу, м. Ватутіне Звенигородського району Черкаської області 

ф. П-2375  Первинна організація  Комуністичної партії України Юрківської брикетної 
фабрики, смт. Юрківка Звенигородського району Черкаської області 

ф. П-2377  Первинна організація  Комуністичної партії України Юрківської тепло-
електроцентралі (ТЕЦ), м. Ватутіне Звенигородського району Черкаської 
області 
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Золотоніського району 

 
ф. П-543 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Дружба", с. Антипівка Золотоніського району Черкаської 
області 

ф. П-563 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Шверніка, с. Антипівка Золотоніського району 
Черкаської області 

ф. П-5809 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу 

"Золотоніський", с. Антипівка Золотоніського району Черкаської області 
ф. П-131 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Радянська Україна", с. Богдани Золотоніського району 
Черкаської області  

ф. П-134 Первинна  організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Чкалова, с. Богдани Гельмязівського району 
Полтавської області 

ф. П-2407  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Заповіт Леніна", с. Богдани Гельмязівського району 
Полтавської області 

ф. П-532 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Прогрес", с. Богуславець Золотоніського району 
Черкаської області 

ф. П-536 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Нове життя", с. Богуславець Золотоніського району 
Черкаської області 

ф. П-568 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Перше Травня", с. Богуславець Золотоніського району 
Полтавської області 

ф. П-5213 Первиннаорганізація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Іскра", с. Броварки Золотоніського району Черкаської 
області 

ф. П-107 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Постишева, с. Бубнівська Слобідка Золотоніського 
району Черкаської області  

ф. П-124 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Перемога", с. Бубнівська Слобідка Гельмязівського 
району Полтавської області 

ф. П-126 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "П’ятирічка за 4 роки", с. Бубнівська Слобідка 
Гельмязівського району Полтавської області 

ф. П-555 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Червоний жовтень", с. Бубнове Гельмязівського району 
Черкаської області  

ф. П-546 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Перше Травня", с. Вільхи Золотоніського району 
Полтавської області 

ф. П-5411 Первинна організація  Комуністичної партії України артілі ім. Жданова, с. 

Вільхи Золотоніського району Черкаської області 
ф. П-550 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Червоний прапор", с. Вознесенське Золотоніського району 
Черкаської області 

ф. П-2434  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Колгоспне село", с. Вознесенське Золотоніського району 
Полтавської області 

ф. П-5683 Первинна організація  Комуністичної партії України Пальмирського 

цукрового заводу, с. Вознесенське Золотоніського району Черкаської області 
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ф. П-92  Первинна організація  Комуністичної партії України Гельмязівського 
відділення "Сільгосптехніка", с. Гельмязів Золотоніського району 
Черкаської області  

ф. П-99 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Будьонного, с. Гельмязів Гельмязівського району 
Полтавської області 

ф. П-115 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Ленінської іскри, с. Гельмязів Гельмязівського району 
Черкаської області 

ф. П-129 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Росія", с. Гельмязів Золотоніського району Черкаської 
області 

ф. П-151 Первинна організація  Комуністичної партії України Гельмязівського 
районного комітету партії, с. Гельмязів Золотоніського району Черкаської 
області  

ф. П-159 Первинна організація  Комуністичної партії України Гельмязівського 

районного виконавчого комітету, с. Гельмязів Золотоніського району 

Черкаської області 
ф. П-2408  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Пролетарська революція", с. Гельмязів Гельмязівського 
району Полтавської області 

ф. П-5629 Первинна організація  Комуністичної партії України Гельмязівського 
районного міжколгоспного об'єднання по будівництву, с. Гельмязів 
Золотоніського району Черкаської області 

ф. П-5813 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу "Росія", с. 

Гельмязів Золотоніського району Черкаської області 
ф. П-119 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Суворова, с. Гладківщина Золотоніського району 
Черкаської області 

ф. П-5811 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу ім. Суворова, 

с. Гладківщина Золотоніського району Черкаської області 

ф. П-567 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім Щорса, с. Деньги Золотоніського району Черкаської 

області 
ф. П-519 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Більшовик", с. Дмитрівка Золотоніського району 
Черкаської області 

ф. П-534 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Домантове Золотоніського району Черкаської 
області 

ф. П-523 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Здобуток Жовтня", с. Драбівці Золотоніського району 
Черкаської області 

ф. П-549 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Прогрес", м. Золотоноша Полтавської області 

ф. П-559 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Червона зірка", с. Драбівці Золотоніського району 
Полтавської області 

ф. П-562 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Хрущова, с. Драбівці Золотоніського району Черкаської 
області 

ф. П-5812 Первинна організація  Комуністичної партії України Драбівецького 

радгоспу-заводу, с. Драбівці Золотоніського району Черкаської області 
ф. П-529 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Калініна, с. Згар Золотоніського району Черкаської 
області  

ф. П-499 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніського 
ремонтно-механічного заводу, м. Золотоноша Черкаської області 
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ф. П-501 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніського 
комбінату хлібопродуктів, м. Золотоноша Черкаської області 

ф. П-502 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніського заводу 
парфюмерних виробів та ефірних олій, м. Золотоноша Черкаської області 

ф. П-507 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніської швейної 
фабрики, м. Золотоноша Черкаської області 

ф. П-515 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніського 
автотранспортного об'єднання № 23636, м. Золотоноша Черкаської області 

ф. П-516 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніського 
районного об’єднання "Сільгосптехніка", м. Золотоноша Черкаської області 

ф. П-518 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніського 

лісового заготівельного господарства, м. Золотоноша Черкаської області 
ф. П-520 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Баха, м. Золотоноша Черкаської області 
ф. П-542 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Новий шлях", с. Пригород Золотоніського району 
Полтавської області  

ф. П-586 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніської технічної 
школи МПС, м. Золотоноша Черкаської області 

ф. П-587 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніського 
сільського середнього професійно-технічного училища № 10, м. Золотоноша 
Черкаської області 

ф. П-592 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніської середньої 
школи № 1, м. Золотоноша Черкаської області 

ф. П-599 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніської міської 
ради, м. Золотоноша  Черкаської області 

ф. П-602  Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніської 
центральної районної  лікарні, м. Золотоноша Черкаської області 

ф. П-603 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніського 
районного виконавчого комітету, м. Золотоноша Черкаської області 

ф. П-604 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніського 
районного комітету партії, м. Золотоноша Черкаської області 

ф. П-605 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніського пункту 
"Заготзерно", м. Золотоноша Черкаської області 

ф. П-607 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніського 
районного вузла зв’язку, м. Золотоноша Черкаської області 

ф. П-610 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніського 
районного відділу внутрішніх справ, м. Золотоноша Черкаської області 

ф. П-614 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніської районної 
спілки споживчих товариств, м. Золотоноша Черкаської області 

ф. П-617 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніської районної 
сільськогосподарської інспекції, м. Золотоноша Черкаської області 

ф. П-4797  Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніської районної 

лікарні, м. Золотоноша Черкаської області  

ф. П-5028 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніського 

сільгосподарського технікуму, м. Золотоноша Черкаської області 

ф. П-5348 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніського 

районного міжколгоспного об'єднання по будівництву, м. Золотоноша 

Черкаської області 

ф. П-5412 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніської 

конопленасінневої станції, м. Золотоноша Черкаської області 

ф. П-5413 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніської середньої 

школи № 2, м. Золотоноша Черкаської області 

ф. П-5480 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніської школи-

інтернату, м. Золотоноша Черкаської області 

ф. П-5520 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніської 

державної племінної станції, м. Золотоноша Черкаської області 
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ф. П-5582 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніського 

управління сільського господарства, м. Золотоноша Черкаської області 

ф. П-5669 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніського 

районного комітету Добровільного товариства сприяння армії, авіації і 

флоту (ДТСААФ), м. Золотоноша Черкаської області 

ф. П-5682 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніського 

консервного заводу, м. Золотоноша Черкаської області 

ф. П-5744 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніської дослідної 

станції коноплі, м. Золотоноша Черкаської області 

ф. П-5793 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніського 

лікерогорілчаного заводу, м. Золотоноша Черкаської області 

ф. П-5794 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніського заводу 

металовиробів, м. Золотоноша Черкаської області 

ф. П-5795 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніського заводу 

залізобетонних виробів, м. Золотоноша Черкаської області 

ф. П-5796 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніського заводу 

будівельних матеріалів, м. Золотоноша Черкаської області 

ф. П-5797 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніського 

птахівничого комбінату, м. Золотоноша Черкаської області 

ф. П-5798 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніського 

маслозаводу, м. Золотоноша Черкаської області 

ф. П-5799 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніського винного 

заводу, м. Золотоноша Черкаської області 

ф. П-5800 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніського 

коноплезаводу, м. Золотоноша Черкаської області 

 

 

ф. П-5802 Первинна організація  Комуністичної партії України спеціального 

відділення  "Сільгоспхімія", м. Золотоноша Черкаської області 
ф. П-521 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Комуніст", с. Зорівка Золотоніського району Черкаської 
області 

ф. П-114 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Крупської, с. Каленики Гельмязівського району 
Полтавської області 

ф. П-116 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Ленінський шлях", с. Каленики Золотоніського району 
Черкаської області  

ф. П-5868 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу "Ленінський 

шлях", с. Каленики Золотоніського району Черкаської області 
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ф. П-98 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Більшовик", с. Коврай Золотоніського району Черкаської 
області  

ф. П-102 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "20-річчя Жовтня", с. Коврай Гельмязівського району 
Полтавської області 

ф. П-109 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Слава", с. Коврай Золотоніського району Черкаської 
області  

ф. П-128 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Серп і молот", с. Коврай Гельмязівського району 
Полтавської області  

ф. П-525 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "20-річчя Жовтня", с. Коврайські Хутори Золотоніського 
району Полтавської області  

ф. П-537 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Мічуріна, с. Коврайські Хутори Золотоніського району 
Черкаської області 

ф. П-527 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім Ілліча, с. Ковтуни Золотоніського району Черкаської 
області 

ф. П-539 Первинна організація  Комуністичної партії України  радгоспу 
"Коробівський", с. Коробівка Золотоніського району Черкаської області 

ф. П-551 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Сталіна, с. Коробівка Золотоніського району Черкаської 
області 

ф. П-531 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Мічуріна, с. Кривоносівка Золотоніського району 
Черкаської області 

ф. П-544 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Жданова, с. Кропивна Золотоніського району 
Черкаської області 

ф. П-553 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Червоний промінь", с. Кропивна Золотоніського району 
Полтавської області 

ф. П-533 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Крупської, с. Крупське Золотоніського району 
Черкаської області 

ф. П-560 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Шлях до комунізму", с. Маліївка Золотоніського району 
Черкаської області 

ф. П-561 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Червоний прапор", с. Маліївка Золотоніського району 
Полтавської області  

ф. П-554 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Червоний степ", с. Мицалівка Золотоніського району 
Полтавської області 
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ф. П-522 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Україна", с. Нова Дмитрівка Золотоніського району 
Черкаської області 

ф. П-517 Первинна організація  Комуністичної партії України Пальмирського 
відділення "Сільгосптехніка", с. Вознесенське Золотоніського району 
Черкаської області 

ф. П-606 Первинна організація  Комуністичної партії України Пальмирського 
хлібоприймального пункту, с. Вознесенське Золотоніського району 
Черкаської області 

ф. П-95  Первинна організація  Комуністичної партії України Підставківської 
пересувної механізованої колони № 216 тресту "Черкасиводбуд", 
с.Підставки Золотоніського району Черкаської області 

ф. П-127 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Правда", с. Підставки Золотоніського району Черкаської 
області  

ф. П-5867 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу "Маяк",  

с. Піщане Золотоніського району Черкаської області 
ф. П-564 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Піщане Золотоніського району Черкаської 
області 

ф. П-111 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. 50-річчя Жовтня, с. Плешкані Золотоніського району 
Черкаської області 

ф. П-5810 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу 

"Подільський", х. Подільський Золотоніського району Черкаської області 

ф. П-5581 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу 

"Канівщанський", с. Привітне Золотоніського району Черкаської області 

ф. П-557 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Червоний шлях", с. Синьооківка Золотоніського району 

Черкаської області 

ф. П-535 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Шлях Леніна", с. Скориківка Золотоніського району 

Черкаської області 

ф. П-548 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Промінь", с. Скориківка Золотоніського району 

Полтавської області 
ф. П-552 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Серп і молот", с. Слюзчина Слобідка Золотоніського 
району Полтавської області 

ф. П-136 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Щорса, с. Софіївка Гельмязівського району Черкаської 

області 
ф. П-526 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Жданова, с. Хрести Золотоніського району Черкаської 
області 

ф. П-538 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Перемога", с. Хрущівка Золотоніського району Черкаської 

області 
ф. П-547 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Перемога", с. Хрущівка Золотоніського району 
Полтавської області 

ф. П-558 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Чапаєва, с. Чапаєвка Золотоніського району Черкаської 

області 
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ф. П-5801 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського управління 
меліоративних систем, с. Чапаєвка Золотоніського району Черкаської 
області  

ф. П-262 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. 50-річчя Жовтня, с. Чернещина Драбівського району 
Черкаської області 

ф. П-524 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Горького, с. Шабельники Золотоніського району 
Черкаської області 

ф. П-565 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Шлях Ілліча", с.Шабельники Золотоніського району 
Полтавської області 

ф. П-566 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Шлях до комунізму", с. Шабельники Золотоніського 
району Черкаської області 

ф. П-556 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Червоний простір", с. Щербинівка Золотоніського району 
Полтавської області 

ф. П-1896 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Бондаренка, с. Богданівка   Яготинського району  
Київської області 

ф. П-1897 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. 18 партз’їзду, с. Богданівка Шрамківського району 
Черкаської області  

ф. П-1898 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Ворошилова, с. Богданівка Шрамківського району 
Полтавської області 

ф. П-1912 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Молотова, с. Богданівка Шрамківського району 
Полтавської області 

 

Кам’янського району 

 
ф. П-716 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Баландине Кам’янського району 
Черкаської області  

ф. П-718 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Пам’ять Леніна", с. Баландине Кам’янського району 
Черкаської області 

ф. П-714 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Промінь Ілліча", с. Вербівка Кам’янського району 

Черкаської області 

ф. П-706 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Шлях до комунізму", с. Грушківка Кам’янського району 

Черкаської області 

ф. П-701 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Жаботин Кам’янського району 

Кіровоградської області  

ф. П-703 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім.Кірова, с. Жаботин Кам’янського району Черкаської 

області  

ф. П-722 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Чапаєва", с. Завадівка Кам’янського району Черкаської 

області  

ф. П-684 Первинна організація  Комуністичної партії України Кам’янського 

цукрового комбінату, м. Кам'янка. Черкаської області  
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ф. П-685 Первинна організація  Комуністичної партії України Кам’янського 

спиртового заводу, м. Кам'янка Черкаської області 

ф. П-686 Первинна організація  Комуністичної партії України Кам’янського 

машинобудівного заводу, м. Кам'янка Черкаської області  
ф. П-690 Первинна організація  Комуністичної партії України Кам'янського 

районного відділення "Сільгосптехніка", м. Кам'янка Черкаської області  
ф. П-697 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Жовтень", м. Кам’янка Черкаської області  
ф. П-729 Первинна територіальна організація  Комуністичної партії України 

Кам'янської міської ради, м. Кам'янка Черкаської області  
ф. П-740 Первинна організація  Комуністичної партії України Кам'янської районної 

лікарні, м. Кам'янка Черкаської області  
ф. П-744 Первинна організація  Комуністичної партії України Кам’янського 

районного комітету партії, м. Кам'янка Черкаської області  
ф. П-748 Первинна організація  Комуністичної партії України Кам’янської районної 

спілки споживчих товариств, м. Кам'янка Черкаської області  
ф. П-4750  Первинна організація  Комуністичної партії України Кам'янської середньої 

школи № 1, м. Кам'янка Черкаської області 

ф. П-5293 Первинна організація  Комуністичної партії України Кам'янського 

районного міжколгоспного об'єднання по будівництву, м. Кам’янка 

Черкаської області 

ф. П-5672 Первинна організація  Комуністичної партії України Кам'янського 

виробничого управління сільського господарства, м. Кам’янка Черкаської 

області 

ф. П-5814 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу "Жовтень", 

м. Кам’янка Черкаської області 

ф. П-5833 Первинна організація  Комуністичної партії України Кам'янського 

виробничого об’єднання "Сільгоспхімія", м. Кам’янка Черкаської області 

ф. П-710 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Новий побут", с. Катеринівка Кам’янського району 

Черкаської області 

ф. П-687 Первинна організація  Комуністичної партії України Косарського 

спиртового заводу, с. Косарі Кам'янського району Черкаської області  

ф. П-696 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Зоря", с. Косарі Кам’янського району Черкаської області  

ф. П-707 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Щорса, с. Коханівка Кам’янського району Черкаської 

області  

ф. П-700 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Б.Хмельницького, с. Куликівка Кам’янського району 

Черкаської області  

ф. П-694 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Світанок", с. Лебедівка Кам’янського району Черкаської 

області  

ф. П-723 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Жовтневої революції, с. Лубенці Кам'янського району 

Черкаської області 

ф. П-708 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "40-річчя Жовтня", с. Лузанівка Кам’янського району 

Черкаської області  

ф. П-721 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Чапаєва, с. Лузанівка Кам’янського району Черкаської 

області  
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ф. П-724 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Чкалова, с. Лузанівка Кам’янського району 

Кіровоградської області 

ф. П-713 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Михайлівка Кам’янського району 

Кіровоградської області 
ф. П-717 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Радянська Україна", с. Михайлівка Кам’янського району 
Черкаської області 

ф. П-695 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. 12-річчя Жовтня, с. Олянине Кам’янського району 

Кіровоградської області 

ф. П-693 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Україна", с. Пляківка Кам’янського району Черкаської 

області  

ф. П-720 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Дніпро", с. Радиванівка Кам’янського району Черкаської 

області  
ф. П-704 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Ленінським шляхом", с. Райгород Кам’янського району 
Черкаської області  

ф. П-699 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Ребедайлівка Кам’янського району 
Черкаської області 

ф. П-719 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Фрунзе, с. Ревівка Кам’янського району Черкаської 
області 

ф. П-715 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "30 років ВЛКСМ", с. Телепине Кам’янського району 
Черкаської області  

ф. П-698 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Більшовик", с. Тимошівка Кам’янського району 
Черкаської області  

ф. П-705 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Флярківка Кам’янського району 
Кіровоградської області 

ф. П-712 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Юрчиха Кам’янського району 
Черкаської області  

ф. П-709 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Нове життя", с. Ярове Кам’янського району 
Кіровоградської області 

ф. П-711 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Калініна, с. Ярове Кам’янського району Черкаської 
області 

 

 

Канівського району 

 
ф. П-778 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Зірка", с. Бересняги Канівського району Черкаської 

області 
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ф. П-768 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Ілліча, с. Беркозівка Канівського району Черкаської 
області  

ф. П-792 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Бобриця Канівського району Черкаської 
області  

ф. П-800 Первинна організація  Комуністичної партії України Бобрицького 
професійно-технічного училища № 7, с. Бобриця Канівського району 
Черкаської області  

ф. П-787 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім.Федоренка, с. Мельники Канівського району Черкаської 
області  

ф. П-783 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Ватутіна, с. Горобіївка Канівського району Черкаської 
області 

ф. П-793 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Комсомолу, с. Григорівка Канівського району 

Черкаської області 

ф. П-5817 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу 

"Григор'євський", с. Григорівка Канівського району Черкаської області 
ф. П-772 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Грищинці Канівського району Черкаської 
області  

ф. П-2448  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Жданова, с. Дарівка Канівського району Черкаської 
області 

ф. П-794 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Ленінська Іскра", с. Іваньків Канівського району 
Черкаської області 

ф. П-757 Первинна організація  Комуністичної партії України Канівського відділення 
"Сільгосптехніка", м. Канів Черкаської області   

ф. П-761 Первинна організація  Комуністичної партії України Канівського лісового 
господарства, м. Канів Черкаської області  

ф. П-774 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Леніна, м. Канів Черкаської області  

ф. П-803 Первинна організація  Комуністичної партії України Канівської середньої 
школи ім. Шевченка, м. Канів Черкаської області  

ф. П-807 Первинна організація  Комуністичної партії України Канівського міського 
виконавчого комітету, м. Канів Черкаської області  

ф. П-811 Первинна організація  Комуністичної партії України Канівської районної 
лікарні, м. Канів Черкаської області  

ф. П-812 Первинна організація  Комуністичної партії України Канівського районного 
виконавчого комітету, м. Канів Черкаської області  

ф. П-813 Первинна організація  Комуністичної партії України Канівського районного 
комітету партії, м. Канів Черкаської області  

ф. П-816 Первинна організація  Комуністичної партії України Канівського районного 
відділу МВС, м. Канів Черкаської області   

ф. П-821 Первинна організація  Комуністичної партії України Канівського районного 
управління сільського господарства, м. Канів Черкаської області  

ф. П-4786  Первинна організація  Комуністичної партії України риболовецької артілі 

"Перше Травня", м. Канів  Черкаської області 

ф. П-5094 Первинна організація  Комуністичної партії України Канівського 

автотранспортного підприємства № 23666, м. Канів Черкаської області 

ф. П-5097 Первинна організація  Комуністичної партії України  Канівського 

культурно-освітнього училища, м. Канів Черкаської області 

ф. П-5359 Первинна організація  Комуністичної партії України Канівського районного 

міжколгоспного об'єднання по будівництву, м. Канів Черкаської області 
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ф. П-5576 Первинна організація  Комуністичної партії України Канівської школи-

інтернату, м. Канів Черкаської області 

ф. П-5641 Первинна організація  Комуністичної партії України будівельного 

управління "Дніпробуду", м. Канів Черкаської області 

ф. П-5678 Первинна організація  Комуністичної партії України Канівського 

електромеханічного заводу "Магніт", м. Канів Черкаської області 

ф. П-5717 Первинна організація  Комуністичної партії України Канівської ГЕС,  

м. Канів Черкаської області 

ф. П-5832 Первинна організація  Комуністичної партії України Канівського 

виробничого об’єднання "Сільгоспхімія", м. Канів Черкаської області 

ф. П-5852 Первинна організація  Комуністичної партії України Канівської виробничо-

комплектуючої бази Всесоюзного об’єднання "Закордоненергобудмонтаж", 

м. Канів Черкаської області 
ф. П-110 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Карла Маркса, с. Келеберда Канівського району 
Черкаської області  

ф. П-120 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Мануїльського, с. Келеберда Гельмязівського району 
Полтавської області 

ф. П-5851 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Дніпро", с. Келеберда Канівського району Черкаської 

області 

ф. П-784 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Жовтень", с. Ковалі Канівського району Черкаської 

області 
ф. П-782 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Боженка, с. Кононча Канівського району Черкаської 
області  

ф. П-769 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Калініна, с. Копіювата Канівського району Черкаської 
області  

ф. П-795 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Курилівка Канівського району Черкаської 
області 

ф. П-776 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Червона зірка" с. Лазірці Канівського району Черкаської 
області  

ф. П-785 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Заповіт Леніна", с. Литвинець Канівського району 
Черкаської області  

ф. П-5816 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу "Заповіт 

Леніна", с. Литвинець Канівського району Черкаської області 
ф. П-130 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Дніпро", с. Ліпляве Канівського району Черкаської 
області  

ф. П-5815 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу ім. Гайдара, 

с. Ліпляве Канівського району Черкаської області 

ф. П-5095 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Перемога", с. Лука Канівського району Черкаської області 

ф. П-779 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. ХХ з’їзду КПРС, с. Малий Ржавець Канівського району 

Черкаської області 

ф. П-754 Первинна організація  Комуністичної партії України Мартинівського 

цукрового комбінату, с. Мартинівка Канівського району Черкаської області  
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ф. П-764 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "8-е Березня", с. Мартинівка Канівського району 
Черкаської області  

ф. П-767 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. ХХ1 з’їзду КПРС, с. Межиріч Канівського району 
Черкаської області  

ф. П-5818 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу "Радянська 

Україна", с. Межиріч Канівського району Черкаської області 

ф. П-791 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Зоря комунізму", с. Михайлівка Канівського району 

Черкаської області   
ф. П-118 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Малєнкова, с. Озерище Канівського району Черкаської 
області  

ф. П-789 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Хрущова, с. Павлівка Канівського району Черкаської 
області 

ф. П-5468 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Пекарі Канівського району Черкаської 
області 

ф. П-788 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Хлібороб", с. Пищальники Канівського району Київської 
області  

ф. П-766 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Дзержинського, с. Полствин Канівського району 
Черкаської області 

ф. П-796 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. ХХП з’їзду КПРС, с. Попівка Корсунь-Шевченківського 
району Черкаської області  

ф. П-790 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Чапаєва, с. Потапці Канівського району Черкаської 
області 

ф. П-781 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Поташня Канівського району 
Черкаської області 

ф. П-121 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Новий шлях", с. Прохорівка Канівського району 
Черкаської області 

ф. П-135 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Червоний лан", с. Прохорівка Канівського району 

Черкаської області 
ф. П-777 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Більшовик", с. Пшеничники Канівського району 
Черкаської області  

ф. П-786 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Зоря комунізму", с. Синявка Канівського району 
Черкаської області  

ф. П-758 Первинна організація  Комуністичної партії України Степанецького 
відділення "Сільгосптехніка", с. Степанці Канівського району Черкаської 
області  

ф. П-765 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Україна", с. Степанці Канівського району Черкаської 
області  

ф. П-770 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Дружба", с. Степанці Канівського району Черкаської 
області  

ф. П-802 Первинна організація  Комуністичної партії України Степанецького 
сільського професійно-технічного училища № 5, с. Степанці Канівського 
району Черкаської області 
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ф. П-762 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Перше Травня", с. Студенець Канівського району 
Черкаської області  

ф. П-112 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Росія", с. Прохорівка Канівського району Черкаської 
області  

ф. П-771 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Таганча Канівського району 
Черкаської області  

ф. П-773 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Трощин Корсунь-Шевченківського району 
Черкаської області 

ф. П-763 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Ватутіна, с. Хмільна Канівського району Черкаської 
області  

ф. П-780 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Радянська Україна", с. Хмільна Канівського району 
Черкаської області  

ф. П-5850 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу "Радянська 
Україна", с. Хмільна Канівського району Черкаської області 

ф. П-799 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Черниші Канівського району Черкаської 
області  

ф. П-775 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Ленінський шлях", с. Яблунів Канівського району 
Черкаської області   

 

Катеринопільського району 

 
ф. П-837 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Калініна, с. Бродецьке Катеринопільського району 
Черкаської області 

ф. П-839 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Вербовець Катеринопільського району 
Черкаської області  

ф. П-1217 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Куйбишева, с. Вікнине Катеринопільського району 
Черкаської області  

ф. П-853 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Ватутіна, с. Гончариха Катеринопільського району 

Черкаської області 
ф. П-840 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Комінтерн", с. Гуляйполе Катеринопільського району 
Черкаської області  

ф. П-1216 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Дзержинського, с. Єлизаветка Катеринопільського 
району Черкаської області  

ф. П-847 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Свердлова, с. Єрки  Катеринопільського району 
Черкаської області 

ф. П-855 Первинна організація  Комуністичної партії України Єрківської середньої 
школи, смт. Єрки Катеринопільського району Черкаської області 

ф. П-2326  Первинна організація  Комуністичної партії України Звенигородського 
комбінату хлібопродуктів, смт. Єрки Катеринопільського району Черкаської 
області 
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ф. П-5753 Первинна організація  Комуністичної партії України птахівничого 

комбінату, смт. Єрки Катеринопільського району Черкаської області 
ф. П-1200 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. ХХ партз’їзду, с. Залізнячка Катеринопільського району 
Черкаської області 

ф. П-827 Первинна організація  Комуністичної партії України служби руху станції 

Звенигородка, ст. Звенигородка Катеринопільського району Черкаської 

області 
ф. П-828 Первинна організація  Комуністичної партії України 8-ї дистанції путі 

станції Звенигородка, ст. Звенигородка Катеринопільського району 
Черкаської області  

ф. П-830 Первинна організація  Комуністичної партії України Катеринопільського 
дослідного ремонтно-технічного заводу, смт. Катеринопіль 
Катеринопільського району Черкаської області  

ф. П-848 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Чапаєва, с. Кайтанівка Катеринопільського району 
Черкаської області  

ф. П-832 Первинна організація  Комуністичної партії України Катеринопільського 
районного об'єднання "Сільгосптехніка", смт. Катеринопіль 
Катеринопільського району Черкаської області 

ф. П-841 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Леніна, смт. Катеринопіль Катеринопільського району 
Черкаської області 

ф. П-849 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Дружба", смт. Катеринопіль Катеринопільського району 
Черкаської області  

ф. П-856 Первинна організація  Комуністичної партії України Катеринопільської 
середньої школи, смт. Катеринопіль Катеринопільського району Черкаської 
області 

ф. П-857 Первинна організація  Комуністичної партії України Катеринопільської 
районної лікарні, смт. Катеринопіль Катеринопільського району Черкаської 
області 

ф. П-858 Первинна організація  Комуністичної партії України Катеринопільської 
районної Ради, смт. Катеринопіль Катеринопільського району Черкаської 
області  

ф. П-859 Первинна організація  Комуністичної партії України Катеринопільського 
районного комітету Компартії України, смт. Катеринопіль 
Катеринопільського району Черкаської області 

ф. П-2263  Первинна організація  Комуністичної партії України Катеринопільського 
виробничого управління сільського господарства, смт. Катеринопіль 
Катеринопільського району Черкаської області 

ф. П-2325  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Карла Маркса, с. Катеринопіль Катеринопільського 
району Черкаської області 

ф. П-5312 Первинна організація  Комуністичної партії України Катеринопільського 

районного міжколгоспного об'єднання по будівництву, смт. Катеринопіль 

Катеринопільського району Черкаської області 

ф. П-5843 Первинна організація  Комуністичної партії України Катеринопільського 

виробничого об’єднання "Сільгоспхімія", смт. Катеринопіль 

Катеринопільського району Черкаської області 

ф. П-1210 Первинна організація  Комуністичної партії України Мокрокалигірського 

відділення "Сільгосптехніка", с. Мокра Калигірка Катеринопільського 

району Черкаської області 
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ф. П-1219 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Перше Травня", с. Киселівка Катеринопільського району 
Черкаської області  

ф. П-845 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Росія", с. Лисича Балка Катеринопільського району 
Черкаської області 

ф. П-2258  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Сталіна, с. Луківка Катеринопільського району 

Київської області 
ф. П-1212 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Більшовик", с. Мокра Калигірка Катеринопільського 
району Черкаської області  

ф. П-850 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Перемога", с. Новоселиця Катеринопільського району 
Черкаської області 

ф. П-851 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Україна", с. Пальчик Катеринопільського району 
Черкаської області  

ф. П-834 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Суворова, с. Петраківка Катеринопільського району 
Черкаської області  

ф. П-843 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Потоки Катеринопільського району 
Черкаської області  

ф. П-846 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Революційний шлях", с. Радчиха Катеринопільського 

району Черкаської області 
ф. П-836 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Фрунзе, с. Розсохуватка Катеринопільського району 
Черкаської області  

ф. П-2259  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Червоний хлібороб", с. Розсохуватка Катеринопільського 
району Київської області 

ф. П-2257  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Перше Травня", с. Стійкове Катеринопільського району 
Київської області 

ф. П-1218 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Шлях до комунізму", с. Ступичне Катеринопільського 
району Черкаської області  

ф. П-1223 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Шлях Ілліча", с. Суха Калигірка Катеринопільського 
району Черкаської області  

ф. П-858 Первинна організація  Комуністичної партії України Катеринопільської 
районної Ради, смт. Катеринопіль Катеринопільського району Черкаської 
області  

ф. П-842 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Правда", с. Ямпіль Катеринопільського району Черкаської 
області  

ф. П-1209 Первинна організація  Комуністичної партії України Ярошівського 
цукрового комбінату, с. Ярошівка Катеринопільського району Черкаської 
області  

ф. П-1211 Первинна організація  Комуністичної партії України Ярошівського 
цукрового радгоспу, с. Ярошівка Катеринопільського району Черкаської 
області  
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ф. П-1224 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Шлях Леніна", с. Ярошівка Шполянського  району 
Черкаської області  

ф. П-5804 Первинна організація  Комуністичної партії України Ярошівського 

міжгосподарського підприємства по відгодівлі худоби, с. Ярошівка 

Катеринопільського району Черкаської області 

 

Корсунь-Шевченківського району 

 
ф. П-919 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Росія", с. Бровахи Корсунь-Шевченківського району 

Черкаської області 

ф. П-886 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Б.Хмельницького, с. Виграїв Корсунь-Шевченківського 

району Черкаської області 

ф. П-926 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Шлях до комуни", с. Виграїв Корсунь-Шевченківського 

району Київської області 
ф. П-906 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Ленінським шляхом", с. Гарбузин Корсунь-
Шевченківського району Черкаської області 

ф. П-2347  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "В єднанні сила", с. Гута-Селицька Корсунь-
Шевченківського району Київської області 

ф. П-892 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Горького, с. Дацьки Корсунь-Шевченківського району 
Київської області  

ф. П-920 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Хрущова, с. Дацьки Корсунь-Шевченківського району 
Черкаської області 

ф. П-896 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Жданова, с. Деренковець Корсунь-Шевченківського 

району Черкаської області 
ф. П-2341  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Більшовик", с. Деренковець Корсунь-Шевченківського 
району Київської області 

ф. П-2356  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Ударник", с. Деренковець Корсунь-Шевченківського 
району Київської області 

ф. П-2362  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Деренковець Корсунь-Шевченківського 
району Київської області 

ф. П-916 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Слава", с. Драбівка Корсунь-Шевченківського району 
Черкаської області 

ф. П-914 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Праця", с. Завадівка Корсунь-Шевченківського району 
Черкаської області 

ф. П-929 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Щорса, с. Завадівка Корсунь-Шевченківського району 
Черкаської області 

ф. П-2353  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Пролетар", с. Завадівка Корсунь-Шевченківського району 
Київської області 

ф. П-2346  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Карашина Корсунь-Шевченківського району 
Київської області 
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ф. П-888 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Орджонікідзе, с. Квітки Корсунь-Шевченківського 
району Черкаської області 

ф. П-891 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Друга п’ятирічка", с. Квітки Корсунь-Шевченківського 
району Київської області 

ф. П-887 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Пархоменка, с. Кичинці Корсунь-Шевченківського 
району  Черкаської області 

ф. П-2343  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Жовтень", с. Кірове Корсунь-Шевченківського району 
Черкаської області  

ф. П-909 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Мічуріна, с. Комарівка Корсунь-Шевченківського 
району Черкаської області  

ф. П-917 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Радянська думка", с. Комарівка Корсунь-Шевченківського 
району Київської області 

ф. П-865 Первинна організація  Комуністичної партії України Корсунь-
Шевченківського механічного заводу, м. Корсунь-Шевченківський 
Черкаської області 

ф. П-868 Первинна організація  Комуністичної партії України Корсунь-
Шевченківського станкобудівного заводу ім. Богдана Хмельницького, м. 
Корсунь-Шевченківський Черкаської області 

ф. П-873 Первинна організація  Комуністичної партії України Корсунь-
Шевченківської швейної фабрики, м. Корсунь-Шевченківський Черкаської 
області 

ф. П-879 Первинна організація  Комуністичної партії України 8-ї дистанції колії 
станції Корсунь, м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області 

ф. П-881 Первинна організація  Комуністичної партії України Корсунь-
Шевченківського пасажирського автотранспортного підприємства № 23122, 
м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області 

ф. П-882 Первинна організація  Комуністичної партії України Корсунь-
Шевченківського районного відділення "Сільгосптехніка", м. Корсунь-
Шевченківський Черкаської області 

ф. П-884 Первинна організація  Комуністичної партії України Корсунь-
Шевченківського ремонтного заводу, м. Корсунь-Шевченківський 
Черкаської області 

ф. П-918 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Зоря", м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області 

ф. П-931 Первинна організація  Комуністичної партії України Корсунь-
Шевченківського педагогічного училища, м. Корсунь-Шевченківський 
Черкаської області 

ф. П-932 Первинна організація  Комуністичної партії України Корсунь-
Шевченківського сільського професійно-технічного училища (СПТУ) № 3, 
с. Гарбузин Корсунь-Шевченківського району Черкаської області  

ф. П-936 Первинна організація  Комуністичної партії України Корсунь-
Шевченківської середньої школи № 1, м. Корсунь-Шевченківський 
Черкаської області 
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ф. П-939 Первинна організація  Комуністичної партії України Корсунь-
Шевченківської районної лікарні, м. Корсунь-Шевченківський Черкаської 
області 

ф. П-942 Первинна організація  Комуністичної партії України Корсунь-
Шевченківської районної Ради, м. Корсунь-Шевченківський Черкаської 
області 

ф. П-945 Первинна організація  Комуністичної партії України Корсунь-
Шевченківського районного виконавчого комітету, м. Корсунь-
Шевченківський Черкаської області 

ф. П-946 Первинна організація  Комуністичної партії України Корсунь-
Шевченківського районного комітету Компартії України, м. Корсунь-
Шевченківський Черкаської області 

ф. П-947 Первинна організація  Комуністичної партії України Корсунь-
Шевченківського районного відділу культури, м. Корсунь-Шевченківський 
Черкаської області 

ф. П-950 Первинна організація  Комуністичної партії України Корсунь-
Шевченківської районної спілки споживчих товариств, м. Корсунь-
Шевченківський Черкаської області 

ф. П-2339  Первинна організація  Комуністичної партії України Корсунь-
Шевченківської гідроелектростанції (ГЕС), м. Корсунь-Шевченківський 
Черкаської області 

ф. П-2359  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Червона п’ятирічка", м. Корсунь-Шевченківський 
Київської області 

ф. П-2363  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Шевченка, м. Корсунь-Шевченківський Київської 
області 

ф. П-5146 Первинна організація  Комуністичної партії України Корсунь-

Шевченківського районного міжколгоспного об'єднання по будівництву, м. 

Корсунь-Шевченківський Черкаської області 

ф. П-5577 Первинна організація  Комуністичної партії України Корсунь-

Шевченківського управління сільського господарства, м. Корсунь-

Шевченківський Черкаської області 

ф. П-5578 Первинна організація  Комуністичної партії України Корсунь-

Шевченківської пересувної механізованої колони № 228, м. Корсунь-

Шевченківський Черкаської області 

ф. П-5655 Первинна організація  Комуністичної партії України Корсунь-

Шевченківської школи-інтернату,  м. Корсунь-Шевченківський Черкаської 

області 
ф. П-897 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Жовтень", с. Кошмак Корсунь-Шевченківського району 
Київської області 

ф. П-899 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Україна", с. Кошмак Корсунь-Шевченківського району 
Черкаської області 

ф. П-2350  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Працівник", с. Листвина Корсунь-Шевченківського 
району Київської області 

ф. П-898 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Щербакова, с. Миколаївка Корсунь-Шевченківського 
району Черкаської області 

ф. П-2345  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Жовтень", с. Моринці Корсунь-Шевченківського району 
Київської  області 
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ф. П-866 Первинна організація  Комуністичної партії України Набутівського 
цукрового заводу, с. Набутів Корсунь-Шевченківського району Черкаської 
області 

ф. П-2360  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Червона Рось", с. Набутів Корсунь-Шевченківського 
району Київської області 

ф. П-4678  Первинна організація  Комуністичної партії України комуністичного 

осередку с. Набутів Корніловської волості Канівського повіту Київської 

губернії 
ф. П-903 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Маяк", с. Нетеребка Корсунь-Шевченківського району 
Черкаської області 

ф. П-890 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Куйбишева, с. Нова Буда Корсунь-Шевченківського 
району Черкаської області 

ф. П-889 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Карла Маркса, с. Переможинці Корсунь-
Шевченківського району Черкаської області 

ф. П-902 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Калініна, с. Петрушки Корсунь-Шевченківського 
району Черкаської області 

ф. П-2351  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Перше Травня", с. Петрушки Корсунь-Шевченківського 
району Київської області 

ф. П-907 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Дружба" с. Пішки Корсунь-Шевченківського району 
Черкаської області 

ф. П-924 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Червона зірка", с. Саморідня Корсунь-Шевченківського 
району Київської області 

ф. П-915 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. газети "Правда", с. Сахнівка Корсунь-Шевченківського 
району Черкаської області 

ф. П-2344  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Заможник", с. Сахнівка Корсунь-Шевченківського району 
Київської області 

ф. П-5859 Первинна організація  Комуністичної партії України Сахнівської середньої 

школи, с. Сахнівка Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

ф. П-867 Первинна організація  Комуністичної партії України Селищанського 

цукрового заводу, с. Селище Корсунь-Шевченківського району Черкаської 

області 
ф. П-895 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Селище Корсунь-Шевченківського району 
Черкаської області 

ф. П-2348  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "ВКП(б)", с. Селище Корсунь-Шевченківського району 
Київської області 

ф. П-2352  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Перемога", с. Селище Корсунь-Шевченківського району  
Київської області 

ф. П-908 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім.Горького, с. Сидорівка Корсунь-Шевченківського 
району Черкаської області 

ф. П-2354  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Сидорівка Корсунь-Шевченківського 
району Київської  області 
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ф. П-2355  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Третя п’ятирічка", с. Сидорівка Корсунь-Шевченківського 

району Київської області 
ф. П-900 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Ситники Корсунь-Шевченківського району 
Черкаської області 

ф. П-912 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Перше Травня", с. Склименці Корсунь-Шевченківського 
району Черкаської області 

ф. П-893 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Горького, с. Скрипчинці Корсунь-Шевченківського 
району Черкаської області 

ф. П-901 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Правда", с. Сотники Корсунь-Шевченківського району 
Черкаської області 

ф. П-872 Первинна організація  Комуністичної партії України Стеблівскої прядильно-
ткацької фабрики, с. Стеблів Корсунь-Шевченківського району Черкаської 
області 

ф. П-922 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Чапаєва, с. Стеблів Корсунь-Шевченківського району 
Черкаської області 

ф. П-927 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Шлях до комунізму", с. Стеблів Корсунь-
Шевченківського району Черкаської області 

ф. П-933 Первинна організація  Комуністичної партії України Стеблівського 
професійно-технічного училища № 9, с. Стеблів Корсунь-Шевченківського 
району Черкаської області 

ф. П-2342 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Двигун", с. Стеблів Корсунь-Шевченківського району 
Київської області 

ф. П-2349  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Перебудова", с. Стеблів Корсунь-Шевченківського району 

Київської області 
ф. П-2357  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Ударник", с. Стеблів Корсунь-Шевченківського району 
Київської області 

ф. П-894 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Димитрова, с. Сухини Корсунь-Шевченківського 
району Черкаської області 

ф. П-913 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Перше Травня", с. Тараща Корсунь-Шевченківського 
району Черкаської області 

ф. П-2358  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Хвиля революції", с. Хильки Корсунь-Шевченківського 
району Черкаської області 

ф. П-925 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Родіна", с. Заріччя Корсунь-Шевченківського району 
Черкаської області 

ф. П-904 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Комунар", с. Черепин Корсунь-Шевченківського району 
Черкаської області 

ф. П-910 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Дзержинського, с. Шендерівка Корсунь-
Шевченківського району Черкаської області 

ф. П-921 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Хрущова, с. Яблунівка Корсунь-Шевченківського 
району Київської області 

 

Лисянського району 
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ф. П-1014 Первинна  організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Литвинова, с. Босівка Лисянського району Черкаської 
області 

ф. П-1007 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Жданова, с. Боярка Лисянського району Черкаської 
області  

ф. П-1000 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Більшовик", с. Будище Лисянського району Черкаської 
області  

ф. П-993 Первинна організація  Комуністичної партії України Бужанського цукрового 
заводу, с. Бужанка Лисянського району Черкаської області  

ф. П-1004 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Черняховського, с. Бужанка Лисянського району 
Черкаської області 

ф. П-1003 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Димитрова, с. Верещаки Лисянського району 
Черкаської області 

ф. П-996 Первинна організація  Комуністичної партії України Виноградського 
відділення "Сільгосптехніка", с. Виноград Лисянського району Черкаської 
області  

ф. П-1010 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Україна", с. Виноград Лисянського району Черкаської 
області 

ф. П-1029 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Україна", с. Виноград Лисянського району Черкаської 
області  

ф. П-1030 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Хлібороб", с. Виноград Лисянського району Київської 
області 

ф. П-1016 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Дзержинського, с. Вотилівка Лисянського району 
Черкаської області  

ф. П-1032 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Хлібороб", с. Ганжалівка Лисянського району Київської  
області 

ф. П-1011 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Комунар", с. Дашуківка Лисянського району Черкаської 
області  

ф. П-5660 Первинна організація  Комуністичної партії України Дашуківського 

комбінату бентонітових глин, с. Дашуківка Лисянського району Черкаської 

області 
ф. П-1031 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Хлібороб", с. Дібрівка Лисянського району Черкаської 
області  

ф. П-1020 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. "Першого Травня",  с. Жаб’янка Лисянського району 
Черкаської області 

ф. П-1017 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Нове життя", с. Жовтень Лисянського району Київської 
області 

ф. П-1002 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Крупської, с. Журжинці Лисянського району Черкаської 
області  

ф. П-1018 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Нове життя", с. Журжинці Лисянського району Київської 
області 
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ф. П-998 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Авангард", с. Кам’яний Брід Лисянського району 
Черкаської області  

ф. П-999 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Щорса, с. Смільчинці Лисянського району Черкаської 
області  

ф. П-997 Первинна організація  Комуністичної партії України Лисянського районного 
відділення "Сільгосптехніка", смт. Лисянка Лисянського району Черкаської 
області 

ф. П-1019 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Нове будівництво", с. Лисянка Лисянського району 
Київської області 

ф. П-1028 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Чапаєва, смт. Лисянка Лисянського району Черкаської 
області  

ф. П-1038 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Шевченка, смт. Лисянка Лисянського району 

Черкаської області 
ф. П-1040 Первинна організація  Комуністичної партії України Лисянської середньої 

школи, смт. Лисянка Лисянського району Черкаської області 
ф. П-1065 Первинна організація  Комуністичної партії України Лисянської районної 

лікарні, смт. Лисянка Лисянського району Черкаської області   
ф. П-1067 Первинна організація  Комуністичної партії України Лисянського районного 

виконавчого комітету, смт. Лисянка Лисянського району Черкаської області   
ф. П-1068 Первинна організація  Комуністичної партії України Лисянського районного 

комітету Компартії України, смт. Лисянка Лисянського району Черкаської 
області   

ф. П-5309 Первинна організація  Комуністичної партії України Лисянського районного 

міжколгоспного об'єднання по будівництву, смт. Лисянка Лисянського 

району Черкаської області 

ф. П-5623 Первинна організація  Комуністичної партії України Лисянського училища 

механізації сільського господарства, смт. Лисянка Лисянського району 

Черкаської області 

ф. П-5650 Первинна організація  Комуністичної партії України Лисянського районного 

управління сільського господарства, смт. Лисянка Лисянського району 

Черкаської області 

ф. П-5755 Первинна організація  Комуністичної партії України Лисянського 

будівельно-монтажного управління  № 5,  смт. Лисянка Лисянського району 

Черкаської області 
ф. П-51 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу "13-річчя 

Жовтня", с. Мар’янівка Лисянського району Черкаської області 
ф. П-1034 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Червона зірка", с. Орли Лисянського району Київської  
області 

ф. П-1025 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Суворова, с. Ріпки Лисянського району Черкаської 
області  

ф. П-1027 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Чкалова, с. Петрівська Гута Лисянського району 
Черкаської області  

ф. П-1039 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Писарівка Лисянського району Черкаської 
області 
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ф. П-1001 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Перемога", с. Погибляк Лисянського району Черкаської 
області  

ф. П-1008 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Калініна, с. Порадівка Лисянського району Черкаської 
області 

ф. П-994 Первинна організація  Комуністичної партії України Почапинського 
цукрового заводу, с. Почапинці Лисянського району Черкаської області  

ф. П-1037 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Б.Хмельницького, с. Почапинці Лисянського району 
Черкаської області  

ф. П-1023 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Зоря комунізму", с. Ріпки Лисянського району Черкаської 
області  

ф. П-4756  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Хрущова, с. Розкошівка Лисянського району Черкаської 

області 

ф. П-73   Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Червоний прапор", с. Рубаний Міст Лисянського району 

Черкаської області  

ф. П-453 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Рубаний Міст Шполянського району 

Черкаської області  

ф. П-1009 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Семенівка Лисянського району Черкаської 

області 

ф. П-999 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Щорса, с. Смільчинці Лисянського району Черкаської 

області  

ф. П-1005 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Друга п'ятирічка", с. Смільчинці Лисянського району 

Київської області 
ф. П-1035 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Червоний лан", с. Товсті Роги Лисянського району 
Черкаської області 

ф. П-1012 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Комінтерн", с. Федюківка Лисянського району Київської  
області 

ф. П-1015 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Федюківка Лисянського району Черкаської 
області  

ф. П-1006 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "ХХ-річчя Жовтня", с. Франківка Лисянського району 
Київської області 

ф. П-1013 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Куйбишева, с. Хижинці Лисянського району Черкаської 
області 

ф. П-1021 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Першого травня, с. Чаплинка Лисянського району 
Черкаської області 

ф. П-1036 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Червоний промінь", с. Чеснівка Лисянського району 
Черкаської області 

ф. П-1022 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Перше Травня", с. Шестеринці Лисянського району 
Черкаської області 
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ф. П-52 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Ворошилова, с. Шубині Стави Лисянського району 
Черкаської області 

ф. П-5819 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу "50-річчя 

Жовтня", с. Шубині Стави Лисянського району Черкаської області 
ф. П-1026 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Сталіна, с. Шушківка Лисянського району Черкаської 
області 

ф. П-1024 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Яблунівка Лисянського району 
Черкаської області 

 

Маньківського району 

 
ф. П-70  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Сталіна, с. Антонівка Маньківського району Черкаської 

області  

ф. П-74 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Комуніст", с. Багва  Маньківського району Черкаської 

області  

ф. П-321 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Черняховського, с. Багва Жашківського району 

Черкаської області 

ф. П-45 Первинна організація  Комуністичної партії України Березинського 

цукрового комбінату, с. Березине Маньківського району Черкаської області 
ф. П-67  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Іскра", с. Березівка Маньківського району Черкаської 
області  

ф. П-49 Первинна організація  Комуністичної партії України Буцького відділення 
"Сільгосптехніка", с. Буки Маньківського району Черкаської області 

ф. П-4931  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Пам'яті Леніна", смт. Буки  Маньківського району 

Черкаської області 

ф. П-5116 Первинна організація  Комуністичної партії України Буцького районного 

міжколгоспного об'єднання по будівництву, смт. Буки Маньківського 

району Черкаської області 

ф. П-5424 Первинна організація  Комуністичної партії України Буцької школи 

механізації, смт. Буки Маньківського району Черкаської області 
ф. П-1086 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Близнюка, с. Вікторівка Маньківського району 
Черкаської області  

ф. П-1110 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Зоря комунізму", с. Дзензелівка Маньківського району 
Черкаської області  

ф. П-1088 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Горького, с. Добра Жашківського району Черкаської 
області  
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ф. П-1080 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "За краще життя", с. Жолудькове Маньківського району 
Київської області 

ф. П-1078 Первинна організація  Комуністичної партії України Іваньківського 
спиртового комбінату, с. Іваньки Маньківського району Черкаської області  

ф. П-1079 Первинна організація  Комуністичної партії України Іваньківського 
цукрового комбінату, с. Іваньки Маньківського району Черкаської області  

ф. П-1085 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Андре-Марті, с. Іваньки Маньківського району 
Київської області 

ф. П-1111 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Островського, с. Іваньки Маньківського району 
Черкаської області  

ф. П-2421  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Іваньки Маньківського району Київської 
області 

ф. П-2422  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Кинашівка Маньківського району Київської 
області 

ф. П-1089 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Карла Маркса, с. Кищенці Маньківського району 
Черкаської області  

ф. П-2423  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Кищенці Маньківського району Київської 

області 
ф. П-2425  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Сталіна, с. Кищенці Маньківського району Київської 
області 

ф. П-1097 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Красноставка Маньківського району 
Черкаської області 

ф. П-54  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Щорса, с. Крачківка Маньківського району Черкаської 
області 

ф. П-68 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Перше Травня", с. Кривець Маньківського району 
Черкаської області  

ф. П-55 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Фрунзе, с. Кути Маньківського району Черкаської 
області  

ф. П-1087 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Зоря", с. Мала Маньківка Маньківського району 
Черкаської області 

ф. П-1090 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Росія", смт. Маньківка Маньківського району Черкаської 
області 

ф. П-1091 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Кірова, смт. Маньківка Маньківського району 
Черкаської області 

ф. П-1096 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Росія", смт. Маньківка Маньківського району Черкаської 
області 

ф. П-1118 Первинна організація  Комуністичної партії України Маньківської середньої 
школи, смт. Маньківка Маньківського району Черкаської області  

ф. П-1120 Первинна організація  Комуністичної партії України Маньківської районної 
лікарні, смт. Маньківка Маньківського району Черкаської області  
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ф. П-5651 Первинна організація  Комуністичної партії України Маньківського 

районного управління сільського господарства, смт. Маньківка 
Маньківського району Черкаської області 

ф. П-1122 Первинна організація  Комуністичної партії України Маньківського 
районного виконавчого комітету, смт. Маньківка Маньківського району 
Черкаської області  

ф. П-1123 Первинна організація  Комуністичної партії України Маньківського 
районного комітету Компартії України, смт. Маньківка Маньківського 
району Черкаської області  

ф. П-2424  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Перемога", смт. Маньківка Маньківського району 

Київської області 

ф. П-5305 Первинна організація  Комуністичної партії України Маньківського 

районного об'єднання "Сільгосптехніка", смт. Маньківка Маньківського 

району Черкаської області 

ф. П-5306 Первинна організація  Комуністичної партії України Маньківського 

районного міжколгоспного об'єднання по будівництву, смт. Маньківка 

Маньківського району Черкаської області 

ф. П-5820 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу 

"Маньківський", смт. Маньківка Маньківського району Черкаської області 

ф. П-5838 Первинна організація  Комуністичної партії України  Маньківського 

виробничого об’єднання "Сільгоспхімія", смт. Маньківка Маньківського 

району Черкаської області 
ф. П-1095 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Дружба", с. Молодецьке Маньківського району 
Черкаської області  

ф. П-1109 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Праця", с. Молодецьке Маньківського району Київської  
області  

ф. П-1112 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. ХХІІ з’їзду КПРС, с. Молодецьке Маньківського району 
Черкаської області  

ф. П-1100 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Нове життя", с. Нестерівка Маньківського району 
Київської області 

ф. П-1108 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Політвідділу, с. Нестерівка Маньківського району 
Київської області 

ф. П-1114 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Мічуріна, с. Нестерівка Маньківського району 
Черкаської області  

ф. П-1106 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Перемога", с. Паланочка Маньківського району 
Черкаської області 

ф. П-1113 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Франка, с. Подібна Маньківського району Черкаської 
області  

ф. П-1105 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Перемога", с. Полковниче Маньківського району 
Київської області 

ф. П-71 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Шлях Леніна", с. Попівка Маньківського району 
Черкаської області  
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ф. П-1101 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) “Нове життя”, с. Роги Маньківського району Київської 
області 

ф. П-1115 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Прогрес", с. Роги Маньківського району Черкаської 
області  

ф. П-65 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Жданова, с. Русалівка Маньківського району Черкаської 
області  

ф. П-66 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Калініна, с. Русалівка Маньківського району Черкаської 
області  

ф. П-1092 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Дзержинського, с. Харківка Маньківського району 
Черкаської області  

ф. П-53 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Перемога", с.Чорна Кам’янка Маньківського району 
Черкаської області  

ф. П-58 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Комунар", с. Юрпіль  Маньківського району Черкаської 
області 

 

Монастирищенського району 

 
ф. П-1188 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Карла Маркса, с. Аврамівка Монастирищенського 
району Черкаської області  

ф. П-1178 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Мічуріна, с. Бачкурине Монастирищенського району 

Черкаської області 
ф. П-1144 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Зоря", с. Владиславчик Монастирищенського району 
Черкаської області  

ф. П-1156 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Радянська Україна", с. Дібрівка Монастирищенського 
району Черкаської області 

ф. П-1167 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) " Перше Травня", с. Долинка Монастирищенського району 

Черкаської області 
ф. П-2432  Первинна партійна територіальна організація сільськогосподарської артілі 

(колгоспу)  "Росія", м. Монастирище Черкаської області 
ф. П-2453  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Хмельницького, с. Зарубинці Монастирищенського 

району Черкаської області 
ф. П-2452  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Комунар", с. Зюбриха Монастирищенського району 
Черкаської області 

ф. П-1152 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Чапаєва, с. Івахни Монастирищенського району 
Черкаської області  

ф. П-1176 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Фрунзе, с. Княжа Криниця Монастирищенського 
району Черкаської області  

ф. П-1148 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. ХХ1 з’їзду КПРС, с. Княжики Монастирищенського 
району Черкаської області  

ф. П-5821 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу ім. ХХ1 з'їзду 

КПРС, с.Княжики Монастирищенського району Черкаської області 
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ф. П-1153 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Ілліча, с. Копіювата Монастирищенського району 
Черкаської області  

ф. П-1157 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Коритня Монастирищенського району 
Черкаської області 

ф. П-1177 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Хвиля Жовтня", с. Коритня Монастирищенського району 
Черкаської області 

ф. П-1180 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Челюскінців, с. Коритня Монастирищенського району 
Вінницької області 

ф. П-1170 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Прогрес", с. Леськове Монастирищенського району 
Черкаської області 

ф. П-1158 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Куйбишева, с. Летичівка Монастирищенського району 
Черкаської області  

ф. П-1145 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Будьонного, с. Лукашівка Монастирищенського району 
Черкаської області 

ф. П-1155 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Калініна, с. Лукашівка Монастирищенського району 
Черкаської області  

ф. П-1186 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Чкалова, с. Матвіївка Монастирищенського району 
Черкаської області  

ф. П-1134 Первинна організація  Комуністичної партії України Монастирищенського 
спиртового заводу, смт. Монастирище Монастирищенського району 
Черкаської області  

ф. П-1135 Первинна організація  Комуністичної партії України Монастирищенського 
цукрового комбінату, смт. Монастирище Монастирищенського району 
Черкаської області  

ф. П-1141 Первинна організація  Комуністичної партії України Монастирищенського 
районного відділення  "Сільгосптехніка", смт. Монастирище 
Монастирищенського району Черкаської області  

ф. П-1179 Первинна організація  Комуністичної партії України Монастирищенського 
машинобудівного заводу, смт. Монастирище Монастирищенського району 
Черкаської області  

ф. П-1193 Первинна організація  Комуністичної партії України Монастирищенської 
середньої школи, смт. Монастирище Монастирищенського району 
Черкаської області 

ф. П-1196 Первинна організація  Комуністичної партії України Монастирищенської 
районної лікарні, смт. Монастирище Монастирищенського району 
Черкаської області  

ф. П-1197 Первинна організація  Комуністичної партії України Монастирищенського 
районного виконавчого комітету, смт. Монастирище Монастирищенського 
району Черкаської області  

ф. П-1198 Первинна організація  Комуністичної партії України районного комітету 
Компартії України Монастирищенського району, смт. Монастирище 
Монастирищенського району Черкаської області  

ф. П-1204 Первинна організація  Комуністичної партії України Монастирищенського 
районного управління сільського господарства, смт. Монастирище 
Монастирищенського району Черкаської області  

ф. П-5313 Первинна організація  Комуністичної партії України Монастирищенського 

районного міжколгоспного об'єднання по будівництву, смт. Монастирище 

Монастирищенського району Черкаської області 
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ф. П-5624 Первинна організація  Комуністичної партії України Монастирищенської 

школи-інтернату, м. Монастирище Черкаської області 

ф. П-5758 Первинна організація  Комуністичної партії України Монастрищенського 

будівельно-монтажного управління  № 4, м. Монастирище Черкаської 

області 

ф. П-5860 Первинна організація  Комуністичної партії України Монастирищенського 

об'єднання "Сільгоспхімія", м. Монастирище Черкаської області 

ф. П-5861 Первинна організація  Комуністичної партії України Монастирищенської 

районної спілки споживчих товариств, м. Монастирище Черкаської області 
ф. П-1149 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Слава", с. Нове Місто Монастирищенського району 
Черкаської області  

ф. П-1190 Первинна територіальна організація  Комуністичної партії України с. Нове 
Місто Монастирищенського району Вінницької області 

ф. П-1159 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Червоний комунар", с. Новосілка Монастирищенського 
району Черкаської області 

ф. П-1182 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Червоний комунар", с. Новосілка Монастирищенського 

району Черкаської області 
ф. П-1169 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) " Перша п’ятирічка", с. Петрівка Монастирищенського 
району Черкаської області 

ф. П-5849 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Зоря", с. Петрівка Монастирищенського району 

Черкаської області 
ф. П-1164 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Пархоменка, с. Половинчик Монастирищенського 
району Черкаської області  

ф. П-1168 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Попудня Монастирищенського району 
Черкаської області 

ф. П-1146 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "8 Березня", с. Сарни Монастирищенського району 
Вінницької області 

ф. П-1161 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Крупської, с. Сарни Монастирищенського району 
Вінницької області 

ф. П-1172 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "50-річчя Жовтня", с. Сарни Монастирищенського району 
Черкаської області  

ф. П-1191 Первинна територіальна організація  Комуністичної партії України с. Сарни 
Монастирищенського району Вінницької  області 

ф. П-1183 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Червоний шлях", с. Сатанівка Монастирищенського 
району Вінницької області 

ф. П-1171 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Іскра", с. Степівка Монастирищенського району 
Черкаської області  

ф. П-1163 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Ленінського комсомолу, с. Тарнава 
Монастирищенського району Черкаської області  

ф. П-1184 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Червона Україна", с. Тарнава Монастирищенського 
району Вінницької області 

ф. П-1165 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. 40-річчя Жовтня, с. Теолин Монастирищенського 
району Черкаської області 
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ф. П-1173 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Щорса, с. Терлиця Монастирищенського району 
Черкаської області 

ф. П-1151 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Заповіт Леніна", с. Халаїдове Монастирищенського 
району Черкаської області  

ф. П-1136 Первинна організація  Комуністичної партії України Цибулівського 
цукрового комбінату, с. Цибулів Монастирищенського району Черкаської 
області  

ф. П-1147 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Дзержинського, смт. Цибулів Монастирищенського 
району Черкаської області 

ф. П-1174 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Пам’ять Леніна", с. Цибулів Монастирищенського району 
Черкаської області  

ф. П-1175 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. ІІІ-го Інтернаціоналу, с. Цибулів Монастирищенського 
району Черкаської області 

ф. П-1192 Первинна територіальна організація  Комуністичної партії України с. 
Цибулів Монастирищенського району Черкаської області  

ф. П-1187 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Шлях колгоспника", с. Чапаєвка Монастирищенського 
району Черкаської області  

ф. П-1154 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Пархоменка, с. Шабастівка Монастирищенського 
району Черкаської області  

ф. П-1160 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Колос", с. Шабастівка Монастирищенського району 
Вінницької області 

ф. П-1162 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Шарнопіль Монастирищенського району 
Черкаської області 

 

Смілянського району 
 
ф. П-1334 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Ворошилова, с. Балаклія Смілянського району 
Черкаської області 

ф. П-1348 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Дружба", с. Балаклія Смілянського району Черкаської 
області 

ф. П-1366 Первинна організація  Комуністичної партії України Балакліївської 
середньої школи № 1, с. Балаклія Смілянського району Черкаської області 

ф. П-4863  Первинна організація  Комуністичної партії України міжколгоспного 

об'єднання по будівництву, с. Балаклія Смілянського району Черкаської 

області 

ф. П-1357 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. ХХ1 з’ізду КПРС, с. Березняки Смілянського району 

Черкаської області 

ф. П-467 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Нове життя", с. Буда-Макіївка Смілянського району 

Черкаської області  
ф. П-1339 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Крупської, с. Будки Смілянського району Київської 
області 

ф. П-1351 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Горького, с. Велика Яблунівка Смілянського району 
Черкаської області 
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ф. П-1336 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Родіна", с. Голов’ятине Смілянського району Черкаської 
області 

ф. П-1332 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Будьонного, с. Гуляйгородок Смілянського району 
Черкаської області 

ф. П-1338 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Залевки Смілянського району Черкаської 
області 

ф. П-1295 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Жданова, с. Ковалиха Смілянського району Черкаської 
області  

ф. П-1350 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Серп і молот", с. Костянтинівка Смілянського району 
Черкаської області 

ф. П-1297 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Правда", с. Куцівка Смілянського району Черкаської 
області  

ф. П-1301  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Червоний передовик", с. Куцівка Ротмистрівського району 
Київської області  

ф. П-1299 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Червона Україна", с. Макіївка Смілянського району 
Черкаської області  

ф. П-1345 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаської державної 
сільськогосподарської дослідної станції, с. Мале Старосілля Смілянського 
району Черкаської області 

ф. П-1330 Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського 
відгодівельного радгоспу "Смілянський", с. Мале Старосілля Смілянського 
району Черкаської області 

ф. П-1343 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Червона зірка", с. Мале Старосілля Смілянського району 
Черкаської області 

ф. П-1354 Первинна організація  Комуністичної партії України 
промсільськогосподарської артілі (колгоспу) "Червоний промінь", с. Мале 
Старосілля Смілянського району Київської області 

ф. П-2314  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Чапаєва, с. Малий Бузуків Смілянського району 
Черкаської області 

ф. П-1288 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Заповіт Ілліча", с. Мельниківка Смілянського району 
Черкаської області  

ф. П-1344 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Новий побут", с. Миколаївка Смілянського району 
Черкаської області 

ф. П-1293 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Нове життя", с. Носачів Ротмистрівського району 
Київської області 

ф. П-1302  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Заповіт Ілліча", с. Носачів Смілянського району 
Черкаської області 

ф. П-5571 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Прогрес", с. Пастирське Смілянського району Черкаської 

області 
ф. П-1355 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Червоний жовтень", с. Плескачівка Смілянського району 
Черкаської області 

ф. П-1291 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Пам’ять Леніна", с. Попівка Смілянського району 
Черкаської області  
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ф. П-1292 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Україна", с. Ротмистрівка Смілянського району 
Черкаської області  

ф. П-1296 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Пролетар Жовтня", с. Ротмистрівка Ротмистрівського 
району Київської області 

ф. П-1303 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Самгородок Смілянського району 
Черкаської області  

ф. П-1294 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Ворошилова, с. Санжариха Смілянського району 
Черкаської області  

ф. П-1286 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Більшовицькозаможний", с. Сердюківка Ротмистрівського 
району Київської області 

ф. П-1290 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Калініна, с. Сердюківка Смілянського району 
Черкаської області  

ф. П-1323 Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського 
цукрового комбінату, м. Сміла Черкаської області 

ф. П-1329 Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського 
районного об’єднання "Сільгосптехніка", м. Сміла Черкаської області 

ф. П-1331 Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського лісового 
заготівельного господарства, м. Сміла Черкаської області 

ф. П-1371 Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського 
районного виконавчого комітету, м. Сміла Черкаської області 

ф. П-1372 Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського 
районного комітету Компартії України, м. Сміла Черкаської області 

ф. П-2313  Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського 
цукрового радгоспу, м. Сміла  Черкаської області 

ф. П-5570 Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського 
районного управління сільського господарства, м. Сміла Черкаської області 

ф. П-5760 Первинна організація  Комуністичної партії України дорожньо-будівельного 

управління № 13, м. Сміла Черкаської області 

ф. П-5839 Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського 

виробничого районного об'єднання "Сільгоспхімія", м. Сміла Черкаської 

області 
ф. П-1335 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Друга п’ятирічка", с. Сунки Смілянського району 
Київської області  

ф. П-1341 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Сунки Смілянського району Черкаської 
області 

ф. П-923 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Червона нива", с. Ташлик Корсунь-Шевченківського 
району Київської області  

ф. П-1289 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Зоря комунізму", с. Ташлик Смілянського району 
Черкаської області  
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ф. П-1298 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Червоний колос", с. Ташлик Ротмистрівського району 
Київської області 

ф. П-1300 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "14-річчя Жовтня", с. Ташлик Ротмистрівського району 
Київської області 

ф. П-1337 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Ілліча, с. Теклине Смілянського району Черкаської 
області 

ф. П-1352 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Чкалова, с. Тернівка Смілянського району Черкаської 
області 

ф. П-1287 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Будьонного, х. Червоний Ротмистрівського району 
Київської області 

 

Тальнівського району 

 
ф. П-1401 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Жданова, с. Антонівка Тальнівського району Черкаської 
області 

ф. П-69  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "15-річчя Жовтня", с. Лісове Маньківського району 
Черкаської області 

ф. П-1395 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Будівник комунізму", с. Білашки Тальнівського району 
Черкаської області  

ф. П-1412 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Ленінського комсомолу, с. Веселий Кут Тальнівського 
району Черкаської області  

ф. П-21 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Маяк", с. Вишнопіль Тальнівського району Черкаської 
області  

ф. П-1396 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Радянська Україна", с. Глибочок Тальнівського району 
Черкаської області  

ф. П-1413 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "ОСО", с. Глибочок Тальнівського району Київської 
області 

ф. П-1419 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Перше Травня", с. Гордашівка Тальнівського району 
Черкаської області  

ф. П-1411 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Маленкова, с. Гуляйка Тальнівського району Черкаської 
області 

ф. П-1400 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Жовтень", с. Довгеньке Тальнівського району Черкаської 
області 

ф. П-1422 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Заповіт Леніна", с. Заліське Тальнівського району 
Черкаської області  

ф. П-1392 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Будьонного, с. Зеленьків Тальнівського району 
Київської області 

ф. П-1415 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Зеленьків Тальнівського району 
Київської області 
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ф. П-1421 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Росія", с. Зеленьків Тальнівського району Черкаської 
області  

ф. П-1399 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Зоря", с. Кобринова Гребля Тальнівського району 
Черкаської області  

ф. П-1416 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Кобринове Тальнівського району 
Київської області 

ф. П-1428 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Правда", с. Кобринове Тальнівського району Черкаської 
області  

ф. П-835 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "40-річчя Компартії України", с. Колодисте 
Катеринопільського району Черкаської області  

ф. П-1417 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Корсунка Тальнівського району 
Черкаської області  

ф. П-1424 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Франка, с. Криві Коліна Тальнівського району 
Черкаської області  

ф. П-5822 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу ім. Франка, с. 

Криві Коліна Тальнівського району Черкаської області 
ф. П-1402 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Зірка", с. Лащова Тальнівського району Київської області 
ф. П-1410 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Лащова Тальнівського району Черкаської 
області  

ф. П-15 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Б. Хмельницького, с. Легедзине Тальнівського району 
Черкаської області  

ф. П-61  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Островського, с.Лісове  Тальнівського району 
Черкаської області  

ф. П-844 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Україна", с. Лоташеве Тальнівського району Черкаської 
області  

ф. П-1382 Первинна організація  Комуністичної партії України Майданецького 
цукрового заводу, с. Майданецьке Тальнівського району Черкаської області  

ф. П-1394 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Войкова, с. Майданецьке Тальнівського району 
Київської області 

ф. П-1406 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Котовського, с. Майданецьке Тальнівського району 
Київської області 

ф. П-1409 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Енгельса, с. Майданецьке Тальнівського району 
Черкаської області  

ф. П-1420 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Перше Травня", с. Мошурів Тальнівського району 
Київської області 

ф. П-1429 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Великий Жовтень", с. Мошурів Тальнівського району 
Черкаської області  

ф. П-1418 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Мічуріна, с. Онопріївка Тальнівського району 
Черкаської області  

ф. П-1397 Первиннаорганізація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "9 січня", с. Павлівка Перша Тальнівського району 
Київської області 



993 

 

ф. П-1423 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Серп і молот", с. Павлівка Перша Тальнівського району 
Черкаської області  

ф. П-1405 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Павлівка Друга Тальнівського району 
Черкаської області 

ф. П-1404 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Калініна, с. Папужинці Тальнівського району 
Черкаської області  

ф. П-838 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Пархоменка, с. Піщана  Катеринопільського району 
Черкаської області 

ф. П-1427 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Поташ Тальнівського району Черкаської 
області  

ф. П-1391 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Більшовик", с. Романівка Тальнівського району 
Черкаської області  

ф. П-1390 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу "Степная", с. 
Степне Тальнівського району Київської області 

ф. П-1425 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Хрущова, с. Соколівочка Тальнівського району 
Черкаської області 

ф. П-1381 Первинна організація  Комуністичної партії України Тальнівського 
щебіночного заводу, м. Тальне Черкаської області  

ф. П-1384 Первинна організація  Комуністичної партії України Тальнівського 
цукрового комбінату, м. Тальне Черкаської області 

ф. П-1388 Первинна організація  Комуністичної партії України Тальнівського 
районного об'єднання "Сільгосптехніка", м. Тальне Черкаської області  

ф. П-1389 Первинна організація  Комуністичної партії України Зарічанського 
відділення “Сільгосптехніка”, м. Тальне Черкаської області 

ф. П-1403 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Здобуток Жовтня", м. Тальне Черкаської області  

ф. П-1426 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Чкалова, м. Тальне Черкаської області  

ф. П-1438 Первинна організація  Комуністичної партії України Тальнівського 
будівельного технікуму, м. Тальне Черкаської області 

ф. П-1439 Первинна організація  Комуністичної партії України Тальнівської середньої 
школи № 1, м. Тальне Черкаської області  

ф. П-1441 Первинна організація  Комуністичної партії України Тальнівської районної 
лікарні, м. Тальне Черкаської області  

ф. П-1443 Первинна організація  Комуністичної партії України Тальнівського 
комбінату хлібопродуктів, м. Тальне Черкаської області  

ф. П-1444 Первинна організація  Комуністичної партії України Тальнівської міської 
ради, м. Тальне Черкаської області  

ф. П-1446 Первинна організація  Комуністичної партії України Тальнівського 
районного виконавчого комітету, м. Тальне Черкаської області  

ф. П-1447 Первинна організація  Комуністичної партії України Тальнівського 
районного комітету Компартії України, м. Тальне Черкаської області  

ф. П-4126  Первинна організація  Комуністичної партії України Тальнівської середньої 
школи № 3, м. Тальне Черкаської області 

ф. П-5418 Первинна організація  Комуністичної партії України Тальнівського 
районного міжколгоспного об'єднання по будівництву, м. Тальне Черкаської 
області 

ф. П-5625 Первинна організація  Комуністичної партії України Тальнівського 
молочно-консервного комбінату, м. Тальне Черкаської області 

ф. П-5652 Первинна організація  Комуністичної партії України Тальнівського 
районного управління сільського господарства, м. Тальне Черкаської області 
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ф. П-17 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Перемога", с. Тальянки Тальнівського району Черкаської 
області  

ф. П-28 Первинна організація  Комуністичної партії України Тальянківського 
радгоспу-технікуму, с. Тальянки Тальнівського району Черкаської області 

ф. П-1398 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Спільна нива", с. Червоне Тальнівського району 

Черкаської області 
ф. П-1408 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Куйбишева, с. Чеснопіль Тальнівського району 
Черкаської області  

ф. П-1393 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Постишева, с. Шаулиха Тальнівського району 
Черкаської області  

ф. П-1407 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Крупської, с. Шаулиха Тальнівського району Київської 
області 

ф. П-1414 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Перемога", с. Шаулиха Тальнівського району Київської 
області 

 

Уманського району 

 
ф. П-969 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Дзержинського, с. Антонівка Уманського району 
Черкаської області  

ф. П-2281  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Більшовик", с. Антонівка Ладижинського району 
Київської області 

ф. П-18 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Промінь Жовтня", с. Аполянка Уманського району 
Черкаської області  

ф. П-25 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Шлях до комунізму", с. Бабанка Уманського району 
Черкаської області  

ф. П-5446 Первинна організація  Комуністичної партії України Бабанської школи-

інтернату, с. Бабанка Уманського району Черкаської області 

ф. П-5826 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу "Шлях до 

комунізму", с. Бабанка Уманського району Черкаської області 
ф. П-1480 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Постишева, с. Берестовець Уманського району 
Черкаської області 

ф. П-12 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Ленінський шлях", с. Вільшана-Слобідка Бабанського 
району Черкаської області  

ф. П-19 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Сталіна, с. Вільшанка Бабанського району Черкаської 
області 

ф. П-1475 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Ілліча, с. Гереженівка Уманського району Черкаської 
області 

ф. П-1476 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Нове життя", с. Городецьке Уманського району 
Черкаської області 

ф. П-973 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Новий світ", с. Городниця Уманського району Черкаської 
області  
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ф. П-8  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Жданова, с. Гродзеве Уманського району Черкаської 
області 

ф. П-976 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Суворова, с. Громи Уманського району Черкаської 
області  

ф. П-2294  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Спільне життя", с. Громи Ладижинського району 
Київської області 

ф. П-1479 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. ХХІІ з’їзду КПРС, с. Дмитрушки Уманського району 
Черкаської області 

ф. П-7  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Прогрес", с.Доброводи Уманського району Черкаської 
області 

ф. П-5  Первинна організація  Комуністичної партії України Дубівської машинно-
тракторної станції (МТС), с. Дубова Бабанського району Черкаської  області 

ф. П-13 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Ленінський шлях", с. Дубова Уманського району 
Черкаської області  

ф. П-1482 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Іванівка Уманського району Черкаської 
області 

ф. П-981 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Колодисте Уманського району Черкаської 
області  

ф. П-14 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Мануїльського, с. Коржова Уманського району 
Черкаської області 

ф. П-982 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Котовського, с. Коржова Слобода Ладижинського 
району Черкаської області  

ф. П-24 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Коржовий Кут Бабанського району 
Черкаської області 

ф. П-6  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Маяк", с.Косенівка  Уманського району Черкаської 
області 

ф. П-20 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Комуніст", с.Косенівка Уманського району Черкаської 

області 

ф. П-1473 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Кочержинці Уманського району Черкаської 

області 

ф. П-1490 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Комунар", с. Кочержинці Уманського району Київської 

області 

ф. П-5825 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу ім. Леніна, с. 

Кочержинці Уманського району Черкаської області 

ф. П-1471 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Комінтерн", с. Кочубеївка Уманського району Черкаської 

області 

ф. П-5824 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу "Уманський", 

с. Кочубеївка Уманського району Черкаської області 

ф. П-1474 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Пам’ять Леніна", с. Краснопілка Уманського району 

Черкаської області 
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ф. П-965 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Пархоменка, с. Ладижинка Уманського району 

Черкаської області  
ф. П-970 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Маленкова, с. Ладижинка Ладижинського району 
Черкаської області  

ф. П-2284  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Маленкова, с. Ладижинка Ладижинського району  
Черкаської області 

ф. П-2290  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Передовик", с. Ладижинка Ладижинського району 
Київської області 

ф. П-2295  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Сталіна, с. Любашівка Уманського району Київської 
області 

ф. П-980 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Максимівка Уманського району 
Черкаської області  

ф. П-16 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "1-ше Травня", с. Оксанина Бабанського району Черкаської 
області 

ф. П-23 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Черняховського, с. Оксанина Уманського району 
Черкаської області 

ф. П-22 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Дружба", с. Острівець Уманського району Черкаської 
області  

ф. П-1478 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Калініна, с. Паланка Уманського району Черкаської 
області 

ф. П-5823 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу ім. Калініна, 

с. Паланка Уманського району Черкаської області  

ф. П-1477 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Дзержинського, с. Піковець Уманського району 

Черкаської області 

ф. П-1481 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Котовського, с. Полянецьке Уманського району 

Черкаської області 
ф. П-964 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Жовтневої революції, с. Посухівка Уманського району 
Черкаської області  

ф. П-1468 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Горького, с. Пугачівка Уманського району Черкаської 
області 

ф. П-957 Первинна організація  Комуністичної партії України Рижавського цукрового 
заводу, с. Рижавка Уманського району Черкаської області  

ф. П-961 Первинна організація  Комуністичної партії України Рижавського цукрового 

комбінату, с. Рижавка Уманського району Черкаської області 
ф. П-966 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Карла Маркса, с. Рижавка Уманського району 
Черкаської області 

ф. П-2288  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Нове життя", с. Рижавка Ладижинського району Київської 
області 

ф. П-2302  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Рижавка Ладижинського району Київської 
області 
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ф. П-11 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім Леніна, с. Рогова Уманського району Черкаської області  

ф. П-1483 Первинна організація  Комуністичної партії України учбового господарства 
"Родниківка" Уманського сільськогосподарського інституту, с. Родниківка 
Уманського району Черкаської області 

ф. П-968 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Горького, с. Ропотуха Уманського району Черкаської 
області  

ф. П-2282  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Більшовик", с. Ропотуха Ладижинського району Київської 
області 

ф. П-2297  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Ударник", с. Ропотуха Ладижинського району Київської 
області  

ф. П-9  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Свинарка Уманського району Черкаської 
області 

ф. П-1484 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Іскра", с. Собківка Уманського району Черкаської області 

ф. П-1469 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Кутузова, с. Старі Бабани Уманського району 

Черкаської області 
ф. П-976 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Суворова, с. Громи Уманського району Черкаської 
області  

ф. П-10 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Зоря комунізму", с. Сушківка  Уманського району 
Черкаської області 

ф. П-977 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Україна", с. Текуча Уманського району Черкаської області  

ф. П-2293  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Хрущова, с. Текуча Ладижинського району Київської 
області 

ф. П-2296  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Сталінський клич", с. Текуча Ладижинського району 
Київської області 

ф. П-2298  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Червоний боєць", с. Текуча Ладижинського району 
Київської області 

ф. П-2299  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Червона зірка", с. Текуча Ладижинського району 
Київської області 

ф. П-962 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Ятрань", с. Томашівка Уманського району Черкаської 
області  

ф. П-1460 Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського 
плодоовочевого комбінату, м. Умань Черкаської області 

ф. П-1466 Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського районного 
об’єднання "Сільгосптехніка", м. Умань Черкаської області 

ф. П-1467 Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського лісового  
заготівельного господарства, м. Умань Черкаської області 

ф. П-1470 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Кірова, м.Умань Київської області 

ф. П-1487 Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського елеватора 
хлібопродуктів, м. Умань Черкаської області 

ф. П-1488 Первинна організація  Комуністичної партії України  Уманського районного 
виконавчого комітету, м. Умань Черкаської області 

ф. П-1489 Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського районного 
комітету Компартії України, м. Умань Черкаської області 
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ф. П-2064  Первинна організація  Комуністичної партії України птахівничого радгоспу, 
м. Умань Черкаської області 

ф. П-5217 Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського районного 

міжколгоспного об'єднання по будівництву, м. Умань Черкаської області 

ф. П-5573 Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського районного 

управління сільського господарства, м. Умань Черкаської області 

ф. П-5627 Первинна організація  Комуністичної партії України Уманської районної 

лікарні, м. Умань Черкаської області 
ф. П-974 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Прапор комунізму", с. Фурманка Уманського району 
Черкаської області  

ф. П-972 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Фрунзе, с. Черповоди Уманського району Черкаської 
області 

ф. П-2292  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Перемога", с. Черповоди Ладижинського району Київської 
області 

ф. П-2283  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Більшовик", с. Шарин Ладижинського району Черкаської 
області 

ф. П-967 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Димитрова, с. Юрківка Уманського району Черкаської 
області 

ф. П-2285  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Калініна, с. Юрківка Ладижинського району Київської 
області 

ф. П-1472 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Колос", с. Яроватка Уманського району Київської області 

ф. П-963 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Щорса, с. Ятранівка Уманського району Черкаської 
області 

ф. П-2289  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Новий побут", с. Ятранівка Ладижинського району 
Київської області 

 

Христинівського району 

 
ф. П-1550 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Ватутіна, с. Богачівка Христинівського району 
Черкаської області 

ф. П-1549 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Свердлова, с. Босівка Христинівського району 
Черкаської області 

ф. П-1529 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Дружба", с. Ботвинівка Христинівського району 
Черкаської області 

ф. П-1526 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Будьонного, с. Велика Севастянівка Христинівського 
району Черкаської області 

ф. П-1527 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Більшовик", с. Велика Севастянівка Христинівського 
району Київської області 

ф. П-1543 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Ленінський шлях", с. Велика Севастянівка 
Христинівського району Черкаської області 

ф. П-1546 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Дзержинського, с. Велика Севастянівка 
Христинівського району Черкаської області 
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ф. П-1548 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. РККА, с. Велика Севастянівка Христинівського району 
Київської області 

ф. П-1554 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Спільна праця", с. Велика Севастянівка Христинівського 
району Київської області 

ф. П-1528 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Більшовик", с. Вербувата Христинівського району 
Черкаської області 

ф. П-1499 Первинна організація  Комуністичної партії України Верхняцького 
цукрового заводу, с. Верхнячка Христинівського району Черкаської області  

ф. П-1521 Первинна організація  Комуністичної партії України Верхняцького елітно-
насінневого радгоспу, смт. Верхнячка Христинівського району Черкаської 
області 

ф. П-1522 Первинна організація  Комуністичної партії України Верхняцької дослідно-
селекційної станції, с. Верхнячка Христинівського району Черкаської 
області 

ф. П-1551 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Росія", с. Верхнячка Христинівського району Черкаської 
області 

ф. П-5545 Первинна організація  Комуністичної партії України Верхняцької 

автоколони, с. Верхнячка Христинівського району Черкаської області 
ф. П-1545 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Молотова, с. Голяківка Христинівського району 
Черкаської області 

ф. П-1181 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Червоний шлях", с. Гребля Монастирищенського району 
Вінницької області 

ф. П-4897  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Червоний шлях", с. Гребля Христинівського району 

Черкаської області 
ф. П-1537 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Радянська Україна", с. Заячківка Христинівського району 
Черкаської області 

ф. П-1533 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Заможне життя", с. Івангород Христинівського району 
Київської  області 

ф. П-1534 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Промінь Ілліча", с. Івангород Христинівського району 
Черкаської області 

ф. П-1540 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Куйбишева, с. Івангород Христинівського району 
Київської області 

ф. П-960 Первинна організація  Комуністичної партії України Кузьмино-Гребельської 
машинно-тракторної станції (МТС), с. Кузьмина Гребля Ладижинського 
району Черкаської області  

ф. П-978 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Зоря комунізму", с. Кузьмина Гребля Христинівського 

району Черкаської області  

ф. П-2291  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Перемога", с. Кузьмина Гребля Христинівського району 

Київської області 
ф. П-1542 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Ліщинівка Христинівського району 
Черкаської області 

ф. П-1538 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Україна", с. Мала Севастянівка Христинівського району 
Черкаської області 
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ф. П-1552 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Котовського, с. Орадівка Христинівського району 
Черкаської області 

ф. П-971 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Маяк", с. Осітна Христинівського району Черкаської 
області  

ф. П-1535 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Пеніжкове Христинівського району 
Черкаської області 

ф. П-1559 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Притика Христинівського району 

Київської області 

ф. П-1539 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Комінтерн", с. Розсішки Христинівського району 

Черкаської області 
ф. П-975 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Синиця Христинівського району 
Черкаської області  

ф. П-2300  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Червоний переможець", с. Синиця Христинівського 
району Київської області 

ф. П-1519 Первинна організація  Комуністичної партії України Сичівської машинно-
тракторної станції (МТС), с. Сичівка Христинівського району Черкаської 
області 

ф. П-1541 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Сичівка Христинівського району Черкаської 
області 

ф. П-1558 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Іскра", с. Сичівка Христинівського району Черкаської 
області 

ф. П-1556 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Червона зірка", с. Талалаївка Христинівського району 
Черкаської області 

ф. П-1531 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Димитрова, с. Углуватка Христинівського району 
Черкаської області 

ф. П-1555 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Чапаєва, с. Ухожа Христинівського району Київської 
області 

ф. П-1501 Первинна організація  Комуністичної партії України паровозного депо ст. 
Христинівка, м. Христинівка Черкаської області 

ф. П-1504 Первинна організація  Комуністичної партії України 5-ї дистанції путі 
станції Христинівка, м. Христинівка Черкаської області 

ф. П-1508 Первинна організація  Комуністичної партії України хлібної бази № 86, м. 
Христинівка Черкаської області 

ф. П-1510 Первинна організація  Комуністичної партії України станції Христинівка, м. 
Христинівка Черкаської області 

ф. П-1511 Первинна організація  Комуністичної партії України вузлового партійного 
комітету станції Христинівка, м. Христинівка Черкаської області 

ф. П-1513 Первинна організація  Комуністичної партії України вагонного депо станції 
Христинівка, м. Христинівка Черкаської області 

ф. П-1517 Первинна організація  Комуністичної партії України Христинівської 

середньої школи № 1, м. Христинівка Черкаської області 
ф. П-1520 Первинна організація  Комуністичної партії України Христинівського 

районного об’єднання "Сільгосптехніка", м. Христинівка Черкаської області 
ф. П-1536 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Калініна, м. Христинівка Черкаської області 
ф. П-1569 Первинна організація  Комуністичної партії України Христинівської 

районної спілки споживчих товариств, м. Христинівка Черкаської області 
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ф. П-1572 Первинна організація  Комуністичної партії України Христинівського 
районного виконавчого комітету, м. Христинівка Черкаської області 

ф. П-4900  Первинна організація  Комуністичної партії України апарату 

Христинівського районного комітету Компартії України, м. Христинівка 

Черкаської області 

ф. П-4901  Первинна організація  Комуністичної партії України Христинівської міської 

Ради, м. Христинівка Черкаської області 

ф. П-5461 Первинна організація  Комуністичної партії України Христинівської 

районної лікарні, м. Христинівка Черкаської області 

ф. П-5544 Первинна організація  Комуністичної партії України Христинівського 

районного міжколгоспного об'єднання по будівництву, м. Христинівка 

Черкаської області 

ф. П-5546 Первинна організація  Комуністичної партії України Христинівського 

автотранспортного підприємства № 23044, м. Христинівка Черкаської 

області 

ф. П-5630 Первинна організація  Комуністичної партії України Христинівського 

районного управління сільського господарства, м. Христинівка Черкаської 

області 

ф. П-5785 Первинна організація  Комуністичної партії України Державного 

комбікормового заводу, м. Христинівка Черкаської області 

ф. П-5840 Первинна організація  Комуністичної партії України Христинівського 

виробничого об'єднання агрохімічного обслуговування сільського 

господарства, м. Христинівка Черкаської області 

ф. П-1530 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. "9-го січня", с. Чайківка Христинівського району 

Київської області  

ф. П-1553 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Перемога", с. Шельпахівка Христинівського району 

Черкаської області 

ф. П-1532 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Колос", с. Шукайвода Христинівського району Черкаської 

області 

ф. П-1523 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу «Ягубець», с. 

Ягубець Христинівського району Черкаської області 
ф. П-1525 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Борці Жовтня", с. Ягубець Христинівського району 
Черкаської області 

ф. П-1547 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Перше Травня", с. Ягубець Христинівського району 
Черкаської області 

 

Черкаського району 

 
ф. П-1605 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Іскра", с. Байбузи Черкаського району Черкаської області  
ф. П-1626 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Березняки Черкаського району 
Київської області 

ф. П-4865  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. ХХ1 з'їзду КПРС, с. Березняки Черкаського району 

Черкаської області 
ф. П-1342 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Молотова, с. Білозір’я Смілянського району Київської 
області 
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ф. П-1347 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Пролетар", с. Білозір’я Смілянського району Київської 
області  

ф. П-1349 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. ХХП з’їзду КПРС, с. Білозір’я Черкаського району 
Черкаської області 

ф. П-1601 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "8 Березня", с. Білозір’я Черкаського району Київської 
області 

ф. П-1610 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Комунар", с. Білозір’я Черкаського району Київської 
області  

ф. П-1612 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Крупської, с. Яснозір’я Черкаського району Черкаської 
області  

ф. П-1634 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. 17 з’їзду ВКП(б), с. Білозір'я Черкаського району 
Київської області  

ф. П-1645 Первинна організація  Комуністичної партії України Білозірської середньої 
школи № 1, с. Білозір'я Черкаського району Черкаської області  

ф. П-1627 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Перемога", с. Будище Черкаського району Черкаської 
області 

ф. П-5873 Первинна організація  Комуністичної партії України птахофабрики 

"Перемога", с. Будище Черкаського району Черкаської області 
ф. П-1640 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Червоний шлях", с. Бузуків Черкаського району Київської 
області 

ф. П-1642 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Василиця Черкаського району Київської 
області 

ф. П-1621 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Пам’ять Леніна", с. Вергуни Черкаського району 
Черкаської області  

ф. П-1632 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Сталіна, с. Вергуни Черкаського району Київської 
області 

ф. П-1641 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Радянська Україна", с. Геронимівка Черкаського району 
Черкаської області  

ф. П-5872 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу "Радянська 

Україна", с. Геронимівка Черкаського району Черкаської області 

ф. П-1353 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Червона Армія", с. Дубіївка Черкаського району 

Черкаської області  

ф. П-1606 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Думанці Черкаського району Черкаської 

області  

ф. П-1635 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Серп і молот", с. Думанці Черкаського району Київської 

області 

ф. П-1613 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Червона Слобода Черкаського району 

Черкаської області 

ф. П-1624 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Змагайлівка Черкаського району 

Київської області 
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ф. П-1637 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Червоний партизан", с. Змагайлівка Черкаського району 
Київської області 

ф. П-1579 Первинна організація  Комуністичної партії України Ірдинського 
торфопідприємства, смт. Ірдинь Черкаського району Черкаської області 

ф. П-1618 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Нова зоря", с. Кумейки Черкаського району Черкаської 
області  

ф. П-1600 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Дніпро", с. Леськи Черкаського району Черкаської області  

ф. П-1623 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Прогрес", с. Лозівок Черкаського району Київської 
області 

ф. П-5675 Первинна організація  Комуністичної партії України риболовецької артілі 

"Червоний Жовтень", с. Лозівок Черкаського району Черкаської області 

ф. П-1604 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Заповіт Леніна", с. Ломувате Черкаського району 

Черкаської області  

ф. П-1614 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Ломувате Черкаського району Київської 

області 

ф. П-83 Первинна організація  Комуністичної партії України міжколгоспного 

об'єднання по будівництву № 2, с. Мошни Черкаського району Черкаської 

області 
ф. П-1585 Первинна організація  Комуністичної партії України Мошенського 

відділення "Сільгосптехніка", с. Мошни Черкаського району Черкаської 
області  

ф. П-1608 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Мошни Черкаського району Черкаської 
області 

ф. П-1609 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Комінтерн", с. Мошни Черкаського району Київської 
області 

ф. П-1628 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Перше Травня", с. Мошни Черкаського району Київської 
області 

ф. П-1638 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Дружба", с. Мошни Черкаського району Черкаської 
області  

ф. П-1619 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Нове життя", с. Нечаївка Черкаського району Черкаської 
області  

ф. П-1639 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Червоний партизан", с. Первомайське Черкаського району 
Київської області 

ф. П-1598 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. ВКП(б), с. Руська Поляна Черкаського району Київської 
області 

ф. П-1603 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Зоря комунізму", с. Руська Поляна Черкаського району 
Черкаської області  

ф. П-1622 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Паризької комуни, с. Руська Поляна Черкаського 
району Київської області  

ф. П-5871 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу "Зоря 

комунізму", с. Руська Поляна Черкаського району Черкаської області 
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ф. П-1604 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Заповіт Леніна", с. Сагунівка Черкаського району 

Черкаської області  
ф. П-1611 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Комунар", с. Сагунівка Черкаського району Черкаської 
області  

ф. П-1757 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Комунар", с. Сагунівка Чигиринського району Київської 
області  

ф. П-4523  Первинна організація  Комуністичної партії України кандидатської групи 
РКП(б) с. Сагунівка Медведівського району Шевченківського округу 
Київської губернії 

ф. П-1597 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Більшовик", с. Свидівок Черкаського району Черкаської 
області  

ф. П-1650 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Софіївка Черкаського району Черкаської 
області  

ф. П-1620 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Х1 з’їзду Рад", с. Станіславчик Черкаського району 
Київської області  

ф. П-1599 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. 50-річчя Жовтня, с. Степанки Черкаського району 
Черкаської області  

ф. П-1607 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Талдики Черкаського району Київської 
області 

ф. П-1616 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Мічуріна, с. Тубільці Черкаського району Черкаської 
області  

ф. П-2334  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Тубільці Черкаського району Київської 
області  

ф. П-1333 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Ватутіна, с. Хацьки Черкаського району Черкаської 
області  

ф. П-1340 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Комінтерн", с. Хацьки Черкаського району Черкаської 
області  

ф. П-1346 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Політвідділ", с. Хацьки Черкаського району Київської 
області 

ф. П-1602 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Б.Хмельницького, с. Хрещатик Черкаського району 
Черкаської області 

ф. П-1633 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Маяк", с. Худяки Черкаського району Черкаської області  

ф. П-1615 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) ім. Першого Травня, с. Хутори Черкаського району 
Черкаської області  

ф. П-1629 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 
артілі (колгоспу) "Перше Травня", с. Хутори Черкаського району Київської 
області 

ф. П-5870 Первинна організація  Комуністичної партії України птахофабрики ім. 

Першого Травня, с. Хутори Черкаського району Черкаської області 

ф. П-1617 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Дружба", с. Червона Слобода Черкаського району 

Черкаської області  
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ф. П-1631 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Пролетар", с. Червона Слобода Черкаського району 

Київської області  

ф. П-1625 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Червона Слобода Черкаського району 

Київської області 

ф. П-1644 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаської 

риболовецької артілі ім. Шевченка, с. Червона Слобода Черкаського району 

Черкаської області 

ф. П-5328 Первинна організація  Комуністичної партії України районної лікарні, с. 

Червона Слобода Черкаського району Черкаської області 

ф. П-5869 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу ім. Леніна, с. 

Червона Слобода Черкаського району Черкаської області 

ф. П-72  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського районного 

міжколгоспного об'єднання по будівництву, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-1586 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського районного 

об’єднання "Сільгосптехніка", м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-1660 Первинна організація  Комуністичної партії України  Черкаського районного 

виконавчого комітету, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-1661 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського районного 

комітету Компартії України, м. Черкаси Черкаської області  

ф. П-1667 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаської районної 

сільськогосподарської інспекції, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-1669 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського районного 

суду і прокуратури, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-2451  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського районного 

відділу МВС, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-5442 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаської служби 

експлуатації захисних споруд на Кременчуцькому водосховищі, м. Черкаси 

Черкаської області 

ф. П-5657 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського районного 

управління сільського господарства, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-5805 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського лісового 

заготівельного господарства, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-5841 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського районного 

виробничого об’єднання "Сільгоспхімія", м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-1636 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Росія", с. Чорнявка Черкаського району Черкаської 

області 

ф. П-1772 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Тельмана, с. Чорнявка Черкаського району Черкаської 

області 

ф. П-5827 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу ім. Кірова, с. 

Чорнявка Черкаського району Черкаської області 

ф. П-1356 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Шлях до нового життя", с. Чубівка Смілянського району 

Черкаської області 

ф. П-1643 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Фрунзе, с. Шелепухи Черкаського району Черкаської 

області 
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ф. П-2335  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Шелепухи Черкаського району Черкаської 

області 

 

Чигиринського району 

 
ф. П-1757 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Комунар", с. Сагунівка Чигиринського району Київської 

області 

ф. П-4527   Первинна організація  КП (б) У (комуністичний осередок) с. Адамівка 

Чигиринського району Шевченківського округу 

ф. П-1734 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Дружба", с. Боровиця Чигиринського району Черкаської 

області 

ф. П-1755 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Комінтерн", с. Боровиця Чигиринського району 

Кіровоградської області 

ф. П-4526  Первинна організація  КП (б) У Боровицького волосного комуністичного 

осередку, с. Боровиця Медведівського району Шевченківського округу 

ф. П-5640 Первинна організація  Комуністичної партії України риболовецької артілі  

ім. 17 партз'їзду, с. Боровиця Чигиринського району Черкаської області 

ф. П-1736 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Перемога", с. Вершаці Чигиринського району Черкаської 

області 

ф. П-1779 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Широкий лан", с. Вершаці Чигиринського району 

Кіровоградської області 

ф. П-1761 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Дружба", с. Вітове Чигиринського району Черкаської 

області 

ф. П-4528  Первинна організація  КП (б) У (сільський комуністичний осередок) с. 

Вітове Чигиринського району Шевченківського округу 

ф. П-1733 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Більшовицький сигнал", с. Галаганівка Чигиринського 

району Кіровоградської області 

ф. П-1751 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Калініна, с. Галаганівка Чигиринського району 

Черкаської області 

ф. П-1735 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Будьонного, с. Головківка Чигиринського району 

Кіровоградської області 

ф. П-1768 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Іскра", с. Головківка Чигиринського району Черкаської 

області 

ф. П-1741 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. 18 партз’їзду ВКП(б), с. Гущівка Чигиринського району 

Кіровоградської області 

ф. П-4532  Первинна організація  КП (б) У (комуністичний осередок) с. Гущівка 

Чигиринського району Шевченківського округу 

ф. П-1744 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Димитрова, с. Деменці Чигиринського району 

Кіровоградської області 
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ф. П-1752 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Зам’ятниця Чигиринського району Черкаської 

області 

ф. П-1756 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Комунар", с. Іванівка Чигиринського району 

Кіровоградської області 

ф. П-1758 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Куйбишева, с. Іванівка Чигиринського району 

Кіровоградської області 

ф. П-1737 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Мічуріна, с. Івківці Чигиринського району Черкаської 

області 

ф. П-1743 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Горького, с. Івківці Чигиринського району 

Кіровоградської області 

ф. П-1774 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Вітчизна", с. Івківці Чигиринського району Черкаської 

області 

ф. П-1745 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Жданова, с. Калантаїв Чигиринського району 

Кіровоградської області 

ф. П-1754 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Карла Маркса, с. Красносілля Чигиринського району 

Черкаської області 

ф. П-1762 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Паризької комуни, с. Красносілля Чигиринського 

району Кіровоградської області 

ф. П-1776 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Червона зірка", с. Матвіївка Чигиринського району 

Черкаської області 

ф. П-1728 Первинна організація  Комуністичної партії України Медведівської 

машинно-тракторної станції (МТС), с. Медведівка Чигиринського району 

Черкаської області 

ф. П-1766 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Куйбишева, с. Медведівка Чигиринського району 

Черкаської області 

ф. П-4520   Первинна організація  КП (б) У с. Медведівки, с. Медведівка 

Шевченківського округу 

ф. П-4525  Комуністична фракція при Медведівському районному виконавчому 

комітеті, с. Медведівка Шевченківського округу 

ф. П-5458 Первинна організація  Комуністичної партії України Медведівської 

лукомеліоративної станції, с. Медведівка Чигиринського району Черкаської 

області 

ф. П-1748 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Крупської, с. Мельники Чигиринського району 

Черкаської області 

ф. П-1764 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "П’ятирічка", с. Мельники Чигиринського району 

Кіровоградської області 

ф. П-1773 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Ударник", с. Мельники Чигиринського району 

Кіровоградської області 
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ф. П-4521  Первинна організація  КП (б) У с. Мельники Медведівського району 

Шевченківського округу  

ф. П-1748 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Крупської, с. Мельники Чигиринського району 

Черкаської області 

ф. П-1764 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "П’ятирічка", с. Мельники Чигиринського району 

Кіровоградської області 

ф. П-1773 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Ударник", с. Мельники Чигиринського району 

Кіровоградської області 

ф. П-1750 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Калініна, с. Мудрівка Чигиринського району 

Кіровоградської області 

ф. П-1780 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Дубового, с. Новоселиця Чигиринського району 

Черкаської області 
ф. П-4522  Первинна організація  КП (б) У с. Новоселиці Медведівського району 

Шевченківського округу  
ф. П-1763 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Перше Травня", с. Полуднівка Чигиринського району 

Черкаської області 

ф. П-1775 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Чапаєва, с. Полуднівка Чигиринського району 

Кіровоградської області 

ф. П-1739 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Прапор комунізму", с. Рацеве Чигиринського району 

Черкаської області 

ф. П-4529  Первинна організація  КП (б) У с. Рацеве Чигиринського району 

Черкаського округу 

ф. П-1781 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Енгельса, с. Розсошинці Чигиринського району 

Кіровоградської області 

ф. П-1738 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Ворошилова, с. Стецівка Чигиринського району 

Кіровоградської області 

ф. П-1746 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Жданова, с. Стецівка Чигиринського району Черкаської 

області 

ф. П-1769 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Сталіна, с. Стецівка Чигиринського району 

Кіровоградської області 

ф. П-1777 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Червона зірка", с. Стецівка Чигиринського району 

Кіровоградської області 

ф. П-1796 Первинна партійна територіальна організація с. Стецівка Чигиринського 

району Черкаської області 

ф. П-4518  Первинна організація  КП(б)У с. Стецівка  Чигиринського району 

Кіровоградської області 

ф. П-1759 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Б.Хмельницького, с. Суботів Чигиринського району 

Черкаської області 
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ф. П-4530  Первинна організація  КП(б)У с. Тарасівка Чигиринської волості 

Черкаського повіту Київської губернії 

ф. П-1770 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. 50-річчя Жовтня, с. Тарасо-Григорівка Чигиринського 

району Черкаської області 

ф. П-1778 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Червона перемога", с. Тарасо-Григорівка Чигиринського 

району Кіровоградської області 

ф. П-1767 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Україна", с. Тіньки Чигиринського району Черкаської 

області 

ф. П-1742 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Зоря", с. Топилівка Чигиринського району Черкаської 

області 

ф. П-1765 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Трушівці Чигиринського району Черкаської 

області 

ф. П-4524  Первинна організація  КП (б) У с. Трушівці Медведівського району 

Шевченківського округу  

ф. П-1749 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Слава", с. Худоліївка Чигиринського району Черкаської 

області 

ф. П-1729 Первинна організація  Комуністичної партії України Чигиринського 

районного об’єднання "Сільгосптехніка", м. Чигирин Черкаської області 

ф. П-1760 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Шевченка, м. Чигирин Черкаської області 

ф. П-1800 Первинна організація  Комуністичної партії України Чигиринської міської 

Ради, м. Чигирин Черкаської області 

ф. П-1801 Первинна організація  Комуністичної партії України Чигиринського 

сільськогосподарського технікуму бухгалтерського обліку, м. Чигирин 

Черкаської області 

ф. П-1808 Первинна організація  Комуністичної партії України Чигиринської районної 

лікарні, м. Чигирин Черкаської області 
ф. П-1811 Первинна організація  Комуністичної партії України Чигиринського 

районного виконавчого комітету, м. Чигирин Черкаської області 
ф. П-1812 Первинна організація  Комуністичної партії України Чигиринського 

районноно комітету Компартії України, м. Чигирин Черкаської області 
ф. П-1813 Первинна організація  Комуністичної партії України Чигиринської районної 

контори зв’язку, м. Чигирин Черкаської області 
ф. П-1814 Первинна організація  Комуністичної партії України Чигиринського 

районного відділу культури, м. Чигирин Черкаської області 
ф. П-1819 Первинна організація  Комуністичної партії України Чигиринської районної 

спілки споживчих товариств, м. Чигирин Черкаської області 

ф. П-4034  Первинна організація  Комуністичної партії України Чигиринської середньої 

школи № 1, м. Чигирин Черкаської області 

ф. П-4533  Первинна організація  КП (б) У м. Чигирин Шевченківського округу  

ф. П-4534  Фракція РПК(б) при Чигиринському районному виконавчому комітеті, м. 

Чигирин Шевченківького округу  

ф. П-4905  Первинна організація  Комуністичної партії України Чигиринського 

районного міжколгоспного об'єднання по будівництву, м. Чигирин 

Черкаської області 

ф. П-5325 Первинна організація  Комуністичної партії України Чигиринського 

лісового заготівельного господарства, м. Чигирин Черкаської області 
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ф. П-5464 Первинна організація  Комуністичної партії України Чигиринської школи-

інтернату, м. Чигирин Черкаської області 

ф. П-5465 Первинна організація  Комуністичної партії України Чигиринської 

заготівельної контори, м. Чигирин Черкаської області 

ф. П-5541 Первинна організація  Комуністичної партії України Чигиринського 

районного побутового комбінату, м. Чигирин Черкаської області 

ф. П-5586 Первинна організація  Комуністичної партії України Чигиринського 

районного управління сільського господарства, м. Чигирин Черкаської 

області 

ф. П-5635 Первинна організація  Комуністичної партії України будівельного 

управління Чигиринської АЕС, с-ще Орбіта Чигиринського району 

Черкаської області 

ф. П-5764 Первинна організація  Комуністичної партії України Чигиринської 

шкіргалантерейної фабрики, м. Чигирин Черкаської області 

ф. П-5842 Первинна організація  Комуністичної партії України Чигиринського 

районного об'єднання "Сільгоспхімія", м. Чигирин Черкаської області 

ф. П-1771 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Сталіна, с. Шабельники Чигиринського району 

Черкаської області 

ф. П-4531  Первинна організація  КП (б) У с. Яничі Чигиринського району 

Шевченківського округу  

 

Чорнобаївського району 

 
ф. П-1699 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Хвиля революції", с. Бакаєве Чорнобаївського району 

Черкаської області 

ф. П-1674 Первинна організація  Комуністичної партії України Богодухівського 

районного відділення "Сільгосптехніка", с. Богодухівка Чорнобаївського 

району Черкаської області 

ф. П-1685 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Заповіт Леніна", с. Богодухівка Чорнобаївського району 

Черкаської області 

ф. П-1688 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Богодухівка Чорнобаївського району 

Черкаської області 

ф. П-1702 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Червоний хлібороб", с. Богодухівка Чорнобаївського 

району Черкаської області 

ф. П-640 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Бузьки Іркліївського району Черкаської 

області 

ф. П-629 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. 12 партз’їзду КПРС, с. Васютинці Іркліївського району 

Полтавської області 

ф. П-652 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Сталіна, с. Васютинці Іркліївського району Полтавської 

області 

ф. П-653 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. 17-го партз’їзду КПРС, с. Васютинці Іркліївського 

району Полтавської області 
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ф. П-654 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Дніпро", с. Васютинці Чорнобаївського району Черкаської 

області 
ф. П-1675 Первинна організація  Комуністичної партії України Великобурімської 

машинно-тракторної станції (МТС), с. Велика Бурімка Чорнобаївського 
району Черкаської області 

ф. П-1677 Первинна організація  Комуністичної партії України племінного радгоспу, с. 

Велика Бурімка Чорнобаївського району Черкаської області 

ф. П-1681 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Маяк", с. Велика Бурімка Чорнобаївського району 

Черкаської області 

ф. П-1701 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Котовського, с. Великі Канівці Чорнобаївського району 

Черкаської області 

ф. П-5828 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу ім. 

Котовського, с. Великі Канівці Чорнобаївського району Черкаської області 

ф. П-5628 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Постишева, с. Вереміївка Чорнобаївського району 

Черкаської області 

ф. П-5829 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу 

"Вереміївський", с. Вереміївка Чорнобаївського району Черкаської області 

ф. П-1679 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу "Веселий 

Хутір", с. Веселий Хутір Чорнобаївського району Черкаської області 

ф. П-638 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Клич Ілліча", с. Воронинці Іркліївського району 

Черкаської області 

ф. П-655 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. ІІІ-го Інтернаціоналу, с. Демки Іркліївського району 

Полтавської області 

ф. П-5584 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Чкалова, с. Жовнине Чорнобаївського району 

Черкаської області 

ф. П-641 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Малєнкова, с. Загородище Іркліївського району 

Черкаської області 

ф. П-659 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "14-річчя Жовтня", с. Загородище Іркліївського району 

Полтавської області 

ф. П-623 Первинна організація  Комуністичної партії України Іркліївського 

маслосирзаводу, с. Іркліїв Чорнобаївського району Черкаської області 
ф. П-624 Первинна організація  Комуністичної партії України Іркліївського 

коноплезаводу, с. Іркліїв Чорнобаївського району Черкаської області 
ф. П-625 Первинна організація  Комуністичної партії України  Іркліївського 

відділення "Сільгосптехніка", с. Іркліїв Чорнобаївського району Черкаської 

області 

ф. П-645 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Іркліїв Іркліївського району 

Черкаської області 

ф. П-5670 Первинна організація  Комуністичної партії України Іркліївського 

професійно-технічного училища № 19, с. Іркліїв Чорнобаївського району 

Черкаської області 
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ф. П-5761 Первинна організація  Комуністичної партії України Іркліївського 

комбікормового заводу, с. Іркліїв Чорнобаївського району Черкаської 

області 

ф. П-5653 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Суворова, с. Кліщинці Чорнобаївського району 

Черкаської області 

ф. П-1676 Первинна організація  Комуністичної партії України Красенівського 

бурякорадгоспу, с. Красенівка Чорнобаївського району Черкаської області 

ф. П-1678 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу "Комінтерн", 

с-ще Комінтерн Чорнобаївського району Черкаської області 

ф. П-1693 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Маяковського, с. Красенівка Чорнобаївського району 

Полтавської області 

ф. П-2251  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Дзержинського, с. Красенівка Чорнобаївського району 

Черкаської області 

ф. П-656 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Крутьки Чорнобаївського району Черкаської 

області 

ф. П-635 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Калініна, с. Лихоліти Іркліївського району Полтавської 

області 

ф. П-639 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Ленінські лани", с. Лихоліти Чорнобаївського району 

Черкаської області 

ф. П-1689 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Лукашівка Чорнобаївського району 

Полтавської області 

ф. П-1690 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Лукашівка Чорнобаївського району 

Черкаської області 

ф. П-644 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Першого Травня, с. Лящівка Іркліївського району 

Полтавської області 

ф. П-650 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Росія", с. Лящівка Чорнобаївського району Черкаської 

області 

ф. П-1694 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Карла Маркса, с. Мала Бурімка Чорнобаївського району 

Черкаської області 

ф. П-1695 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Перемога", с. Мала Бурімка Чорнобаївського району 

Черкаської області 

ф. П-1686 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Жданова, с. Малі Канівці Чорнобаївського району 

Черкаської області 

ф. П-1680 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Андрєєва, с. Мар’янівка Чорнобаївського району 

Полтавської області 

ф. П-4566  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Кірова  с. Мар’янівка Чорнобаївського району 

Черкаської області 
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ф. П-636 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Зоря комунізму", с. Мельники Чорнобаївського району 

Черкаської області 

ф. П-646 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Мельники Іркліївського району 

Черкаської області 

ф. П-663 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Шлях до комунізму", с. Митьки Чорнобаївського району 

Черкаської області 

ф. П-628 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Ворошилова, с. Мойсинці Іркліївського району 

Черкаської області 

ф. П-634 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Кагановича, с. Мойсинці Іркліївського району 

Полтавської області 

ф. П-651 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Сталіна, с. Мойсинці Іркліївського району Полтавської 

області 

ф. П-662 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Москаленки Чорнобаївського району 

Черкаської області 

ф. П-1692 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "40-річчя Жовтня", с. Мохнач Чорнобаївського району 

Черкаської області 

ф. П-2417  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Сталіна, с. Мохнач Чорнобаївського району 

Полтавської області 

ф. П-627 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. 18-го партз’їзду, с. Ленінське Чорнобаївського району 

Черкаської області 

ф. П-1698 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Пам’яті Леніна", с. Нове Життя Чорнобаївського району 

Черкаської області 

ф. П-1703 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Шлях до комунізму", с. Нове Життя Чорнобаївського 

району Черкаської області 

ф. П-1683 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Котовського, с. Новоселиця Чорнобаївського району 

Черкаської області 

ф. П-630 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Шлях Леніна", с. Першотравневе Чорнобаївського району 

Черкаської області 

ф. П-637 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Заповіт Леніна", с. Першотравневе Іркліївського району 

Черкаської області 

ф. П-633 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Кагановича, с. Ревбинці Іркліївського району 

Полтавської області 

ф. П-643 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Перемога", с. Ревбинці Іркліївського району Полтавської 

області 
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ф. П-664 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Щорса, с. Ревбинці Чорнобаївського району Черкаської 

області 

ф. П-631 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Жданова, с. Самовиця Іркліївського району Полтавської 

області 
ф. П-660 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Червоний надніпрянець", с. Самовиця Іркліївського 
району Полтавської області 

ф. П-661 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Радянська Україна", с. Скородистик Чорнобаївського 

району Черкаської області 

ф. П-649 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Дружба", с. Старе Іркліївського району Черкаської області 

ф. П-626 Первинна організація  Комуністичної партії України племзаводу "Старий 

Коврай", с. Старий Коврай Чорнобаївського району Черкаської області 

ф. П-632 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Жданова, с. Старий Коврай Чорнобаївського району 

Черкаської області 

ф. П-648 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Промінь", с. Старий Коврай Іркліївського району 

Полтавської області 

ф. П-1698 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Пам’яті Леніна", с. Нове Життя Чорнобаївського району 

Черкаської області 

ф. П-5585 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Тимченки Чорнобаївського району 

Черкаської області 

ф. П-1696 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Правда", с. Франківка Чорнобаївського району Черкаської 

області 

ф. П-1691 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Хрестителеве Чорнобаївського району 

Полтавської області 

ф. П-1697 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. ХХІІ з’їзду КПРС, с. Хрестителеве Чорнобаївського 

району Черкаської області 

ф. П-658 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Червона зірка", с. Червоне Іркліївського району 

Полтавської області 

ф. П-647 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Червонохижинці Іркліївського району 

Полтавської області 

ф. П-642 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Чехівка Іркліївського району Черкаської 

області 

ф. П-657 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Червоний шлях", с. Чехівка Іркліївського району 

Полтавської області 

ф. П-1684 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Карла Маркса, смт. Чорнобай Чорнобаївського району 

Черкаської області 
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ф. П-1687 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Заповіт Ілліча", смт. Чорнобай Чорнобаївського району 

Черкаської області 

ф. П-1700 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Суворова, смт. Чорнобай Чорнобаївського району 

Черкаської області 

ф. П-1704 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Родіна", смт. Чорнобай Чорнобаївського району 

Черкаської області 
ф. П-1710 Первинна організація  Комуністичної партії України Чорнобаївської 

середньої школи, смт. Чорнобай Чорнобаївського району Черкаської області 
ф. П-1711 Первинна організація  Комуністичної партії України Чорнобаївської 

районної лікарні, смт. Чорнобай Чорнобаївського району Черкаської області 
ф. П-1712 Первинна організація  Комуністичної партії України Чорнобаївського 

районного виконавчого комітету, смт. Чорнобай Чорнобаївського району 
Черкаської області 

ф. П-1713 Первинна організація  Комуністичної партії України Чорнобаївського 

районного комітету Компартії України, смт. Чорнобай Чорнобаївського 

району Черкаської області 

ф. П-5160 Первинна організація  Комуністичної партії України Чорнобаївського 

районного міжколгоспного об'єднання по будівництву, смт. Чорнобай 

Чорнобаївського району Черкаської області 

ф. П-5654 Первинна організація  Комуністичної партії України Чорнобаївського 

районного виробничого управління сільського господарства, смт. Чорнобай 

Чорнобаївського району Черкаської області 

ф. П-5763 Первинна організація  Комуністичної партії України Чорнобаївського 

винного комбінату, смт. Чорнобай Чорнобаївського району Черкаської 

області 

ф. П-5844 Первинна організація  Комуністичної партії України Чорнобаївського 

районного об'єднання "Сільгоспхімія", смт. Чорнобай Чорнобаївського 

району Черкаської області 

 

Шполянського району 

 
ф. П-1215 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Дружба", с. Антонівка Шполянського району Черкаської 

області 

ф. П-1858 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Україна", с. Бурти Шполянського району Черкаської 

області 

ф. П-457 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. 18 партз'їзду, с. Васильків Златопільського району 

Черкаської області 

ф. П-1862 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Зоря комунізму", с. Васильків Шполянського району 

Черкаської області 
ф. П-4074  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Комінтерну, с. Васильків Шполянського району 
Київської області 

ф. П-4075  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Червоний шлях", с. Васильків Шполянського району 

Черкаської області 
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ф. П-1220 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Червоний Жовтень", с. Веселий Кут Шполянського 

району Черкаської області 

ф. П-1854 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Перемога", с. Водяне Шполянського району Черкаської 

області 

ф. П-4696  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу)  "40-річчя Жовтня", с. Глиняна Балка Шполянського 

району Черкаської області 

ф. П-466 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Ленінська зоря", с. Журавка Шполянського району 

Черкаської області 

ф. П-4506  Первинна організація  КП (б) У села Журавка Златопільського району 

Кіровоградської області 

ф. П-1864 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Іскрене Шполянського району Черкаської 

області 

ф. П-1213 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Жовтень", с. Кавунівка Шполянського району Черкаської 

області 

ф. П-1859 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. ХХ1 з'їзду КПРС, с. Капустине Шполянського району 

Черкаської області 

ф. П-4076  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Чапаєва, с. Капустине Шполянського району Київської 

області 

ф. П-1221 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "13-років Жовтня", с. Коротине Шполянського району 

Черкаської області 

ф. П-1857 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. 17 партз'їзду, с. Кримки Шполянського району 

Черкаської області 

ф. П-1827 Первинна організація  Комуністичної партії України Лебединського 

насіннєвого заводу, с. Лебедин Шполянського району Черкаської області 

ф. П-1842 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Росія", с. Лебедин Шполянського району Черкаської 

області 

ф. П-1843 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім Осовського, с. Лебедин Шполянського району 

Черкаської області 

ф. П-1855 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Лебедин Шполянського району 

Черкаської області 
ф. П-461 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Лип'янка Златопільського району Черкаської 
області 

ф. П-465 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Лип'янка Шполянського району Черкаської 

області 

ф. П-4501  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Балецького, с. Лип'янка Златопільського району 

Кіровоградської області 
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ф. П-4507  Первинна організація  КП (б) У села Лип'янка Златопільського району 

Кіровоградської області 

ф. П-1860 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Перше Травня", с. Лозуватка Шполянського району 

Черкаської області 

ф. П-1856 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Зоря", с. Мар'янівка Шполянського району Черкаської 

області 

ф. П-469 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Перемога", с. Маслове Златопільського району Черкаської 

області 

ф. П-1828 Первинна організація  Комуністичної партії України Матусівського 

цукрового комбінату, с. Матусів Шполянського району Черкаської області 
ф. П-1851 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Комуніст", с. Матусів Шполянського району Черкаської 
області 

ф. П-1852 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Комуніст" с. Матусів Шполянського району Черкаської 

області 
ф. П-4072  Первинна організація  Комуністичної партії України Матусівського 

цукрового комбінату, с. Матусів Шполянського району Черкаської області 
ф. П-4073 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Клари Цеткін, с. Матусів Шполянського району 

Київської області 

ф. П-4698  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Будьонного, с. Матусів Шполянського району Київської 

області 

ф. П-4700  Первинна організація  Комуністичної партії України Цвітківського 

відділення радгоспу Матусівського цукрового комбінату, с. Матусів 

Шполянського району Черкаської області 

ф. П-470 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Сталіна, с. Межигірка Шполянського району 

Черкаської області 

ф. П-1848 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Надточаївка Шполянського району 

Черкаської області 

ф. П-473 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Іскра", с. Нечаєве Шполянського району Черкаської 

області 

ф. П-4508  Первинна організація  КП (б) У с. Нечаєве Шполянського району 

Кіровоградської області 

ф. П-1853 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Нове життя", с. Сердегівка Шполянського району 

Черкаської області 

ф. П-1839 Первинна організація  Комуністичної партії України Сигнаївської машинно-

тракторної станції (МТС), с. Сигнаївка Шполянського району Черкаської 

області 

ф. П-1850 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Сигнаївка Шполянського району Черкаської 

області 

ф. П-1849 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Карла Маркса, с. Скотареве Шполянського району 

Черкаської області 
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ф. П-1222 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Авангард", с. Соболівка Шполянського району Черкаської 

області 

ф. П-1844 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "20-річчя Жовтня", с. Станіславчик Шполянського району 

Черкаської області 

ф. П-1863 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Терешки Шполянського району 

Черкаської області 

ф. П-1846 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Ілліча, с.Товмач Шполянського району Черкаської 

області 

ф. П-1247 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Комуніст", с. Топильна Вільшанського району Київської 

області 
ф. П-1248 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Комсомолець", с. Топильна Вільшанського району 
Київської області 

ф. П-1249 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) "Заповіт Леніна", с. Топильна Шполянського району 

Черкаської області 
ф. П-1829 Первинна організація  Комуністичної партії України Шполянського 

цукрового комбінату, м . Шпола Черкаської області 
ф. П-1832 Первинна організація  Комуністичної партії України Шполянської меблевої 

фабрики, м. Шпола Черкаської області 
ф. П-1836 Первинна організація  Комуністичної партії України Шполянського 

автотранспортного підприємства № 23047, м. Шпола Черкаської області 
ф. П-1838 Первинна організація  Комуністичної партії України Шполянського 

районного об'єднання "Сільгосптехніка", м. Шпола Черкаської області 

ф. П-1841 Первинна організація  Комуністичної партії України Шполянського 

бурякорадгоспу, м. Шпола Черкаської області 

ф. П-1845 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Жданова м. Шпола Черкаської області 

ф. П-1861 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім. Горького, м. Шпола Черкаської області 

ф. П-1868 Первинна організація  Комуністичної партії України Шполянської середньої 

школи № 1, м. Шпола Черкаської області 
ф. П-1873 Первинна організація  Комуністичної партії України Шполянської районної 

лікарні, м. Шпола Черкаської області 
ф. П-1874 Первинна організація  Комуністичної партії України Шполянської міської 

Ради, м. Шпола Черкаської області 
ф. П-1878 Первинна організація  Комуністичної партії України Шполянського 

районного виконавчого комітету, м. Шпола Черкаської області 
ф. П-1879 Первинна організація  Комуністичної партії України Шполянського 

районного комітету Компартії України, м. Шпола Черкаської області 
ф. П-1880 Первинна організація  Комуністичної партії України Шполянської районної 

контори зв'язку, м. Шпола Черкаської області 
ф. П-1881 Первинна організація  Комуністичної партії України Шполянського 

районного відділу Міністерства внутрішніх справ (МВС), м. Шпола 
Черкаської області 

ф. П-1884 Первинна організація  Комуністичної партії України Шполянської районної 

спілки споживчих товариств, м. Шпола Черкаської області 

ф. П-5322 Первинна організація  Комуністичної партії України Шполянського 

районного міжколгоспного об'єднання по будівництву, м. Шпола Черкаської 

області 
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ф. П-5631 Первинна організація  Комуністичної партії України Шполянського 

районного управління сільського господарства, м. Шпола Черкаської області 

ф. П-5632 Первинна організація  Комуністичної партії України Шполянської швейної 

фабрики, м. Шпола Черкаської області 

ф. П-5676 Первинна організація  Комуністичної партії України Шполянської 

кондитерської фабрики, м. Шпола Черкаської області 

ф. П-5677 Первинна організація  Комуністичної партії України Шполянського заводу 

запасних частин, м. Шпола Черкаської області 

ф. П-5806 Первинна організація  Комуністичної партії України Шполянського 

молокозаводу, м. Шпола Черкаської області 

ф. П-5846 Первинна організація  Комуністичної партії України Шполянського 

районного виробничого об'єднання по агрохімічному обслуговуванню 

сільського господарства, м. Шпола Черкаської області 

ф. П-1214 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської 

артілі (колгоспу) ім Калініна, с. Ярославка Шполянського району Черкаської 

області 

 

  Комісія у справах колишніх партизан Великої Вітчизняної 

війни 

 
ф. П-5720 Комісії у справах колишніх партизан Великої Вітчизняної війни 1941-1945 

рр. при виконкомах районних і міських Рад, м. Черкаси Черкаської області 

  

 Органи робітничо-селянської інспекції та державного 

контролю 
 

 Районна робітничо-селянська інспекція 

 

ф. П-4902  Златопільська районна контрольна комісія КП(б)У робітничо-селянської 

інспекції, м. Златопіль Кіровоградської області 

 

 Кільтурно-освітні організації, видовищні підприємства, 

установи мистецтва  та масової інформації 

 
 Редакції газет 

 

ф. П-5723 Редакція Черкаської обласної газети "Молодь Черкащини", м. Черкаси 

Черкаської області 

 

Наукові, науково-дослідні та проектно-конструкторські 

організації 

 
  Партійний архів 

 

ф. П-5644 Партійний архів Черкаського обласного комітету Компартії України                 

м. Черкаси Черкаської області 
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 Професійні спілки, творчі та інші громадські організації 

 
 Комітети Ленінської Комуністичної спілки молоді України 

Обласні 

 

ф. П-5219 Черкаський обласний комітет ЛКСМУ, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-5617 Черкаський промисловий обком ЛКСМУ, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-5699 Черкаський сільський виробничий комітет ЛКСМУ, м. Черкаси Черкаської 

області 

 

Районні 

 

ф. П-2562  Бабанський районний комітет ЛКСМУ, с. Бабанка Уманського району 

Черкаської області 

ф. П-2579  Буцький районний комітет ЛКСМУ, с. Буки Маньківського району 

Черкаської області 

ф. П-3060  Вільшанський районний комітет ЛКСМУ, с. Вільшана Городищенського 

району Черкаської області 

ф. П-2580  Гельмязівський районний комітет ЛКСМУ, с. Гельмязів Драбівського 

району Черкаської області 
ф. П-2650  Городищенський районний комітет ЛКСМУ, м. Городище Черкаської 

області 
ф. П-2666  Драбівський районний комітет ЛКСМУ, смт. Драбів Драбівського району 

Черкаської області 
ф. П-2727  Жашківський районний комітет ЛКСМУ, м. Жашків Черкаської області 

ф. П-3285  Звенигородський районний комітет ЛКСМУ, м. Звенигородка  Черкаської 

області 

ф. П-2503  Златопільський районний комітет ЛКСМУ м. Златопіль Черкаської області 
ф. П-2744  Золотоніський районний комітет ЛКСМУ, м. Золотоноша Черкаської області 
ф. П-2822  Іркліївський районний комітет ЛКСМУ, с. Іркліїв Чорнобаївського району 

Черкаської області 

ф. П-3759  Кам’янський районний комітет ЛКСМУ, м. Кам'янка Черкаської області 
ф. П-2844  Катеринопільський районний комітет ЛКСМУ, смт. Катеринопіль 

Катеринопільського району Черкаської області 
ф. П-2895  Корсунь-Шевченківський районний комітет ЛКСМУ, м. Корсунь-

Шевченківський Черкаської області 
ф. П-2913  Ладижинський районний комітет ЛКСМУ, с. Ладижинка Уманського району  

Черкаської області 
ф. П-2918  Лисянський районний комітет ЛКСМУ, смт. Лисянка Лисянського району 

Черкаської області 

ф. П-3884  Маньківський районний комітет ЛКСМУ, смт. Маньківка Маньківського 

району Черкаської області 
ф. П-2942  Мокрокалигірський районний комітет ЛКСМУ, с. Мокра Калигірка 

Катеринопільського району Черкаської області 
ф. П-2991  Монастирищенський районний комітет ЛКСМУ, м. Монастирище 

Черкаської області 
ф. П-3093  Ротмистрівський районний комітет ЛКСМУ, с. Ротмистрівка Смілянського 

району Черкаської області 
ф. П-3146  Смілянський районний комітет ЛКСМУ, м. Сміла Черкаської області 
ф. П-3147  Тальнівський районний комітет ЛКСМУ, м. Тальне Черкаської області 
ф. П-3383  Уманський районний комітет ЛКСМУ, м. Умань Черкаської області 
ф. П-4305  Христинівський районний комітет ЛКСМУ, м. Христинівка Черкаської 

області 
ф. П-3257  Черкаський районний комітет ЛКСМУ, м. Черкаси Черкаської області  
ф. П-3344  Чигиринський районний комітет ЛКСМУ, м. Чигирин Черкаської області 
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ф. П-3175 Чорнобаївський районний комітет ЛКСМУ, смт. Чорнобай Чорнобаївського 
району Черкаської області   

ф. П-4187  Шполянський районний комітет ЛКСМУ, м. Шпола Черкаської області  
ф. П-3429  Шрамківський районний комітет ЛКСМУ, смт. Шрамківка Драбівського 

району Черкаської області  
 

міські 

 
ф. П-3835  Канівський міський комітет ЛКСМУ, м. Канів  Черкаської області  
ф. П-5734 Придніпровський районний комітет ЛКСМУ міста Черкаси, м. Черкаси 

Черкаської області 

ф. П-3639  Смілянський міський комітет ЛКСМУ, м. Сміла Черкаської області  

ф. П-5733 Первинні комсомольські організації Соснівського районного комітету 

ЛКСМУ міста Черкаси, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-3579  Уманський міський комітет ЛКСМУ, м. Умань Черкаської області 

ф. П-3640  Черкаський міський комітет ЛКСМУ, м. Черкаси Черкаської області 

 

Промислово-виробничих управлінь 

 

ф. П-5616 Ватутінський промислово-виробничий комітет ЛКСМУ, м. Ватутіне 

Звенигородського району Черкаської області 

ф. П-5614 Городищенський промислово-виробничий комітет ЛКСМУ, м. Городище 

Черкаської області 

ф. П-5609 Золотоніський промислово-виробничий комітет ЛКСМУ, м. Золотоноша 

Черкаської області 

ф. П-5613 Черкаський промислово-виробничий комітет ЛКСМУ, м. Черкаси 

Черкаської області 

 

Колгоспно-радгоспних управлінь 

 

ф. П-5700 Драбівський сільський виробничий комітет ЛКСМУ, смт. Драбів 

Драбівського району Черкаської області  

ф. П-5701 Жашківський сільський виробничий комітет ЛКСМУ, м. Жашків Черкаської 

області     

ф. П-5702 Звенигородський сільський виробничий комітет ЛКСМУ, м. Звенигородка 

Черкаської області  

ф. П-5703 Золотоніський сільський виробничий комітет ЛКСМУ, м. Золотоноша 

Черкаської області 

ф. П-5704 Корсунь-Шевченківський сільський виробничий комітет ЛКСМУ,                     

м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області 

ф. П-5705 Смілянський сільський виробничий комітет ЛКСМУ, м. Сміла Черкаської 

області 

ф. П-5706 Уманський сільський виробничий комітет ЛКСМУ, м. Умань Черкаської 

області 

ф. П-5707 Христинівський сільський виробничий комітет ЛКСМУ, м. Христинівка 

Черкаської області  

ф. П-5708 Чигиринський сільський виробничий комітет ЛКСМУ, м. Чигирин 

Черкаської області 

ф. П-5709 Шполянський сільський виробничий комітет ЛКСМУ м. Шпола Черкаської 

області 
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З правами районних комітетів 

 

ф. П-5658 Комітет ЛКСМ Черкаського заводу хімічного волокна, м. Черкаси 

Черкаської області 

ф. П-5659 Комсомольська організація Черкаського педагогічного інституту, м. Черкаси 

Черкаської області  

ф. П-5662 Комітет комсомолу тресту "Черкасихімбуд", м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-5681 Комітет комсомолу Черкаського шовкового комбінату, м. Черкаси 

Черкаської області  

ф. П-5687 Комітет комсомолу Черкаського хімічного комбінату, м. Черкаси Черкаської 

області  

ф. П-5711 Комітет комсомолу Черкаського заводу телеграфної апаратури, м. Черкаси 

Черкаської області 

ф. П-5712 Комітет комсомолу тресту "Черкасижитлобуд", м. Черкаси Черкаської 

області  

ф. П-5715 Комітет комсомолу Черкаського медичного училища, м. Черкаси Черкаської 

області 

ф. П-5719 Комітет комсомолу Черкаського технікуму радянської торгівлі, м. Черкаси 

Черкаської області 

ф. П-5728 Комітет комсомолу Черкаського заводу "Фотоприлад", м. Черкаси 

Черкаської області   

ф. П-5736 Комітет комсомолу Черкаського виробничого об'єднання "Темп", м. Черкаси 

Черкаської області  

ф. П-5837 Комітет комсомолу комбінату "Черкасипромбуд", м. Черкаси Черкаської 

області  

ф. П-5863 Комітет ЛКСМУ Черкаського міського об'єднання громадського 

харчування, м. Черкаси Черкаської області 

ф. П-5865 Комітет комсомолу Черкаського міського об'єднання "Продтовари",                   

м. Черкаси Черкаської області  

ф. П-5866 Комітет комсомолу Черкаського науково-виробничого об'єднання  "Ротор", 

м. Черкаси Черкаської області  

ф. П-5877 Комітет комсомолу Черкаського об'єднання "Облагробуд", м. Черкаси 

Черкаської області 

ф. П-5710 Комітет комсомолу "Дніпробуду" на будівництві Канівської ГЕС, м. Канів 

Черкаської області  

ф. П-5725 Комітет комсомолу Канівського електромеханічного заводу "Магніт",              

м. Канів Черкаської області  

ф. П-5726 Комітет комсомолу Корсунь-Шевченківського педагогічного училища,            

м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області  

ф. П-5792 Комітет комсомолу Монастирищенського машинобудівного заводу                  

ім. 60-річчя Жовтня, м. Монастирище Черкаської області  

ф. П-5713 Комітет комсомолу Смілянського машинобудівного заводу, м. Сміла 

Черкаської області 

ф. П-5714 Комітет комсомолу Смілянського електромеханічного ремонтного заводу     

ім. Т.Г.Шевченка, м. Сміла Черкаської області   

ф. П-5718 Вузловий комітет комсомолу станції ім.Т.Г.Шевченка, м. Сміла Черкаської 

області  

ф. П-5739 Комітет комсомолу Смілянського радіоприладного заводу, м. Сміла 

Черкаської області 

ф. П-5831 Комітет комсомолу Смілянського технікуму харчової промисловості,               

м. Сміла Черкаської області  
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ф. П-5716 Комітет комсомолу Уманського заводу "Мегомметр", м. Умань Черкаської 

області  

ф. П-5727 Комітет комсомолу Уманського педагогічного інституту ім. П.Г.Тичини,          

м. Умань Черкаської області   

ф. П-5729 Комітет комсомолу Уманського  сільськогосподарського інституту,                  

м. Умань Черкаської області 

ф. П-5743 Комітет комсомолу об'єднання "Уманьферммаш", м. Умань Черкаської 

області  

ф. П-5848 Комітет комсомолу з правами районного комітету Тальянківського 

радгоспу-технікуму, с. Тальянки Тальнівського району Черкаської області  

ф. П-5875 Комітет комсомолу Уманського державного педагогічного училища               

ім. Т.Г.Шевченка, м. Умань Черкаської області  

ф. П-5876 Комітет комсомолу Уманського кооперативного професійно-технічного 

училища, м. Умань Черкаської області   

ф. П-5878 Комітет комсомолу Уманського медичного училища, м. Умань Черкаської 

області  

 

Політичний відділ залізниці 

 

ф. П-4032  Політичний відділ Шевченківського відділення Одесько-Кишинівської 

залізниці, ст. Шевченка Смілянського району Черкаської області   

 

Політична частина управління міліції 

 
ф. П-4149  Політична частина управління міліції Черкаської області, м. Черкаси 

Черкаської області   
 

  Колекція документів 

 
ф. П-4677  Колекція фотодокументів партійного архіву Черкаського обкому 

Комуністичної партії України, м. Черкаси Черкаської області   
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РЕЄСТР ОБ’ЄДНАНИХ, ПЕРЕДАНИХ АРХІВНИХ  

ФОНДІВ ТА ВІЛЬНИХ НОМЕРІВ 

 
 

 

 

 

 

    Номери 

пропущених 

    фондів 

 

                         Відмітка про вибуття фондів 

ф. П-2-П-4 

ф. П-26-П-27 

ф. П-29-П-43 

ф. П-46-П-48 

ф. П-50 

ф. П-56 

ф. П-62 

ф. П-76-П-82 

ф. П-84-П-86 

ф. П-88-П-91 

ф. П-96-П-97 

ф. П-125 

ф. П-132 

ф. П-137-П-150 

ф. П-152-П-158 

ф. П-160-П-163 

ф. П-165-П-168 

ф. П-170-П-173 

ф. П-175-П-176 

ф. П-207-П-211 

ф. П-213 

Вільні номери 

Вільні номери  

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільний номер 

Вільний номер 

Вільний номер 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери  

Вільні номери 

Вільний номер 

Вільний номер 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери  

Вільні номери 

Вільні номери  

Вільний номер 
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    Номери 

пропущених 

    фондів 

 

                         Відмітка про вибуття фондів 

ф. П-215-П-216 

ф. П-219-П-223 

ф. П-225-П-228 

ф. П-230-П-235 

ф. П-266-П-274 

ф. П-276-П-277 

ф. П-279 

ф. П-282-П-290 

ф. П-292 

ф. П-294-П-296 

ф. П-337-П-338 

ф. П-340-П-341 

ф. П-343-П-344 

ф. П-348-П-353 

ф. П-355-П-357 

ф. П-359-П-366 

ф. П-370 

ф. П-380 

ф. П-415-П-421 

ф. П-423-П-429 

ф. П-433 

ф. П-436-П-442 

ф. П-444-П-445 

ф. П-447-П-452 

ф. П-454-П-456 

ф. П-458-П-460 

ф. П-462-П-464 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери  

Вільні номери  

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільний номер 

Вільні номери  

Вільний номер 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери  

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери  

Вільний номер 

Вільний номер 

Вільні номери 

Вільні номери  

Вільний номер 

Вільні номери 

Вільні номери 

Передані до партійного архіву Кіровоградської області 

Передані до партійного архіву Кіровоградської області 

Передані до партійного архіву Кіровоградської області 

Передані до партійного архіву Кіровоградської області 
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    Номери 

пропущених 

    фондів 

 

                         Відмітка про вибуття фондів 

ф. П-468 

ф. П-471-П-472 

ф. П-474-П-483 

ф. П-484 

ф. П-485-П-495 

ф. П-497-П-498 

ф. П-500 

ф. П-503-П-506 

ф. П-508-П-514 

ф. П-540 

ф. П-569-П-585 

ф. П-588-П-591 

ф. П-593-П-598 

ф. П-600-П-601 

ф. П-608-П-609 

ф. П-611-П-613 

ф. П-615-П-616 

ф. П-618-П-621 

ф. П-665-П-682 

ф. П-688-П-689 

ф. П-691-П-692 

ф. П-702 

ф. П-725-П-728 

ф. П-730-П-739 

ф. П-741-П-743 

ф. П-745-П-747 

ф. П-749-П-752 

Переданий до партійного архіву Кіровоградської області 

Передані до партійного архіву Кіровоградської області 

Передані до партійного архіву Кіровоградської області 

Вільний номер 

Передані до партійного архіву Кіровоградської області 

Вільні номери  

Вільний номер 

Вільні номери 

Вільні номери  

Вільний номер 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери  

Вільні номери  

Вільні номери 

Вільні номери  

Вільні номери 

Вільний номер 

Вільні номери 

Вільні номери  

Вільні номери  

Вільні номери 

Вільні номери 
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    Номери 

пропущених 

    фондів 

 

                         Відмітка про вибуття фондів 

ф. П-755-П-756 

ф. П-759-П-760 

ф. П-797-П-798 

ф. П-801 

ф. П-804-П-806 

ф. П-808-П-810 

ф. П-814-П-815 

ф. П-817-П-820 

ф. П-822-П-824 

ф. П-826 

ф. П-829 

ф. П-831 

ф. П-833 

ф. П-854 

ф. П-860-П-863 

ф. П-869-П-871 

ф. П-874-П-878 

ф. П-880 

ф. П-883 

ф. П-885 

ф. П-905 

ф. П-911 

ф. П-928 

ф. П-930 

ф. П-934-П-935 

ф. П-937-П-938 

ф. П-940-П-941 

Вільні номери  

Вільні номери  

Вільні номери 

Вільний номер 

Вільні номери  

Вільні номери 

Вільні номери  

Вільні номери 

Вільні номери  

Вільний номер 

Вільний номер 

Вільний номер 

Вільний номер 

Вільний номер 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільний номер 

Вільний номер 

Вільний номер 

Вільний номер 

Вільний номер 

Вільний номер 

Вільний номер 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 
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    Номери 

пропущених 

    фондів 

 

                         Відмітка про вибуття фондів 

ф. П-943-П-944 

ф. П-948-П-949 

ф. П-951-П-955 

ф. П-958-П-959 

ф. П-983-П-991 

ф. П-1033 

ф. П-1041-П-1064 

ф. П-1066 

ф. П-1069-П-1076 

ф. П-1081-П-1084 

ф. П-1116-П-1117 

ф. П-1119 

ф. П-1121 

ф. П-1124-П-1131 

ф. П-1133 

ф. П-1137-П-1140 

ф. П-1142 

ф. П-1150 

ф. П-1166 

ф. П-1189 

ф. П-1194-П-1195 

ф. П-1199 

ф. П-1201-П-1203 

ф. П-1205-П-1207 

ф. П-1225-П-1234 

ф. П-1272 

ф. П-1274-П-1283 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільний номер 

Вільні номери 

Вільний номер 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільний номер 

Вільний номер 

Вільні номери 

Вільний номер 

Вільні номери 

Вільний номер 

Вільний номер 

Вільний номер 

Вільний номер 

Вільні номери 

Вільний номер 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільний номер 

Вільні номери 



1029 

 

  

    Номери 

пропущених 

    фондів 

 

                         Відмітка про вибуття фондів 

ф. П-1285 

ф. П-1304-П-1318 

ф. П-1320-П-1322 

ф. П-1324-П-1326 

ф. П-1328 

ф. П-1358-П-1365 

ф. П-1367-П-1370 

ф. П-1373 

ф. П-1375-П-1378 

ф. П-1380 

ф. П-1383 

ф. П-1385-П-1387 

ф. П-1430-П-1437 

ф. П-1440 

ф. П-1442 

ф. П-1445 

ф. П-1448-П-1457 

ф. П-1459 

ф. П-1461-П-1465 

ф. П-1485-П-1486 

ф. П-1491-П-1497 

ф. П-1500 

ф. П-1502-П-1503 

ф. П-1505-П-1507 

ф. П-1509 

ф. П-1512 

ф. П-1514-П-1516 

Вільний номер 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільний номер 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільний номер 

Вільні номери 

Вільний номер 

Вільний номер 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільний номер 

Вільний номер 

Вільний номер 

Вільні номери 

Вільний номер 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільний номер 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільний номер 

Вільний номер 

Вільні номери 



1030 

 

  

    Номери 

пропущених 

    фондів 

 

                         Відмітка про вибуття фондів 

ф. П-1518 

ф. П-1524 

ф. П-1544 

ф. П-1557 

ф. П-1560-П-1568 

ф. П-1570-П-1571 

ф. П-1573-П-1576 

ф. П-1580-П-1584 

ф. П-1587-П-1594 

ф. П-1630 

ф. П-1646-П-1649 

ф. П-1651-П-1659 

ф. П-1662-П-1663 

ф. П-1665-П-1666 

ф. П-1668 

ф. П-1670-П-1671 

ф. П-1673 

ф. П-1682 

ф. П-1705-П-1709 

ф. П-1714-П-1720 

ф. П-1722-П-1727 

ф. П-1730-П-1732 

ф. П-1740 

ф. П-1747 

ф. П-1782-П-1795 

ф. П-1797-П-1799 

ф. П-1802-П-1807 

Вільний номер 

Вільний номер 

Вільний номер 

Вільний номер 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільний номер 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільний номер 

Вільні номери 

Вільний номер 

Вільний номер 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільний номер 

Вільний номер 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 



1031 

 

  

    Номери 

пропущених 

    фондів 

 

                         Відмітка про вибуття фондів 

ф. П-1809-П-1810 

ф. П-1815-П-1818 

ф. П-1820-П-1824 

ф. П-1826 

ф. П-1830-П-1831 

ф. П-1833-П-1835 

ф. П-1837 

ф. П-1840 

ф. П-1847 

ф. П-1865-П-1867 

ф. П-1869-П-1872 

ф. П-1875-П-1877 

ф. П-1882-П-1883 

ф. П-1885-П-1890 

ф. П-1926-П-1929 

ф. П-1931-П-1938 

ф. П-1940-П-1941 

ф. П-1944-П-1950 

ф. П-1954 

ф. П-1957 

ф. П-1959-П-1964 

ф. П-1967 

ф. П-1970-П-1973 

ф. П-1976 

ф. П-1978-П-1979 

ф. П-1981 

ф. П-1984-П-1986 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільний номер 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільний номер 

Вільний номер 

Вільний номер 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільний номер 

Вільний номер 

Вільні номери 

Вільний номер 

Вільні номери 

Вільний номер 

Вільні номери  

Вільний номер 

Вільні номери  



1032 

 

  

    Номери 

пропущених 

    фондів 

 

                         Відмітка про вибуття фондів 

ф. П-1988-П-1990 

ф. П-1992-П-1995 

ф. П-1997-П-2001 

ф. П-2003-П-2004 

ф. П-2008-П-2009 

ф. П-2011-П-2019 

ф. П-2022-П-2024 

ф. П-2026-П-2028 

ф. П-2031-П-2038 

ф. П-2040-П-2041 

ф. П-2043-П-2047 

ф. П-2050-П-2051 

ф. П-2053-П-2054 

ф. П-2060 

ф. П-2062 

ф. П-2065 

ф. П-2068 

ф. П-2069 

ф. П-2071-П-2072 

ф. П-2076-П-2077 

ф. П-2085-П-2086 

ф. П-2088-П-2103 

ф. П-2106-П-2117 

ф. П-2120-П-2125 

ф. П-2127-П-2128 

ф. П-2130-П-2133 

ф. П-2142-П-2143 

Вільні номери  

Вільні номери  

Вільні номери  

Вільні номери  

Вільні номери  

Вільні номери  

Вільні номери  

Вільні номери 

Вільні номери  

Вільні номери  

Вільні номери  

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільний номер 

Вільний номер 

Вільний номер 

Вільний номер 

Вільний номер 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери  

Вільні номери  

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери  

Вільні номери 



1033 

 

  

    Номери 

пропущених 

    фондів 

 

                         Відмітка про вибуття фондів 

ф. П-2147 

ф. П-2153-П-2155 

ф. П-2160-П-2162 

ф. П-2164 

ф. П-2166-П-2170 

ф. П-2173-П-2186 

ф. П-2188-П-2189 

ф. П-2193-П-2195 

ф. П-2197-П-2198 

ф. П-2200 

ф. П-2202-П-2213 

ф. П-2216-П-2228 

ф. П-2231 

ф. П-2234-П-2245 

ф. П-2248 

ф. П-2250 

ф. П-2252-П-2256 

ф. П-2260-П-2262 

ф. П-2264-П-2277 

ф. П-2279-П-2280 

ф. П-2286-П-2287 

ф. П-2301 

ф. П-2303-П-2312 

ф. П-2315-П-2321 

ф. П-2323-П-2324 

ф. П-2327-П-2328 

ф. П-2330-П-2333 

Вільний номер 

Вільні номери  

Вільні номери 

Вільний номер 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери  

Вільні номери  

Вільні номери 

Вільний номер 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільний номер 

Вільні номери 

Вільний номер 

Вільний номер 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери  

Вільний номер 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери  

Вільні номери 

Вільні номери 



1034 

 

    Номери 

пропущених 

    фондів 

 

                         Відмітка про вибуття фондів 

ф. П-2338 

ф. П-2340 

ф. П-2361 

ф. П-2364-П-2371 

ф. П-2373-П-1974 

ф. П-2376 

ф. П-2384-П-2390 

ф. П-2394 

ф. П-2397-П-2398 

ф. П-2400-П-2404 

ф. П-2406 

ф. П-2409-П-2413 

ф. П-2415-П-2416 

ф. П-2418-П-2419 

ф. П-2427-2431 

ф. П-2433 

ф. П-2436-П-2437 

ф. П-2438 

ф. П-2439 

ф. П-2440-П-2446 

ф. П-2447 

ф. П-2449-П-2450 

ф. П-2454-П-2502 

ф. П-2504-П-2512 

ф. П-2513 

ф. П-2514-П-2518 

ф. П-2519 

ф. П-2520-П-2522 

Вільний номер 

Вільний номер 

Вільний номер 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільний номер 

Вільні номери 

Вільний номер 

Вільні номери  

Вільні номери 

Вільний номер 

Вільні номери 

Вільні номери  

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільний номер 

Вільні номери 

Переданий до партійного архіву Кіровоградської області  

Вільний номер 

Передані до партійного архіву Кіровоградської області 

Вільний номер 

Вільні номери 

Вільні номери 

Передані до партійного архіву Кіровоградської області 

Вільний номер 

Передані до партійного архіву Кіровоградської області 

Вільний номер 

Передані до партійного архіву Кіровоградської області 



1035 

 

    Номери 

пропущених 

    фондів 

 

                         Відмітка про вибуття фондів 

ф. П-2523-П-2527 

ф. П-2528-П-2529 

ф. П-2530 

ф. П-2531-П-2537 

ф. П-2538 

ф. П-2539 

ф. П-2540 

ф. П-2541-П-2546 

ф. П-2547-П-2549 

ф. П-2550-П-2561 

ф. П-2563-П-2578 

ф. П-2581-П-2649 

ф. П-2651-П-2665 

ф. П-2667-П-2726 

ф. П-2728- П-2743 

ф. П-2745- П-2821 

ф. П-2823- П-2843 

ф. П-2845- П-2894 

ф. П-2896- П-2912 

ф. П-2914- П-2917 

ф. П-2919- П-2941 

ф. П-2943- П-2990 

ф. П-2992- П-3059 

ф. П-3061- П-3092 

ф. П-3094- П-3145 

ф. П-3148- П-3174 

ф. П-3176- П-3256 

ф. П-3258- П-3284 

Вільні номери 

Передані до партійного архіву Кіровоградської області 

Вільний номер 

Передані до партійного архіву Кіровоградської області 

Вільний номер 

Переданий до партійного архіву Кіровоградської області 

Вільний номер 

Передані до партійного архіву Кіровоградської області 

Вільні номери 

Передані до партійного архіву Кіровоградської області 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 



1036 

 

    Номери 

пропущених 

    фондів 

 

                         Відмітка про вибуття фондів 

ф. П-3286- П-3343 

ф. П-3345- П-3382 

ф. П-3384- П-3428 

ф. П-3430- П-3523 

ф. П-3571- П-3578 

ф. П-3580- П-3638 

ф. П-3641- П-3758 

ф. П-3760- П-3834 

ф. П-3836- П-3883 

ф. П-3885- П-3988 

ф. П-3989 

ф. П-3990- П-4031 

ф. П-4033 

ф. П-4036 

ф. П-4039- П-4065 

ф. П-4067- П-4069 

ф. П-4071 

ф. П-4077- П-4125 

ф. П-4127- П-4148 

ф. П-4150- П-4186 

ф. П-4188- П-4304 

ф. П-4306- П-4499 

ф. П-4500 

ф. П-4502- П-4505 

ф. П-4509- П-4517 

ф. П-4535- П-4541 

ф. П-4543 

ф. П-4546 

Вільні номери 

Вільні номери  

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Переданий до партійного архіву Кіровоградської області 

Вільні номери 

Вільний номер 

Вільний номер 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільний номер 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Переданий до партійного архіву Кіровоградської області 

Передані до партійного архіву Кіровоградської області 

Передані до партійного архіву Кіровоградської області 

Вільні номери 

Вільний номер 

Вільний номер 

Вільні номери  



1037 

 

    Номери 

пропущених 

    фондів 

 

                         Відмітка про вибуття фондів 

ф. П-4548- П-4550 

ф. П-4553- П-4557 

ф. П-4559- П-4563 

ф. П-4567 

ф. П-4568- П-4570 

ф. П-4571- П-4588 

ф. П-4595- П-4618 

ф. П-4621- П-4665 

ф. П-4668- П-4673 

ф. П-4680- П-4695 

ф. П-4697 

ф. П-4699 

ф. П-4701- П-4715 

ф. П-4717- П-4731 

ф. П-4734- П-4737 

ф. П-4740- П-4749 

ф. П-4751- П-4755 

ф. П-4757- П-4759 

ф. П-4761- П-4763 

ф. П-4765 

ф. П-4769- П-4772 

ф. П-4787- П-4796 

ф. П-4798- П-4862 

ф. П-4864 

ф. П-4866- П-4868 

ф. П-4871 

ф. П-4875- П-4877 

ф. П-4879- П-4880 

Вільні номери 

Вільні номери  

Вільний номер 

Передані до партійного архіву Кіровоградської області 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільний номер 

Вільний номер 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільний номер 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери  

Вільний номер 

Вільні номери 

Вільний номер 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 



1038 

 

    Номери 

пропущених 

    фондів 

 

                         Відмітка про вибуття фондів 

ф. П-4882- П-4884 

ф. П-4886- П-4896 

ф. П-4898- П-4899 

ф. П-4903 

ф. П-4904 

ф. П-4906- П-4930 

ф. П-4932- П-4944 

ф. П-4946- П-4969 

ф. П-4971- П-4974 

ф. П-4978 

ф. П-4980- П-4981 

ф. П-4983- П-5004 

ф. П-5009- П-5027 

ф. П-5029- П-5039 

ф. П-5040 

ф. П-5041- П-5056 

ф. П-5057- П-5088 

ф. П-5089-5093 

ф. П-5096 

ф. П-5098- П-5115 

ф. П-5117- П-5145 

ф. П-5147- П-5152 

ф. П-5154- П-5159 

ф. П-5161- П-5166 

ф. П-5169- П-5172 

ф. П-5177 

ф. П-5180 

ф. П-5183- П-5185 

Вільні номери 

Вільні номери  

Вільні номери 

Переданий до партійного архіву Кіровоградської області 

Вільний номер 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільний номер 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Переданий до партійного архіву Кіровоградської області 

Вільні номери 

Вільні номери 

Передані до партійного архіву Кіровоградської області 

Вільний номер 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери  

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільний номер 

Вільний номер 

Вільні номери 



1039 

 

    Номери 

пропущених 

    фондів 

 

                         Відмітка про вибуття фондів 

ф. П-5187- П-5212 

ф. П-5214- П-5216 

ф. П-5218 

ф. П-5220- П-5240 

ф. П-5242- П-5292 

ф. П-5294- П-5297 

ф. П-5299- П-5303 

ф. П-5307- П-5308 

ф. П-5310- П-5311 

ф. П-5314- П-5321 

ф. П-5323- П-5324 

ф. П-5326- П-5327 

ф. П-5329- П-5332 

ф. П-5334 

ф. П-5336- П-5337 

ф. П-5339- П-5347 

ф. П-5349- П-5358 

ф. П-5360- П-5366 

ф. П-5368 

ф. П-5370- П-5401 

ф. П-5403- П-5410 

ф. П-5414- П-5417 

ф. П-5419 

ф. П-5421- П-5423 

ф. П-5425- П-5439 

ф. П-5441 

ф. П-5443- П-5444 

ф. П-5447- П-5457 

Вільні номери 

Вільні номери  

Вільний номер 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери  

Вільні номери  

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери  

Вільні номери 

Вільний номер 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільний номер 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери  

Вільний номер 

Вільні номери  

Вільні номери 

Вільний номер 

Вільні номери 

Вільні номери 
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    Номери 

пропущених 

    фондів 

 

                         Відмітка про вибуття фондів 

ф. П-5459- П-5460 

ф. П-5462 

ф. П-5467 

ф. П-5469- П-5474 

ф. П-5476- П-5479 

ф. П-5481- П-5482 

ф. П-5484- П-5487 

ф. П-5489- П-5495 

ф. П-5497- П-5515 

ф. П-5517- П-5519 

ф. П-5521- П-5536 

ф. П-5540 

ф. П-5542- П-5543 

ф. П-5547- П-5564 

ф. П-5566 

ф. П-5568 

ф. П-5572 

ф. П-5574- П-5575 

ф. П-5579 

ф. П-5583 

ф. П-5587- П-5607 

ф. П-5618 

ф. П-5645 

ф. П-5656 

ф. П-5722 

ф. П-5747 

ф. П-5750 

ф. П-5752 

Вільні номери 

Вільний номер  

Вільний номер 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільні номери  

Вільний номер 

Вільні номери 

Вільні номери  

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільний номер 

Вільні номери 

Вільні номери 

Вільний номер 

Вільний номер 

Вільний номер 

Вільні номери 

Вільний номер 

Вільний номер 

Вільні номери 

Вільний номер 

Переданий політвідділу облвиконкому акт від 31.07.1991 

Вільний номер 

Переданий консультпункту ЗВПШ акт від 30.11.1978 

Переданий Звенигородському райкому партії 

Переданий Звенигородському райкому партії 

Переданий Звенигородському райкому партії 
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    Номери 

пропущених 

    фондів 

 

                         Відмітка про вибуття фондів 

ф. П-5754 

ф. П-5756- П-5757 

ф. П-5759 

ф. П-5762 

ф. П-5790- П-5791 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переданий Лисянському райкому партії 

Переданий Маньківському райкому партії  

Переданий Уманському райкому партії 

Переданий Чорнобаївському райкому партії 

Переданий Шполянському райкому партії 
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ПОКАЖЧИК УСТАНОВ, ЗГАДАНИХ У ДОВІДНИКУ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Автобаза при Черкаському обкомі КПУ  

ф. П-4619 

 

 

Бабанська школа-інтернат ф. П-5446 

Бабанський райком КПУ ф. ПП-1, 5, 9, 12, 

14-17, 19, 21-25, 28 

Бабанський райком ЛКСМУ ф. П-2562 

Балакліївська міжколгоспна будівельна 

організація ф. П-4863 

Балакліївська середня школа № 1 ф. П-1366 

Безпальчівська машинно-тракторна станція 

ф. П-93 

Березинський цукровий комбінат ф. П-45 

Білозірська середня школа ф. П-1645 

Бобрицьке професійно-технічне училище  

№ 7 ф. П-800 

Богодухівське районне об'єднання 

"Сільгосптехніка" ф. П-1674 

Боровицький волосний комуністичний 

осередок ф. П-4526 

Будівельні організації ф. ПП-1077, 1721, 

1825, 1951, 4035, 4066  

Бужанський цукровий завод ф. П-993 

Бузівське відділення "Сільгосптехніка"  

ф. П-297 

Буцька районна міжколгоспна будівельна 

організація ф. П-5116 

Буцька школа механізації ф. П-5424 

Буцьке відділення "Сільгосптехніка"  

ф. П-49 

Буцький райком КПУ ф. ПП-44, 45, 49, 51-

53, 55, 57-61, 63-70, 73-75, 4756 

Буцький райком ЛКСМУ ф. П-2579 

 

 

Ватутінська механізована колона № 25  

ф. П-5748 

Ватутінська міська рада ф. П-2393 

Ватутінське автопідприємство № 23031  

ф. П-2395 

Ватутінське будівельне управління № 3 

ф.П-2399 

 

Ватутінське будівельно-монтажне    

управління № 54 ф. П-5622 

Ватутінське медичне об'єднання ф. П-2392 

Ватутінське профтехучилище № 2  

ф. П-5856 

Ватутінський деревообробний завод  

ф. П-5745 

Ватутінський завод будматеріалів ф. П-5746 

Ватутінський м'ясокомбінат ф. П-5673 

Ватутінський промислово-виробничий 

комітет ЛКСМУ ф. П-5616 

Ватутінський промислово-виробничий 

партійний комітет ф. ПП-5615, 5619 

Ватутінські центральні електромеханічні 

майстерні ф. П-2378 

Великобурімська машинно-тракторна 

станція ф. П-1675 

Вереміївський партійний осередок  

ф. П-5864 

Верхняцька автоколона ф. П-5545 

Верхняцька дослідно-селекційна станція  

ф. П-1522 

Верхняцький цукровий завод ф. П-1499 

Виноградське відділення "Сільгосптехніка" 

ф. П-996  

Виконкоми сільрад Гельмязівського району 

ф. П-87 

Виконкоми сільрад Драбівського району  

ф. П-229 

Вільховецький цукровий завод ф. П-358 

Вільшанське районне відділення 

"Сільгосптехніка" ф. П-1237 

Вільшанський райком КПУ ф. ПП-1235, 

1237-1241, 1243, 1246-1261, 1263, 

1266, 1269, 1273 

Вільшанський райком ЛКСМУ ф. П-3060 

Вільшанський цукровий комбінат ф. П-1236 

Всесоюзний науковий центр радіаційної 

медицини ф. П-753 

 

 

Гельмязівська міжколгоспна будівельна 

організація ф. П-5629  
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Гельмязівська районна комісія по чистці 

партії ф. П-87 

Гельмязівське відділення "Сільгосптехніка" 

ф. П-92 

Гельмязівський районний виконком  

ф. П-159 

Гельмязівський райком КПУ ф. ПП-87, 92-

95, 98, 99, 104, 106-108, 110-113, 115, 

117-119, 123, 124, 127, 129-131, 133, 

135, 151, 159, 169, 2408 

Гельмязівський райком ЛКСМУ ф. П-2580 

Головна редакція Української радянської 

енциклопедії ф. П-1577 

Головне Політичне Управління Радянської 

Армії ф. П-164 

Городищенська районна лікарня ф. П-214 

Городищенська районна міжколгоспна 

будівельна організація ф. П-5241 

Городищенська середня школа № 2  

ф. П-212 

Городищенське автопідприємство № 23664 

ф. П-178 

Городищенське районне виробниче 

об'єднання "Сільгоспхімія"  

ф. П-5835 

Городищенське районне об'єднання 

"Сільгосптехніка" ф. П-179 

Городищенське районне управління 

сільського господарства ф. П-224 

Городищенський промислово-виробничий 

комітет ЛКСМУ ф. П-5614 

Городищенський промислово-виробничий 

партійний комітет ф. П-5610 

Городищенський районний виконком  

ф. ПП-164, 217 

Городищенський райком КПУ ф. ПП-164, 

180, 185, 190, 192, 193, 194, 199, 203, 

214, 218, 1237, 1241, 1251, 1254, 

1258, 1260, 1263, 4591, 4592, 4594 

Городищенський райком ЛКСМУ ф. П-2650 

Городищенський цукровий завод ф. П-169 

 

 

Дашуківський комбінат бентонітових глин 

ф. П-5660 

Драбівська дослідна станція ф. П-265 

Драбівська міжколгоспна будівельна 

організація ф. П-5153 

Драбівська районна лікарня ф. П-278 

Драбівська середня школа ф. П-275 

Драбівське районне об'єднання 

"Сільгосптехніка" ф. П-2322 

Драбівське районне управління сільського 

господарства ф. П-5565 

Драбівський районний виконком ф. П-280 

Драбівський районний відділ внутрішніх 

справ ф. П-2414 

Драбівський райком КПУ ф. ПП-94, 108, 

117, 229, 281 

Драбівський райком ЛКСМУ ф. П-2666 

Драбово-Улянівська машинно-тракторна 

станція ф. П-236 

Дубівська машинно-тракторна станція  

ф. П-5 

 

 

Єрківська середня школа ф. П-855 

Єрківський птахівничий комбінат ф. П-5753 

 

 

Жашківська міжколгоспна будівельна 

організація ф. П-5402 

Жашківська районна лікарня ф. П-342 

Жашківська середня школа ф. П-339 

Жашківське районне виробниче об'єднання 

"Сільгоспхімія" ф. П-5834 

Жашківське районне споживче товариство 

ф. П-5857 

Жашківське районне управління сільського 

господарства ф. П-5567 

Жашківське середньо-спеціалізоване 

профтехучилище № 8 ф. П-5858 

Жашківський районний виконком ф. П-345 

Жашківський райвідділ комунального 

господарства ф. П-347 

Жашківський райком КПУ ф. ПП-57, 60, 64, 

75, 291, 297-301, 303, 304, 306, 307, 

309, 310, 312, 314-319, 321, 323, 328, 

330, 334-336, 339, 345, 346, 1093, 

1098, 1103, 1104, 1107, 1143, 1185, 

2337, 2426, 5496, 5569 

Жашківський райком ЛКСМУ ф. П-2727 

Жашківський цукровий комбінат ф. П-293 

Жовнинський (Вереміївський) райком 

КП(б)У ф. П-5864 

 

 

Залізничні станції ф. ПП-174, 827, 828, 879, 

1501, 1504, 1510, 1511, 1513, 1965, 

1966, 1968, 1969, 1974, 1975, 1977, 

1980, 1982, 1983, 1987, 1991, 2067, 

2148, 2149-2151, 4869, 5718 

Зарічанське відділення "Сільгосптехніка"  

ф. П-1389 
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Звенигородська автотранспортна контора  

ф. П-2396 

Звенигородська міська рада ф. П-431 

Звенигородська районна лікарня ф. П-2391 

Звенигородська районна міжколгоспна 

будівельна організація ф. П-5298 

Звенигородська районна рада колгоспів  

ф. П-5836 

Звенигородська школа-інтернат ф. П-5620 

Звенигородське автооб'єднання № 23113  

ф. П-367 

Звенигородське лісозаготівельне 

господарство ф. П-434 

Звенигородське районне об'єднання 

"Сільгосптехніка" ф. П-369 

Звенигородське районне управління 

сільського господарства ф. П-5475 

Звенигородський вугільний розріз ф. П-443 

Звенигородський комбінат хлібопродуктів 

ф. П-2326 

Звенигородський міжколгоспний санаторій 

"Радон" ф. П-5749 

Звенигородський районний виконком  

ф. П-430 

Звенигородський райвідділ внутрішніх 

справ ф. П-435 

Звенигородський райвідділ культури  

ф. П-4070 

Звенигородський райком КПУ ф. ПП-63, 

354, 432, 604, 1239, 1243, 1252, 1261, 

1269, 1273 

Звенигородський райком ЛКСМУ ф. П-3285 

Звенигородський сільськогосподарський 

технікум ф. П-422 

Звенигородські пересувні механізовані 

колони №№ 229, 576 ф. ПП-5648, 

5649 

Златопільська районна КК РСІ ф. П-4902 

Златопільський райком КПУ ф. ПП-446, 

453, 457, 461, 465-467, 469, 470, 473, 

4501, 4506, 4508 

Златопільський райком ЛКСМУ ф. ПП-446, 

2503 

Златопільський районний партійний комітет 

ф. П-4902 

Златопільський районний уповноважений 

ДПУ ф. П-446 

Златопільський районний уповноважений 

міліції ф. П-446 

Золотоніська державна племінна станція  

ф. П-5520 

Золотоніська конопле-насіннева станція 

ф. ПП-5412, 5744 

Золотоніська міська рада ф. П-599 

Золотоніська районна міжколгоспна 

будівельна організація ф. П-5348 

Золотоніська районна сільськогосподарська 

інспекція ф. П-617 

Золотоніська районна спілка споживчих 

товариств ф. П-614 

Золотоніська середня школа № 1 ф. П-592 

Золотоніська середня школа № 2 ф. П-5413 

Золотоніська технічна школа ф. П-586 

Золотоніська центральна районна лікарня  

ф. ПП-602, 4797 

Золотоніська швейна фабрика ф. П-507 

Золотоніська школа-інтернат ф. П-5480 

Золотоніське автооб'єднання № 23636  

ф. П-515 

Золотоніське лісозаготівельне господарство    

ф. П-518 

Золотоніське районне об'єднання 

"Сільгосптехніка" ф. П-516 

Золотоніське сільське середнє 

профтехучилище № 10 ф. П-587 

Золотоніське спеціальне відділення 

"Сільгоспхімія" ф. П-5802 

Золотоніське управління сільського 

господарства ф. П-5582 

Золотоніський винний завод ф. П-5799 

Золотоніський завод будматеріалів  

ф. П-5796 

Золотоніський завод залізобетонних  

виробів ф. П-5795 

Золотоніський завод металовиробів  

ф. П-5794 

Золотоніський завод парфумерних виробів 

та ефірних олій ф. П-502 

Золотоніський комбінат хлібопродуктів 

ф.П-501 

Золотоніський коноплезавод ф. П-5800 

Золотоніський консервний завод ф. П-5682 

Золотоніський лікеро-горілчаний завод  

ф. П-5793 

Золотоніський маслозавод ф. П-5798 

Золотоніський промислово-виробничий       

комітет ЛКСМУ ф. П-5609 

Золотоніський промислово-виробничий 

партійний комітет ф. П-5611 

Золотоніський птахівничий комбінат  

ф. П-5797 

Золотоніський пункт "Заготзерно" ф. П-605 

Золотоніський районний виконком ф. П-603 

Золотоніський райвідділ внутрішніх справ 
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ф. П-610 

Золотоніський районний вузол зв’язку  

ф. П-607 

Золотоніський районний комітет ДТСААФ 

ф. П-5669 

Золотоніський райком КПУ ф. ПП-92, 95, 

107, 111, 119, 127, 129, 131, 496, 499, 

502, 507, 519, 520, 522, 523, 534-538, 

544, 550, 557, 560, 562-564, 566-568, 

587, 592, 599, 602, 605-607, 614 

Золотоніський райком ЛКСМУ ф. П-2744 

Золотоніський ремонтно-механічний завод 

ф. П-499 

Золотоніський сільськогосподарський 

технікум ф. П-5028 

 

 

Іваньківський спиртовий комбінат  

ф. П-1078 

Іваньківський цукровий комбінат ф. П-1079 

Ірдинське торфопідприємство ф. П-1579 

Іркліївське відділення "Сільгосптехніка"  

ф. П-625 

Іркліївське профтехучилище № 19  

ф. П-5670 

Іркліївський комбікормовий завод  

ф. П-5761 

Іркліївський коноплезавод ф. П-624 

Іркліївський маслосирзавод ф. П-623 

Іркліївський райком КПУ ф. ПП-622, 624, 

626, 630, 636-641, 650, 654, 656, 661-

664 

Іркліївський райком ЛКСМУ ф. П-2822 

 

 

Кам'янська міська рада ф. П-729 

Кам'янська районна міжколгоспна 

будівельна організація ф. П-5293 

Кам'янська районна спілка споживчих 

товариств ф.П-748 

Кам'янська середня школа № 1 ф. П-4750 

Кам'янська центральна районна лікарня  

ф. П-740 

Кам'янське виробниче об'єднання 

"Сільгоспхімія" ф. П-5833 

Кам'янське виробниче управління 

сільського господарства ф. П-5672  

Кам'янське районне відділення 

"Сільгосптехніка"ф. П-690 

Кам'янський машинобудівний завод  

ф. П-686 

Кам'янський райком КПУ ф. ПП-683, 684, 

703, 715-717,744, 748 

Кам'янський райком ЛКСМУ ф. П-3759 

Кам'янський спиртовий завод ф. П-685 

Кам'янський цукровий комбінат ф. П-684 

Канівська виробничо-комплектуюча база  

ф. П-5852 

Канівська ГЕС ф. П-5717 

Канівська районна лікарня ф. П-811 

Канівська районна міжколгоспна 

будівельна організація ф. П-5359 

Канівська середня школа ім. Т.Г. Шевченка 

ф. П-803 

Канівська школа-інтернат ф. П-5576 

Канівське автопідприємство ф.П-5094 

Канівське будівельне управління 

"Дніпробуд" ф. ПП-5641, 5710 

Канівське виробниче обєднання 

"Сільгоспхімія" ф. Р-5832 

Канівське культурно-освітнє училище  

ф. П-5097 

Канівське лісозаготівельне господарство  

ф. П-761 

Канівське районне об'єднання 

"Сільгосптехніка" ф. П-757 

Канівське районне управління сільського 

господарства ф. П-821 

Канівський електромеханічний завод 

"Магніт" ф. ПП-5678, 5725 

Канівський краєзнавчий музей ф. П-753 

Канівський міський виконком ф. П-807 

Канівський міський комітет ЛКСМУ  

ф. П-3835 

Канівський районний виконком ф. П-812 

Канівський райвідділ внутрішніх справ  

ф. П-816 

Канівський районний (міський) комітет 

КПУ ф. ПП-110, 112, 118, 130, 753, 

754, 757, 758, 761-781, 783-796, 799, 

800, 803, 807,  811-813, 816, 821, 2448, 

4786, 5094, 5095, 5097, 5359 

Канівський рибколгосп ф. П-4786 

Катеринопільська районна лікарня ф. П-857 

Катеринопільська районна міжколгоспна 

будівельна організація ф. П-5312 

Катеринопільська середня школа ф. П-856 

Катеринопільське виробниче об'єднання 

"Сільгоспхімія" ф. П-5843 

Катеринопільське виробниче управління 

сільського господарства ф. П-2263 

Катеринопільське районне об'єднання 

"Сільгосптехніка" ф. П-832 

Катеринопільський дослідний ремонтно- 



1046 

 

технічний завод ф. П-830 

Катеринопільський районний виконком  

ф. П-858 

Катеринопільський райком КПУ ф. ПП-825, 

828, 830, 834-853, 855-859, 1200, 

1209-1212, 1216, 1217, 1219, 1223, 

1224, 2257-2259, 2263, 2325, 2326 

Катеринопільський райком ЛКСМУ  

ф. П-2844 

Комісії у справах колишніх партизан ВВв 

1941-1945 рр. ф. П-5720 

Комітети незаможних селян ф. П-446 

Комітет партконтролю при ЦК КПРС  

ф. ПП-164, 229, 354, 496, 683, 753, 

956, 1077, 1235, 1319, 1379, 1458, 

1498, 1577, 1672, 1825, 1951 

Комітет партконтролю при ЦК КПУ  

ф. П-1498 

Кононівська ремонтно-технічна станція  

ф. П-1893 

Кооперативні підприємства Вільшанського 

району ф. П-1235 

Корсунь-Шевченківська ГЕС ф. П-2339 

Корсунь-Шевченківська пересувна 

механізована колона ф. П-5578 

Корсунь-Шевченківська районна лікарня  

ф. П-939 

Корсунь-Шевченківська районна 

міжколгоспна будівельна організація 

ф. П-5146 

Корсунь-Шевченківська районна рада  

ф. П-942 

Корсунь-Шевченківська районна спілка 

споживчих товариств ф. П-950 

Корсунь-Шевченківська середня школа № 1 

ф. П-936 

Корсунь-Шевченківська швейна фабрика  

ф. П-873 

Корсунь-Шевченківська школа-інтернат  

ф. П-5655 

Корсунь-Шевченківське пасажирське 

автопідприємство № 23122 ф. П-881 

Корсунь-Шевченківське педагогічне 

училище ф. ПП-931, 5726 

Корсунь-Шевченківське районне відділення 

"Сільгосптехніка" ф. П-882 

Корсунь-Шевченківське районне 

управління сільського господарства 

ф. П-5577 

Корсунь-Шевченківське сільське 

профтехучилище № 3 ф. П-932 

Корсунь-Шевченківський механічний завод 

ф. П-865 

Корсунь-Шевченківський районний 

виконком ф. П-945 

Корсунь-Шевченківський райвідділ 

культури ф. П-947 

Корсунь-Шевченківський райком КПУ ф. 

ПП-864-868, 873, 879, 882, 884, 886-

890, 894-896, 898-901, 903, 904, 906-

910, 912-916, 918-920, 922, 924-927, 

929, 931-933, 936, 939, 942, 945-947, 

950, 2339, 2341-2345, 2347-2360, 2362, 

2363 

Корсунь-Шевченківський райком ЛКСМУ 

ф. П-2895 

Корсунь-Шевченківський ремонтно-

механічний завод ф. П-884 

Корсунь-Шевченківський станкобудівний 

завод ім. Б. Хмельницького ф. П-868 

Косарський спиртовий завод ф. П-687 

Кузьмино-Гребельська машинно-тракторна 

станція ф. П-960 

 

 

Ладижинський райком КПУ ф. ПП-956, 

957, 960-982, 2281-2285, 2288-2300, 

2302 

Ладижинський райком ЛКСМУ ф. П-2913 

Лебединський насінневий завод ф. П-1827 

Лисянська районна лікарня ф. П-1065 

Лисянська районна міжколгоспна 

будівельна організація ф. П-5309 

Лисянська середня школа ф. П-1040 

Лисянське автопідприємство № 23040  

ф. П-995 

Лисянське будівельно-монтажне управління 

№ 5 ф. П-5755 

Лисянське районне відділення 

"Сільгосптехніка" ф. П-997 

Лисянське районне управління сільського 

господарства ф. П-5650 

Лисянське училище  механізації сільського 

господарства ф. П-5623 

Лисянський районний виконком ф. П-1067 

Лисянський райком КПУ ф. ПП-51, 52, 992-

998, 1000-1004, 1007-1009, 1011, 

1013-1016, 1020-1029, 1031, 1035-

1040, 1065, 1067, 1068 

Лисянський райком ЛКСМУ ф. П-2918 

 

 

Майданецький цукровий завод ф. П-1382 

Маньківська районна лікарня ф. П-1120 
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Маньківська районна міжколгоспна 

будівельна організація ф. П-5306 

Маньківська середня школа ф. П-1118 

Маньківське районне виробниче об'єднання 

"Сільгоспхімія" ф. П-5838 

Маньківське районне об'єднання 

"Сільгосптехніка" ф. П-5305 

Маньківське районне управління сільського 

господарства ф. П-5651 

Маньківський районний виконком  

ф. П-1122 

Маньківський райком КПУ ф. ПП-45, 49, 

53, 55, 65-69, 74, 1077-1080, 1085-

1115, 1118, 1120, 1122, 1123, 2420-

2426, 4931, 5116 

Маньківський райком ЛКСМУ ф. П-3884 

Мартинівський цукровий комбінат ф. П-754 

Матусівський цукровий комбінат  

ф. ПП-1828, 4072, 4700 

Медведівська лукомеліоративна станція  

ф. П-5458 

Медведівська машинно-тракторна станція 

ф. П-1728 

Медведівське районне відділення РСІ  

ф. П-4519 

Медведівський районний виконком  

ф. П-4525 

Медведівський райком КП(б)У ф. П-4519 

Медведівський райком ЛКСМУ ф. П-4519 

Медведівський районний партійний комітет 

ф. ПП-4521-4525, 4532-4534 

Міністерство охорони здоров'я України  

ф. П-753 

Міністерство шляхів сполучення СРСР  

ф. П-1965 

Міські відділення міліції ф. П-4149 

Міські комітети партії ф. ПП-1951, 4619, 

5644 

Міські комітети ЛКСМУ ф. ПП-5219, 5617, 

5733 

Міські контрольні комісії КП(б)У-РСІ  

ф. П-4902 

Мліївська науково-дослідна станція 

садівництва ім. Л.П. Симиренка  

ф. П-177 

Мліївський завод технологічного 

оснащення ф. П-5803 

Мокрокалигірське відділення 

"Сільгосптехніка" ф. П-1210 

Мокрокалигірський райком КПУ  

ф. ПП-1208-1217, 1219-1224 

Мокрокалигірський райком ЛКСМУ 

ф. П-2942 

Монастирищенська районна лікарня  

ф. П-1196 

Монастирищенська районна міжколгоспна 

будівельна організація ф. П-5313 

Монастирищенська районна спілка 

споживчих товариств ф. П-5861 

Монастирищенська середня школа  

ф. П-1193 

Монастирищенська школа-інтернат  

ф. П-5624 

Монастирищенське будівельно-монтажне 

управління № 4 ф. П-5758 

Монастирищенське районне виробниче 

об'єднання "Сільгоспхімія" ф. П-5860 

Монастирищенське районне відділення 

"Сільгосптехніка" ф. П-1141 

Монастирищенське районне управління 

сільського господарства ф. П-1204 

Монастирищенський машинобудівний 

завод ф. ПП-1179, 5792 

Монастирищенський районний виконком  

ф. П-1197 

Монастирищенський райком КПУ ф. ПП-

1132, 1134, 1136, 1141, 1143-1145, 

1147-1149, 1151-1159, 1163-1165, 

1167-1179, 1182, 1185-1188, 1192, 

1193, 1196-1198, 1200, 1204, 2432, 

2452, 2453 

Монастирищенський райком ЛКСМУ  

ф. П-2991 

Монастирищенський спиртовий завод  

ф. П-1134 

Монастирищенський цукровий комбінат  

ф. П-1135 

Мошенська міжколгоспна будівельна 

організація ф. П-83 

Мошенське відділення "Сільгосптехніка"  

ф. П-1585 

 

 

Набутівський цукровий завод ф. П-866 

Надзвичайна комісія з ліквідації наслідків 

стихійного лиха ф. П-2048 

Новоселицький завод вогнетривких 

матеріалів ф. П-5621 

 

 

Пальмирське відділення "Сільгосптехніка" 

ф. П-517 

Пальмирський хлібоприймальний пункт  

ф. П-606 
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Пальмирський цукровий завод ф. П-5683 

Партійний архів Черкаського обкому КПУ 

ф. ПП-4677, 5644 

Партійні комітети ф. ПП-1, 496, 1511, 5689, 

5692, 5693, 5694, 5696 

Первинні комсомольські організації  

ф. ПП-2503, 2562, 2579, 2580, 2650, 

2666, 2727, 2744, 2822, 2844, 2895, 

2913, 2918, 2942, 2991, 3060, 3093, 

3146, 3147, 3175, 3257, 3285, 3344, 

3383, 3429, 3579, 3639, 3640, 3759, 

3835, 3884, 4149, 4187, 4305, 4677, 

5219, 5609, 5613, 5614, 5705, 5706, 

5708, 5733, 5734, 5792 

Первинні партійні організації ф. ПП-44, 

164, 229, 291, 298, 354, 446, 496, 683, 

753, 825, 864, 992, 1077, 1132, 1284, 

1319, 1379, 1458, 1498, 1577, 1672, 

1721, 1825, 1891, 1951, 2048, 2134, 

4032, 4149, 4619, 5611, 5689-5695, 

5697, 5740, 5741 

Підставківська пересувна механізована 

колона № 216 ф. П-95 

Піонерські дружини ф. П-3060 

Племінний завод "Старий Коврай" 

Чорнобаївського р-ну ф. П-626 

Політичний відділ Шевченківського 

відділення Одесько-Кишинівської 

залізниці ф. П-4032 

Політичні відділи військових частин  

ф. ПП-1, 44, 164, 229, 291, 446, 496, 

622, 683, 753, 825, 864, 956, 992, 

1077, 1132, 1208, 1235, 1284, 1319, 

1379, 1458, 1498, 1577, 1672, 1721, 

1825, 1891, 2048, 2134, 5612, 5693 

Почапинський цукровий завод ф. П-994 

Придніпровський районний виконком міста 

Черкаси ф. П-5732 

Придніпровський райком КПУ ф. ПП-5735, 

5741 

Придніпровський райком ЛКСМУ  

ф. П-5734 

Прокуратура міста Черкаси ф. ПП-2247, 

4975 

Прокуратура Черкаського р-ну ф. П-1669 

Прокурор Золотоніського р-ну ф. П-496 

Прокурор Канівського р-ну ф. П-753 

Промислові підприємства ф. ПП-291,  

354, 496, 1577, 1721, 1825, 1951, 

2134, 5609 

Промислово-виробничі комітети ЛКСМУ  

ф. П-5617 

Птахофабрика ф. ПП-336, 5870, 5873 

 

 

Рада оборони Канівського повіту ф. П-753 

Радгосп "Пугачівка" Жашківського р-ну  

ф. П-299 

Радгосп "Жовтень" м. Кам'янка ф. П-5814 

Радгосп "Маньківський" Маньківського  

р-ну ф. П-5820 

Радгоспи Драбівського р-ну ф. ПП-94, 237, 

5671, 5807 

Радгоспи Звенигородського р-ну  

ф. ПП-5751, 5808 

Радгоспи Златопільського р-ну ф. П-4902 

Радгоспи Золотоніського р-ну ф.ПП-539, 

5581, 5809-5813, 5867, 5868 

Радгоспи Канівського р-ну ф. ПП-5815-

5818, 5850 

Радгоспи Лисянського р-ну ф. ПП-51, 5819 

Радгоспи Монастирищенського р-ну  

ф. ПП-1136, 5821 

Радгоспи Тальнівського р-ну ф. ПП-1390, 

5822 

Радгоспи Уманського р-ну ф. ПП-2064, 

5823-5826 

Радгоспи Христинівського р-ну ф. ПП-1521, 

1523 

Радгоспи Черкаського р-ну ф. ПП-1595, 

1596, 5684, 5827, 5869, 5871, 5872 

Радгоспи Чорнобаївського р-ну ф. ПП-1676-

1679, 5828, 5829 

Районні відділення міліції ф. П-4149 

Районні комітети партії ф. ПП-1951, 4619, 

5644 

Районні комітети ЛКСМУ ф. П-5219 

Районні контрольні комісії КП(б)У-РСІ 

ф.П-4902 

Редакція газети "Молодь Черкащини"  

ф. П-5723 

Редакція газети "Черкаська правда"  

ф. П-4881 

Рибколгосп "Червоний Жовтень" 

Черкаського р-ну ф. П-5675 

Рибколгосп ім. 17-го партз'їзду 

Чигиринського р-ну ф. П-5640 

Рижавський цукровий завод ф. П-957 

Рижавський цукровий комбінат ф. П-961 

Ротмистрівський райком КПУ ф. ПП-1284, 

1288-1292, 1294, 1295, 1297, 1299, 

1302, 1303 

Ротмистрівський райком ЛКСМУ ф. П-3093 
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Сахнівська середня школа ф. П-5859 

Секретаріат ЦК КПУ ф. ПП-164, 354, 496, 

683, 753, 864, 1077, 1132, 1208, 1319, 

1458, 1498, 1577, 1672, 1721, 1825, 

1951, 2048 

Селищанський цукровий завод ф. П-867 

Сигнаївська машинно-тракторна станція  

ф. П-1839 

Сичівська машинно-тракторна станція  

ф. П-1519 

Сільські виробничі комітети ЛКСМУ  

ф. ПП-5699-5709 

Сільські виробничі партійні комітети  

ф. ПП-5689-5698 

Сільські комуністичні осередки  

ф. ПП-4506-4508, 4518, 4520-4524, 

4527-4533, 4678 

Сільськогосподарські артілі (колгоспи) 

Гельмязівського р-ну ф. ПП-87, 100, 

101, 113 

Сільськогосподарські артілі (колгоспи) 

Городищенського р-ну ф. ПП-180-

206, 1238, 1241, 1242, 1244-1246, 

1250, 1251, 1254, 1255, 1257, 1258, 

1260, 1263-1265, 1267, 1268, 1270, 

4589-4594, 4620 

Сільськогосподарські артілі (колгоспи) 

Драбівського р-ну ф. ПП-103-106, 

108, 117, 122, 123, 238-261, 263, 264, 

528, 530, 545, 1895, 1899-1911, 1913-

1919, 1921, 1923-1925, 1930, 2405, 

2435, 4674-4676, 4732, 4733 

Сільськогосподарські артілі (колгоспи) 

Жашківського р-ну ф. ПП-64, 75, 

300-320, 322-335, 1093, 1094, 1098, 

1099, 1102-1104, 1107, 1143, 2336, 

2337, 2420, 2426, 5496, 5569 

Сільськогосподарські артілі (колгоспи) 

Звенигородського р-ну ф. ПП-59, 63, 

354, 371-379, 381-414, 1239, 1240, 

1243, 1252, 1253, 1256, 1259, 1261, 

1262, 1266, 1269, 1271, 2380-2383, 

4666, 4667, 5615, 5721 

Сільськогосподарські артілі (колгоспи) 

Златопільського р-ну ф. П-4902 

Сільськогосподарські артілі (колгоспи) 

Золотоніського р-ну ф. ПП-98, 99, 

102, 107, 109, 111, 114-116, 119, 124, 

126-129, 131, 134, 136, 262, 519-527, 

529, 531-538, 541-544, 546-568, 2407, 

2408, 2434, 5213, 5411 

Сільськогосподарські артілі (колгоспи) 

Кам'янського р-ну ф. ПП-693-701, 

703-724 

Сільськогосподарські артілі (колгоспи) 

Канівського р-ну ф. ПП-110, 112, 118, 

120, 121, 130, 133, 135, 762-796, 799, 

2448, 5095, 5468, 5851 

Сільськогосподарські артілі (колгоспи) 

Катеринопільського р-ну ф. ПП-834, 

836, 837, 839-843, 845-853, 1200, 1212, 

1216-1219, 1223, 1224, 2257-2259, 

2325 

Сільськогосподарські артілі (колгоспи) 

Ладижинського р-ну ф. П-956 

Сільськогосподарські артілі (колгоспи) 

Лисянського р-ну ф. ПП-52, 73, 453, 

998-1032, 1034-1039, 4756 

Сільськогосподарські артілі (колгоспи) 

Маньківського р-ну ф. ПП-53-55, 57, 

58, 60, 65-68, 70, 71, 74, 321, 1080, 

1085-1092, 1095-1097, 1100, 1101, 

1105, 1106, 1108-1115, 2421-2425, 

3884, 4931 

Сільськогосподарські артілі (колгоспи) 

Монастирищенського р-ну ф. ПП-

1144-1149, 1151-1165, 1167-1178, 

1180, 1182-1188, 1190-1192, 2432, 

2452, 2453, 5849 

Сільськогосподарські артілі (колгоспи) 

Смілянського р-ну ф. ПП-467, 923, 

1286-1303, 1319, 1327, 1332, 1334-

1339, 1341, 1343, 1344, 1348, 1350-

1352, 1354, 1355, 1357, 1951, 2314, 

5571 

Сільськогосподарські артілі (колгоспи) 

Тальнівського р-ну ф. ПП-15, 17, 21, 

61, 69, 835, 838, 844, 1391-1429 

Сільськогосподарські артілі (колгоспи) 

Уманського р-ну ф. ПП-6-14, 16, 18-

20, 22-25, 962-970, 972-974, 976, 977, 

979-982, 1468-1482, 1484, 1490, 2281-

2285, 2288-2290, 2292-2299, 2302 

Сільськогосподарські артілі (колгоспи) 

Христинівського р-ну ф. ПП-971, 975, 

978, 1181, 1525-1543, 1545-1556, 1558, 

1559, 2291, 2300, 4897 

Сільськогосподарські артілі (колгоспи) 

Черкаського р-ну ф. ПП-1333, 1340, 

1342, 1346, 1347, 1349, 1353, 1356, 

1577, 1597-1629, 1631-1643, 1650, 

1757, 1772, 2165, 2334, 2335, 4865 

Сільськогосподарські артілі (колгоспи) 

Чигиринського р-ну ф. ПП-1733-1739,  
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1741-1746, 1748-1756, 1758-1771, 

1773-1781, 1796 

Сільськогосподарські артілі (колгоспи) 

Чорнобаївського р-ну ф. ПП-627-

664, 1680, 1681, 1683-1704, 2251, 

2417, 4566, 5584, 5585, 5628, 5653 

Сільськогосподарські артілі (колгоспи) 

Шполянського р-ну ф. ПП-457, 461, 

465, 466, 469, 470, 473, 1213-1215, 

1220-1222, 1247-1249, 1825, 1842-

1846, 1848-1864, 4073-4076, 4501, 

4506, 4507, 4696, 4698 

Сільськогосподарські артілі (колгоспи) 

Яготинського р-ну Київської обл.  

ф. ПП-1896-1898, 1912, 1920, 1922 

Смілянська міська лікарня ім. Семашка  

ф. П-2021 

Смілянська психоневрологічна лікарня  

ф. П-2025 

Смілянська районна контора зв'язку  

ф. П-2039 

Смілянська середня школа № 3 ф. П-2010 

Смілянська швейна фабрика ф. П-1958 

Смілянська школа-інтернат № 1 ф. П-5304 

Смілянська школа-інтернат № 2 ф. П-2020 

Смілянське автопідприємство № 23011  

ф. П-5463 

Смілянське автопідприємство № 23061  

ф. П-4739 

Смілянське будівельно-монтажне 

управління ф. П-1996 

Смілянське виробниче об'єднання 

"Сільгоспхімія" ф. П-5839 

Смілянське головне підприємство швейного 

об'єднання "Придніпрянка"  

ф. П-5853 

Смілянське лісозаготівельне господарство 

ф. П-1331 

Смілянське профтехучилище № 4 ф. П-2005 

Смілянське профтехучилище № 11  

ф. П-2006 

Смілянське профтехучилище № 12  

ф. П-2007 

Смілянське районне об'єднання 

"Сільгосптехніка" ф. П-1329 

Смілянське районне управління сільського 

господарства ф. П-5570 

Смілянське спеціалізоване конструкторське 

бюро ф. П-4738 

Смілянське шляхо-будівельне управління 

№ 13 ф. П-5760 

Смілянський відгодівельний радгосп 

"Смілянський" ф. П-1330 

Смілянський електро-механічний 

ремонтний завод ф. ПП-1955, 5714 

Смілянський змішаний торг ф. П-2042 

Смілянський комбінат громадського 

харчування ф. П-5854 

Смілянський машинобудівний завод  

ф. ПП-1952, 5713 

Смілянський міський виконком ф. П-2029 

Смілянський міський відділ внутрішніх 

справ ф. П-1374 

Смілянський  міський комітет КПУ  

ф. ПП-1951, 1966, 1968, 1987, 1996, 

2002, 2006, 2007, 2010, 2025, 2029, 

2030 

Смілянський міський комітет ЛКСМУ  

ф. П-3639 

Смілянський міськрайонний побутовий 

комбінат ф. П-5488 

Смілянський молочно-консервний завод  

ф. П-1953 

Смілянський радіоприладний завод  

ф. ПП-5737, 5739 

Смілянський районний виконком ф. П-1371 

Смілянський райком КПУ ф.ПП-1288-1292, 

1294, 1295, 1297, 1299, 1302, 1303, 

1319, 1323, 1327, 1329-1335, 1337, 

1338, 1341, 1343-1345, 1349-1357, 

1366, 1371, 1372, 1374, 2039, 2314 

Смілянський райком ЛКСМУ ф. П-3146 

Смілянський технікум харчової 

промисловості ф. ПП-2002, 5831 

Смілянський хлібокомбінат ф. П-1956 

Смілянський цукровий комбінат ф. П-1323 

Смілянський цукровий радгосп ф. П-2313 

Соснівський районний виконком міста 

Черкаси ф. П-5731 

Соснівський райвідділ внутрішніх справ  

ф. П-5862  

Соснівський райком КПУ ф. ПП-5730, 5740 

Соснівський райком ЛКСМУ ф. П-5733 

Стеблівська прядильно-ткацька фабрика  

ф. П-872 

Стеблівське профтехучилище № 9 ф. П-933 

Степанецьке відділення "Сільгосптехніка" 

ф. П-758 

Степанецьке сільське профтехучилище № 5 

ф. П-802 
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Тальнівська міська рада ф. П-1444 

Тальнівська районна лікарня ф. П-1441 

Тальнівська районна міжколгоспна 

будівельна організація ф. П-5418 

Тальнівська середня школа № 1 ф. П-1439 

Тальнівська середня школа № 3 ф. П-4126 

Тальнівське районне об'єднання 

"Сільгосптехніка" ф. П-1388 

Тальнівське районне управління сільського 

господарства ф. П-5652 

Тальнівський будівельний технікум  

ф. П-1438 

Тальнівський комбінат хлібопродуктів  

ф. П-1443 

Тальнівський молочно-консервний 

комбінат ф. П-5625 

Тальнівський районний виконком ф. П-1446 

Тальнівський райком КПУ ф. ПП-15, 17, 21, 

28, 61, 835, 1379, 1381, 1382, 1388, 

1389, 1394, 1397, 1402-1404, 1406, 

1409, 1410, 1412, 1418, 1421-1424, 

1426-1429, 1439, 1443, 1444, 1446, 

1447 

Тальнівський райком ЛКСМУ ф. П-3147 

Тальнівський цукровий комбінат ф. П-1384 

Тальнівський щебіночний завод ф. П-1381 

Тальянківський радгосп-технікум ф. ПП-28, 

5848 

 

 

Уманська автоколона № 2234 ф. П-5338 

Уманська взуттєва фабрика ф. П-2070 

Уманська міжколгоспна будівельна 

організація ф. П-5217 

Уманська міська лікарня ф. П-2105 

Уманська районна лікарня ф. П-5627 

Уманська середня школа № 1 ф. П-2087 

Уманська середня школа № 14 ф. П-4038 

Уманська середня школа-інтернат № 1  

ф. П-5483 

Уманська фабрика художніх виробів ім. 30-

річчя ВЛКСМ ф. П-2075 

Уманська швейна фабрика ф. П-2059 

Уманське автопідприємство № 23012  

ф. П-5626 

Уманське кооперативне профтехучилище  

ф. ПП-2082, 5876 

Уманське лісозаготівельне господарство  

ф. П-1467 

Уманське медичне училище ф. ПП-2084, 

5878 

Уманське музичне училище ф. П-5647 

Уманське педагогічне училище ф. ПП-2080, 

5875 

Уманське районне об'єднання 

"Сільгосптехніка" ф. П-1466 

Уманське районне управління сільського 

господарства ф. П-5573 

Уманське ремонтно-будівельне управління 

ф. П-2129 

Уманське технічне училище № 1 ф. П-5661 

Уманське училище механізації сільського 

господарства № 6 ф. П-4037 

Уманський вітамінний завод ф. П-2049 

Уманський горілчаний завод ф. П-5767 

Уманський дендрологічний заповідник 

"Софіївка" ф. П-5855 

Уманський елеватор хлібопродуктів  

ф. П-1487 

Уманський завод "Будматеріали" ф. П-2056 

Уманський завод "Вега" ф. П-2073 

Уманський завод "Мегомметр" ф. ПП-4982, 

5716 

Уманський завод театрального обладнання 

ф. П-5766 

Уманський завод "Уманьферммаш" ф. ПП-

5679, 5743, 5765 

Уманський змішаний торг ф. П-2104 

Уманський машинобудівний завод ф. П-

2055 

Уманський міський виконавчий комітет ф. 

П-2118 

Уманськаий міський відділ НКДБ ф. П-2048 

Уманський міський комітет партії ф. ПП-

2048, 2049, 2052, 2055-2057, 2061, 

2063, 2066, 2073, 2078, 2081, 2083, 

2105, 2119, 2126, 2129 

Уманський міський комітет ЛКСМУ ф. П-

3579 

Уманський міськрайонний відділ внутріш- 

ніх справ ф. П-2278 

Уманський міськрайонний комбінат ф. П-

2074 

Уманський міський харчовий комбінат ф. 

П-2061 

Уманський оптико-механічний завод ф. П-

5445 

Уманський педагогічний інститут ім. П.Г. 

Тичини ф. ПП-2078, 5727 

Уманський пивзавод ф. П-5768 

Уманський плодоовочевий комбінат ф. П-

1460 

Уманський птахокомбінат ф. П-2063 

Уманський районний виконком ф. П-1488 
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Уманський районний вузол зв’язку ф. П-

2126 

Уманський райком партії ф. ПП-6-8, 10, 11, 

13, 18, 20, 22, 25, 957, 961-963, 965-

969, 972-974, 976, 977, 979-981, 1458, 

1460, 1467, 1468, 1471, 1474, 1476, 

1478, 1480-1484, 1488, 1489 

Уманський райком ЛКСМУ ф. П-3383 

Уманський сільськогосподарський інститут 

ф. ПП-2079, 5729 

Уманський технікум механізації сільського 

господарства ф. П-2081 

Уманський толевий завод ф. П-2057 

Уманський трест їдалень і ресторанів ф. П-

5646 

Уманський трест "Південнозахідбуд" ф. П-

4716 

Уманський трест "Уманьпромжитлобуд" ф. 

П-5674 

Уманський універмаг "Ювілейний" ф. П-

5680 

Уманський філіал Київського дослідного 

заводу "Еталон" ф. П-5769 

Уманський хлібний комбінат ф. П-2058 

Уманський цегельний завод ф. П-2052 

Уманські електричні мережі ф. П-2066 

Учбове господарство "Родниківка" Умансь- 

кого сільгоспінституту ф. П-1483 

 

 

Христинівська міжколгоспна будівельна ор- 

ганізація ф. П-5544 

Христинівська міська рада ф. П-4901 

Христинівська районна лікарня ф. П-5461 

Христинівська райспоживспілка ф. П-1569 

Христинівська середня школа № 1 ф. П-

1517 

Христинівська хлібна база № 86 ф. П-1508 

Христинівське автопідприємство № 23044 

ф. П-5546 

Христинівське виробниче об'єднання агро- 

хімічного обслуговування сільського 

господарства ф. П-5840 

Христинівське районне об'єднання "Сіль- 

госптехніка" ф. П-1520 

Христинівське районне управління сільсь- 

кого господарства ф. П-5630 

Христинівський державний комбікормовий 

завод ф. П-5785 

Христинівський районний виконком ф. П-

1572 

Христинівський райком партії ф. ПП-971,  

975, 978, 1498, 1525, 1528, 1529, 1535, 

1537, 1541, 1543, 1545, 1550, 1552, 

1553, 1569, 4897, 4900 

Христинівський райком ЛКСМУ ф. П-4305 

 

 

Цибулівський цукровий комбінат ф. П-1136 

ЦК ВЛКСМ ф. ПП-5219, 5617, 5662, 5681, 

5687 

ЦК КП(б)У ф. ПП-622, 4519, 4528 

ЦК КПРС ф. ПП-164, 2134 

ЦК КПУ ф. ПП-164, 229, 683, 753, 956, 

1319, 1458, 1498, 1577, 1672, 1951, 

2134, 5611, 5695 

ЦК ЛКСМУ ф. ПП-2913, 2991, 3093, 3146, 

3175, 3285, 3344, 3429, 3759, 4187, 

5219, 5609, 5614, 5617, 5658, 5659, 

5662, 5681, 5687, 5699, 5704, 5708 

 

 

Червонослобідська районна лікарня ф. П-

5328 

Черкаська автобаза (головна) комбінату 

"Черкасипромбуд" ф. П-5830 

Черкаська державна сільськогосподарська 

дослідна станція ф. П-1345 

Черкаська житлово-експлуатаційна контора 

№ 2 ф. П-4977 

Черкаська міська лікарня № 1 ф. П-2214 

Черкаська міська лікарня № 3 ф. П-5784 

Черкаська міська промислово-торгова орга- 

нізація ф. П-5369 

Черкаська обласна бібліотека ім. Маяковсь- 

кого ф. П-2372 

Черкаська обласна друкарня ф. П-2157 

Черкаська обласна контора Держбанку ф. 

П-2229 

Черкаська обласна лікарня ф. П-4885 

Черкаська обласна міжколгоспна будівель- 

на організація ф. П-5580 

Черкаська обласна планова комісія ф. П-

4544 

Черкаська облрада профспілок ф. П-5179 

Черкаська обласна санітарно-епідеміологіч- 

на станція ф. П-5770 

Черкаська облспоживспілка ф. П-5175 

Черкаська обласна Спілка художників ф. П-

4565 

Черкаська обласна філармонія ф. П-5642 

Черкаська районна міжколгоспна будівель- 

на організація ф. П-72 

Черкаська районна сільгоспінспекція ф. П- 
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1667 

Черкаська середня школа № 1 ф. П-2192 

Черкаська середня школа № 4 ф. П-2196 

Черкаська середня школа № 11 ф. П-2201 

Черкаська середня школа № 17 ф. П-5181 

Черкаська середня школа № 20 ф. П-5367 

Черкаська середня школа № 21 ф. П-5637 

Черкаська служба експлуатації захисних 

споруд на Кременчуцькому водосхо- 

вищі ф. П-5442 

Черкаська ТЕЦ ф. П-5537 

Черкаська транспортно-експедиційна кон- 

тора облспоживспілки ф. П-5173 

Черкаська трикотажна фабрика ф. П-2146 

Черкаська тютюнова фабрика ф. П-2145 

Черкаська фабрика гігроскопічної вати ф. 

П-5636 

Черкаська фабрика індпошиву та ремонту 

одягу ф. П-5773 

Черкаська фабрика художніх виробів ім. 

Лесі Українки ф. П-5781 

Черкаська школа-інтернат № 16 ф. П-5182 

Черкаське автопідприємство № 23101 ф. П-

5634 

Черкаське автопідприємство № 23121 ф. П-

4873 

Черкаське автопідприємство № 23662 ф. П-

5780 

Черкаське будівельне управління № 3 ф. П-

5168 

Черкаське виробниче меблеве об'єднання ф. 

П-2158 

Черкаське виробничо-аграрне об'єднання 

цукрової промисловості ф. П-4768 

Черкаське виробниче об'єднання "Азот" ф. 

П-5633 

Черкаське виробниче об'єднання будматері- 

алів ф. П-5776 

Черкаське виробниче об'єднання по вироб- 

ничо-технічному забезпеченню сіль- 

ського господарства ф. ПП-5516, 

5841 

Черкаське виробниче об'єднання "Темп" ф. 

ПП-2135, 5736 

Черкаське виробниче об'єднання хлібопе- 

карної промисловості ф. П-5774 

Черкаське виробниче об'єднання "Черкаси- 

залізобетон" ф. П-5788 

Черкаське виробничо-технічне управління 

зв’язку ф. П-5186 

Черкаське відділення науково-дослідного 

інституту техніко-економічних дос- 

ліджень ф. П-5724 

Черкаське заводоуправління цегельних за- 

водів ф. П-2137 

Черкаське лісозаготівельне господарство ф. 

П-5805 

Черкаське медичне училище ф. ПП-2191, 

5715 

Черкаське міжобласне спеціалізоване упра- 

вління № 13 ф. П-4872 

Черкаське міське об'єднання "Продтовари" 

ф. П-5865 

Черкаське музичне училище ф. П-5643 

Черкаське науково-виробниче об'єднання 

"Ротор" ф. П-5866 

Черкаське об'єднання "Облагробуд" ф. П-

5877 

Черкаське обласне аптечне управління ф. П-

2215 

Черкаське обласне виробниче управління 

автомобільного транспорту ф. П-5638 

Черкаське обласне відділення Фонду миру 

ф. П-4619 

Черкаське обласне товариство борців анти- 

фашистського опору ф. П-4619 

Черкаське облуправління виробництва і за- 

готівель сільськогосподарських продуктів 

ф. П-4558 

Черкаське облуправління зв’язку ф. П-5005 

Черкаське облуправління Комітету держ- 

безпеки при РМ УРСР ф. П-4679 

Черкаське облуправління культури ф. П-

4970 

Черкаське облуправління лісового господар 

ства та лісозаготівель ф. П-5466 

Черкаське облуправління міліції ф. ПП-

4149, 4766, 4767 

Черкаське облуправління промислових та 

продуктових товарів ф. П-5176 

Черкаське облуправління сільського госпо- 

дарства ф. П-4545 

Черкаське облуправління торгівлі ф. П-4773 

Черкаське облуправління юстиції ф. П-4564 

Черкаське пожежно-технічне училище ф. П-

5783 

Черкаське районне об'єднання "Сільгосп- 

техніка" ф. П-1586 

Черкаське районне управління сільського 

господарства ф. П-5657 

Черкаське спеціалізоване управління меха- 

нізації ф. П-5787 

Черкаське спеціальне управління механіза- 

ції тресту "Київекскавація" ф. П-5668 
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Черкаське технічне училище ф. П-5335 

Черкаське тролейбусне управління ф. П-

5639 

Черкаське управління меліоративних 

систем ф. П-5801 

Черкаське швейне об'єднання ф. П-2144 

Черкаський авторемонтний завод ф. П-5665 

Черкаський аеропорт ф. П-4764 

Черкаський Будинок торгівлі ф. П-5775 

Черкаський вантажний автопарк ф. П-4874 

Черкаський вантажний парк № 2233 ф. П-

5174 

Черкаський військовий завод № 182 ф. П-

2141 

Черкаський Головм'ясорибторг ф. П-5178 

Черкаський державний проектний інститут 

№ 13 ф. П-5779 

Черкаський домобудівельний комбінат ф. 

П-5789 

Черкаський завод "Аврора" ф. П-5777 

Черкаський завод "Буддеталь" ф. П-4760 

Черкаський завод "Імпульс" ф. ПП-5845, 

5847 

Черкаський завод спеціального технологіч- 

ного обладнання ф. П-5742 

Черкаський завод стінових матеріалів ф. П-

5874 

Черкаський завод "Строммашина" ф. П-

5738 

Черкаський завод телеграфної апаратури ф. 

ПП-5667, 5711 

Черкаський завод "Фотоприлад" ф. ПП-

2172, 5728 

Черкаський завод хімічного волокна ф. ПП-

5333, 5658 

Черкаський завод "Хімреактив" ф. П-2140 

Черкаський загально технічний факультет  

Київського інженерно-будівельного 

інституту ф. П-5539 

Черкаський комбінат громадського харчу- 

вання ф. ПП-5772, 5863 

Черкаський комбінат "Черкасипромбуд" ф. 

ПП-5786, 5837 

Черкаський консервний комбінат ф. П-2136 

Черкаський консультативний пункт ЗВПШ 

при ЦК КПУ ф. П-4619 

Черкаський кооперативний технікум ф. П-

2083 

Черкаський маслозавод ф. П-1578 

Черкаський міський виконком ф. П-2232 

Черкаський міський відділ МВС ф. П-1664 

Черкаський міський комбінат побутового 

обслуговування ф. П-2171 

Черкаський міський комітет партії ф. ПП-

2083, 2134, 2233, 4619, 5644 

Черкаський міський комітет ЛКСМУ ф. 

ПП-3640, 5733, 5734 

Черкаський міський фінансовий відділ ф. П-

2249 

Черкаський міський харчовий комбінат № 2 

ф. П-5771 

Черкаський міський харчовий комбінат № 1 

ф. П-2246 

Черкаський музично-драматичний театр ф. 

П-2230 

Черкаський м'ясний комбінат ф. П-2159 

Черкаський народний суд ф. П-2247 

Черкаський обком ЛКСМУ ф. ПП-2503, 

2562, 2579, 2580, 2744, 2822, 2844, 

2895, 2913, 2918, 2942, 2991, 3060, 

3093, 3146, 3175, 3285, 3344, 3383, 

3429, 3759, 3835, 4187, 4878, 5219, 

5609, 5613, 5614, 5617, 5658, 5659, 

5662, 5681, 5687, 5699, 5704, 5708, 

5709, 5716, 5733, 5734 

Черкаський обком партії ф. ПП-1, 5, 44, 87, 

169, 214, 229, 291, 354, 446, 496, 622, 

683, 753, 825, 864, 956, 992, 1077, 

1132, 1208, 1235, 1284, 1319, 1379, 

1388, 1458, 1498, 1577, 1672, 1721, 

1825, 1951, 2134, 4619, 5420, 5610-

5612, 5688, 5691, 5695-5697 

Черкаський обласний виконком ф. ПП-753, 

4542 

Черкаський облвідділ комунального госпо- 

дарства ф. П-4552 

Черкаський облвідділ народної освіти ф. П-

4774 

Черкаський облвідділ охорони здоров'я ф. 

П-4551 

Черкаський облвідділ соціального забезпе- 

чення ф. П-5008 

Черкаський облвідділ у справах архітектури 

і будівництва ф. П-5006 

Черкаський обласний суд ф. П-5007 

Черкаський облпроект ф. П-5538 

Черкаський обласний трест "Черкасирем- 

буд" ф. П-5686 

Черкаський обласний фінансовий відділ ф. 

П-4547 

Черкаський педагогічний інститут ф. ПП-

2187, 5659 

Черкаський пивзавод ф. П-5778 

Черкаський проектно-конструкторський 
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технологічний інститут ф. П-5666 

Черкаський промислово-виробничий комі- 

тет КПУ ф. П-5612 

Черкаський промислово-виробничий комі- 

тет ЛКСМУ ф. П-5613 

Черкаський Раднаргосп ф. П-5440 

Черкаський районний виконком ф. П-1660 

Черкаський райвідділ внутрішніх справ ф. 

ПП-1577, 2451 

Черкаський райвідділ статистики ф. П-1577 

Черкаський райком партії ф. ПП-1333, 1349, 

1353, 1356, 1577-1579, 1585, 1595-

1598, 1601-1603, 1605, 1607, 1609, 

1612-1615, 1617-1629, 1631-1635, 

1637-1639, 1641, 1642, 1650, 1660, 

1661, 1664, 1667, 1669, 2136, 2334, 

2335, 4870 

Черкаський райком ЛКСМУ ф. П-3257 

Черкаський районний суд ф. ПП-1577, 1669 

Черкаський районний фінансовий відділ ф. 

П-1577 

Черкаський рафінадний завод ф. П-2138 

Черкаський рибколгосп ім. Шевченка ф. П-

1644 

Черкаський річковий порт ф. П-2152 

Черкаський судоремонтний завод ф. П-2139 

Черкаський трест їдалень ф. П-4979 

Черкаський трест "Сільбуд" ф. П-5664 

Черкаський трест "Черкасижитлобуд" ф. 

ПП-4870, 5712 

Черкаський трест "Черкасихімбуд" ф. ПП-

5167, 5662 

Черкаський технікум електрифікації і сіль- 

ськогосподарського будівництва ф. 

П-2190 

Черкаський технікум радянської торгівлі ф. 

ПП-4976, 5719 

Черкаський філіал інституту "Гіпроцивіль- 

промбуд" ф. П-5782 

Черкаський хімічний комбінат ф. П-5687 

Черкаський хлібний комбінат ф. П-2163 

Черкаський шовковий комбінат ф. ПП-5663, 

5681 

Черкаські електричні мережі ф. П-2156 

Черкаські комунальні підприємства ф. П-

5685 

Черкаські середні школи №№ 8 і 10 ф. П-

2199 

Чигиринська АЕС ф. П-5635 

Чигиринська заготівельна контора ф. П-

5465 

Чигиринська міська рада ф. П-1800 

Чигиринська районна контора зв'язку ф. П-

1813 

Чигиринська районна лікарня ф. П-1808 

Чигиринська районна міжколгоспна буді- 

вельна організація ф. П-4905 

Чигиринська районна спілка споживчих 

товариств ф. П-1819 

Чигиринська середня школа № 1 ф. П-4034 

Чигиринська шкіргалантерейна фабрика ф. 

П-5764 

Чигиринська школа-інтернат ф. П-5464 

Чигиринське лісозаготівельне господарство 

ф. П-5325 

Чигиринське районне виробниче об'єднання 

"Сільгоспхімія" ф. П-5842 

Чигиринське районне об'єднання "Сільгосп- 

техніка" ф. П-1729 

Чигиринське районне управління сільського 

господарства ф. П-5586 

Чигиринський районний виконком ф. ПП-

1811, 4534 

Чигиринський районний відділ культури ф. 

П-1814 

Чигиринський райком ЛКСМУ ф. П-3344 

Чигиринський райком партії ф. ПП-1721, 

1812, 4518, 4531 

Чигиринський районний побутовий комбі- 

нат ф. П-5541 

Чигиринський сільськогосподарський тех- 

нікум бухгалтерського обліку ф. П-

1801 

Чорнобаївська районна лікарня ф. П-1711 

Чорнобаївська районна міжколгоспна 

будівельна організація ф. П-5160 

Чорнобаївська середня школа ф. П-1710 

Чорнобаївське районне виробниче об'єд- 

нання "Сільгоспхімія" ф. П-5844 

Чорнобаївське районне виробниче управ- 

ління сільського господарства ф. П-

5654 

Чорнобаївський винний комбінат ф. П-5763 

Чорнобаївський районний виконком ф. П-

1712 

Чорнобаївський райком ЛКСМУ ф. П-3175 

Чорнобаївський райком партії ф. ПП-624, 

626, 630, 636, 639, 650, 654, 656, 661-

664, 1672, 1674-1676, 1678-1681, 

1683-1686, 1688-1692, 1694-1704, 

1710-1713, 2251, 4566 

Чорнобильська АЕС ф. П-4619 
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Шахтоуправління "Ватутінське" ф. П-2379 

Шевченківська окружна контрольна комісія 

ф. П-87 

Шевченківська школа-інтернат ф. П-2329 

Шевченківське відділення Одеської залізни- 

ці ф. ПП-1951, 4032 

Шевченківський гідромеліоративний техні- 

кум сільського господарства ф. П-

1273 

Шевченківський окружний відділ РСІ ф. П-

87 

Шевченківський (Черкаський) окружний 

виконком ф. П-4525 

Шевченківський (Черкаський) окружний 

партійний комітет ф. ПП-4519, 4525, 

4531 

Шполянська кондитерська фабрика ф. П-

5676 

Шполянська меблева фабрика ф. П-1832 

Шполянська міська рада ф. П-1874 

Шполянська районна контора зв’язку ф. П-

1880 

Шполянська районна лікарня ф. П-1873 

Шполянська районна міжколгоспна будіве- 

льна організація ф. П-5322 

Шполянська районна спілка споживчих 

товариств ф. П-1884 

Шполянська середня школа № 1 ф. П-1868 

Шполянська швейна фабрика ф. П-5632 

Шполянське автопідприємство № 23047 ф. 

П-1836 

Шполянське районне виробниче об'єднання 

"Сільгоспхімія" ф. П-5846 

Шполянське районне об'єднання "Сільгосп- 

 

техніка" ф. П-1838 

Шполянське районне управління сільського 

господарства ф. П-5631 

Шполянський бурякорадгосп ф. П-1841 

Шполянський завод запасних частин ф. П-

5677 

Шполянський молокозавод ф. П-5806 

Шполянський районний виконком ф. П-

1878 

Шполянський райвідділ МВС ф. П-1881 

Шполянський райком ЛКСМУ ф. П-4187 

Шполянський райком партії ф. ПП-457, 465, 

466, 470, 473, 1213-1215, 1220-1222, 

1249, 1825, 1879, 1881 

Шполянський цукровий комбінат ф. П-1829 

Шрамківська середня школа ф. П-1939 

Шрамківський районний виконком ф. П-

1942 

Шрамківський райком ЛКСМУ ф. П-3429 

Шрамківський райком партії ф. ПП-1891, 

1943 

Шрамківський цукровий завод ф. П-1894 

Шрамківський цукровий комбінат ф. П-

1892 

 

 

Юрківська брикетна фабрика ф. П-2375 

Юрківська ТЕЦ ф. П-2377 

Юрківська шахта № 4 ф. П-368 

 

 

Ярошівський цукровий комбінат ф. П-1209 

Ярошівський цукровий радгосп ф. П-1211 
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ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
Аврамівка, с., Монастирищенський р-н, 

Вінницька обл. (Черкаська обл.) 

 ф. П-1188 

Адамівка, с., Чигиринський р-н, 

Шевченківський окр. (Черкаська 

обл.) ф. ПП-1753, 4527 

Антипівка, с., Золотоніський р-н, 

Полтавська обл. (Черкаська обл.) 

 ф. ПП-543, 563, 5809 

Антонівка, с., Буцький р-н, Київська обл. 

(Буки, смт., Маньківський р-н, 

Черкаська обл.) ф. П-70 

Антонівка, с., Тальнівський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-1401 

Антонівка, с., Ладижинський р-н, 

Київська обл. (Уманський р-н, 

Черкаська обл.) ф. ПП-969, 2281 

Антонівка, с., Мокрокалигірський р-н, 

Київська обл. (Шполянський р-н, 

Черкаська обл.) ф. П-1215 

Аполянка, с., Бабанський р-н, Київська 

обл. (Уманський р-н, Черкаська 

обл.) ф. П-18 

 

 

Бабанка, с., Бабанський р-н, Київська 

обл. (Уманський р-н, Черкаська 

обл.) ф. ПП-1, 25, 2562, 5446, 5826 

Багачівка, с., Христинівський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) 

 ф. П-1550 

Багва, с., Буцький р-н, Київська обл. 

(Маньківський р-н, Черкаська 

обл.) ф. ПП-74, 321 

Байбузи, с., Черкаський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-1605 

Бакаєве, с., Чорнобаївський р-н, 

Полтавська обл. (Черкаська обл.) 

 ф. П-1699  

Балаклея, с., Смілянський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. ПП-1334, 

1348, 1366, 4863 

Баландине, с., Кам’янський р-н, 

Кіровоградська обл. (Черкаська 

обл.) ф. ПП-716, 718 

Бачкурине, с., Монастирищенський р-н, 

Вінницька обл. (Черкаська обл.) 

 ф. П-1178 

Баштечки, с., Жашківський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. ПП-302, 

2337 

Безбородьки, с., Гельмязівський р-н, 

Полтавська обл. (Драбівський р-н, 

Черкаська обл.) ф. ПП-113, 123, 

5671 

Безпальче, с., Гельмязівський р-н, 

Полтавська обл. (Драбівський р-н, 

Черкаська обл.) ф. ПП-93, 108, 122 

Безпечна, с., Маньківський р-н, Київська 

обл. (Жашківський р-н, Черкаська 

обл.) ф. П-1107 

Березняки, с., Смілянський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-1357 

Березняки, с., Черкаський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. ПП-1626, 

4865 

Бересняги, с., Канівський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-778 

Беркозівка, с., Канівський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-768 

Березівка, с., Буцький р-н, Київська обл. 

(Маньківський р-н,Черкаська обл.) 

 ф. ПП-45, 67 

Берестовець, с., Уманський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-1480 

Беринка, с., Буцький р-н, Київська обл. 

(Лісове, с., Тальнівський р-

н,Черкаська обл.) ф. П-69 

Бирлівка, с., Шрамківський р-н, 

Полтавська обл. (Драбівський р-н, 

Черкаська обл.) ф. ПП-1909, 1925 

Білашки, с., Тальнівський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-1395 
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Білозір’я, с., Смілянський р-н, Київська 

обл. (Черкаський р-н, Черкаська 

обл.) ф. ПП-1342, 1347, 1349, 

1601, 1610 

Білозір’я, с., Черкаський р-н, Київська 

обл. (Яснозір’я, Черкаська обл.) 

 ф. ПП-1612, 1634, 1645 

Білоусівка, с., Драбівський р-н, 

Полтавська обл. (Черкаська обл.) 

 ф. ПП-240, 252, 261 

Бобриця, с., Канівський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. ПП-792, 

800 

Богачівка, с., Звенигородський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) 

 ф. П-395 

Богдани, с., Гельмязівський р-н, 

Полтавська обл. (Золотоніський р-

н, Черкаська обл.) ф. ПП-131, 134, 

2407 

Богданівка, с., Шрамківський р-н, 

Полтавська обл. (Яготинський р-н, 

Київська обл.) ф. ПП-1896-1898, 

1912 

Богодухівка, с., Чорнобаївський р-н, 

Полтавська обл. (Черкаська обл.) 

 ф. ПП-1674, 1685, 1688, 1702 

Богуславець, с., Золотоніський р-н, 

Полтавська обл. (Черкаська обл.) 

 ф. ПП-532, 536, 568 

Бойківщина, с., Драбівський р-н, 

Полтавська обл. (Черкаська обл.) 

 ф. П-247 

Боровикове, с., Вільшанський р-н, 

Київська обл. (Звенигородський р-

н, Черкаська обл.) ф. ПП-1243, 

1253, 1256 

Боровиця, с., Медведівський р-н, 

Шевченківський окр. 

(Чигиринський р-н, Черкаська 

обл.) ф. ПП-1734, 1755, 4526, 5640 

Босівка, с., Лисянський р-н, Київська обл. 

(Черкаська обл.) ф. П-1014 

Босівка, с., Христинівський р-н, Київська 

обл. (Зоряне, Черкаська обл.) ф. П-

1549 

Ботвинівка, с., Христинівський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) 

 ф. П-1529 

Боярка, с., Лисянський р-н, Київська обл. 

(Черкаська обл.) ф. П-1007 

Броварки, с., Гельмязівський р-н, 

Черкаська обл. (Золотоніський р-

н) ф. П-5213 

Бровахи, с., Корсунь-Шевченківський р-

н, Київська обл. (Черкаська обл.) 

 ф. П-919 

Бродецьке, с., Катеринопільський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) 

 ф. П-837 

Бубнівська Слобідка, с., Гельмязівський 

р-н, Полтавська обл. 

(Золотоніський р-н Черкаська 

обл.), ф. ПП-107, 124, 126 

Бубнове, с-ще, Гельмязівський р-н, 

Полтавська обл. (Золотоніський р-

н, Черкаська обл., у 1968 р. 

виключене з облікових даних)  

ф. П-555 

Буда-Макіївка, с., Златопільський р-н, 

Кіровоградська обл. (Смілянський 

р-н, Черкаська обл.) ф. П-467 

Буда-Орловецька, с., Городищенський р-

н, Київська обл. (Черкаська обл.) 

 ф. П-203 

Будище, с., Вільшанський р-н, Київська 

обл. (Звенигородський р-н, 

Черкаська обл.) ф. П-1239 

Будище, с., Лисянський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-1000 

Будище, с., Черкаський р-н, Київська обл. 

(Черкаська обл.) ф. ПП-1627, 5873 

Будки, с., Смілянський р-н, Київська обл. 

(Черкаська обл.) ф. П-1339 

Бужанка, с., Лисянський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. ПП-993, 

1004 

Бузівка, с., Жашківський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. ПП-297, 

305, 319, 320, 327 

Бузуків, с., Черкаський р-н, Київська обл. 

(Черкаська обл.) ф. П-1640 

Бузьки, с., Іркліївський р-н, Полтавська  

обл. (Чорнобаївський р-н, 

Черкаська обл., у 1960 р. 

виключене з облікових даних) ф. 

П-640 

Буки, с., Буцький р-н, Київська обл. (смт, 

Маньківський р-н, Черкаська обл.) 

ф. ПП-44, 49, 2579, 4931, 5116, 

5424 

Бурти, с., Шполянський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-1858 
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Валява, с., Городищенський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. ПП-180, 

189 

Василиця, с., Черкаський р-н, Київська 

обл. (Дахнівка, Черкаська обл.) 

 ф. П-1642 

Васильків, с., Шполянський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. ПП-457, 

1862, 4074, 4075 

Васютинці, с., Іркліївський р-н, 

Полтавська обл. (Чорнобаївський 

р-н, Черкаська обл.) ф. ПП-629, 

652-654 

Ватутіне, м., Звенигородський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.)  

ф. ПП-2378, 2379, 2392, 2393, 

2395, 2399, 4066, 5615, 5616, 5619, 

5622, 5673, 5745, 5746, 5748, 5856 

Велика Бурімка, с., Чорнобаївський р-н, 

Полтавська обл. (Черкаська обл.) 

 ф. ПП-1675, 1677, 1681 

Велика Севастянівка, с., Христинівський 

р-н, Київська обл. (Черкаська обл.) 

 ф. ПП-1526, 1527, 1543, 1546, 

1548, 1554 

Велика Яблунівка, с., Смілянський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) 

 ф. П-1351 

Великий Хутір, с., Золотоніський р-н, 

Полтавська обл. (Драбівський р-н, 

Черкаська обл.) ф. ПП-528, 530, 

541, 545, 2435 

Великі Канівці, с., Чорнобаївський р-н, 

Полтавська обл. (Черкаська обл.) 

 ф. ПП-1701, 5828 

Вербівка, с., Вільшанський р-н, Київська 

обл. (Городищенський р-н, 

Черкаська обл.) ф. ПП-1250, 1251, 

1257 

Вербівка, с., Кам’янський р-н, 

Кіровоградська обл. (Черкаська 

обл.) ф. П-714 

Вербовець, с., Катеринопільський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) 

 ф. П-839 

Вербувата, с., Христинівський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) 

 ф. П-1528 

Вергуни, с., Черкаський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. ПП-1621, 

1632 

Вереміївка, с., Чорнобаївський р-н, 

Черкаська обл. ф. ПП-5628, 5829 

Верещаки, с., Лисянський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-1003 

Верхнячка, с., Христинівський р-н, 

Київська обл. (смт, Черкаська 

обл.) ф. ПП-1499, 1521, 1522, 

1551, 5545 

Вершаці, с., Чигиринський р-н, 

Кіровоградська обл. (Черкаська 

обл.) ф. ПП-1736, 1779 

Вершина-Згарська, с., Драбівський р-н, 

Полтавська обл. (Черкаська обл.) 

 ф. ПП-239, 243, 4676 

Веселий Кут, с., Тальнівський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) 

 ф. П-1412 

Веселий Кут, с., Мокрокалигірський р-н, 

Київська обл. (Шполянський р-н, 

Черкаська обл.) ф. П-1220 

Веселий Хутір, с., Чорнобаївський р-н, 

Полтавська обл. (Черкаська обл.) 

 ф. П-1679 

Виграїв, с., Корсунь-Шевченківський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) 

 ф. ПП-886, 926 

Виноград, с., Лисянський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. ПП-996, 

1010, 1029, 1030 

Вишнопіль, с., Бабанський р-н, Київська 

обл. (Тальнівський р-н, Черкаська 

обл.) ф. П-21 

Вікнине, с., Мокрокалигірський р-н, 

Київська обл. (Катеринопільський 

р-н, Черкаська обл.) ф. П-1217 

Вікторівка, с., Маньківський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) 

 ф. П-1086 

Вільхи, с., Золотоніський р-н, Полтавська 

обл. (Черкаська обл.) ф. ПП-546, 

5411 

Вільховець, с., Звенигородський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) 

 ф. ПП-358, 374, 382, 391, 394, 414 

Вільшана, с., Вільшанський р-н, Київська 

обл. (смт, Городищенський р-н, 

Черкаська обл.) ф. ПП-1235-1237, 

1258, 1260, 1267, 1268, 3060 

Вільшана-Слобідка, с., Бабанський р-н, 

Київська обл. (Уманський р-н, 

Черкаська обл.) ф. П-12 
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Вільшана, с., Жашківський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-317 

Вільшанка, с., Бабанський р-н, Київська 

обл. (Уманський р-н, Черкаська 

обл.) ф. П-19 

Вітове, с., Чигиринський р-н, 

Шевченківський  окр. (Черкаська 

обл.) ф. ПП-1761, 4528 

Владиславчик, с., Монастирищенський р-

н, Вінницька обл. (Черкаська обл.) 

 ф. П-1144 

Водяне, с., Шполянський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-1854 

Водяники, с., Звенигородський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) 

 ф. ПП-399, 410 

Вознесенське, с., Золотоніський р-н, 

Полтавська обл. (Черкаська обл.) 

 ф. ПП-550, 2434, 5683 

Вороне, с., Маньківський р-н, Київська 

обл. (Жашківський р-н, Черкаська 

обл.) ф. ПП-2420, 2426 

Воронинці, с., Іркліївський р-н, 

Полтавська обл. (Чорнобаївський 

р-н, Черкаська обл.) ф. П-638 

Воронівка, с., Вільшанський р-н, 

Київська обл. (Городищенський р-

н, Черкаська обл.) ф. ПП-1245, 

1246, 1264 

Вотилівка, с., Лисянський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-1016 

В’язівок, с., Городищенський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) 

 ф. ПП-187, 191, 195, 201, 4592, 

4593 

 

 

Галаганівка, с., Чигиринський р-н, 

Кіровоградська обл. (Черкаська 

обл.) ф. ПП-1733, 1751 

Ганжалівка, с., Лисянський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-1032 

Гарбузин, с., Корсунь-Шевченківський р-

н, Київська обл. (Черкаська обл.) 

 ф. П-906 

Гельмязів, с., Гельмязівський р-н, 

Полтавська обл. (Золотоніський р-

н, Черкаська обл.) ф. ПП-87, 92, 

99, 115, 129, 151, 159, 2408, 2580, 

5629, 5813 

Гереженівка, с., Уманський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-1475 

Геронимівка, с., Черкаський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. ПП-1641, 

5872 

Гладківщина, с., Гельмязівський р-н, 

Полтавська обл. (Золотоніський р-

н, Черкаська обл.) ф. ПП-119, 5811 

Глибочок, с., Тальнівський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. ПП-1396, 

1413 

Глиняна Балка, с., Мокрокалигірський р-

н, Київська обл. (Шполянський р-

н, Черкаська  обл.) ф. П-4696 

Гнилець, с., Вільшанський р-н, Київська 

обл. (Звенигородський р-н, 

Черкаська обл.) ф. П-1261 

Головківка, с., Чигиринський р-н, 

Кіровоградська обл. (Черкаська 

обл.) ф. ПП-1735, 1768 

Голов’ятине, с., Смілянський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) 

 ф. П-1336 

Голяки, с., Канівський р-н, Київська обл. 

(Черкаська обл.) ф. П-787 

Голяківка, с., Христинівський р-н, 

Київська обл. (Веселівка, 

Черкаська обл.) ф. П-1545 

Гончариха, с., Катеринопільський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-853 

Горбані, с., Гельмязівський р-н, 

Полтавська обл. (Переяслав-

Хмельницький р-н, Київська обл.) 

ф. ПП-100, 101, 133 

Гордашівка, с., Тальнівський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) 

 ф. П-1419 

Горобіївка, с., Канівський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-783 

Городецьке, с., Уманський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-1476 

Городище, с., Городищенський р-н, 

Київська обл. (м, Черкаська обл.) 

 ф. ПП-164, 169, 178, 179, 181, 183, 

184, 204, 212, 214, 217, 218, 224, 

2650, 5241, 5610, 5614, 5835 

Городище, с., Жашківський р-н, Київська 

обл. (Жашків, м., Черкаська обл.) 

 ф. ПП-311, 316 

Городниця, с., Ладижинський р-н, 

Київська обл. (Уманський р-н, 

Черкаська обл.) ф. П-973 
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Гребля, с., Монастирищенський р-н, 

Вінницька обл. (Христинівський 

р-н, Черкаська обл.) ф. ПП-1181, 

4897 

Григорівка, с., Канівський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. ПП-793, 

5817 

Грищинці, с., Канівський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-772 

Гродзеве, с., Бабанський р-н, Київська 

обл. (Уманський р-н, Черкаська 

обл.) ф. П-8 

Громи, с., Ладижинський р-н, Київська 

обл. (Уманський р-н, Черкаська 

обл.) ф. ПП-976, 2294 

Грушківка, с., Кам’янський р-н, 

Кіровоградська обл. (Черкаська 

обл.) ф. П-706 

Гудзівка, с., Звенигородський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

ПП-379, 5808 

Гуляйгородок, с., Смілянський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-1332 

Гуляйка, с., Тальнівський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-1411 

Гуляйполе, с., Катеринопільський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-840 

Гусакове, с., Звенигородський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-412 

Гута-Селицька, с., Корсунь-

Шевченківський р-н, Київська обл. 

(Черкаська обл.) ф. П-2347 

Гущівка, с., Чигиринський р-н, 

Кіровоградська обл. (Вітове, 

Черкаська обл.) ф. ПП-1741, 4532 

 

 

Дарівка, с., Канівський р-н, Київська обл. 

(Черкаська обл.) ф. П-2448 

Дацьки, с., Корсунь-Шевченківський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

ПП-892, 920 

Дашуківка, с., Лисянський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. ПП-1011, 

5660 

Деменці, с., Чигиринський р-н, 

Кіровоградська обл. (Черкаська 

обл.) ф. П-1744 

Демки, с., Шрамківський р-н, Полтавська 

обл. (Драбівський р-н, Черкаська 

обл.) ф. ПП-1908, 1910, 1924, 4732 

Демки, с., Іркліївський р-н, Полтавська 

обл. (Придніпровське, 

Чорнобаївський р-н, Черкаська 

обл.) ф. П-655 

Деньги, с., Золотоніський р-н, Полтавська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-567 

Деренковець, с., Корсунь-

Шевченківський р-н, Київська обл. 

(Черкаська обл.) ф. ПП-896, 2341, 

2356, 2362 

Дзензелівка, с., Маньківський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-1110 

Дирдин, с., Городищенський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-199 

Дібрівка, с., Лисянський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-1031 

Дібрівка, с., Монастирищенський р-н, 

Вінницька обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-1156 

Дмитрівка, с., Золотоніський р-н, 

Полтавська обл. (Черкаська обл.) 

ф. П-519 

Дмитрушки, с., Уманський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-1479 

Добра, с., Маньківський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-1088 

Доброводи, с., Бабанський р-н, Київська 

обл. (Уманський р-н, Черкаська 

обл.) ф. П-7 

Довгеньке, с., Тальнівський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-1400 

Долинка, с., Монастирищенський р-н, 

Вінницька обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-1167 

Домантове, с., Золотоніський р-н, 

Полтавська обл. (Черкаська обл.) 

ф. П-534 

Драбів, с., Драбівський р-н, Полтавська 

обл. (смт, Черкаська обл.) ф. ПП-

229, 236, 237, 244, 245, 250, 265, 

275, 278, 280, 281, 2322, 2414, 

2666, 4674, 4675, 5153, 5565, 5689, 

5700 

Драбівка, с., Корсунь-Шевченківський р-

н, Київська обл. (Черкаська обл.) 

 ф. П-916 
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Драбівці, с., Золотоніський р-н, 

Полтавська обл. (Черкаська обл.) 

 ф. ПП-523, 549, 559, 562, 5812 

Дубіївка, с., Смілянський р-н, Київська 

обл. (Черкаський р-н, Черкаська 

обл.) ф. П-1353 

Дубова, с., Бабанський р-н, Київська обл. 

(Уманський р-н, Черкаська обл.) 

ф. ПП-5, 13 

Думанці, с., Черкаський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. ПП-1606, 

1635 

Дунинівка, с., Драбівський р-н, 

Полтавська  обл. (Драбів, смт, 

Черкаська обл.) ф. П-253 

 

 

Єлизаветка, с., Мокрокалигірський р-н, 

Київська обл. (Катеринопільський 

р-н, Черкаська обл.) ф. П-1216 

Єрки, с., Катеринопільський р-н, 

Київська обл. (смт, Черкаська 

обл.) ф. ПП-847, 855, 2326, 5753 

 

 

Жаботин, с., Кам’янський р-н, 

Кіровоградська обл. (Черкаська 

обл.) ф. ПП-701, 703 

Жаб’янка, с., Лисянський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-1020 

Жашків, с., Жашківський р-н, Київська 

обл. (м., Черкаська обл.) ф. ПП-

291, 293, 298, 308, 316, 322, 335, 

339, 342, 345-347, 2727, 5402, 

5567, 5690, 5701, 5834, 5857, 5858 

Житники, с., Жашківський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-315 

Жовнине, с., Чорнобаївський р-н, 

Черкаська обл. ф. П-5584, 5864 

Жовтень, с., Лисянський р-н, Київська 

обл. (Лисянка, смт,Черкаська обл.) 

 ф. П-1017 

Жолудькове, с., Маньківський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-1080 

Жорнокльови, с., Гельмязівський р-н, 

Полтавська обл. (Драбівський р-н, 

Черкаська обл.) ф. ПП-104, 117 

Журавка, с., Вільшанський р-н, Київська 

обл. (Городищенський р-н, 

Черкаська обл.) ф. ПП-1241, 1255 

Журавка, с., Златопільський р-н, 

Кіровоградська обл. 

(Шполянський р-н, Черкаська 

обл.) ф. ПП-466, 4506 

Журжинці, с., Лисянський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. ПП-1002, 

1018 

 

 

Завадівка, с., Кам’янський р-н, 

Кіровоградська обл. (Жаботин, 

Черкаська обл.) ф. П-722 

Завадівка, с., Корсунь-Шевченківський р-

н, Київська обл. (Черкаська обл.) 

 ф. ПП-914, 929, 2353 

Завалля, с., Монастирищенський р-н, 

Вінницька обл. (Монастирище, м., 

Черкаська обл.) ф. П-2432 

Загородище, с., Іркліївський р-н, 

Полтавська обл. (Чорнобаївський 

р-н, Черкаська обл., у 1960 р. 

виключене з облікових даних), ф. 

ПП-641, 659 

Залевки, с., Смілянський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-1338 

Залізнячка, с., Катеринопільський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-1200 

Заліське, с., Тальнівський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-1422 

Зам’ятниця, с., Чигиринський р-н, 

Кіровоградська обл. (Черкаська 

обл.) ф. П-1752 

Зарубинці, с., Монастирищенський р-н, 

Черкаська обл. ф. П-2453 

Заячківка, с., Христинівський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-1537 

Звенигородка, м., Київська обл. 

(Черкаська обл.) ф. ПП-354, 367, 

369, 422, 430-432, 434, 435, 2391, 

2396, 3285, 4070, 4666, 4667, 5298, 

5475, 5620, 5621, 5648, 5649, 5691, 

5702, 5749, 5751, 5836 

Звенигородка, с-ще залізничної станції, 

Катеринопільський р-н, Київська 

обл. (Єрки, смт, Черкаська обл.) ф. 

ПП-827, 828, 830 

Згар, х., Золотоніський р-н, Полтавська 

обл. (Золотоноша, м., Черкаська 

обл.) ф. П-529 
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Зелена Діброва, с., Вільшанський р-н, 

Київська обл. (Городищенський р-

н, Черкаська обл.) ф. П-1254 

Зелений Ріг, с., Маньківський р-н, 

Київська обл. (Жашківський р-н, 

Черкаська обл.) ф. П-1104 

Зеленьків, с., Тальнівський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. ПП-1392, 

1415, 1421 

Златопіль, смт., Златопільський р-н, 

Кіровоградська обл. (м., 

Новомиргородський р-н) ф. ПП-

446, 2503, 4902 

Змагайлівка, с., Черкаський р-н, Київська 

обл. (Червона Слобода, Черкаська 

обл.) ф. ПП-1613, 1624, 1637 

Золотоноша, м., Полтавська обл. 

(Черкаська обл.) ф. ПП-496, 499, 

501, 502, 507, 515, 516, 518, 520, 

542, 586, 587, 592, 599, 602-605, 

607, 610, 614, 617, 2744, 4797, 

5028, 5348, 5412, 5413, 5480, 5520, 

5582, 5609, 5611, 5669, 5682, 5692, 

5703, 5744, 5793-5800, 5802 

Золотоношка, с., Драбівський р-н, 

Полтавська обл. (Черкаська обл.) 

 ф. П-254 

Зорівка, с., Золотоніський р-н, 

Полтавська обл. (Черкаська обл.) 

 ф. П-521 

Зюбриха, с., Монастирищенський р-н, 

Черкаська обл. ф. П-2452 

 

 

Івангород, с., Христинівський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

ПП-1533, 1534, 1540 

Іванівка, с., Уманський р-н, Київська обл. 

(Черкаська обл.) ф. П-1482 

Іванівка, с., Чигиринський р-н, 

Кіровоградська обл. (Черкаська 

обл.) ф. ПП-1756, 1758 

Іваньки, с., Маньківський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. ПП-1078, 

1079, 1085, 1111, 2421 

Іваньків, с., Канівський р-н, Київська обл. 

(Черкаська обл.) ф. П-794 

Івахни, с., Монастирищенський р-н, 

Вінницька обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-1152 

Івківці, с., Чигиринський р-н, 

Кіровоградська обл. (Черкаська 

обл.) ф. ПП-1737, 1743, 1774 

Ірдинь, смт., Черкаський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-1579 

Іркліїв, с., Іркліївський р-н, Полтавська 

обл. (Чорнобаївський р-н, 

Черкаська обл.) ф. ПП-622-625, 

645, 2822, 5670, 5761 

Іскрене, с., Шполянський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-1864 

 

 

Кавунівка, с., Мокрокалигірський р-н, 

Київська обл. (Шполянський р-н, 

Черкаська обл.) ф. П-1213 

Кайтанівка, с., Катеринопільський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-848 

Калантаїв, с., Чигиринський р-н, 

Кіровоградська обл. (Черкаська 

обл., у 1960 р. виключене з 

облікових даних) ф. П-1745 

Каленики, с., Гельмязівський р-н, 

Полтавська обл. (Золотоніський р-

н, Черкаська обл.) ф. ПП-114, 116, 

5868 

Калинівка, с., Городищенський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-186 

Кам’яний Брід, с., Лисянський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-998 

Кам’янка, с., Кам’янський р-н, 

Кіровоградська обл. (м., Черкаська 

обл.) ф. ПП-683-686, 690, 697, 729, 

740, 744, 748, 3759, 4750, 5293, 

5672, 5814, 5833 

Канів, м., Київська обл. (Черкаська обл.) 

 ф. ПП-753, 757, 761, 774, 803,807,  

811-813, 816, 821, 3835, 4786,  

5094, 5097, 5359, 5576, 5641, 5678, 

5710, 5717, 5725, 5832, 5852 

Кантакузівка, с., Шрамківський р-н, 

Полтавська обл. (Драбівський р-н, 

Черкаська обл.) ф. П-1911 

Катеринопіль, с., Катеринопільський р-н, 

Київська обл. (смт, Черкаська 

обл.) ф. ПП-825, 832, 841, 849, 

856-859, 2263, 2325, 2844, 5312, 

5843 
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Карашина, с., Корсунь-Шевченківський 

р-н, Київська обл. (Черкаська обл.) 

 ф. П-2346 

Капустине, с., Шполянський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

ПП-1859, 4076 

Капустинці, с., Шрамківський р-н, 

Полтавська обл. (Яготинський р-н, 

Київська обл.) ф. ПП-1920, 1922 

Катеринівка, с., Кам’янський р-н, 

Кіровоградська обл. (Черкаська 

обл.) ф. П-710 

Квітки, с., Корсунь-Шевченківський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

ПП-888, 891 

Келеберда, с., Гельмязівський р-н, 

Полтавська обл. (Канівський р-н, 

Черкаська обл.) ф. ПП-110, 120, 

5851 

Кинашівка, с., Маньківський р-н, 

Київська обл. (Маньківка, смт, 

Черкаська обл.) ф. П-2422 

Киселівка, с., Мокрокалигірський р-н, 

Київська обл. (Катеринопільський 

р-н, Черкаська обл.) ф. ПП-1210, 

1219 

Кичинці, с., Корсунь-Шевченківський р-

н, Київська обл. (Черкаська обл.) 

ф. П-887 

Кищенці, с., Маньківський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. ПП-1089, 

2423, 2425 

Кірове, с., Корсунь-Шевченківський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-2343 

Кліщинці, с., Чорнобаївський р-н, 

Черкаська обл. ф. П-5653 

Княжа, с., Звенигородський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. ПП-385, 

400 

Княжа Криниця, с., Монастирищенський 

р-н, Вінницька обл. (Черкаська 

обл.) ф. П-1176 

Княжики, с., Монастирищенський р-н, 

Вінницька обл. (Черкаська обл.) 

 ф. ПП-1148, 5821 

Кобиляки, с., Звенигородський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-396 

Кобринова Гребля, с., Тальнівський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-1399 

Кобринове, с., Тальнівський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. ПП-1416, 

1428 

Ковалиха, с., Ротмистрівський р-н, 

Київська обл. (Смілянський р-н, 

Черкаська обл.) ф. П-1295 

Ковалі, с., Канівський р-н, Київська обл. 

(Черкаська обл.) ф. П-784 

Ковалівка, с., Шрамківський р-н, 

Полтавська обл. (Драбівський р-н, 

Черкаська обл.) ф. ПП-1899, 1905, 

1921 

Коврай, с., Гельмязівський р-н, 

Полтавська  обл. (Золотоніський 

р-н, Черкаська обл.) ф. ПП-98, 102, 

109, 128 

Коврайські Хутори, с., Золотоніський р-н, 

Полтавська обл. (Черкаська обл.) 

 ф. ПП-525, 537 

Ковтуни, с., Золотоніський р-н, 

Полтавська обл. (Черкаська обл.) 

ф. П-527 

Козацьке, с., Звенигородський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

ПП-390, 397, 2383 

Колодисте, с., Катеринопільський р-н, 

Київська обл. (Тальнівський р-н, 

Черкаська обл.) ф. П-835 

Колодисте, с., Ладижинський р-н, 

Київська обл. (Уманський р-н, 

Черкаська обл.) ф. П-981 

Коломиці, с., Драбівський р-н, 

Полтавська обл. (Черкаська обл.) 

ф. ПП-249, 255 

Комарівка, с., Корсунь-Шевченківський 

р-н, Київська обл. (Черкаська обл.) 

 ф. ПП-909, 917 

Конела, с., Жашківський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-310 

Конельська Попівка, с., 

Монастирищенський р-н, 

Вінницька обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-1185 

Конельські Хутори, с., 

Монастирищенський р-н, 

Вінницька обл. (Жашківський р-н,  

Черкаська обл.) ф. П-1143 

Кононівка, с., Шрамківський р-н, 

Полтавська обл. (Драбівський р-н, 

Черкаська обл.) ф. ПП-1893, 1894, 

1913 
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Кононча, с., Канівський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-782 

Копіювате, с., Канівський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-769 

Копіювата, с., Монастирищенський р-н, 

Вінницька обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-1153 

Коржова, с., Бабанський р-н, Київська 

обл. (Уманський р-н, Черкаська 

обл.) ф. П-14 

Коржова Слобода, с., Ладижинський р-н, 

Київська обл. (Уманський р-н, 

Черкаська обл.) ф. П-982 

Коржовий Кут, с., Бабанський р-н, 

Київська обл. (Уманський р-н, 

Черкаська обл.) ф. П-24 

Коритня, с., Монастирищенський р-н, 

Вінницька обл. (Черкаська обл.) ф. 

ПП-1157, 1177, 1180 

Коробівка, с., Золотоніський р-н, 

Полтавська обл. (Черкаська обл.) 

ф. ПП-539, 551 

Королівка, с., Жашківський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-323 

Коротине, с., Мокрокалигірський р-н, 

Київська обл. (Шполянський р-н, 

Черкаська обл.) ф. П-1221 

Корсунка, с., Тальнівський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-1417 

Корсунь-Шевченківський, м., Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. ПП-864, 

865, 868, 873, 879, 881, 882, 884, 

918, 931, 932, 936, 939, 942, 945-

947, 950, 2339, 2359, 2363, 2895, 

5146, 5577, 5578, 5655, 5693, 5704, 

5726 

Косарі, с., Кам’янський р-н, 

Кіровоградська обл. (Черкаська 

обл.) ф. ПП-687, 696 

Косенівка, с., Бабанський р-н, Київська 

обл. (Уманський р-н, Черкаська 

обл.) ф. ПП-6, 20 

Костянтинівка, с., Жашківський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-313 

Костянтинівка, с., Смілянський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-1350 

Коханівка, с., Кам’янський р-н, 

Кіровоградська обл. (Черкаська 

обл.) ф. П-707 

Кочержинці, с., Уманський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. ПП-1473, 

1490, 5825 

Кочубеївка, с., Уманський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. ПП-1471, 

5824 

Кошмак, с., Корсунь-Шевченківський р-

н, Київська обл. (Черкаська обл.) 

ф. ПП-897, 899 

Красенівка, с., Чорнобаївський р-н, 

Полтавська обл. (Черкаська обл.) 

 ф. ПП-1676, 1678, 1693, 2251 

Краснопілка, с., Уманський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-1474 

Красносілля, с., Чигиринський р-н, 

Кіровоградська обл. (Черкаська 

обл.) ф. ПП-1754, 1762 

Красноставка, с., Маньківський р-н, 

Київська обл. (Добра, Черкаська 

обл.) ф. П-1097 

Крачківка, с., Буцький р-н, Київська обл. 

(Маньківський р-н, Черкаська 

обл.) ф. П-54 

Кривець, с., Буцький р-н, Київська обл. 

(Маньківський р-н, Черкаська 

обл.) ф. П-68 

Криві Коліна, с., Тальнівський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

ПП-1424, 5822 

Кривоносівка, с., Золотоніський р-н, 

Полтавська обл. (Черкаська обл.) 

 ф. П-531 

Кривчунка, с., Жашківський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

ПП-303, 332, 2336 

Кримки, с., Шполянський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-1857 

Криштопівка, с., Драбівський р-н, 

Полтавська обл. (Черкаська обл.) 

ф. П-259 

Кропивна, с., Золотоніський р-н, 

Полтавська обл. (Черкаська обл.) 

 ф. ПП-544, 553 

Крупське, с., Золотоніський р-н, 

Полтавська обл. (Черкаська обл.) 

 ф. П-533 

Крутьки, с., Іркліївський р-н, Полтавська 

обл. (Чорнобаївський р-н, Черкаська обл.) 

 ф. П-656 

Ксаверове, с., Городищенський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-185 
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Кузьмина Гребля, с., Ладижинський р-н, 

Київська обл. (Христинівський р-

н, Черкаська обл.) ф. ПП-960, 978, 

2291 

Куликівка, с., Кам’янський р-н, 

Кіровоградська обл. (Черкаська 

обл.) ф. П-700 

Кумейки, с., Черкаський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-1618 

Курилівка, с., Канівський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-795 

Кути, с., Буцький р-н, Київська обл. 

(Маньківський р-н, Черкаська 

обл.) ф. П-55 

Куцівка, с., Ротмистрівський р-н, 

Київська обл. (Смілянський р-н, 

Черкаська обл.) ф. ПП-1297, 1301 

 

 

Ладижинка, с., Ладижинський р-н, 

Київська обл. (Уманський р-н, 

Черкаська обл.) ф. ПП-956, 2913 

Лазірці, с., Канівський р-н, Київська обл. 

(Черкаська обл.) ф. П-776 

Лащова, с., Тальнівський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. ПП-1402, 

1410 

Лебедин, с., Шполянський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. ПП-1827, 

1842, 1843, 1855 

Лебедівка, с., Кам’янський р-н, 

Кіровоградська обл. (Черкаська 

обл.) ф. П-694 

Левченкове, с., Гельмязівський р-н, 

Полтавська обл. (Драбівський р-н, 

Черкаська обл.) ф. ПП-94, 103, 

105, 106 

Легедзине, с., Бабанський р-н, Київська 

обл. (Тальнівський р-н, Черкаська 

обл.) ф. П-15 

Леміщиха, с., Жашківський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-328 

Лип’янка, с., Златопільський р-н, 

Кіровоградська обл. 

(Шполянський р-н, Черкаська 

обл.) ф. ПП-461, 465, 4501, 4507 

Леськи, с., Черкаський р-н, Київська обл. 

(Черкаська обл.) ф. П-1600 

Леськове, с., Монастирищенський р-н, 

Вінницька обл. (Черкаська обл.) 

 ф. П-1170 

Летичівка, с., Монастирищенський р-н, 

Вінницька обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-1158 

Лисича Балка, с., Катеринопільський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-845 

Листвина, с., Корсунь-Шевченківський р-

н, Київська обл. (Черкаська обл.) 

ф. П-2350 

Лисянка, с., Лисянський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. ПП-992, 

995, 997, 1019, 1028, 1038, 1040, 

1065, 1067, 1068, 2918, 5309, 5623, 

5650, 5755 

Литвинець, с., Канівський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. ПП-785, 

5816 

Литвинівка, с., Жашківський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-300 

Лихоліти, с., Іркліївський р-н, Полтавська 

обл. (Чорнобаївський р-н, 

Черкаська обл.) ф. ПП-635, 639 

Ліпляве, с., Гельмязівський р-н, Київська 

обл. (Канівський р-н, Черкаська 

обл.) ф. ПП-130, 5815 

Лісове, с., Буцький р-н, Київська обл. 

(Тальнівський р-н, Черкаська обл.) 

 ф. П-61 

Ліщинівка, с., Христинівський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-1542 

Лозівок, с., Черкаський р-н, Київська обл. 

(Черкаська обл.) ф. ПП-1623, 5675 

Лозуватка, с., Шполянський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-1860 

Ломувате, с., Черкаський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл., у 1964 р. 

виключене з облікових даних) ф. 

ПП-1604, 1614 

Лоташеве, с., Тальнівський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-844 

Лубенці, с., Кам’янський р-н, 

Кіровоградська обл. (Черкаська 

обл.) ф. П-723 

Лузанівка, с., Кам’янський р-н, 

Кіровоградська обл. (Черкаська 

обл.) ф. ПП-708, 721, 724 

Лука, с., Канівський р-н, Черкаська обл. 

ф. П-5095 

Лукашівка, с., Монастирищенський р-н, 

Вінницька обл. (Черкаська обл.) 
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 ф. ПП-1145, 1155 

Лукашівка, с., Чорнобаївський р-н, 

Полтавська обл. (Черкаська обл.) 

 ф. ПП-1689, 1690 

Луківка, с., Катеринопільський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-2258 

Любашівка, с., Ладижинський р-н, 

Київська обл. (Юрківка, 

Уманський р-н, Черкаська  обл.) ф. 

П-2295 

Лящівка, с., Іркліївський р-н, Полтавська 

обл. (Чорнобаївський р-н, 

Черкаська обл.) ф. ПП-644, 650 

 

 

Майданецьке, с., Тальнівський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

ПП-1382, 1394, 1406, 1409 

Майданівка, с., Звенигородський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-398 

Макіївка, с., Ротмистрівський р-н, 

Київська обл. (Смілянський р-н, 

Черкаська обл.) ф. П-1299 

Максимівка, с., Ладижинський р-н, 

Київська обл. (Уманський р-н, 

Черкаська обл.) ф. П-980 

Мала Бурімка, с., Чорнобаївський р-н, 

Полтавська обл. (Черкаська обл.) 

 ф. ПП-1694, 1695 

Мала Маньківка, с., Маньківський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-1087 

Мала Севастянівка, с., Христинівський р-

н, Київська обл. (Черкаська обл.) 

 ф. П-1538 

Мала Смілянка, с., Смілянський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-1345 

Мале Старосілля, с., Смілянський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

ПП-1330, 1343, 1354 

Малий Бузуків, с., Смілянський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-1345 

Малий Ржавець, с., Канівський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-779 

Маліївка, с., Золотоніський р-н, 

Полтавська обл. (Черкаська обл.) 

 ф. ПП-560, 561 

Малі Канівці, с., Чорнобаївський р-н, 

Полтавська обл. (Черкаська обл.) 

ф. П-1686 

Маньківка, с., Маньківський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

ПП-1077, 1090, 1091, 1096, 1118, 

1120, 1122, 1123, 3884, 5305, 5306, 

5651, 5820, 5838 

Марійка, с., Жашківський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-333 

Мартинівка, с., Канівський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. ПП-754, 

764 

Мар’янівка, с., Лисянський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-51 

Мар’янівка, с., Чорнобаївський р-н, 

Полтавська обл. (Черкаська обл.) 

ф. ПП-1680, 4566 

Мар’янівка, с., Шполянський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-1856 

Маслове, с., Златопільський р-н, 

Кіровоградська обл. 

(Шполянський р-н, Черкаська 

обл.) ф. П-469 

Матвіївка, с., Чигиринський р-н, 

Кіровоградська обл. (Черкаська 

обл.) ф. П-1776 

Матвіїха, с., Монастирищенський р-н, 

Вінницька обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-1186 

Матусів, с., Шполянський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. ПП-1828, 

1851, 1852, 4072, 4073, 4698, 4700 

Медведівка, с., Медведівський р-н, 

Шевченківський окр. 

(Чигиринський р-н, Черкаська 

обл.) ф. ПП-1728, 1766, 4519, 

4520, 4525, 5458 

Межигірка, с., Златопільський р-н, 

Кіровоградська обл. 

(Шполянський р-н, Черкаська 

обл.) ф. П-470 

Межиріч, с., Канівський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. ПП-767, 

5818 

Мельники, с., Медведівський р-н, 

Шевченківський (Черкаський) окр. 

(Чигиринський р-н, Черкаська 

обл.) ф. ПП-1748, 1764, 1773, 4521 

Мельники, с., Іркліївський р-н, 

Полтавська обл. (Чорнобаївський 
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р-н, Черкаська обл.) ф. ПП-636, 

646 

Мельниківка, с., Ротмистрівський р-н, 

Київська обл. (Смілянський р-н, 

Черкаська обл.) ф. П-1288 

Мехедівка, с., Драбівський р-н, 

Полтавська обл. (Черкаська обл.) 

 ф. ПП-238, 241, 251 

Мизинівка, с., Звенигородський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-405 

Миколаївка, с., Корсунь-Шевченківський 

р-н, Київська обл. (Черкаська обл.) 

 ф. П-898 

Миколаївка, с., Смілянський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-1344 

Митлашівка, с., Драбівський р-н, 

Полтавська обл. (Черкаська обл.) 

 ф. П-248 

Митьки, с., Іркліївський р-н, Полтавська 

обл. (Новоукраїнка, 

Чорнобаївський р-н, Черкаська 

обл.) ф. П-663 

Михайлівка, с., Драбівський р-н, 

Полтавська обл. (Черкаська обл.) 

ф. ПП-257, 260, 263 

Михайлівка, с., Звенигородський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-371 

Михайлівка, с., Кам’янський р-н, 

Кіровоградська обл. (Черкаська 

обл.) ф. ПП-713, 717 

Михайлівка, с., Канівський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-791 

Мицалівка, с., Золотоніський р-н, 

Полтавська обл. (Черкаська обл.) 

ф. П-554 

Мліїв, с., Городищенський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. ПП-177, 

193, 196, 202, 4589, 4594, 5803 

Мойсинці, с., Іркліївський р-н, 

Полтавська обл. (Придніпровське, 

Чорнобаївський р-н, Черкаська 

обл.) ф. ПП-628, 634, 651 

Мойсівка, с., Шрамківський р-н, 

Полтавська обл. (Драбівський р-н, 

Черкаська обл.) ф. П-1918 

Мокра Калигірка, с., Мокрокалигірський 

р-н, Київська обл. (смт, 

Катеринопільський р-н, Черкаська 

обл.) ф. ПП-1208, 1212, 2942 

Молодецьке, с., Маньківський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

ПП-1095, 1109, 1112 

Монастирище, с., Монастирищенський р-

н, Вінницька обл. (смт, Черкаська 

обл.) ф. ПП-1132, 1134, 1135, 

1141, 1179, 1193, 1196-1198, 1204, 

2991, 5313, 5624, 5758, 5792, 5860, 

5861 

Моринці, с., Вільшанський р-н, Київська 

обл. (Звенигородський р-н, 

Черкаська обл.) ф. ПП-1240, 1269 

Моринці, с., Корсунь-Шевченківський р-

н, Київська обл. (Черкаська обл.) 

 ф. П-2345 

Москаленки, с., Іркліївський р-н, 

Полтавська обл. (Чорнобаївський 

р-н, Черкаська обл.) ф. П-662 

Мохнач, с., Чорнобаївський р-н, 

Полтавська обл. (Черкаська обл.) 

 ф. ПП-1692, 2417 

Мошни, с., Черкаський р-н, Черкаська 

обл. ф. ПП-83, 1585, 1608, 1609, 

1628, 1638 

Мошурів, с., Тальнівський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. ПП-1420, 

1429 

Мудрівка, с., Чигиринський р-н, 

Кіровоградська обл. (Черкаська 

обл., у 1964 р. виключене з 

облікових даних) ф. П-1750 

Мурзинці, с., Звенигородський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-403 

Мутихи, с., Іркліївський р-н, Полтавська 

обл. (Ленінське, Чорнобаївський 

р-н, Черкаська обл.) ф. П-627 

 

 

Набоків, с., Городищенський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-198 

Набутів, с., Корсунь-Шевченківський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

ПП-866, 2360, 4678 

Нагірна, с., Жашківський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-306 

Надточаївка, с., Шполянський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-1848 

Неморож, с., Звенигородський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) 
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 ф. ПП-373, 392, 404 

Нестерівка, с., Маньківський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

ПП-1100, 1108, 1114 

Нетеребка, с., Корсунь-Шевченківський 

р-н, Київська обл. (Черкаська обл.) 

 ф. П-903 

Нехайки, с., Шрамківський р-н, 

Полтавська обл. (Драбівський р-н, 

Черкаська обл.) ф. ПП-1902, 1906, 

1915, 2405, 4733 

Нечаєве, с., Златопільський р-н, 

Кіровоградська обл. 

(Шполянський р-н, Черкаська 

обл.) ф. ПП-473, 4508 

Нечаївка, с., Черкаський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-1619 

Нова Гребля, с., Буцький р-н, Київська 

обл. (Жашківський р-н, Черкаська 

обл.) ф. П-75 

Нова Буда, с., Корсунь-Шевченківський 

р-н, Київська обл. (Черкаська обл.) 

 ф. П-890 

Нова Дмитрівка, с., Золотоніський р-н, 

Полтавська обл. (Черкаська обл.) 

ф. П-522 

Нове Життя, с., Чорнобаївський р-н, 

Полтавська обл. (Черкаська обл.) 

ф. П-1703 

Нове Місто, с., Монастирищенський р-н, 

Вінницька обл. (Черкаська обл.) ф. 

ПП-1149, 1190 

Новоселиця, с., Катеринопільський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-850 

Новоселиця, с., Медведівський р-н, 

Шевченківський окр. 

(Чигиринський р-н, Черкаська 

обл.) ф. ПП-1780, 4522 

Новоселиця, с., Чорнобаївський р-н, 

Полтавська обл. (Черкаська обл.) 

ф. П-1683 

Новосілка, с., Монастирищенський р-н, 

Вінницька обл. (Черкаська обл.) ф. 

ПП-1159, 1182 

Новоукраїнка, с., Звенигородський р-н, 

Київська обл. (Тарасівка, 

Черкаська обл.) ф. П-387 

Носачів, с., Ротмистрівський р-н, 

Київська обл. (Смілянський р-н, 

Черкаська обл.) ф. ПП-1293, 1302 

 

Озерище, с., Гельмязівський р-н, 

Полтавська обл. (Канівський р-н, 

Черкаська обл.) ф. П-118 

Озірна, с., Звенигородський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-401 

Оксанина, с., Бабанський р-н, Київська 

обл. (Уманський р-н, Черкаська 

обл.) ф. ПП-16, 23 

Олександрівка, с., Жашківський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-5496 

Олімпіадівка, с., Драбівський р-н, 

Полтавська обл. (Черкаська обл.) 

ф. П-258 

Олянине, с., Кам’янський р-н, 

Кіровоградська обл. (Черкаська 

обл.) ф. П-695 

Онопріївка, с., Тальнівський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-1418 

Орадівка, с., Христинівський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-1552 

Орли, с., Лисянський р-н, Київська обл. 

(Черкаська обл.) ф. П-1034 

Орловець, с., Городищенський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

ПП-182, 192, 197, 205, 4590, 4591 

Осітна, с., Ладижинський р-н, Київська 

обл. (Христинівський р-н, 

Черкаська обл.) ф. П-971 

Остапівка, с., Драбівський р-н, 

Полтавська обл. (Черкаська обл.) 

ф. П-242 

Острівець, с., Бабанський р-н, Київська 

обл. (Уманський р-н, Черкаська 

обл.) ф. П-22 

Острожани, с., Жашківський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

ПП-304, 336 

Охматів, с., Жашківський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. ПП-318, 

331 

 

 

Павлівка, с., Буцький р-н, Київська обл. 

(Жашківський р-н, Черкаська обл.) 

 ф. П-60 

Павлівка, с., Канівський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-789 
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Павлівка Перша, с., Тальнівський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

ПП-1397, 1423 

Павлівка Друга, с., Тальнівський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-1405 

Паланка, с., Уманський р-н, Київська обл. 

(Черкаська обл.) ф. ПП-1478, 5823 

Паланочка, с., Маньківський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-1106 

Пальмира, с., Золотоніський р-н, 

Полтавська обл. (Вознесенське, 

Черкаська обл.) ф. ПП-517, 606 

Пальчик, с., Катеринопільський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-851 

Папужинці, с., Тальнівський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-1404 

Пастирське, с., Ново-Миргородський р-н, 

Кіровоградська обл. (Смілянський 

р-н, Черкаська обл.) ф. П-5571 

Пединівка, с., Вільшанський р-н, 

Київська обл. (Звенигородський р-

н, Черкаська обл.) ф. ПП-1252, 

1259 

Пекарі, с., Канівський р-н, Черкаська обл. 

 ф. П-5468 

Пеніжкове, с., Христинівський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-1535 

Первомайське, с., Черкаський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-1639 

Переможинці, с., Корсунь-

Шевченківський р-н, Київська обл. 

(Черкаська обл.) ф. П-889 

Перервинці, с., Драбівський р-н, 

Полтавська обл. (Черкаська обл.) 

ф. П-264 

Першотравневе, с., Іркліївський р-н, 

Полтавська обл. (Чорнобаївський 

р-н, Черкаська обл.) ф. ПП-630, 

637 

Петраківка, с., Катеринопільський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-834 

Петрики, с., Вільшанський р-н, Київська 

обл. (Городищенський р-н, 

Черкаська обл.) ф. ПП-1244, 1270 

Петрівка, с., Монастирищенський р-н, 

Вінницька обл. (Черкаська обл.) ф. 

ПП-1169, 5849 

Петрівка-Попівка, с., Лисянський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-1025 

Петрівська Гута, с., Лисянський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-1027 

Петропавлівка, с., Городищенський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

ПП-188, 194 

Петрушки, с., Корсунь-Шевченківський 

р-н, Київська обл. (Черкаська обл.) 

 ф. ПП-902, 2351 

Писарівка, с., Лисянський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-1039 

Пищальники, с., Канівський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-788 

Підставки, с., Гельмязівський р-н, 

Полтавська обл. (Золотоніський р-

н, Черкаська обл.) ф. ПП-95, 127 

Піковець, с., Уманський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-1477 

Пішки, с., Корсунь-Шевченківський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-907 

Піщана, с., Катеринопільський р-н, 

Київська обл. (Тальнівський р-н, 

Черкаська обл.) ф. П-838 

Піщане, с., Золотоніський р-н, 

Полтавська обл. (Черкаська обл.) 

ф. ПП-564, 5867 

Плескачівка, с., Смілянський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-1355 

Плешкані, с., Гельмязівський р-н, 

Полтавська обл. (Золотоніський р-

н, Черкаська обл.) ф. П-111 

Пляківка, с., Кам’янський р-н, 

Кіровоградська обл. (Черкаська 

обл.) ф. П-693 

Побійна, с., Жашківський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. ПП-307, 

326 

Погибляк, с., Лисянський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-1001 

Погреби, с., Шрамківський р-н, 

Полтавська обл. (Драбівський р-н, 

Черкаська обл.) ф. ПП-1900, 1901, 

1903, 5807 
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Подібна, с., Маньківський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-1113 

Подільський, х., Золотоніський р-н, 

Черкаська обл. (с.) ф. П-5810 

Полковниче, с., Маньківський р-н, 

Київська обл. (Іваньки, Черкаська 

обл.) ф. П-1105 

Полствин, с., Канівський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-766 

Половинчик, с., Монастирищенський р-н, 

Вінницька обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-1164 

Полуднівка, с., Чигиринський р-н, 

Кіровоградська обл. (Черкаська 

обл.) ф. ПП-1763, 1775 

Полянецьке, с., Уманський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-1481 

Попівка, с., Буцький р-н, Київська обл. 

(Маньківський р-н, Черкаська 

обл.) ф. П-71 

Попівка, с., Звенигородський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

ПП-389, 2380 

Попівка, с., Канівський р-н, Київська обл. 

(Черкаська обл.) ф. П-796 

Попівка, с., Ротмистрівський р-н, 

Київська обл. (Смілянський р-н, 

Черкаська обл.) ф. П-1291 

Попудня, с., Монастирищенський р-н, 

Вінницька обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-1168 

Порадівка, с., Лисянський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-1008 

Посухівка, с., Ладижинський р-н, 

Київська обл. (Уманський р-н, 

Черкаська обл.) ф. П-964 

Потапці, с., Канівський р-н, Київська обл. 

(Черкаська обл.) ф. П-790 

Поташ, с., Тальнівський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-1427 

Поташня, с., Канівський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-781 

Потоки, с., Катеринопільський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-843 

Почапинці, с., Лисянський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. ПП-994, 

1037 

Привітне, с., Золотоніський р-н, 

Черкаська обл. ф. П-5581 

Притика, с., Христинівський р-н, 

Київська обл. (Углуватка, 

Черкаська обл.) ф. П-1559 

Прохорівка, с., Гельмязівський р-н, 

Полтавська обл. (Канівський р-н, 

Черкаська обл.) ф. ПП-121, 135 

Пугачівка, с., Жашківський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. ПП-299, 

312 

Пугачівка, с., Уманський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-1468 

Пшеничники, с., Канівський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-777 

 

 

Радиванівка, с., Кам’янський р-н, 

Кіровоградська обл. (Черкаська 

обл.) ф. П-720 

Радчиха, с., Катеринопільський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-846 

Райгород, с., Кам’янський р-н, 

Кіровоградська обл. (Черкаська 

обл.) ф. П-704 

Рацеве, с., Чигиринський р-н, 

Кіровоградська обл. (Черкаська 

обл.) ф. ПП-1739, 4529 

Ребедайлівка, с., Кам’янський р-н, 

Кіровоградська обл. (Черкаська 

обл.) ф. П-699 

Ревбинці, с., Іркліївський р-н, Полтавська 

обл. (Чорнобаївський р-н, 

Черкаська обл.) ф. ПП-633, 643, 

664 

Ревівка, с., Кам’янський р-н, 

Кіровоградська обл. (Черкаська 

обл.) ф. П-719 

Рижавка, с., Ладижинський р-н, Київська 

обл. (Уманський р-н, Черкаська 

обл.) ф. ПП-957, 961, 966, 2288, 

2302 

Рижанівка, с., Звенигородський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

ПП-376, 381, 402, 409 

Ризине, с., Буцький р-н, Київська обл. 

(Звенигородський р-н, Черкаська 

обл.) ф. П-63 

Ріпки, с., Лисянський р-н, Київська обл. 

(Черкаська обл.) ф. П-1023 
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Роги, с., Маньківський р-н, Київська обл. 

(Черкаська обл.) ф. ПП-1101, 1115 

Рогова, с., Бабанський р-н, Київська обл. 

(Уманський р-н, Черкаська обл.) 

ф. П-11 

Родниківка, с., Уманський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-1483 

Розкошівка, с., Буцький р-н, Київська 

обл. (Лисянський р-н, Черкаська 

обл.) ф. П-4756 

Розсішки, с., Христинівський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-1539 

Розсохуватка, с., Катеринопільський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

ПП-836, 2259 

Розсошинці, с., Чигиринський р-н, 

Кіровоградська обл. (Черкаська 

обл.) ф. П-1781 

Романівка, с., Тальнівський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. ПП-1390, 

1391 

Ропотуха, с., Ладижинський р-н, Київська 

обл. (Уманський р-н, Черкаська 

обл.) ф. ПП-968, 2282, 2297 

Ротмистрівка, с., Ротмистрівський р-н, 

Київська обл. (смт, Смілянський р-

н, Черкаська  обл.), ф. ПП-1284, 

1292, 1296, 3093 

Рубаний Міст, с., Буцький р-н, Київська 

обл. (Лисянський р-н, Черкаська 

обл.) ф. П-73 

Рубаний Міст, с., Златопільський р-н, 

Кіровоградська обл. (Лисянський 

р-н, Черкаська обл.) ф. П-453 

Русалівка, с., Буцький р-н, Київська обл. 

(Маньківський р-н, Черкаська 

обл.) ф. ПП-65, 66 

Руська Поляна, с., Черкаський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

ПП-1598, 1603, 1622, 5871 

 

 

Сабадаш, с., Жашківський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-334 

Сагунівка, с., Черкаський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. ПП-1611, 

1757, 4523 

Самгородок, с., Ротмистрівський р-н, 

Київська обл. (Смілянський р-н, 

Черкаська обл.) ф. П-1303 

Самовиця, с., Іркліївський р-н, 

Полтавська обл. (Ленінське, 

Чорнобаївський р-н, Черкаська 

обл.) ф. ПП-631, 660 

Саморідня, с., Корсунь-Шевченківський 

р-н, Київська обл. (Черкаська обл.) 

 ф. П-924 

Санжариха, с., Ротмистрівський р-н, 

Київська обл. (Смілянський р-н, 

Черкаська обл.) ф. П-1294 

Сарни, с., Монастирищенський р-н, 

Вінницька обл. (Черкаська обл.) ф. 

ПП-1146, 1161, 1172, 1191 

Сатанівка, с., Монастирищенський р-н, 

Вінницька обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-1183 

Сахнівка, с., Корсунь-Шевченківський р-

н, Київська обл. (Черкаська обл.) 

ф. ПП-915, 2344, 5859 

Свидівок, с., Черкаський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-1597 

Свинарка, с., Бабанський р-н, Київська 

обл. (Уманський р-н, Черкаська 

обл.) ф. П-9 

Свічківка, с., Драбівський р-н, 

Полтавська обл. (Черкаська обл.) 

ф. ПП-246, 256 

Сегединці, с., Вільшанський р-н, 

Київська обл. (Городищенський р-

н, Черкаська обл.) ф. ПП-1242, 

4620 

Селище, с., Корсунь-Шевченківський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

ПП-867, 895, 2348, 2352 

Семенівка, с., Лисянський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-1009 

Сердегівка, с., Шполянський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-1853 

Сердюківка, с., Ротмистрівський р-н, 

Київська обл. (Смілянський р-н, 

Черкаська обл.) ф. ПП-1286, 1290 

Сигнаївка, с., Шполянський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. ПП-1839, 

1850 

Сидорівка, с., Корсунь-Шевченківський 

р-н, Київська обл. (Черкаська обл.) 

 ф. ПП-908, 2354, 2355 

Синиця, с., Ладижинський р-н, Київська 

обл. (Христинівський р-н, 

Черкаська обл.) ф. ПП-975, 2300 
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Синявка, с., Канівський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-786 

Синьооківка, с., Золотоніський р-н, 

Полтавська обл. (Черкаська обл.) 

ф. П-557 

Ситники, с., Корсунь-Шевченківський р-

н, Київська обл. (Черкаська обл.) 

ф. П-900 

Сичівка, с., Христинівський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. ПП-1519, 

1541, 1558 

Скаливатка, с., Звенигородський р-н, 

Київська обл. (Ватутіне, м., 

Черкаська обл.) ф. П-413 

Скибин, с., Жашківський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. ПП-309, 

325, 329 

Склименці, с., Корсунь-Шевченківський 

р-н, Київська обл. (Черкаська обл.) 

 ф. П-912 

Скориківка, с., Золотоніський р-н, 

Полтавська обл. (Черкаська обл.) 

ф. ПП-535, 548 

Скородистик, с., Іркліївський р-н, 

Полтавська обл. (Чорнобаївський 

р-н, Черкаська обл.) ф. П-661 

Скотареве, с., Шполянський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-1849 

Скрипчинці, с., Корсунь-Шевченківський 

р-н, Київська обл. (Черкаська обл.) 

 ф. П-893 

Слюзчина Слобідка, с., Золотоніський р-

н, Полтавська обл. (Антипівка, 

Черкаська обл.) ф. П-552 

Сміла, м., Київська обл. (Черкаська обл.) 

 ф. ПП-1319, 1323, 1327, 1329, 

1331, 1350, 1371, 1372, 1374, 1951-

1953, 1955, 1956, 1958, 1965, 1966, 

1968, 1969, 1974, 1975, 1977, 1980, 

1982, 1983, 1987, 1991, 1996, 2002, 

2005-2007, 2010, 2020, 2021, 2025, 

2029, 2030, 2039, 2042, 2313, 3146, 

3639, 4738, 4739, 5304, 5463, 5488, 

5570, 5694, 5705, 5713, 5714, 5718, 

5737, 5739, 5760, 5831, 5839, 5853, 

5854 

Смільчинці, с., Лисянський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. ПП-999, 

1005 

Собківка, с., Уманський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-1484 

Соболівка, с., Мокрокалигірський р-н, 

Київська обл. (Шполянський р-н, 

Черкаська обл.) ф. П-1222 

Соколівка, с., Маньківський р-н, Київська 

обл. (Жашківський р-н, Черкаська 

обл.) ф. ПП-1098, 1103 

Соколівочка, с., Тальнівський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-1425 

Сорокотяга, с., Жашківський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-330 

Сотники, с., Корсунь-Шевченківський р-

н, Київська обл. (Черкаська обл.) 

ф. П-901 

Софіївка, с., Гельмязівський р-н, 

Полтавська обл. (Золотоніський р-

н, Черкаська обл.) ф. П-136 

Софіївка, с., Черкаський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-1650 

Сталінівка, с., Шрамківський р-н, 

Полтавська обл. (Яворівка, 

Драбівський р-н, Черкаська обл.) 

ф. ПП-1907, 1917, 1923 

Станіславчик, с., Черкаський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-1620 

Станіславчик, с., Шполянський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-1844 

Стара Буда, с., Звенигородський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-411 

Старе, с., Іркліївський р-н, Полтавська 

обл. (Чорнобаївський р-н, 

Черкаська обл., у 1960 р. 

виключене з облікових даних) ф. 

П-649 

Старий Коврай, с., Іркліївський р-н, 

Полтавська обл. (Чорнобаївський 

р-н, Черкаська обл.) ф. ПП-626, 

632, 648 

Старі Бабани, с., Уманський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-1469 

Старосілля, с., Городищенський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-190 

Стеблів, с., Корсунь-Шевченківський р-н, 

Київська обл. (смт, Черкаська 

обл.) ф. ПП-872, 922, 927, 933, 

2342, 2349, 2357 
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Стебне, с., Звенигородський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-378 

Степанівка, с., Шрамківський р-н, 

Полтавська обл. (Драбівський р-н, 

Черкаська обл.) ф. ПП-1904, 1914, 

1916, 1930 

Степанки, с., Черкаський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-1599 

Степанці, с., Канівський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. ПП-758, 

765, 770, 802 

Степівка, с., Монастирищенський р-н, 

Вінницька обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-1171 

Степківка, с., Ладижинський р-н, 

Київська обл. (Уманський р-н, 

Черкаська обл.) ф. П-979 

Стецівка, с., Звенигородський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

ПП-388, 407, 2381, 2382 

Стецівка, с., Чигиринський р-н, 

Шевченківський окр. (Черкаська 

обл.) ф. ПП-1738, 1746, 1769, 

1777, 1796, 4518 

Стійкове, с., Катеринопільський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-2257 

Студинець, с., Канівський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-762 

Ступичне, с., Мокрокалигірський р-н, 

Київська обл. (Катеринопільський 

р-н, Черкаська обл.) ф. П-1218 

Суботів, с., Чигиринський р-н, 

Кіровоградська обл. (Черкаська 

обл.) ф. П-1759 

Сунки, с., Смілянський р-н, Київська обл. 

(Черкаська обл.) ф. ПП-1335, 1341 

Суха Калигірка, с., Мокрокалигірський р-

н, Київська обл. 

(Катеринопільський р-н, 

Черкаська обл.) ф. П-1223 

Сухини, с., Корсунь-Шевченківський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-894 

Сушки, с., Гельмязівський р-н, 

Полтавська обл. (Канівський р-н, 

Черкаська обл.) ф. П-112 

Сушківка, с., Бабанський р-н, Київська 

обл. (Уманський р-н, Черкаська 

обл.) ф. П-10 

 

Таганча, с., Канівський р-н, Київська обл. 

(Черкаська обл.) ф. П-771 

Талалаївка, с., Христинівський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-1556 

Талдики, с., Черкаський р-н, Київська 

обл. (Худяки, Черкаська обл.) ф. 

П-1607 

Тальне, м., Київська обл. (Черкаська обл.) 

 ф. ПП-1379, 1381, 1384, 1388, 

1389, 1403, 1426, 1438, 1439, 1441, 

1443, 1444, 1446, 1447, 3147, 4126, 

5418, 5625, 5652 

Тальянки, с., Бабанський р-н, Київська 

обл. (Тальнівський р-н, Черкаська 

обл.) ф. ПП-17, 28, 5848 

Тарасівка, с., Звенигородський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

ПП-372, 384, 406 

Тарасівка, с., Черкаський пов., Київська 

губ. (Чигиринський р-н, Черкаська 

обл., у 1960 р. виключене з 

облікових даних) ф. П-4530 

Тарасівка, с., Чорнобаївський р-н, 

Полтавська обл. (Черкаська обл.) 

ф. П-1698 

Тарасо-Григорівка, с., Чигиринський р-н, 

Кіровоградська обл. (Черкаська 

обл.) ф. ПП-1770, 1778 

Тараща, с., Корсунь-Шевченківський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-913 

Тарнава, с., Монастирищенський р-н, 

Вінницька обл. (Черкаська обл.) ф. 

ПП-1163, 1184 

Ташлик, с., Ротмистрівський р-н, 

Київська обл. (Смілянський р-н, 

Черкаська обл.) ф. ПП-923, 1289, 

1298, 1300 

Теклине, с., Смілянський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-1337 

Текуча, с., Ладижинський р-н, Київська 

обл. (Уманський р-н, Черкаська 

обл.) ф. ПП-977, 2293, 2296, 2298, 

2299 

Телепине, с., Кам’янський р-н, 

Кіровоградська обл. (Черкаська 

обл.) ф. П-715 

Теолин, с., Монастирищенський р-н, 

Вінницька обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-1165 
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Терешки, с., Шполянський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-1863 

Терлиця, с., Монастирищенський р-н, 

Вінницька обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-1173 

Тернівка, с., Смілянський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-1352 

Тетерівка, с., Жашківський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-314 

Тимошівка, с., Кам’янський р-н, 

Кіровоградська обл. (Черкаська 

обл.) ф. П-698 

Тимченки, с., Чорнобаївський р-н, 

Черкаська обл. ф. П-5585 

Тинівка, с., Буцький р-н, Київська обл. 

(Жашківський р-н, Черкаська обл.) 

 ф. П-64 

Тихий Хутір, с., Жашківський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-5569 

Тіньки, с., Чигиринський р-н, 

Кіровоградська обл. (Черкаська 

обл.) ф. П-1767 

Товмач, с., Шполянський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-1846 

Товста, с., Вільшанський р-н, Київська 

обл. (Городищенський р-н, 

Черкаська обл.) ф. ПП-1238, 1263, 

1265 

Товсті Роги, с., Лисянський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-1035 

Томашівка, с., Ладижинський р-н, 

Київська обл. (Уманський р-н, 

Черкаська обл.) ф. П-962 

Топилівка, с., Чигиринський р-н, 

Кіровоградська обл. (Черкаська 

обл.) ф. П-1742 

Топильна, с., Вільшанський р-н, Київська 

обл. (Шполянський р-н, Черкаська 

обл.) ф. ПП-1247-1249 

Трощин, с., Канівський р-н, Київська обл. 

(Черкаська обл.) ф. П-773 

Трушівці, с., Медведівський р-н, 

Шевченківський окр. 

(Чигиринський р-н, Черкаська 

обл.) ф. ПП-1765, 4524 

Тубільці, с., Черкаський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. ПП-1616, 

2334 

 

 

Углуватка, с., Христинівський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-1531 

Умань, м., Київська обл. (Черкаська обл.) 

 ф. ПП-1458, 1460, 1466, 1467, 

1470, 1487-1489, 2048, 2049, 2052, 

2055-2059, 2061, 2063, 2064, 2066, 

2067, 2070, 2073-2075, 2078-2084, 

2087, 2104, 2105, 2118, 2119, 2126, 

2129, 2278, 3383, 3579, 4035, 4037, 

4038, 4716, 4982, 5217, 5338, 5445, 

5483, 5573, 5626, 5627, 5646, 5647, 

5661, 5674, 5679, 5680, 5695, 5706, 

5716, 5727, 5729, 5743, 5765-5769, 

5855, 5875, 5876, 5878 

Ухожа, с., Христинівський р-н, Київська 

обл. (Шельпахівка, Черкаська 

обл.) ф. П-1555 

 

 

Федюківка, с., Лисянський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. ПП-1012, 

1015 

Флярківка, с., Кам’янський р-н, 

Кіровоградська обл. (Черкаська 

обл.) ф. П-705 

Франківка, с., Лисянський р-н, Київська 

обл. (Кам’яний Брід, Черкаська 

обл.) ф. П-1006 

Франківка, с., Чорнобаївський р-н, 

Полтавська обл. (Черкаська обл.) 

ф. П-1696 

Фурманка, с., Ладижинський р-н, 

Київська обл. (Уманський р-н, 

Черкаська обл.) ф. П-974 

 

 

Халаїдове, с., Монастирищенський р-н, 

Вінницька обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-1151 

Харківка, с., Маньківський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-1092 

Хацьки, с., Смілянський р-н, Київська 

обл. (Черкаський р-н, Черкаська 

обл.) ф. ПП-1333, 1340, 1346 

Хижинці, с., Лисянський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-1013 

Хижня, с., Маньківський р-н, Київська 

обл. (Жашківський р-н, Черкаська 

обл.) ф. ПП-1093, 1094, 1099, 1102 
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Хильки, с., Корсунь-Шевченківський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-2358 

Хирівка, с., Корсунь-Шевченківський р-

н, Київська обл. (Заріччя, 

Черкаська обл.) ф. П-925 

Хлипнівка, с., Звенигородський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-408 

Хлистунівка, с., Городищенський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

ПП-200, 206 

Хмільна, с., Канівський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. ПП-763, 

780, 5850 

Хрести, с., Золотоніський р-н, Полтавська 

обл. (Черкаська обл., у 1964 р. 

виключене з облікових даних) ф. 

П-526 

Хрестителеве, с., Чорнобаївський р-н, 

Полтавська обл. (Черкаська обл.) 

ф. ПП-1691, 1697 

Хрещатик, с., Черкаський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-1602 

Христинівка, м., Київська обл. (Черкаська 

обл.) ф. ПП-1498, 1501, 1504, 

1508, 1510, 1511, 1513, 1517, 1520,  

1536, 1569, 1572, 4305, 4900, 4901, 

5461, 5544, 5546, 5630, 5696, 5707, 

5785, 5840  

Хрущівка, с., Золотоніський р-н, 

Полтавська обл. (Черкаська обл.) 

ф. ПП-538, 547 

Худоліївка, с., Чигиринський р-н, 

Кіровоградська обл. (Черкаська 

обл.) ф. П-1749 

Худяки, с., Черкаський р-н, Київська обл. 

(Черкаська обл.) ф. П-1633 

Хутори, с., Черкаський р-н, Київська обл. 

(Черкаська обл.) ф. ПП-1615, 1629, 

5870 

 

 

Цвіткове, с-ще залізничної станції, 

Городищенський р-н, Київська 

обл. (смт, Черкаська обл.), ф. П-

174 

Цибулів, с., Монастирищенський р-н, 

Вінницька обл. (смт, Черкаська 

обл.) ф. ПП-1136, 1147, 1174, 

1175, 1192 

 

Чайківка, с., Христинівський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-1530 

Чапаєвка, с., Золотоніський р-н, 

Полтавська обл. (Черкаська обл.) 

ф. ПП-558, 5801 

Чапаєвка, с., Монастирищенський р-н, 

Вінницька обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-1187 

Чаплинка, с., Лисянський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-1021 

Чемериське, с., Буцький р-н, Київська 

обл. (Звенигородський р-н, 

Черкаська обл.) ф. ПП-59,  5721 

Червона Слобода, с., Черкаський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

ПП-1617, 1625, 1631, 1644, 5328, 

5869 

Червоне, с., Тальнівський р-н, Черкаська 

обл. ф. П-1398 

Червоне, с., Іркліївський р-н, Полтавська 

обл. (Чорнобаївський р-н, 

Черкаська обл., у 1964 р. 

виключене з облікових даних) ф. 

П-658 

Червоний, х., Ротмистрівський р-н, 

Київська обл. (с., Смілянський р-н, 

Черкаська обл.) ф. П-1287 

Червоний Кут, с., Буцький р-н, Київська 

обл. (Жашківський р-н, Черкаська 

обл.) ф. П-57 

Червонохижинці, с., Іркліївський р-н, 

Полтавська обл. (Чорнобаївський 

р-н, Черкаська обл.) ф. П-647 

Черепин, с., Корсунь-Шевченківський р-

н, Київська обл. (Черкаська обл.) 

ф. П-904 

Черкаси, м., Київська обл. (Черкаська 

обл.) ф. ПП-72, 1577, 1578, 1586, 

1595, 1596, 1660, 1661, 1664, 1667, 

1669, 2134-2141, 2144-2146, 2148-

2152, 2156-2159, 2163, 2165, 2171, 

2172, 2187, 2190-2192, 2196, 2199, 

2201, 2214, 2215, 2229, 2230, 2232, 

2233, 2246, 2247, 2249, 2372, 2451, 

3257, 3640, 4149, 4542, 4544, 4545, 

4547, 4551, 4552, 4558, 4564, 4565, 

4619, 4677, 4679, 4760, 4764, 4766-

4768, 4773, 4774, 4869, 4870, 4872-

4874, 4878, 4881, 4885, 4970, 4975-

4977, 4979, 5005-5008, 5167, 5168, 

П-5173-5176, П-5178, П-5179, П-
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5181, 5182, 5186, 5219, 5333, 5335, 

5367, 5369, 5420, 5440, 5442, 5466, 

5516, 5537-5539, 5580, 5608, 5612, 

5613, 5617, 5633-5638, 5639, 5642-

5644, 5657-5659, 5662-5668, 5681, 

5684-5688, 5699, 5711, 5712, 5715, 

5719, 5720, 5723, 5724, 5728, 5730-

5736, 5738, 5740-5742, 5770-5778, 

5780-5784, 5786-5789, 5805, 5830, 

5837, 5841, 5845, 5847, 5863, 5863, 

5865, 5866, 5874, 5877 

Чернещина, с., Драбівський р-н, 

Полтавська обл. (Золотоніський р-

н, Черкаська обл.) ф. П-262 

Черниші, с., Канівський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-799 

Черповоди, с., Ладижинський р-н, 

Київська обл. (Уманський р-н, 

Черкаська обл.) ф. ПП-972, 2292 

Чеснівка, с., Лисянський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-1036 

Чеснопіль, с., Тальнівський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-1408 

Чехівка, с., Іркліївський р-н, Полтавська 

обл. (Чорнобаївський р-н, 

Черкаська обл.) ф. ПП-642, 657 

Чигирин, м., Кіровоградська обл. 

(Черкаська обл.) ф. ПП-1721, 1729, 

1760, 1800, 1801, 1808, 1811-1814, 

1819, 3344, 4034, 4533, 4534, 4905, 

5325, 5464, 5465, 5541, 5586, 5697, 

5708, 5764, 5842 

Чижівка, с., Звенигородський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-386 

Чичиркозівка, с., Звенигородський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-377 

Чорна Кам’янка, с., Буцький р-н, 

Київська обл. (Маньківський р-н, 

Черкаська обл.) ф. П-53 

Чорнобай, с., Чорнобаївський р-н, 

Полтавська обл. (смт, Черкаська 

обл.) ф. ПП-1672, 1684, 1687, 

1700, 1704, 1710-1713, 3175, 5160, 

5654, 5763, 5844 

Чорнявка, с., Черкаський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. ПП-1636, 

1772, 5827 

Чубівка, с., Черкаський р-н, Київська обл. 

(Черкаська обл.) ф. П-1356 

 

Шабастівка, с., Монастирищенський р-н, 

Вінницька обл. (Черкаська обл.) ф. 

ПП-1154, 1160 

Шабельники, с., Золотоніський р-н, 

Полтавська обл. (Черкаська обл.) 

ф. ПП-524, 565, 566 

Шабельники, с., Чигиринський р-н, 

Кіровоградська обл. (Черкаська 

обл., у 1960 р. виключене з 

облікових даних) ф. П-1771 

Шарин, с., Ладижинський р-н, Київська 

обл. (Уманський р-н, Черкаська 

обл.) ф. П-2283 

Шарнопіль, с., Монастирищенський р-н, 

Вінницька обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-1162 

Шаулиха, с., Тальнівський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. ПП-1393, 

1407, 1414 

Шевченкове, с., Вільшанський р-н, 

Київська обл. (Звенигородський р-

н, Черкаська обл.) ф. ПП-1262, 

1266, 1271, 1273, 2329 

Шелепухи, с., Черкаський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. ПП-1643, 

2335 

Шельпахівка, с., Христинівський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-1553 

Шендерівка, с., Корсунь-Шевченківський 

р-н, Київська обл. (Черкаська обл.) 

 ф. П-910 

Шестеринці, с., Лисянський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-1022 

Шостакове, с., Катеринопільський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-852 

Шпола, м., Київська обл. (Черкаська обл.) 

 ф. ПП-1825, 1829, 1832, 1836, 

1838, 1841, 1845, 1861, 1868, 1873, 

1874, 1878-1881, 1884, 4187, 5322, 

5631, 5632, 5676, 5677, 5698, 5709, 

5806, 5846 

Шрамківка, с., Шрамківський р-н, 

Полтавська обл. (смт, Драбівський 

р-н, Черкаська обл.) ф. ПП-1891, 

1892, 1894, 1895, 1919, 1939, 1942, 

1943, 3429 

Шубині Стави, с., Буцький р-н, Київська 

обл. (Лисянський р-н, Черкаська 

обл.) ф. П-52, П-5819 
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Шукайвода, с., Христинівський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-1532 

Шуляки, с., Жашківський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. ПП-301, 

324 

Шушківка, с., Лисянський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-1026 

 

 

Щербинівка, с., Золотоніський р-н, 

Полтавська обл. (Черкаська обл.) 

ф. П-556 

 

 

Юрківка, с., Звенигородський р-н, 

Київська обл. (смт, Черкаська 

обл.) ф. ПП-368, 375, 383, 393, 

443, 2375, 2377 

Юрківка, с., Ладижинський р-н, Київська 

обл. (Уманський р-н, Черкаська 

обл.) ф. ПП-967, 2285 

Юрпіль, с., Буцький р-н, Київська обл. 

(Маньківський р-н, Черкаська 

обл.) ф. П-58 

Юрчиха, с., Кам’янський  р-н, 

Кіровоградська обл. (Черкаська 

обл.) ф. П-712 

 

 

Яблунів, с., Канівський р-н, Київська обл. 

(Черкаська обл.) ф. П-775 

Яблунівка, с., Корсунь-Шевченківський 

р-н, Київська обл. (Черкаська обл.) 

 ф. П-921 

Яблунівка, с., Лисянський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-1024 

Ягубець, с., Христинівський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

ПП-1523, 1525, 1547 

Ямпіль, с., Катеринопільський р-н, 

Київська обл. (Черкаська обл.) ф. 

П-842 

Яничі, с., Чигиринський р-н, 

Шевченківський окр. (Черкаська 

обл.) ф. П-4531 

Яроватка, с., Уманський р-н, Київська 

обл. (Черкаська обл.) ф. П-1472 

Ярове, с., Кам’янський р-н, Київська обл. 

(Черкаська обл.) ф. ПП-709, 711 

Ярославка, с., Мокрокалигірський р-н, 

Київська обл. (Шполянський р-н, 

Черкаська обл.) ф. П-1214 

Ярошівка, с., Мокрокалигірський р-н, 

Київська обл. (Катеринопільський 

р-н, Черкаська обл.) ф. ПП-1209, 

1211, 1224, 5804 

Ятранівка, с., Ладижинський р-н, 

Київська обл. (Уманський р-н, 

Черкаська обл.) ф. ПП-963, 2289 

 

 


	ф. П-1  Бабанський районний комітет Компартії України, с. Бабанка  Уманського району Черкаської області.......................................................................................
	ф. П-5  Первинна організація  Комуністичної партії України Дубівської машинно-тракторної станції (МТС), с. Дубова Бабанского району Черкаської  області………………………..................................................................
	ф. П-100 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Дружба", с. Горбані Гельмязівського району Черкаської області ...........................................................................................
	ф. П-101 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Вперед", с. Горбані Гельмязівського району Полтавської області
	ф. П-102 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "20-річчя Жовтня", с. Коврай Гельмязівського району Полтавської області ................................................................................................
	ф. П-103 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "12-річчя Жовтня", с. Левченкове Гельмязівського району Полтавської області ............................................................................................
	ф. П-104 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Зірка комунізму", с. Жорнокльови Гельмязівського району Черкаської області ..............................................................................
	ф. П-105 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Жовтнева хвиля", с. Левченкове Гельмязівського району Полтавської області .............................................................................................
	ф. П-106 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Жданова, с. Левченкове Гельмязівського району Черкаської області .....................................................................................
	ф. П-107 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Постишева, с. Бубнівська Слобідка Золотоніського району Черкаської області ...........................................................................
	ф. П-108 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Калініна, с. Безпальче Драбівського району Черкаської області ........................................................................................
	ф. П-109 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Слава", с. Коврай Золотоніського району Черкаської області ..............................................................................................
	ф. П-110 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Карла Маркса, с. Келеберда Канівського району Черкаської області .....................................................................................
	ф. П-111 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. 50-річчя Жовтня, с. Плешкані Золотоніського району Черкаської області ................................................................................
	ф. П-112 Первиннаорганізація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Росія", с. Прохорівка Канівського району Черкаської області ..............................................................................................
	ф. П-113 Первиннаорганізація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Комінтерн", с. Чопилки Гельмязівського району Черкаської області .............
	ф. П-114 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Крупської, с. Каленики Гельмязівського району Полтавської області ..................................................................................................
	ф. П-115 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Ленінської іскри, с. Гельмязів Гельмязівського району Черкаської області .............................................................................
	ф. П-116 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Ленінський шлях", с. Каленики Золотоніського району Черкаської області ..................................................................................
	ф. П-117 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Калініна, с. Жорнокльови  Драбівського району Черкаської області .....................................................................................
	ф. П-118 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Малєнкова, с. Озерище Канівського району Черкаської області ..........................................................................................
	ф. П-119 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Суворова, с. Гладківщина Золотоніського району Черкаської області ....................................................................................
	ф. П-120 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Мануїльського, с. Келеберда Гельмязівського району Полтавської області .............................................................................................
	ф. П-121 Первинна організація КП (б) України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Новий шлях", с. Прохорівка Гельмязівського району Полтавської області .................................................................................................
	ф. П-122 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Нове життя”, с. Безпальче Гельмязівського району Полтавської області ..................................................................................................
	ф. П-123 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Правда", с. Безбородьки Гельмязівського району Полтавської області ....................................................................................................
	ф. П-124 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Перемога", с. Бубнівська Слобідка Гельмязівського району Полтавської області ..........................................................................................
	ф. П-126 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "П’ятирічка за 4 роки", с. Бубнівська Слобідка Гельмязівського району Полтавської області ..............................................................................
	ф. П-127 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Правда", с. Підставки Золотоніського району Черкаської області ..........................................................................................
	ф. П-128 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Серп і молот", с. Коврай Гельмязівського району Полтавської області ...................................................................................................
	ф. П-130 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Дніпро", с. Ліпляве Канівського району Черкаської області ...............................................................................................
	ф. П-131 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Радянська Україна", с. Богдани Золотоніського району Черкаської області .................................................................................
	ф. П-188 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Клари Цеткін, с. Петропавлівка Городищенського району Київської області ............................................................................................
	ф. П-203 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Жданова, с. Буда Орловецька Городищенського району Черкаської області ................................................................................
	ф. П-224 Первинна організація  Комуністичної партії України Городищенського районного управління сільського господарства, м. Городище Черкаської області .....................................................................................................
	ф. П-229 Драбівський районний комітет Компартії України, смт. Драбів Драбівського району Черкаської області ......................................................................................
	ф. П-236 Первинна організація  Комуністичної партії України Драбово-Улянівської машинно-тракторної станції (МТС), смт. Драбів Драбівського району Черкаської області .........................................................................................
	ф. П-237 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу ім. ХХІІІ з’їзду КПРС, смт. Драбів Драбівського району Черкаської області ..................
	ф. П-241 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. 20-річчя Жовтня, с. Мехедівка Драбівського району Полтавської області ..............................................................................................
	ф. П-244 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Кірова, смт. Драбів Драбівського району Черкаської області ...........................................................................................
	ф. П-245 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Драбів Драбівського району Черкаської області .............................................................................................
	ф. П-246 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Фрунзе, с. Свічківка Драбівського району Черкаської області ..........................................................................................
	ф. П-247 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. 40-річчя Жовтня, с. Бойківщина Драбівського району Черкаської області ................................................................................
	ф. П-248 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Україна", с. Митлашівка Драбівського району Черкаської області ..........................................................................................
	ф. П-297 Первинна організація  Комуністичної партії України Бузівського відділення "Сільгосптехніка", с. Бузівка Жашківського району Черкаської області ..........
	ф. П-298 Первинна організація Комуністичної партії України ремонтно-транспортного підприємства районного агропромислового об'єднання, м. Жашків Черкаської області ....................................................................................
	ф. П-306 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Прогрес", с. Нагірна Жашківського району Черкаської області .............................................................................................
	ф. П-308 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Калініна, м. Жашків Київської області ........................................
	ф. П-313 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Комунар", с. Костянтинівка Жашківського району Київської області ......................................................................................................
	ф. П-314 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Дружба", с. Тетерівка Жашківського району Черкаської області ............................................................................................
	ф. П-315 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Куйбишева, с. Житники Жашківського району Черкаської області .........................................................................................
	ф. П-316 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Леніна, м. Жашків Черкаської області ...............................
	ф. П-317 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Ленінський шлях", с. Вільшанка Жашківського району Черкаської області ...................................................................................
	ф. П-318 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Родіна", с. Охматів Жашківського району Черкаської області ..............................................................................................
	ф. П-319 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Пархоменка, с. Бузівка Жашківського району Черкаської області ........................................................................................
	ф. П-320 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Бузівка Жашківського району Київської області .....................................................................................................
	ф. П-321 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Черняховського, с. Багва Жашківського району Черкаської області ......................................................................................
	ф. П-322 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Жашків Київської області .................................
	ф. П-346 Первинна організація  Комуністичної партії України Жашківського районного комітету партії,           м. Жашків Черкаської області .......................
	ф. П-347 Первинна організація  Комуністичної партії України Жашківського районного відділу комунального господарства, м. Жашків Черкаської області ...........................................................................................................
	ф. П-354 Звенигородський районний комітет Компартії України, м. Звенигородка Черкаської області ...................................................................................................
	ф. П-358 Первинна організація  Комуністичної партії України Вільховецького цукрового заводу, с. Вільховець Звенигородського району Черкаської області ........................................................................................................
	ф. П-367 Первинна організація  Комуністичної партії України автомобільного об'єднання № 23113, м. Звенигородка Черкаської області .................................
	ф. П-369 Первинна організація  Комуністичної партії України Звенигородського районного об’єднання "Сільгосптехніка", м. Звенигородка Черкаської області ......................................................................................................
	ф. П-371 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Будьонного, с. Михайлівка Звенигородського району Черкаської області .................................................................................
	ф. П-386 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Гончарука, с. Чижівка Звенигородського району Черкаської області .....................................................................................
	ф. П-411 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Ленінська іскра", с. Стара Буда Звенигородського району Черкаської області ..............................................................................
	ф. П-412 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Пам’ять Шевченка", с. Гусакове Звенигородського району Черкаської області ...............................................................................
	ф. П-518 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніського лісового заготівельного господарства, м. Золотоноша Черкаської області ......
	ф. П-520 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Баха, м. Золотоноша Черкаської області ...........................
	ф. П-525 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "20-річчя Жовтня", с. Коврайські Хутори Золотоніського району Полтавської області ......................................................................................
	ф. П-527 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Ілліча, с. Ковтуни Золотоніського району Черкаської області ..........................................................................................
	ф. П-528 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Росія", с. Великий Хутір Драбівського району Черкаської області .........................................................................................
	ф. П-530 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Гвардія", с. Великий Хутір Драбівського району Черкаської області .......................................................................................
	ф. П-531 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Мічуріна, с. Кривоносівка Золотоніського району Черкаської області ...................................................................................
	ф. П-532 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Прогрес", с. Богуславець Золотоніського району Черкаської області .......................................................................................
	ф. П-534 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Домантове Золотоніського району Черкаської області ........................................................................................
	ф. П-535 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Шлях Леніна", с. Скориківка Золотоніського району Черкаської області ....................................................................................
	ф. П-536 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Нове життя", с. Богуславець Золотоніського району Черкаської області ....................................................................................
	ф. П-568 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Перше Травня", с. Богуславець Золотоніського району Полтавської області ...............................................................................................
	ф. П-586 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніської технічної школи МПС, м. Золотоноша Черкаської області .................................................
	ф. П-587 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніського сільського середнього професійно-технічного училища № 10, м. Золотоноша Черкаської області ........................................................................................
	ф. П-592 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніської середньої школи № 1, м. Золотоноша Черкаської області ...................................................
	ф. П-599 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніської міської ради, м. Золотоноша  Черкаської області .............................................................
	ф. П-602  Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніської центральної районної  лікарні, м. Золотоноша Черкаської області ................
	ф. П-610 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніського районного відділу внутрішніх справ, м. Золотоноша Черкаської області .........
	ф. П-687 Первинна організація  Комуністичної партії України Косарського спиртового заводу, с. Косарі Кам'янського району Черкаської області ............
	ф. П-690 Первинна організація  Комуністичної партії України Кам'янського районного відділення "Сільгосптехніка", м. Кам'янка Черкаської області .......
	ф. П-693 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Україна", с. Пляківка Кам’янського району Черкаської області ............................................................................................
	ф. П-694 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Світанок", с. Лебедівка Кам’янського району Черкаської області ..........................................................................................
	ф. П-695 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. 12-річчя Жовтня, с. Олянине Кам’янського району Кіровоградської області ..........................................................................................
	ф. П-696 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Зоря", с. Косарі Кам’янського району Черкаської області ..
	ф. П-697 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Жовтень", м. Кам’янка Черкаської області ...........................
	ф. П-703 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім.Кірова, с. Жаботин Кам’янського району Черкаської області .............................................................................................
	ф. П-766 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Дзержинського, с. Полствин Канівського району Черкаської області .....................................................................................
	ф. П-767 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. ХХ1 з’їзду КПРС, с. Межиріч Канівського району Черкаської області ....................................................................................
	ф. П-768 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Ілліча, с. Беркозівка Канівського району Черкаської області ..........................................................................................
	ф. П-770 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Дружба", с. Степанці Канівського району Черкаської області ..............................................................................................
	ф. П-771 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Таганча Канівського району Черкаської області .......................................................................................
	ф. П-781 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Поташня Канівського району Черкаської області .......................................................................................
	ф. П-782 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Боженка, с. Кононча Канівського району Черкаської області ............................................................................................
	ф. П-784 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Жовтень", с. Ковалі Канівського району Черкаської області ...............................................................................................
	ф. П-785 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Заповіт Леніна", с. Литвинець Канівського району Черкаської області .....................................................................................
	ф. П-786 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Зоря комунізму", с. Синявка Канівського району Черкаської області .......................................................................................
	ф. П-788 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Хлібороб", с. Пищальники Канівського району Київської області
	ф. П-789 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Хрущова, с. Павлівка Канівського району Черкаської області ...........................................................................................
	ф. П-790 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Чапаєва, с. Потапці Канівського району Черкаської області ............................................................................................
	ф. П-794 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Ленінська Іскра", с. Іваньків Канівського району Черкаської області .....................................................................................
	ф. П-796 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. ХХП з’їзду КПРС, с. Попівка Корсунь-Шевченківського району Черкаської області ........................................................................
	ф. П-799 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Черниші Канівського району Черкаської області .............................................................................................
	ф. П-845 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Росія", с. Лисича Балка Катеринопільського району Черкаської області ....................................................................................
	ф. П-846 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Революційний шлях", с. Радчиха Катеринопільського району Черкаської області .............................................................................
	ф. П-847 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Свердлова, смт. Єрки  Катеринопільського району Черкаської області ...................................................................................
	ф. П-848 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Чапаєва, с. Кайтанівка Катеринопільського району Черкаської області ..................................................................................
	ф. П-849 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Дружба", смт. Катеринопіль Катеринопільського району Черкаської області .................................................................................
	ф. П-850 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Перемога", с. Новоселиця Катеринопільського району Черкаської області ...................................................................................
	ф. П-851 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Україна", с. Пальчик Катеринопільського району Черкаської області .......................................................................................
	ф. П-852 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Фрунзе, с. Шостакове Катеринопільського району Черкаської області ....................................................................................
	ф. П-853 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Ватутіна, с. Гончариха Катеринопільського району Черкаської області ..................................................................................
	ф. П-873 Первинна організація  Комуністичної партії України Корсунь-Шевченківської швейної фабрики, м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області .............................................................................................................
	ф. П-890 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Ворошилова, с. Нова Буда Корсунь-Шевченківського району Черкаської області ...........................................................................
	ф. П-891 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Друга п’ятирічка" с. Квітки Корсунь-Шевченківського району Київської області ..........................................................................................
	ф. П-894 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Димитрова, с. Сухини Корсунь-Шевченківського району Черкаської області ...............................................................................
	ф. П-895 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Селище Корсунь-Шевченківського району Черкаської області ..................................................................................
	ф. П-901 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Правда", с. Сотники Корсунь-Шевченківського району Черкаської області ...................................................................................
	ф. П-918 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Зоря", м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області ......
	ф. П-919 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Росія", с. Бровахи Корсунь-Шевченківського району Черкаської області ....................................................................................
	ф. П-924 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Червона зірка", с. Саморідня Корсунь-Шевченківського району Київської області .........................................................................................
	ф. П-963 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Щорса с. Ятранівка Уманського району Черкаської області ..............................................................................................
	ф. П-964 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Жовтневої революції, с. Посухівка Уманського району Черкаської області ...............................................................................
	ф. П-965 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Пархоменка, с. Ладижинка Уманського району Черкаської області ........................................................................................
	ф. П-966 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Карла Маркса, с. Рижавка Уманського району Черкаської області ........................................................................................
	ф. П-967 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Димитрова, с. Юрківка Уманського району Черкаської області ...........................................................................................
	ф. П-970 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Маленкова, с. Ладижинка Ладижинського району Черкаської області ......................................................................................
	ф. П-971 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Маяк", с. Осітна Христинівського району Черкаської області ..............................................................................................
	ф. П-972 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Фрунзе, с. Черповоди Уманського району Черкаської області ............................................................................................
	ф. П-973 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Новий світ", с. Городниця Уманського району Черкаської області ..........................................................................................
	ф. П-974 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Прапор комунізму", с. Фурманка Уманського району Черкаської області .....................................................................................
	ф. П-975 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Синиця Христинівського району Черкаської області ........................................................................................
	ф. П-997 Первинна організація  Комуністичної партії України Лисянського районного відділення "Сільгосптехніка", смт. Лисянка Лисянського району Черкаської області ...........................................................................................
	ф. П-998 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Авангард", с. Кам’яний Брід Лисянського району Черкаської області .......................................................................................
	ф. П-999 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Щорса, с. Смільчинці Лисянського району Черкаської області ...........................................................................................
	ф. П-1001 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Перемога", с. Погибляк Лисянського району Черкаської області ...........................................................................................
	ф. П-1002 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Крупської, с. Журжинці Лисянського району Черкаської області ........................................................................................
	ф. П-1003 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Димитрова, с. Верещаки Лисянського району Черкаської області ........................................................................................
	ф. П-1004 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Черняховського, с. Бужанка Лисянського району Черкаської області ....................................................................................
	ф. П-1005 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Друга п'ятирічка", с. Смільчинці Лисянського району Київської області ................................................................................................
	ф. П-1006 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "20-річчя Жовтня", с. Франківка Лисянського району Київської області ..................................................................................................
	ф. П-1027 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Чкалова, с. Петрівська Гута Лисянського району Черкаської області ...................................................................................
	ф. П-1032 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Хлібороб", с. Ганжалівка Лисянського району Київської області
	ф. П-1034 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Червона зірка", с. Орли Лисянського району Київської області ...
	ф. П-1035 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Червоний лан", с. Товсті Роги Лисянського району Черкаської області ....................................................................................
	ф. П-1036 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Червоний промінь", с. Чеснівка Лисянського району Черкаської області ...................................................................................
	ф. П-1037 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Б.Хмельницького, с. Почапинці Лисянського району Черкаської області .................................................................................
	ф. П-1038 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Шевченка, смт. Лисянка Лисянського району Черкаської області ........................................................................................
	ф. П-1039 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Писарівка Лисянського району Черкаської області ........................................................................................
	ф. П-1040 Первинна організація  Комуністичної партії України Лисянської середньої школи, смт. Лисянка Лисянського району Черкаської області ..........................
	ф. П-1065 Первинна організація  Комуністичної партії України Лисянської районної лікарні, смт. Лисянка Лисянського району Черкаської області ......................
	ф. П-1096 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Росія", смт. Маньківка Маньківського району Черкаської області .........................................................................................
	ф. П-1097 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Красноставка Маньківського району Черкаської області .....................................................................................
	ф. П-1098 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Радянська Україна", с. Соколівка  Жашківського району Черкаської області ...............................................................................
	ф. П-1099 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Молотова, с. Хижня Маньківського району Черкаської області ..........................................................................................
	ф. П-1101 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі (колгоспу) “Нове життя”, с. Роги Маньківського району Київської області ....
	ф. П-1103 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Оборона Країни Рад", с. Соколівка Маньківського району Київської області .............................................................................................
	ф. П-1104 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Правда", с. Зелений Ріг Жашківського району Черкаської області .........................................................................................
	ф. П-1115 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Прогрес", с. Роги Маньківського району Черкаської області ..............................................................................................
	ф. П-1118 Первинна організація  Комуністичної партії України Маньківської середньої школи, смт. Маньківка Маньківського району Черкаської області ...................
	ф. П-1120 Первинна організація  Комуністичної партії України Маньківської районної лікарні, смт. Маньківка Маньківського району Черкаської області ..................
	ф. П-1122 Первинна організація  Комуністичної партії України Маньківського районного виконавчого комітету, смт. Маньківка Маньківського району Черкаської області ............................................................................................
	ф. П-1123 Первинна організація  Комуністичної партії України Маньківського районного комітету Компартії України, смт. Маньківка Маньківського району Черкаської області ......................................................................................
	ф. П-1132 Монастирищенський районний комітет Компартії України, м. Монастирище Черкаської області ...................................................................................................
	ф. П-1134 Первинна організація  Комуністичної партії України Монастирищенського спиртового заводу, смт. Монастирище Монастирищенського району Черкаської області .............................................................................................
	ф. П-1143 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Свердлова, с. Конельські Хутори Жашківського району Черкаської області ..............................................................................
	ф. П-1144 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Зоря", с. Владиславчик Монастирищенського району Черкаської області ....................................................................................
	ф. П-1145 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Будьонного, с. Лукашівка Монастирищенського району Черкаської області ...............................................................................
	ф. П-1152 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Чапаєва, с. Івахни Монастирищенського району Черкаської області .....................................................................................
	ф. П-1153 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Ілліча, с. Копіювата Монастирищенського району Черкаської області ...................................................................................
	ф. П-1154 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Пархоменка, с. Шабастівка Монастирищенського району Черкаської області ..............................................................................
	ф. П-1224 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Шлях Леніна", с. Ярошівка Шполянського району Черкаської області .......................................................................................
	ф. П-1235 Вільшанський районний комітет Компартії України, с. Вільшана Городищенського району Черкаської області ......................................................
	ф. П-1236 Первинна організація  Комуністичної партії України Вільшанського цукрового комбінату, смт. Вільшана Городищенського району Черкаської області ......................................................................................................
	ф. П-1237 Первинна організація  Комуністичної партії України Вільшанського районного  відділення "Сільгосптехніка", смт. Вільшана Городищенського району Черкаської області ..................................................................................
	ф. П-1239 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Жовтневої революції, с. Будище Звенигородського району Черкаської області ...........................................................................
	ф. П-1240 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Друга п’ятирічка", с. Моринці Вільшанського району Київської області .................................................................................................
	ф. П-1242 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "12-річчя Жовтня", с. Сегединці Вільшанського району Київської області ................................................................................................
	ф. П-1243 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Прапор комунізму", с. Боровикове Звенигородського району Черкаської області ............................................................................
	ф. П-1244 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Перше Травня", с. Петрики Городищенського району Черкаської області ....................................................................................
	ф. П-1258 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Соцшлях", смт. Вільшана Городищенського району Черкаської області ......................................................................................
	ф. П-1259 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Сталіна, с. Пединівка Вільшанського району Київської області
	ф. П-1260 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Правда", смт. Вільшана Городищенського району Черкаської області .......................................................................................
	ф. П-1261 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Третьої п’ятирічки", с. Гнилець Звенигородського району Черкаської області .............................................................................
	ф. П-1262 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Ударник", с. Шевченкове Вільшанського району Київської області .......................................................................................................
	ф. П-1263 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Щорса, с. Товста Городищенського району Черкаської області ..........................................................................................
	ф. П-1264 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Чапаєва, с. Воронівка Городищенського району Черкаської області .....................................................................................
	ф. П-1265 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Червоний жовтень", с. Товста Вільшанського району Київської області ..................................................................................................
	ф. П-1266 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Червоний партизан", с. Шевченкове Вільшанського району Київської області .............................................................................................
	ф. П-1267 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Червоний шлях", с. Вільшана Вільшанського району Київської області ...................................................................................................
	ф. П-1330 Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського відгодівельного радгоспу "Смілянський", с. Мале Старосілля Смілянського району Черкаської області...................................................................................
	ф. П-1331 Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського лісового заготівельного господарства, м. Сміла Черкаської області ................................
	ф. П-1332 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Будьонного, с. Гуляйгородок Смілянського району Черкаської області ..................................................................................
	ф. П-1334 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Ворошилова, с. Балаклія Смілянського району Черкаської області ......................................................................................
	ф. П-1335 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Друга п’ятирічка", с. Сунки Смілянського району Київської області ....................................................................................................
	ф. П-1336 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Родіна", с. Голов’ятине Смілянського району Черкаської області .........................................................................................
	ф. П-1337 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Ілліча, с. Теклине Смілянського району Черкаської області ...........................................................................................
	ф. П-1338 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Залевки Смілянського району Черкаської області ...........................................................................................
	ф. П-1341 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Сунки Смілянського району Черкаської області .............................................................................................
	ф. П-1352 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Чкалова, с. Тернівка Смілянського району Черкаської області .........................................................................................
	ф. П-1353 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Червона Армія", с. Дубіївка Черкаського району Черкаської області ......................................................................................
	ф. П-1354 Первинна організація  КП (б) України промислової сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Червоний промінь", с. Мале Старосілля Смілянського району Київської області ..............................................................................
	ф. П-1355 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Червоний жовтень", с. Плескачівка Смілянського району Черкаської області ...............................................................................
	ф. П-1356 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Шлях до нового життя", с. Чубівка Смілянського району Черкаської області ...............................................................................
	ф. П-1357 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. ХХ1 з’ізду КПРС с. Березняки Смілянського району Черкаської області .................................................................................
	ф. П-1366 Первинна організація  Комуністичної партії України Балакліївської середньої школи № 1, с. Балаклія Смілянського району Черкаської області ...
	ф. П-1371 Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського районного виконавчого комітету, м. Сміла Черкаської області .........................
	ф. П-1372 Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського районного комітету Компартії України, м. Сміла Черкаської області ..............
	ф. П-1374 Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського міського відділу внутрішніх справ, м. Сміла Черкаської області ......................................
	ф. П-1379 Тальнівський районний комітет Компартії України, м. Тальне Черкаської області ......................................................................................................................
	ф. П-1381 Первинна організація  Комуністичної партії України Тальнівського щебіночного заводу, м. Тальне Черкаської області .............................................
	ф. П-1382 Первинна організація  Комуністичної партії України Майданецького цукрового заводу, с. Майданецьке Тальнівського району Черкаської області .
	ф. П-1384 Первинна організація  Комуністичної партії України Тальнівського цукрового комбінату, м. Тальне Черкаської області ...........................................
	ф. П-1388 Первинна організація  Комуністичної партії України Тальнівського районного об'єднання "Сільгосптехніка", м. Тальне Черкаської області ..........
	ф. П-1389 Первинна організація  Комуністичної партії України Зарічанського відділення “Сільгосптехніка”, м. Тальне Черкаської області .............................
	ф. П-1390 Первинна організація  КП (б) України радгоспу "Степная", с. Степне Тальнівського району Київської області ...............................................................
	ф. П-1399 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Зоря", с. Кобринова Гребля Тальнівського району Черкаської області .....................................................................................
	ф. П-1400 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Жовтень", с. Довгеньке Тальнівського району Черкаської області .........................................................................................
	ф. П-1468 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Горького, с. Пугачівка Уманського району Черкаської області .........................................................................................
	ф. П-1469 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Кутузова, с. Старі Бабани Уманського району Черкаської області ......................................................................................
	ф. П-1470 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Кірова, м.Умань Київської області ....................................
	ф. П-1471 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Комінтерн", с. Кочубіївка Уманського району Черкаської області .........................................................................................
	ф. П-1472 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Колос", с. Яроватка Уманського району Київської області ...........
	ф. П-1473 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Кочержинці Уманського району Черкаської області ..........................................................................................
	ф. П-1474 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Пам’яті Леніна", с. Краснопілка Уманського району Черкаської області ...................................................................................
	ф. П-1475 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Ілліча, с. Гереженівка Уманського району Черкаської області .........................................................................................
	ф. П-1477 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Дзержинського, с. Піковець Уманського району Черкаської області .....................................................................................
	ф. П-1501 Первинна організація  Комуністичної партії України паровозного депо ст. Христинівка, м. Христинівка Черкаської області ................................................
	ф. П-1504 Первинна організація  Комуністичної партії України 5-ї дистанції путі станції Христинівка, м. Христинівка Черкаської області ...................................
	ф. П-1508 Первинна організація  Комуністичної партії України хлібної бази № 86, м. Христинівка  Черкаської області ...........................................................................
	ф. П-1510 Первинна організація  Комуністичної партії України станції Христинівка, м. Христинівка Черкаської області ............................................................................
	ф. П-1511 Первинна організація  Комуністичної партії України вузлового партійного комітету станції Христинівка, м. Христинівка Черкаської області ...................
	ф. П-1513 Первинна організація  Комуністичної партії України вагонного депо  станції Христинівка, м. Христинівка Черкаської області ................................................
	ф. П-1517 Первинна організація  Комуністичної партії України Христинівської середньої школи № 1, м. Христинівка Черкаської області .................................
	ф. П-1519 Первинна організація  Комуністичної партії України Сичівської машинно-тракторної станції (МТС), с. Сичівка Христинівського району Черкаської області ...............................................................................................
	ф. П-1520 Первинна організація  Комуністичної партії України Христинівського районного об’єднання "Сільгосптехніка", м. Христинівка Черкаської області
	ф. П-1521 Первинна організація  Комуністичної партії України Верхняцького елітно-насінневого радгоспу, смт. Верхнячка Христинівського району Черкаської області ..............................................................................................
	ф. П-1535 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Пеніжкове Христинівського району Черкаської області ....................................................................................
	ф. П-1540 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Куйбишева, с. Івангород Христинівського району Київської області ..................................................................................................
	ф. П-1541 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Сичівка Христинівського району Черкаської області ........................................................................................
	ф. П-1542 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Ліщинівка Христинівського району Черкаської області ......................................................................................
	ф. П-1543 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Ленінський шлях", с. Велика Севастянівка Христинівського району Черкаської області ........................................................
	ф. П-1547 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Перше Травня", с. Ягубець Христинівського району Черкаської області ....................................................................................
	ф. П-1548 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. РККА, с. Велика Севастянівка Христинівського району Київської області ...............................................................................
	ф. П-1595 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу "Укрсадвинтрест", м. Черкаси Черкаської області ..............................................
	ф. П-1596 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу "Укрконсервтрест", м. Черкаси Черкаської області .............................................
	ф. П-1610 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Комунар", с. Білозір’я Черкаського району Київської області ......
	ф. П-1611 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Комунар", с. Сагунівка Черкаського району Черкаської області ...........................................................................................
	ф. П-1613 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Червона Слобода Черкаського району Черкаської області ....................................................................................
	ф. П-1614 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Ломувате Черкаського району Київської області ......
	ф. П-1615 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Першого Травня, с. Хутори Черкаського району Черкаської області .....................................................................................
	ф. П-1617 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Дружба", с. Червона Слобода Черкаського району Черкаської області ......................................................................................
	ф. П-1624 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Змагайлівка Черкаського району Київської області .................................................................................................
	ф. П-1625 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Червона Слобода Черкаського району Київської області .............................................................................................
	ф. П-1626 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Березняки Черкаського району Київської області ...................................................................................................
	ф. П-1641 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Радянська Україна", с. Геронимівка Черкаського району Черкаської області ...............................................................................
	ф. П-1642 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Василиця Черкаського району Київської області
	ф. П-1643 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Фрунзе, с. Шелепухи Черкаського району Черкаської області ...........................................................................................
	ф. П-1644 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського рибної сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Червона Слобода Черкаського району Черкаської області ...............................................................
	ф. П-1645 Первинна організація  Комуністичної партії України Білозірської середньої школи № 1, с. Білозір'я Черкаського району Черкаської області .......................
	ф. П-1738 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Ворошилова, с. Стецівка Чигиринського району Кіровоградської області ..........................................................................................
	ф. П-1741 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. 18 партз’їзду ВКП(б), с. Гущівка Чигиринського району Кіровоградської області .....................................................................................
	ф. П-1742 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Зоря", с. Топилівка Чигиринського району Черкаської області ............................................................................................
	ф. П-1744 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Димитрова, с. Деменці Чигиринського району Кіровоградської області ..........................................................................................
	ф. П-1745 Первинна організація  КП (б) України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Жданова, с. Калантаїв Чигиринського району Кіровоградської області ................................................................................................
	ф. П-1814 Первинна організація  Комуністичної партії України Чигиринського районного відділу культури, м. Чигирин Черкаської області .............................
	ф. П-1819 Первинна організація  Комуністичної партії України Чигиринської районної спілки споживчих товариств, м. Чигирин Черкаської області ...........................
	ф. П-1825 Шполянський районний комітет Компартії України, м. Шпола Черкаської області ......................................................................................................................
	ф. П-1843 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім Осовського с. Лебедин Шполянського району Черкаської області.......... . . . .................... . .
	ф. П-1844 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "20-річчя Жовтня", с. Станіславчик Шполянського району Черкаської області ...............................................................................
	ф. П-1848 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Надточаївка Шполянського району Черкаської області .......................................................................................
	ф. П-1849 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Карла Маркса, с. Скотареве Шполянського району Черкаської області ...................................................................................
	ф. П-1850 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Сигнаївка Шполянського району Черкаської області .........................................................................................
	ф. П-1851 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Комуніст", с. Матусів Шполянського району Черкаської області ...........................................................................................
	ф. П-1852 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Комуніст", с. Матусів Шполянського району Черкаської області ...........................................................................................
	ф. П-1878 Первинна організація  Комуністичної партії України Шполянського районного виконавчого комітету, м. Шпола Черкаської області .......................
	ф. П-1879 Первинна організація  Комуністичної партії України Шполянського районного комітету Компартії України, м. Шпола Черкаської області .............
	ф. П-1880 Первинна організація  Комуністичної партії України Шполянської районної контори зв'язку, м. Шпола Черкаської області .....................................................
	ф. П-1881 Первинна організація  Комуністичної партії України Шполянського районного відділу Міністерства внутрішніх справ (МВС), м. Шпола Черкаської області .................................................................................................
	ф. П-1884 Первинна організація  Комуністичної партії України Шполянської районної спілки споживчих товариств, м. Шпола Черкаської області ..............................
	ф. П-1891 Шрамківський районний комітет Компартії України, смт. Шрамківка Драбівського району Черкаської області ..............................................................
	ф. П-1892 Первинна організація  Комуністичної партії України Шрамківського цукрового комбінату, смт. Шрамківка Драбівського району Черкаської області ........................................................................................................
	ф. П-1893 Первинна організація  Комуністичної партії України Кононівської ремонтно-технічної станції (РТС), с. Кононівка Драбівського району Черкаської області ..............................................................................................
	ф. П-1910 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Демки Драбівського району Черкаської області .............................................................................................
	ф. П-1911 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Кантакузівка Драбівського району Черкаської області ................................................................................
	ф. П-2025 Первинна організація  Комуністичної партії України обласної психоневрологічної лікарні, м. Сміла  Черкаської області .................................
	ф. П-2029  Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського міського виконавчого комітету, м. Сміла Черкаської області ............................................
	ф. П-2030  Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського міського комітету Компартії України, м. Сміла Черкаської області .................................
	ф. П-2039  Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянської районної контори зв’язку, м. Сміла Черкаської області ......................................................
	ф. П-2042  Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського змішаного торгу, м. Сміла Черкаської області .....................................................
	ф. П-2048  Уманський міський комітет Компартії України, м. Умань Черкаської області
	ф. П-2049  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського вітамінного заводу, м. Умань  Черкаської області ...............................................
	ф. П-2087  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманської середньої школи № 1, м. Умань  Черкаської області ............................................................
	ф. П-2104  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського змішаного торгу, м. Умань Черкаської області .......................................................................
	ф. П-2105  Первинна організація  Комуністичної партії України  Уманської міської лікарні, м. Умань Черкаської області ....................................................................
	ф. П-2118  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського виконавчого комітету міської Ради депутатів трудящих, м. Умань Черкаської області ...................................................................................................
	ф. П-2119  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського міського комітету Компартії України, м. Умань Черкаської області ................................
	ф. П-2126  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського районного вузла зв’язку, м. Умань Черкаської області ..........................................................
	ф. П-2129  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського ремонтно-будівельного управління, м. Умань Черкаської області ......................................
	ф. П-2134  Черкаський міський комітет Компартії України, м. Черкаси  Черкаської області ......................................................................................................................
	ф. П-2135  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського виробничого об”єднання "Темп", м. Черкаси Черкаської області .....................
	ф. П-2136  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського консервного комбінату, м. Черкаси Черкаської області ......................................
	ф. П-2137 Первинна організація  Комуністичної партії України  Черкаського заводоуправління цегельних заводів, м. Черкаси Черкаської області ...............
	ф. П-2138 Первинна організація  Комуністичної партії України  Черкаського рафінадного заводу,  м. Черкаси Черкаської області ...........................................
	ф. П-2139  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського судоремонтного заводу, м. Черкаси Черкаської області .....................................
	ф. П-2172  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського заводу "Фотоприлад", м. Черкаси Черкаської області .....................................................
	ф. П-5662 Комітет комсомолу тресту "Черкасихімбуд", м. Черкаси Черкаської області ..
	ф. П-5663 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського шовкового комбінату, м. Черкаси Черкаської області ............................................................
	ф. П-5664 Первинна організація  Комуністичної партії України тресту "Черкасисільбуд", м. Черкаси Черкаської області ...............................................
	ф. П-5665 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського авторемонтного заводу, м. Черкаси Черкаської області ......................................
	ф. П-5666 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського проектно-конструкторського технологічного інституту, м. Черкаси Черкаської області
	ф. П-5667 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського заводу телеграфної апаратури, м. Черкаси Черкаської області ......................................
	ф. П-5668 Первинна організація  Комуністичної партії України спеціального управління механізації тресту "Київескавація", м. Черкаси Черкаської області .......................................................................................................
	ф. П-5669 Первинна організація  Комуністичної партії України районного комітету Добровільного товариства сприяння армії, авіації і флоту (ДТСААФ), м. Золотоноша Черкаської області ..........................................................................
	ф. П-5670 Первинна організація  Комуністичної партії України Іркліївського професійно-технічного училища № 19, с. Іркліїв Чорнобаївського району Черкаської області ..........................................................................................
	ф. П-5671 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу "Черкаський", с. Безбородьки Драбівського району Черкаської області ....................................
	ф. П-5736 Комітет комсомолу Черкаського виробничого об'єднання "Темп", м. Черкаси Черкаської області ...................................................................................................
	ф. П-5737 Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського радіоприладного заводу, м. Сміла Черкаської області ........................................
	ф. П-5738 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського заводу "Строммашина", м. Черкаси Черкаської області ..................................................
	ф. П-5739 Комітет комсомолу Смілянського радіоприладного заводу, м. Сміла Черкаської області ...................................................................................................
	ф. П-5740 Соснівський районний комітет Компартії України, м. Черкаси Черкаської області ......................................................................................................................
	ф. П-5741 Придніпровський районний комітет Компартії України, м. Черкаси Черкаської області ...................................................................................................
	ф. П-5742 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського заводу спеціального технологічного обладнання, м. Черкаси Черкаської області .......
	ф. П-5743 Комітет комсомолу об'єднання "Уманьферммаш", м. Умань Черкаської області ......................................................................................................................
	ф. П-5744 Первинна організація  Комуністичної партії України дослідної станції по коноплі, м. Золотоноша Черкаської області .........................................................
	ф. П-5745 Первинна організація  Комуністичної партії України Ватутінського деревообробного заводу, м. Ватутіне Звенигородського району Черкаської області ....................................................................................................
	ф. П-5746 Первинна організація  Комуністичної партії України Ватутінського заводу будівельних матеріалів, м. Ватутіне Звенигородського району Черкаської області .............................................................................................
	ф. П-5748 Первинна організація  Комуністичної партії України Ватутінської механізованої колони № 25, м. Ватутіне Звенигородського району Черкаської області ..................................................................................................
	ф. П-5749 Первинна організація  Комуністичної партії України міжколгоспного санаторію "Радон", м. Звенигородка Черкаської області ...................................
	ф. П-5751 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу "Звенигородський", м. Звенигородка Черкаської області ...................................
	ф. П-5753 Первинна організація  Комуністичної партії України Єрківського птахівничого комбінату, смт. Єрки Катеринопільського району Черкаської області ......................................................................................................
	ф. П-5755 Первинна організація  Комуністичної партії України Лисянського будівельно-монтажного управління  № 5, смт. Лисянка Лисянського району Черкаської області ..........
	ф. П-5823 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу ім. Калініна, с. Паланка Уманського району Черкаської області .............................................
	ф. П-5824 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу "Уманський", с. Кочубеївка Уманського району Черкаської області ........................................
	ф. П-5825 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу ім. Леніна, с. Кочержинці Уманського району Черкаської області ..........................................
	ф. П-5826 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу "Шлях до комунізму", с. Бабанка Уманського району Черкаської області ........................
	ф. П-5850 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу "Радянська Україна", с. Хмільна Канівського району Черкаської області ............................
	ф. П-5608 Черкаський промисловий обласний комітет Компартії України, м. Черкаси Черкаської області
	ф. П-1  Бабанський районний комітет Компартії України, с. Бабанка Бабанського
	ф. П-44 Буцький районний комітет Компартії України, с. Буки Буцького району Черкаської області
	ф. П-1235 Вільшанський районний комітет Компартії України, с. Вільшана Вільшанського району Черкаської області
	ф. П-229 Драбівський районний комітет Компартії України, смт. Драбів Драбівського району Черкаської області
	ф. П-496 Золотоніський районний комітет Компартії України, м. Золотоноша Черкаської області
	ф. П-683 Кам’янський районний комітет Компартії України, м. Кам'янка. Черкаської області
	ф. П-825 Катеринопільський районний комітет Компартії України, смт. Катеринопіль Катеринопільського району Черкаської області
	ф. П-864 Корсунь-Шевченківський районний комітет Компартії України, м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області
	ф. П-956 Ладижинський районний комітет Компартії України, с. Ладижинка Ладижинського району Київської області
	ф. П-992 Лисянський районний комітет Компартії України, смт. Лисянка Лисянського району Черкаської області
	ф. П-1077 Маньківський районний комітет Компартії України, смт. Маньківка Маньківського району Черкаської області
	ф. П-4519  Медведівський районний комітет КП(б)У, с. Медведівка Шевченківського округу
	ф. П-1132 Монастирищенський районний комітет Компартії України,                         смт. Монастирище Монастирищенського району Черкаської області
	ф. П-1319 Смілянський районний комітет Компартії України, м. Сміла Черкаської області
	ф. П-1379 Тальнівський районний комітет Компартії України, м. Тальне Черкаської області
	ф. П-1458 Уманський районний комітет Компартії України, м. Умань Черкаської області
	ф. П-1498 Христинівський районний комітет Компартії України, м. Христинівка Черкаської області
	ф. П-1577 Черкаський районний комітет Компартії України, м. Черкаси Черкаської області
	ф. П-1672 Чорнобаївський районний комітет Компартії України, смт. Чорнобай Чорнобаївського району Черкаської області
	ф. П-1825 Шполянський районний комітет Компартії України, м. Шпола Черкаської області
	ф. П-5741 Придніпровський районний комітет Компартії України міста Черкаси,
	м. Черкаси Черкаської області
	ф. П-5740 Соснівський районний комітет Компартії України міста Черкаси,
	м. Черкаси Черкаської області
	ф. П-2048  Уманський міський комітет Компартії України, м. Умань Черкаської області
	ф. П-2134  Черкаський міський комітет Компартії України, м. Черкаси  Черкаської області
	ф. П-5610 Городищенський промислово-виробничий партійний комітет Комуністичної партії України, м. Городище Черкаської області
	ф. П-5611 Золотоніський промислово-виробничий партійний комітет Комуністичної партії України, м. Золотоноша Черкаської області
	ф. П-5612 Черкаський промислово-виробничий комітет Комуністичної партії України, м. Черкаси Черкаської області
	ф. П-5737 Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського радіоприладного заводу, м. Сміла Черкаської області
	ф. П-2172  Первинна організація  Комуністичної партії України заводу "Фотоприлад", м. Черкаси Черкаської області
	ф. П-5633 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського виробничого об'єднання "Азот", м. Черкаси Черкаської області
	ф. П-1595 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу "Укрсадвинтрест", м. Черкаси Черкаської області
	ф. П-1596 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу "Укрконсервтрест", м. Черкаси Черкаської області
	ф. П-1664 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського міського відділу МВС, м. Черкаси Черкаської області
	ф. П-2083  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського кооперативного технікуму, м. Умань Черкаської області
	ф. П-2135  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського виробничого об'єднання "Темп", м. Черкаси Черкаської області
	ф. П-2136  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського консервного комбінату, м. Черкаси Черкаської області
	ф. П-2137 Первинна організація  Комуністичної партії України  Черкаського заводоуправління цегельних заводів, м. Черкаси Черкаської області
	ф. П-2138 Первинна організація  Комуністичної партії України  Черкаського рафінадного заводу,  м. Черкаси Черкаської області
	ф. П-2139  Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського судоремонтного заводу, м. Черкаси Черкаської області
	ф. П-5333 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського заводу хімічного волокна, м. Черкаси Черкаської області
	ф. П-5335 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкасько технічного училища № 8, м. Черкаси Черкаської області
	ф. П-5367 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаської середньої школи № 20, м. Черкаси Черкаської області
	ф. П-5369 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського міськпромторгу, м. Черкаси Черкаської області
	ф. П-5420 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського обласного комітету Компартії України, м. Черкаси Черкаської області
	ф. П-5440 Первинна організація  Комуністичної партії України Ради народного господарства Черкаського економічного адміністративного району
	м. Черкаси Черкаської області
	ф. П-5466 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського обласного управління лісового господарства та лісозаготівель, м. Черкаси Черкаської області
	ф. П-5537 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаської теплоелектроцентралі (ТЕЦ), м. Черкаси Черкаської області
	ф. П-5538 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського облпроекту, м. Черкаси Черкаської області
	ф. П-5539 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського загальнотехнічного факультету Київського інженерно-будівельного інституту, м. Черкаси Черкаської області
	ф. П-5580 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаської обласної міжколгоспної будівельної організації, м. Черкаси Черкаської області
	ф. П-5633 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського виробничого об'єднання "Азот", м. Черкаси Черкаської області
	ф. П-5634 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського автотранспортного підприємства № 23101, м. Черкаси Черкаської області
	ф. П-5663 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського шовкового комбінату, м. Черкаси Черкаської області
	ф. П-5664 Первинна організація  Комуністичної партії України тресту "Черкасисільбуд", м. Черкаси Черкаської області
	ф. П-5665 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського авторемонтного заводу, м. Черкаси Черкаської області
	ф. П-5666 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського проектно-конструкторського технологічного інституту, м. Черкаси Черкаської області
	ф. П-5667 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського заводу телеграфної апаратури, м. Черкаси Черкаської області
	ф. П-5668 Первинна організація  Комуністичної партії України спеціального управління механізації тресту "Київекскавація", м. Черкаси Черкаської області
	ф. П-5724 Первинна організація  Комуністичної партії України відділення науково-дослідного інституту техніко-економічних досліджень, м. Черкаси Черкаської області
	ф. П-5730 Первинна організація  Комуністичної партії України Соснівського районного комітету Компартії України міста Черкаси, м. Черкаси Черкаської області
	ф. П-5731 Первинна організація  Комуністичної партії України Соснівського районного виконавчого комітету міста Черкаси, м. Черкаси Черкаської області
	ф. П-5735 Первинна організація  Комуністичної партії України Придніпровського районного комітету Компартії України міста Черкаси, м. Черкаси Черкаської області
	ф. П-5738 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського заводу "Строммашина", м. Черкаси Черкаської області
	ф. П-5742 Первинна організація  Комуністичної партії України Черкаського заводу спеціального технологічного обладнання, м. Черкаси Черкаської області
	ф. П-1327 Первинна організація  Комуністичної партії України артілі "Металіст", м. Сміла Черкаської області
	ф. П-1374 Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського міського відділу внутрішніх справ, м. Сміла Черкаської області
	ф. П-2029  Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського міського виконавчого комітету, м. Сміла Черкаської області
	ф. П-2030  Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського міського комітету Компартії України, м. Сміла Черкаської області
	ф. П-2039  Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянської районної контори зв’язку, м. Сміла Черкаської області
	ф. П-2042  Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського змішаного торгу, м. Сміла Черкаської області
	ф. П-5463 Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянсько автотранспортного підприємства № 23011, м. Сміла Черкаської області
	ф. П-5488 Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського міського районного побутового комбінату, м. Сміла Черкаської області
	ф. П-5737 Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського радіоприладного заводу, м. Сміла Черкаської області
	ф. П-2049  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського вітамінного заводу, м. Умань  Черкаської області
	ф. П-2080  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського педагогічного училища, м. Умань Черкаської області
	ф. П-2081  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського технікуму механізації сільського господарства, м. Умань Черкаської області
	ф. П-2082  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського кооперативного професійно-технічного училища, м. Умань Черкаської області
	ф. П-2084  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського медичного училища, м. Умань Черкаської області
	ф. П-2087  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманської середньої школи № 1, м. Умань  Черкаської області
	ф. П-2104  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського змішаного торгу, м. Умань Черкаської області
	ф. П-2105  Первинна організація  Комуністичної партії України  Уманської міської лікарні, м. Умань Черкаської області
	ф. П-2118  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського міського виконавчого комітету, м. Умань Черкаської області
	ф. П-2119  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського міськкому Компартії України, м. Умань Черкаської області
	ф. П-2126  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського районного вузла зв’язку, м. Умань Черкаської області
	ф. П-2129  Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського ремонтно-будівельного управління, м. Умань Черкаської області
	ф. П-5646 Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського тресту їдалень і ресторанів, м. Умань Черкаської області
	ф. П-5647 Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського музичного училища, м. Умань Черкаської області
	ф. П-5661 Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського технічного училища №1, м. Умань Черкаської області
	ф. П-203 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Жданова, с. Буда-Орловецька Городищенського району Черкаської області
	ф. П-1257 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. 17 з’їзду ВКП(б), с. Вербівка Вільшанського району Київської області
	ф. П-1236 Первинна організація  Комуністичної партії України Вільшанського цукрового комбінату, смт. Вільшана Городищенського району Черкаської області
	ф. П-1237 Первинна організація  Комуністичної партії України Вільшанського районного  відділення "Сільгосптехніка", смт. Вільшана Городищенського району Черкаської області
	ф. П-1258 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Соцшлях", смт. Вільшана Городищенського району Черкаської області
	ф. П-1260 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Правда", смт. Вільшана Городищенського району Черкаської області
	ф. П-1267 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Червоний шлях", с. Вільшана Вільшанського району Київської області
	ф. П-1264 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу "Вільшанський", с. Воронівка Городищенського району Черкаської області
	ф. П-191 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Комунар", с. В’язівок Городищенського району Київської області
	ф. П-195 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. В’язівок Городищенського району Київської області
	ф. П-169 Первинна організація  Комуністичної партії України Городищенського цукрового комбінату, м. Городище Черкаської області
	ф. П-224 Первинна організація  Комуністичної партії України Городищенського районного управління сільського господарства, м. Городище Черкаської області
	ф. П-1255 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Прапор комунізму", с. Журавка Вільшанського району Київської області
	ф. П-193 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Мліїв Городищенського району Черкаської області
	ф. П-196 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Переможець", с. Мліїв Городищенського району Київської області
	ф. П-202 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Челюскінців, с. Мліїв Городищенського району Київської області
	ф. П-198 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Перше Травня", с. Набоків Городищенського району Київської області
	ф. П-192 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Комунар", с. Орловець Городищенського району Черкаської області
	ф. П-197 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Переможець", с. Орловець Городищенського району Київської області
	ф. П-1244 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Перше Травня", с. Петрики Городищенського району Черкаської області
	ф. П-188 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Клари Цеткін с. Петропавлівка Городищенського району Київської області
	ф. П-194 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Куйбишева, с. Петропавлівка Городищенського району Черкаської області
	ф. П-1242 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "12-річчя Жовтня", с. Сегединці Вільшанського району Київської області
	ф. П-1263 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Щорса, с. Товста Городищенського району Черкаської області
	ф. П-1265 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Червоний жовтень", с. Товста Вільшанського району Київської області
	ф. П-200 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Котовського, с. Хлистунівка Городищенського району Черкаської області
	ф. П-108 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Калініна, с. Безпальче Драбівського району Черкаської області
	ф. П-122 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Нове життя”,  с. Безпальче  Гельмязівського району Полтавської області
	ф. П-1909 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. газети "Молодь України", с. Бирлівка Драбівського району Черкаської області
	ф. П-247 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. 40-річчя Жовтня, с. Бойківщина Драбівського району Черкаської області
	ф. П-528 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Росія", с. Великий Хутір Драбівського району Черкаської області
	ф. П-530 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Гвардія", с. Великий Хутір Драбівського району Черкаської області
	ф. П-541 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Новий світ", м. Золотоноша  Полтавської області
	ф. П-236 Первинна організація  Комуністичної партії України Драбово-Улянівської машинно-тракторної станції (МТС), смт. Драбів Драбівського району Черкаської області
	ф. П-237 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу ім. ХХІІІ з’їзду КПРС, смт. Драбів Драбівського району Черкаської області
	ф. П-244 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Кірова, смт. Драбів Драбівського району Черкаської області
	ф. П-245 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Драбів Драбівського району Черкаської області
	ф. П-5565 Первинна організація  Комуністичної партії України Драбівського районного управління сільського господарства, смт. Драбів Драбівського району Черкаської області
	ф. П-1893 Первинна організація  Комуністичної партії України Кононівської ремонтно-технічної станції (РТС), с. Кононівка Драбівського району Черкаської області
	ф. П-94  Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу ім. КПРС,
	с. Левченкове Драбівського району Черкаської області
	ф. П-103 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "12-річчя Жовтня", с. Левченкове Гельмязівського району Полтавської області
	ф. П-105 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Жовтнева хвиля", с. Левченкове Гельмязівського району Полтавської області
	ф. П-106 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Жданова, с. Левченкове Гельмязівського району Черкаської області
	ф. П-241 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. 20-річчя Жовтня, с. Мехедівка Драбівського району Полтавської області
	ф. П-246 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Фрунзе, с. Свічківка Драбівського району Черкаської області
	ф. П-1892 Первинна організація  Комуністичної партії України Шрамківського цукрового комбінату, смт. Шрамківка Драбівського району Черкаської області
	ф. П-101 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Вперед", с. Горбані Гельмязівського району Полтавської області
	ф. П-302 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Ворошилова, с. Баштечки Жашківського району Київської області
	ф. П-327 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Сталіна, с. Бузівка Жашківського району Київської області
	ф. П-317 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Ленінський шлях", с. Вільшанка Жашківського району Черкаської області
	ф. П-311 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Городище Жашківського району Київської області
	ф. П-316 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Леніна, м. Жашків Черкаської області
	ф. П-315 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Куйбишева, с. Житники Жашківського району Черкаської області
	ф. П-1104 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Правда", с. Зелений Ріг Жашківського району Черкаської області
	ф. П-310 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Мічуріна, с. Конела Жашківського району Черкаської області
	ф. П-303 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Ворошилова, с. Кривчунка Жашківського району Київської області
	ф. П-332 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Чапаєва, с. Кривчунка Жашківського району Черкаської області
	ф. П-328 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Сталіна, с. Леміщиха Жашківського району Черкаської області
	ф. П-336 Первинна організація  Комуністичної партії України Острожанської птахофабрики, с. Острожани Жашківського району Черкаської області
	ф. П-318 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Родіна", с. Охматів Жашківського району Черкаської області
	ф. П-331 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Сталіна, с. Охматів Жашківського району Київської області
	ф. П-60 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Червоної Армії, с. Попівка  Жашківського району Черкаської області
	ф. П-326 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Перемога", с. Побійна Жашківського району Київської області
	ф. П-309 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Маяк", с. Скибин Жашківського району Черкаської області
	ф. П-329 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Сталіна, с. Скибин Жашківського району Київської області
	ф. П-1098 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Радянська Україна", с. Соколівка  Жашківського району Черкаської області
	ф. П-1103 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Оборона Країни Рад", с. Соколівка Маньківського району Київської області
	ф. П-330 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "40-річчя Жовтня", с. Сорокотяга Жашківського району Черкаської області
	ф. П-314 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Дружба", с. Тетерівка Жашківського району Черкаської області
	ф. П-64 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Тинівка  Жашківського району Черкаської області
	ф. П-5569 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Котовського, с. Тихий Хутір Жашківського району Черкаської області
	ф. П-57 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Росія", с. Червоний Кут  Жашківського району Черкаської області
	ф. П-1243 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Прапор комунізму", с. Боровикове Звенигородського району Черкаської області
	ф. П-1256 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "15-річчя ВЛКСМ", с. Боровикове Вільшанського району Київської області
	ф. П-1239 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Жовтневої революції, с. Будище Звенигородського району Черкаської області
	ф. П-5745 Первинна організація  Комуністичної партії України Ватутінського деревообробного заводу, м. Ватутіне Звенигородського району Черкаської області
	ф. П-5746 Первинна організація  Комуністичної партії України Ватутінського заводу будівельних матеріалів, м. Ватутіне Звенигородського району Черкаської області
	ф. П-5748 Первинна організація  Комуністичної партії України Ватутінської механізованої колони № 25, м. Ватутіне Звенигородського району Черкаської області
	ф. П-382 Первинна організація Компартії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Жовтень", с. Вільховець Звенигородського району Київської області
	ф. П-414 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Вільховець Звенигородського району Київської області
	ф. П-410 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Чіковані, с. Водяники Звенигородського району Черкаської області
	ф. П-1261 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. 3-ї п’ятирічки, с. Гнилець Звенигородського району Черкаської області
	ф. П-422 Первинна організація  Комуністичної партії України Звенигородського сільськогосподарського технікуму, м. Звенигородка Черкаської області
	ф. П-430 Первинна організація  Комуністичної партії України Звенигородського районного виконавчого комітету, м. Звенигородка Черкаської області
	ф. П-431 Первинна організація  Комуністичної партії України Звенигородської міської ради, м. Звенигородка Черкаської області
	ф. П-432 Первинна організація  Комуністичної партії України Звенигородського районного комітету партії, м. Звенигородка Черкаської області
	ф. П-434 Первинна організація  Комуністичної партії України Звенигородського лісового заготівельного господарства, м. Звенигородка Черкаської області
	ф. П-5649 Первинна організація  Комуністичної партії України Звенигородської пересувної механізованої колони № 229  м. Звенигородка Черкаської області
	ф. П-5749 Первинна організація  Комуністичної партії України міжколгоспного санаторію "Радон",  м. Звенигородка Черкаської області
	ф. П-5751 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу "Звенигородський", м. Звенигородка Черкаської області
	ф. П-5836 Первинна організація  Комуністичної партії України Звенигородської районної ради колгоспів, м. Звенигородка Черкаської області
	ф. П-385 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Калініна, с. Княжа Звенигородського району Черкаської області
	ф. П-371 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Будьонного, с. Михайлівка Звенигородського району Черкаської області
	ф. П-1240 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Друга п’ятирічка" с. Моринці Вільшанського району Київської області
	ф. П-1259 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Сталіна, с. Пединівка Вільшанського району Київської області
	ф. П-63  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Гришка, с. Ризине  Звенигородського району Черкаської області
	ф. П-411 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Ленінська іскра", с. Стара Буда Звенигородського району Черкаської області
	ф. П-384 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Дніпро", с. Тарасівка Звенигородського району Черкаської області
	ф. П-59 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Комінтерн", с. Чемериське  Звенигородського району Черкаської області
	ф. П-5721 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Гончарука, с. Чемериське Звенигородського району Черкаської області
	ф. П-386 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Гончарука, с. Чижівка Звенигородського району Черкаської області
	ф. П-383 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Жовтень", с. Юрківка Звенигородського району Київської області
	ф. П-443 Первинна організація  Комуністичної партії України Звенигородського вугільного розрізу, м. Ватутіне Звенигородського району Черкаської області
	ф. П-131 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Радянська Україна", с. Богдани Золотоніського району Черкаської області
	ф. П-134 Первинна  організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Чкалова, с. Богдани Гельмязівського району Полтавської області
	ф. П-107 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Постишева, с. Бубнівська Слобідка Золотоніського району Черкаської області
	ф. П-124 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Перемога", с. Бубнівська Слобідка Гельмязівського району Полтавської області
	ф. П-126 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "П’ятирічка за 4 роки", с. Бубнівська Слобідка Гельмязівського району Полтавської області
	ф. П-555 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Червоний жовтень", с. Бубнове Гельмязівського району Черкаської області
	ф. П-5411 Первинна організація  Комуністичної партії України артілі ім. Жданова, с. Вільхи Золотоніського району Черкаської області
	ф. П-550 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Червоний прапор", с. Вознесенське Золотоніського району Черкаської області
	ф. П-92  Первинна організація  Комуністичної партії України Гельмязівського відділення "Сільгосптехніка", с. Гельмязів Золотоніського району Черкаської області
	ф. П-99 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Будьонного, с. Гельмязів Гельмязівського району Полтавської області
	ф. П-115 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Ленінської іскри, с. Гельмязів Гельмязівського району Черкаської області
	ф. П-119 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Суворова, с. Гладківщина Золотоніського району Черкаської області
	ф. П-534 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Домантове Золотоніського району Черкаської області
	ф. П-523 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Здобуток Жовтня", с. Драбівці Золотоніського району Черкаської області
	ф. П-549 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Прогрес", м. Золотоноша Полтавської області
	ф. П-559 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Червона зірка", с. Драбівці Золотоніського району Полтавської області
	ф. П-501 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніського комбінату хлібопродуктів, м. Золотоноша Черкаської області
	ф. П-502 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніського заводу парфюмерних виробів та ефірних олій, м. Золотоноша Черкаської області
	ф. П-507 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніської швейної фабрики, м. Золотоноша Черкаської області
	ф. П-515 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніського автотранспортного об'єднання № 23636, м. Золотоноша Черкаської області
	ф. П-516 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніського районного об’єднання "Сільгосптехніка", м. Золотоноша Черкаської області
	ф. П-520 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Баха, м. Золотоноша Черкаської області
	ф. П-542 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Новий шлях", с. Пригород Золотоніського району Полтавської області
	ф. П-586 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніської технічної школи МПС, м. Золотоноша Черкаської області
	ф. П-587 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніського сільського середнього професійно-технічного училища № 10, м. Золотоноша Черкаської області
	ф. П-592 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніської середньої школи № 1, м. Золотоноша Черкаської області
	ф. П-599 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніської міської ради, м. Золотоноша  Черкаської області
	ф. П-602  Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніської центральної районної  лікарні, м. Золотоноша Черкаської області
	ф. П-604 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніського районного комітету партії, м. Золотоноша Черкаської області
	ф. П-605 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніського пункту "Заготзерно", м. Золотоноша Черкаської області
	ф. П-607 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніського районного вузла зв’язку, м. Золотоноша Черкаської області
	ф. П-610 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніського районного відділу внутрішніх справ, м. Золотоноша Черкаської області
	ф. П-5669 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніського районного комітету Добровільного товариства сприяння армії, авіації і флоту (ДТСААФ), м. Золотоноша Черкаської області
	ф. П-5744 Первинна організація  Комуністичної партії України Золотоніської дослідної станції коноплі, м. Золотоноша Черкаської області
	ф. П-114 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Крупської, с. Каленики Гельмязівського району Полтавської області
	ф. П-116 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Ленінський шлях", с. Каленики Золотоніського району Черкаської області
	ф. П-98 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Більшовик", с. Коврай Золотоніського району Черкаської області
	ф. П-102 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "20-річчя Жовтня", с. Коврай Гельмязівського району Полтавської області
	ф. П-109 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Слава", с. Коврай Золотоніського району Черкаської області
	ф. П-128 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Серп і молот", с. Коврай Гельмязівського району Полтавської області
	ф. П-525 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "20-річчя Жовтня", с. Коврайські Хутори Золотоніського району Полтавської області
	ф. П-522 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Україна", с. Нова Дмитрівка Золотоніського району Черкаської області
	ф. П-517 Первинна організація  Комуністичної партії України Пальмирського відділення "Сільгосптехніка", с. Вознесенське Золотоніського району Черкаської області
	ф. П-606 Первинна організація  Комуністичної партії України Пальмирського хлібоприймального пункту, с. Вознесенське Золотоніського району Черкаської області
	ф. П-95  Первинна організація  Комуністичної партії України Підставківської пересувної механізованої колони № 216 тресту "Черкасиводбуд", с.Підставки Золотоніського району Черкаської області
	ф. П-127 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Правда", с. Підставки Золотоніського району Черкаської області
	ф. П-564 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Піщане Золотоніського району Черкаської області
	ф. П-111 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. 50-річчя Жовтня, с. Плешкані Золотоніського району Черкаської області
	ф. П-552 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Серп і молот", с. Слюзчина Слобідка Золотоніського району Полтавської області
	ф. П-716 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Баландине Кам’янського району Черкаської області
	ф. П-718 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Пам’ять Леніна", с. Баландине Кам’янського району Черкаської області
	ф. П-690 Первинна організація  Комуністичної партії України Кам'янського районного відділення "Сільгосптехніка", м. Кам'янка Черкаської області
	ф. П-697 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Жовтень", м. Кам’янка Черкаської області
	ф. П-729 Первинна територіальна організація  Комуністичної партії України Кам'янської міської ради, м. Кам'янка Черкаської області
	ф. П-740 Первинна організація  Комуністичної партії України Кам'янської районної лікарні, м. Кам'янка Черкаської області
	ф. П-744 Первинна організація  Комуністичної партії України Кам’янського районного комітету партії, м. Кам'янка Черкаської області
	ф. П-748 Первинна організація  Комуністичної партії України Кам’янської районної спілки споживчих товариств, м. Кам'янка Черкаської області
	ф. П-717 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Радянська Україна", с. Михайлівка Кам’янського району Черкаської області
	ф. П-699 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Ребедайлівка Кам’янського району Черкаської області
	ф. П-719 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Фрунзе, с. Ревівка Кам’янського району Черкаської області
	ф. П-715 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "30 років ВЛКСМ", с. Телепине Кам’янського району Черкаської області
	ф. П-705 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Флярківка Кам’янського району Кіровоградської області
	ф. П-712 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Юрчиха Кам’янського району Черкаської області
	ф. П-711 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Калініна, с. Ярове Кам’янського району Черкаської області
	ф. П-768 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Ілліча, с. Беркозівка Канівського району Черкаської області
	ф. П-794 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Ленінська Іскра", с. Іваньків Канівського району Черкаської області
	ф. П-757 Первинна організація  Комуністичної партії України Канівського відділення "Сільгосптехніка", м. Канів Черкаської області
	ф. П-761 Первинна організація  Комуністичної партії України Канівського лісового господарства, м. Канів Черкаської області
	ф. П-774 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Леніна, м. Канів Черкаської області
	ф. П-803 Первинна організація  Комуністичної партії України Канівської середньої школи ім. Шевченка, м. Канів Черкаської області
	ф. П-807 Первинна організація  Комуністичної партії України Канівського міського виконавчого комітету, м. Канів Черкаської області
	ф. П-811 Первинна організація  Комуністичної партії України Канівської районної лікарні, м. Канів Черкаської області
	ф. П-812 Первинна організація  Комуністичної партії України Канівського районного виконавчого комітету, м. Канів Черкаської області
	ф. П-813 Первинна організація  Комуністичної партії України Канівського районного комітету партії, м. Канів Черкаської області
	ф. П-816 Первинна організація  Комуністичної партії України Канівського районного відділу МВС, м. Канів Черкаської області
	ф. П-821 Первинна організація  Комуністичної партії України Канівського районного управління сільського господарства, м. Канів Черкаської області
	ф. П-110 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Карла Маркса, с. Келеберда Канівського району Черкаської області
	ф. П-120 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Мануїльського, с. Келеберда Гельмязівського району Полтавської області
	ф. П-782 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Боженка, с. Кононча Канівського району Черкаської області
	ф. П-776 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Червона зірка" с. Лазірці Канівського району Черкаської області
	ф. П-785 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Заповіт Леніна", с. Литвинець Канівського району Черкаської області
	ф. П-130 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Дніпро", с. Ліпляве Канівського району Черкаської області
	ф. П-764 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "8-е Березня", с. Мартинівка Канівського району Черкаської області
	ф. П-767 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. ХХ1 з’їзду КПРС, с. Межиріч Канівського району Черкаської області
	ф. П-777 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Більшовик", с. Пшеничники Канівського району Черкаської області
	ф. П-786 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Зоря комунізму", с. Синявка Канівського району Черкаської області
	ф. П-758 Первинна організація  Комуністичної партії України Степанецького відділення "Сільгосптехніка", с. Степанці Канівського району Черкаської області
	ф. П-799 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Черниші Канівського району Черкаської області
	ф. П-775 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Ленінський шлях", с. Яблунів Канівського району Черкаської області
	ф. П-837 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Калініна, с. Бродецьке Катеринопільського району Черкаської області
	ф. П-839 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Вербовець Катеринопільського району Черкаської області
	ф. П-1217 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Куйбишева, с. Вікнине Катеринопільського району Черкаської області
	ф. П-840 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Комінтерн", с. Гуляйполе Катеринопільського району Черкаської області
	ф. П-1216 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Дзержинського, с. Єлизаветка Катеринопільського району Черкаської області
	ф. П-847 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Свердлова, с. Єрки  Катеринопільського району Черкаської області
	ф. П-5753 Первинна організація  Комуністичної партії України птахівничого комбінату, смт. Єрки Катеринопільського району Черкаської області
	ф. П-828 Первинна організація  Комуністичної партії України 8-ї дистанції путі станції Звенигородка, ст. Звенигородка Катеринопільського району Черкаської області
	ф. П-830 Первинна організація  Комуністичної партії України Катеринопільського дослідного ремонтно-технічного заводу, смт. Катеринопіль Катеринопільського району Черкаської області
	ф. П-848 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Чапаєва, с. Кайтанівка Катеринопільського району Черкаської області
	ф. П-832 Первинна організація  Комуністичної партії України Катеринопільського районного об'єднання "Сільгосптехніка", смт. Катеринопіль Катеринопільського району Черкаської області
	ф. П-841 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Леніна, смт. Катеринопіль Катеринопільського району Черкаської області
	ф. П-849 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Дружба", смт. Катеринопіль Катеринопільського району Черкаської області
	ф. П-856 Первинна організація  Комуністичної партії України Катеринопільської середньої школи, смт. Катеринопіль Катеринопільського району Черкаської області
	ф. П-857 Первинна організація  Комуністичної партії України Катеринопільської районної лікарні, смт. Катеринопіль Катеринопільського району Черкаської області
	ф. П-858 Первинна організація  Комуністичної партії України Катеринопільської районної Ради, смт. Катеринопіль Катеринопільського району Черкаської області
	ф. П-859 Первинна організація  Комуністичної партії України Катеринопільського районного комітету Компартії України, смт. Катеринопіль Катеринопільського району Черкаської області
	ф. П-5843 Первинна організація  Комуністичної партії України Катеринопільського виробничого об’єднання "Сільгоспхімія", смт. Катеринопіль Катеринопільського району Черкаської області
	ф. П-1219 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Перше Травня", с. Киселівка Катеринопільського району Черкаської області
	ф. П-845 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Росія", с. Лисича Балка Катеринопільського району Черкаської області
	ф. П-843 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Потоки Катеринопільського району Черкаської області
	ф. П-836 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Фрунзе, с. Розсохуватка Катеринопільського району Черкаської області
	ф. П-1218 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Шлях до комунізму", с. Ступичне Катеринопільського району Черкаської області
	ф. П-1223 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Шлях Ілліча", с. Суха Калигірка Катеринопільського району Черкаської області
	ф. П-858 Первинна організація  Комуністичної партії України Катеринопільської районної Ради, смт. Катеринопіль Катеринопільського району Черкаської області
	ф. П-842 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Правда", с. Ямпіль Катеринопільського району Черкаської області
	ф. П-1224 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Шлях Леніна", с. Ярошівка Шполянського  району Черкаської області
	ф. П-906 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Ленінським шляхом", с. Гарбузин Корсунь-Шевченківського району Черкаської області
	ф. П-916 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Слава", с. Драбівка Корсунь-Шевченківського району Черкаської області
	ф. П-914 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Праця", с. Завадівка Корсунь-Шевченківського району Черкаської області
	ф. П-929 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Щорса, с. Завадівка Корсунь-Шевченківського району Черкаської області
	ф. П-888 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Орджонікідзе, с. Квітки Корсунь-Шевченківського району Черкаської області
	ф. П-891 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Друга п’ятирічка", с. Квітки Корсунь-Шевченківського району Київської області
	ф. П-865 Первинна організація  Комуністичної партії України Корсунь-Шевченківського механічного заводу, м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області
	ф. П-868 Первинна організація  Комуністичної партії України Корсунь-Шевченківського станкобудівного заводу ім. Богдана Хмельницького, м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області
	ф. П-873 Первинна організація  Комуністичної партії України Корсунь-Шевченківської швейної фабрики, м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області
	ф. П-939 Первинна організація  Комуністичної партії України Корсунь-Шевченківської районної лікарні, м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області
	ф. П-942 Первинна організація  Комуністичної партії України Корсунь-Шевченківської районної Ради, м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області
	ф. П-945 Первинна організація  Комуністичної партії України Корсунь-Шевченківського районного виконавчого комітету, м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області
	ф. П-946 Первинна організація  Комуністичної партії України Корсунь-Шевченківського районного комітету Компартії України, м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області
	ф. П-947 Первинна організація  Комуністичної партії України Корсунь-Шевченківського районного відділу культури, м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області
	ф. П-950 Первинна організація  Комуністичної партії України Корсунь-Шевченківської районної спілки споживчих товариств, м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області
	ф. П-5578 Первинна організація  Комуністичної партії України Корсунь-Шевченківської пересувної механізованої колони № 228, м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області
	ф. П-5655 Первинна організація  Комуністичної партії України Корсунь-Шевченківської школи-інтернату,  м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області
	ф. П-897 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Жовтень", с. Кошмак Корсунь-Шевченківського району Київської області
	ф. П-899 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Україна", с. Кошмак Корсунь-Шевченківського району Черкаської області
	ф. П-898 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Щербакова, с. Миколаївка Корсунь-Шевченківського району Черкаської області
	ф. П-866 Первинна організація  Комуністичної партії України Набутівського цукрового заводу, с. Набутів Корсунь-Шевченківського району Черкаської області
	ф. П-903 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Маяк", с. Нетеребка Корсунь-Шевченківського району Черкаської області
	ф. П-890 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Куйбишева, с. Нова Буда Корсунь-Шевченківського району Черкаської області
	ф. П-889 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Карла Маркса, с. Переможинці Корсунь-Шевченківського району Черкаської області
	ф. П-924 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Червона зірка", с. Саморідня Корсунь-Шевченківського району Київської області
	ф. П-915 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. газети "Правда", с. Сахнівка Корсунь-Шевченківського району Черкаської області
	ф. П-895 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Селище Корсунь-Шевченківського району Черкаської області
	ф. П-900 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Ситники Корсунь-Шевченківського району Черкаської області
	ф. П-912 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Перше Травня", с. Склименці Корсунь-Шевченківського району Черкаської області
	ф. П-901 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Правда", с. Сотники Корсунь-Шевченківського району Черкаської області
	ф. П-872 Первинна організація  Комуністичної партії України Стеблівскої прядильно-ткацької фабрики, с. Стеблів Корсунь-Шевченківського району Черкаської області
	ф. П-922 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Чапаєва, с. Стеблів Корсунь-Шевченківського району Черкаської області
	ф. П-927 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Шлях до комунізму", с. Стеблів Корсунь-Шевченківського району Черкаської області
	ф. П-933 Первинна організація  Комуністичної партії України Стеблівського професійно-технічного училища № 9, с. Стеблів Корсунь-Шевченківського району Черкаської області
	ф. П-894 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Димитрова, с. Сухини Корсунь-Шевченківського району Черкаської області
	ф. П-913 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Перше Травня", с. Тараща Корсунь-Шевченківського району Черкаської області
	ф. П-1014 Первинна  організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Литвинова, с. Босівка Лисянського району Черкаської області
	ф. П-993 Первинна організація  Комуністичної партії України Бужанського цукрового заводу, с. Бужанка Лисянського району Черкаської області
	ф. П-1004 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Черняховського, с. Бужанка Лисянського району Черкаської області
	ф. П-1003 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Димитрова, с. Верещаки Лисянського району Черкаської області
	ф. П-996 Первинна організація  Комуністичної партії України Виноградського відділення "Сільгосптехніка", с. Виноград Лисянського району Черкаської області
	ф. П-1016 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Дзержинського, с. Вотилівка Лисянського району Черкаської області
	ф. П-1032 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Хлібороб", с. Ганжалівка Лисянського району Київської  області
	ф. П-1011 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Комунар", с. Дашуківка Лисянського району Черкаської області
	ф. П-5660 Первинна організація  Комуністичної партії України Дашуківського комбінату бентонітових глин, с. Дашуківка Лисянського району Черкаської області
	ф. П-1031 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Хлібороб", с. Дібрівка Лисянського району Черкаської області
	ф. П-1002 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Крупської, с. Журжинці Лисянського району Черкаської області
	ф. П-998 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Авангард", с. Кам’яний Брід Лисянського району Черкаської області
	ф. П-999 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Щорса, с. Смільчинці Лисянського району Черкаської області
	ф. П-997 Первинна організація  Комуністичної партії України Лисянського районного відділення "Сільгосптехніка", смт. Лисянка Лисянського району Черкаської області
	ф. П-1040 Первинна організація  Комуністичної партії України Лисянської середньої школи, смт. Лисянка Лисянського району Черкаської області
	ф. П-1065 Первинна організація  Комуністичної партії України Лисянської районної лікарні, смт. Лисянка Лисянського району Черкаської області
	ф. П-1067 Первинна організація  Комуністичної партії України Лисянського районного виконавчого комітету, смт. Лисянка Лисянського району Черкаської області
	ф. П-1068 Первинна організація  Комуністичної партії України Лисянського районного комітету Компартії України, смт. Лисянка Лисянського району Черкаської області
	ф. П-51 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу "13-річчя Жовтня", с. Мар’янівка Лисянського району Черкаської області
	ф. П-1034 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Червона зірка", с. Орли Лисянського району Київської  області
	ф. П-1001 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Перемога", с. Погибляк Лисянського району Черкаської області
	ф. П-994 Первинна організація  Комуністичної партії України Почапинського цукрового заводу, с. Почапинці Лисянського району Черкаської області
	ф. П-1037 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Б.Хмельницького, с. Почапинці Лисянського району Черкаської області
	ф. П-1035 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Червоний лан", с. Товсті Роги Лисянського району Черкаської області
	ф. П-1036 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Червоний промінь", с. Чеснівка Лисянського району Черкаської області
	ф. П-52 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Ворошилова, с. Шубині Стави Лисянського району Черкаської області
	ф. П-67  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Іскра", с. Березівка Маньківського району Черкаської області
	ф. П-49 Первинна організація  Комуністичної партії України Буцького відділення "Сільгосптехніка", с. Буки Маньківського району Черкаської області
	ф. П-5424 Первинна організація  Комуністичної партії України Буцької школи механізації, смт. Буки Маньківського району Черкаської області
	ф. П-1080 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "За краще життя", с. Жолудькове Маньківського району Київської області
	ф. П-1078 Первинна організація  Комуністичної партії України Іваньківського спиртового комбінату, с. Іваньки Маньківського району Черкаської області
	ф. П-1079 Первинна організація  Комуністичної партії України Іваньківського цукрового комбінату, с. Іваньки Маньківського району Черкаської області
	ф. П-1085 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Андре-Марті, с. Іваньки Маньківського району Київської області
	ф. П-1111 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Островського, с. Іваньки Маньківського району Черкаської області
	ф. П-1097 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Красноставка Маньківського району Черкаської області
	ф. П-54  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Щорса, с. Крачківка Маньківського району Черкаської області
	ф. П-68 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Перше Травня", с. Кривець Маньківського району Черкаської області
	ф. П-55 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Фрунзе, с. Кути Маньківського району Черкаської області
	ф. П-5651 Первинна організація  Комуністичної партії України Маньківського районного управління сільського господарства, смт. Маньківка Маньківського району Черкаської області
	ф. П-1123 Первинна організація  Комуністичної партії України Маньківського районного комітету Компартії України, смт. Маньківка Маньківського району Черкаської області
	ф. П-5838 Первинна організація  Комуністичної партії України  Маньківського виробничого об’єднання "Сільгоспхімія", смт. Маньківка Маньківського району Черкаської області
	ф. П-1095 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Дружба", с. Молодецьке Маньківського району Черкаської області
	ф. П-1109 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Праця", с. Молодецьке Маньківського району Київської  області
	ф. П-1112 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. ХХІІ з’їзду КПРС, с. Молодецьке Маньківського району Черкаської області
	ф. П-1108 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Політвідділу, с. Нестерівка Маньківського району Київської області
	ф. П-1114 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Мічуріна, с. Нестерівка Маньківського району Черкаської області
	ф. П-1101 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) “Нове життя”, с. Роги Маньківського району Київської області
	ф. П-1115 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Прогрес", с. Роги Маньківського району Черкаської області
	ф. П-65 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Жданова, с. Русалівка Маньківського району Черкаської області
	ф. П-66 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Калініна, с. Русалівка Маньківського району Черкаської області
	ф. П-53 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Перемога", с.Чорна Кам’янка Маньківського району Черкаської області
	ф. П-58 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Комунар", с. Юрпіль  Маньківського району Черкаської області
	ф. П-1144 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Зоря", с. Владиславчик Монастирищенського району Черкаської області
	ф. П-1148 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. ХХ1 з’їзду КПРС, с. Княжики Монастирищенського району Черкаської області
	ф. П-1153 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Ілліча, с. Копіювата Монастирищенського району Черкаської області
	ф. П-1145 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Будьонного, с. Лукашівка Монастирищенського району Черкаської області
	ф. П-1134 Первинна організація  Комуністичної партії України Монастирищенського спиртового заводу, смт. Монастирище Монастирищенського району Черкаської області
	ф. П-5624 Первинна організація  Комуністичної партії України Монастирищенської школи-інтернату, м. Монастирище Черкаської області
	ф. П-1149 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Слава", с. Нове Місто Монастирищенського району Черкаської області
	ф. П-1151 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Заповіт Леніна", с. Халаїдове Монастирищенського району Черкаської області
	ф. П-1147 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Дзержинського, смт. Цибулів Монастирищенського району Черкаської області
	ф. П-1154 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Пархоменка, с. Шабастівка Монастирищенського району Черкаської області
	ф. П-1334 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Ворошилова, с. Балаклія Смілянського району Черкаської області
	ф. П-1348 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Дружба", с. Балаклія Смілянського району Черкаської області
	ф. П-1366 Первинна організація  Комуністичної партії України Балакліївської середньої школи № 1, с. Балаклія Смілянського району Черкаської області
	ф. П-1350 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Серп і молот", с. Костянтинівка Смілянського району Черкаської області
	ф. П-1297 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Правда", с. Куцівка Смілянського району Черкаської області
	ф. П-1301  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Червоний передовик", с. Куцівка Ротмистрівського району Київської області
	ф. П-1299 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Червона Україна", с. Макіївка Смілянського району Черкаської області
	ф. П-1330 Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського відгодівельного радгоспу "Смілянський", с. Мале Старосілля Смілянського району Черкаської області
	ф. П-1354 Первинна організація  Комуністичної партії України промсільськогосподарської артілі (колгоспу) "Червоний промінь", с. Мале Старосілля Смілянського району Київської області
	ф. П-5571 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Прогрес", с. Пастирське Смілянського району Черкаської області
	ф. П-1355 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Червоний жовтень", с. Плескачівка Смілянського району Черкаської області
	ф. П-1296 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Пролетар Жовтня", с. Ротмистрівка Ротмистрівського району Київської області
	ф. П-1303 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Самгородок Смілянського району Черкаської області
	ф. П-1323 Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського цукрового комбінату, м. Сміла Черкаської області
	ф. П-1329 Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського районного об’єднання "Сільгосптехніка", м. Сміла Черкаської області
	ф. П-1331 Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського лісового заготівельного господарства, м. Сміла Черкаської області
	ф. П-1371 Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського районного виконавчого комітету, м. Сміла Черкаської області
	ф. П-1372 Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського районного комітету Компартії України, м. Сміла Черкаської області
	ф. П-5839 Первинна організація  Комуністичної партії України Смілянського виробничого районного об'єднання "Сільгоспхімія", м. Сміла Черкаської області
	ф. П-1335 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Друга п’ятирічка", с. Сунки Смілянського району Київської області
	ф. П-1341 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Сунки Смілянського району Черкаської області
	ф. П-1298 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Червоний колос", с. Ташлик Ротмистрівського району Київської області
	ф. П-1300 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "14-річчя Жовтня", с. Ташлик Ротмистрівського району Київської області
	ф. П-1337 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Ілліча, с. Теклине Смілянського району Черкаської області
	ф. П-1352 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Чкалова, с. Тернівка Смілянського району Черкаської області
	ф. П-69  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "15-річчя Жовтня", с. Лісове Маньківського району Черкаської області
	ф. П-1412 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Ленінського комсомолу, с. Веселий Кут Тальнівського району Черкаської області
	ф. П-21 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Маяк", с. Вишнопіль Тальнівського району Черкаської області
	ф. П-1413 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "ОСО", с. Глибочок Тальнівського району Київської області
	ф. П-1419 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Перше Травня", с. Гордашівка Тальнівського району Черкаської області
	ф. П-1411 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Маленкова, с. Гуляйка Тальнівського району Черкаської області
	ф. П-1400 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Жовтень", с. Довгеньке Тальнівського району Черкаської області
	ф. П-1422 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Заповіт Леніна", с. Заліське Тальнівського району Черкаської області
	ф. П-1399 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Зоря", с. Кобринова Гребля Тальнівського району Черкаської області
	ф. П-1416 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Кобринове Тальнівського району Київської області
	ф. П-1428 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Правда", с. Кобринове Тальнівського району Черкаської області
	ф. П-835 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "40-річчя Компартії України", с. Колодисте Катеринопільського району Черкаської області
	ф. П-1417 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Корсунка Тальнівського району Черкаської області
	ф. П-1424 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Франка, с. Криві Коліна Тальнівського району Черкаської області
	ф. П-1402 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Зірка", с. Лащова Тальнівського району Київської області
	ф. П-1410 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Лащова Тальнівського району Черкаської області
	ф. П-15 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Б. Хмельницького, с. Легедзине Тальнівського району Черкаської області
	ф. П-61  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Островського, с.Лісове  Тальнівського району Черкаської області
	ф. П-844 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Україна", с. Лоташеве Тальнівського району Черкаської області
	ф. П-1382 Первинна організація  Комуністичної партії України Майданецького цукрового заводу, с. Майданецьке Тальнівського району Черкаської області
	ф. П-1423 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Серп і молот", с. Павлівка Перша Тальнівського району Черкаської області
	ф. П-1405 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Павлівка Друга Тальнівського району Черкаської області
	ф. П-1404 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Калініна, с. Папужинці Тальнівського району Черкаської області
	ф. П-838 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Пархоменка, с. Піщана  Катеринопільського району Черкаської області
	ф. П-1390 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу "Степная", с. Степне Тальнівського району Київської області
	ф. П-1381 Первинна організація  Комуністичної партії України Тальнівського щебіночного заводу, м. Тальне Черкаської області
	ф. П-1384 Первинна організація  Комуністичної партії України Тальнівського цукрового комбінату, м. Тальне Черкаської області
	ф. П-1388 Первинна організація  Комуністичної партії України Тальнівського районного об'єднання "Сільгосптехніка", м. Тальне Черкаської області
	ф. П-1389 Первинна організація  Комуністичної партії України Зарічанського відділення “Сільгосптехніка”, м. Тальне Черкаської області
	ф. П-1403 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Здобуток Жовтня", м. Тальне Черкаської області
	ф. П-28 Первинна організація  Комуністичної партії України Тальянківського радгоспу-технікуму, с. Тальянки Тальнівського району Черкаської області
	ф. П-1408 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Куйбишева, с. Чеснопіль Тальнівського району Черкаської області
	ф. П-1407 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Крупської, с. Шаулиха Тальнівського району Київської області
	ф. П-1414 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Перемога", с. Шаулиха Тальнівського району Київської області
	ф. П-969 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Дзержинського, с. Антонівка Уманського району Черкаської області
	ф. П-18 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Промінь Жовтня", с. Аполянка Уманського району Черкаської області
	ф. П-25 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Шлях до комунізму", с. Бабанка Уманського району Черкаської області
	ф. П-5446 Первинна організація  Комуністичної партії України Бабанської школи-інтернату, с. Бабанка Уманського району Черкаської області
	ф. П-5826 Первинна організація  Комуністичної партії України радгоспу "Шлях до комунізму", с. Бабанка Уманського району Черкаської області
	ф. П-12 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Ленінський шлях", с. Вільшана-Слобідка Бабанського району Черкаської області
	ф. П-19 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Сталіна, с. Вільшанка Бабанського району Черкаської області
	ф. П-1475 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Ілліча, с. Гереженівка Уманського району Черкаської області
	ф. П-7  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Прогрес", с.Доброводи Уманського району Черкаської області
	ф. П-5  Первинна організація  Комуністичної партії України Дубівської машинно-тракторної станції (МТС), с. Дубова Бабанського району Черкаської  області
	ф. П-13 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Ленінський шлях", с. Дубова Уманського району Черкаської області
	ф. П-981 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Колодисте Уманського району Черкаської області
	ф. П-14 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Мануїльського, с. Коржова Уманського району Черкаської області
	ф. П-982 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Котовського, с. Коржова Слобода Ладижинського району Черкаської області
	ф. П-24 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Коржовий Кут Бабанського району Черкаської області
	ф. П-6  Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Маяк", с.Косенівка  Уманського району Черкаської області
	ф. П-970 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Маленкова, с. Ладижинка Ладижинського району Черкаської області
	ф. П-980 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Максимівка Уманського району Черкаської області
	ф. П-16 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "1-ше Травня", с. Оксанина Бабанського району Черкаської області
	ф. П-23 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Черняховського, с. Оксанина Уманського району Черкаської області
	ф. П-22 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Дружба", с. Острівець Уманського району Черкаської області
	ф. П-964 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Жовтневої революції, с. Посухівка Уманського району Черкаської області
	ф. П-1468 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Горького, с. Пугачівка Уманського району Черкаської області
	ф. П-957 Первинна організація  Комуністичної партії України Рижавського цукрового заводу, с. Рижавка Уманського району Черкаської області
	ф. П-966 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Карла Маркса, с. Рижавка Уманського району Черкаської області
	ф. П-10 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Зоря комунізму", с. Сушківка  Уманського району Черкаської області
	ф. П-977 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Україна", с. Текуча Уманського району Черкаської області
	ф. П-962 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Ятрань", с. Томашівка Уманського району Черкаської області
	ф. П-1460 Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського плодоовочевого комбінату, м. Умань Черкаської області
	ф. П-1466 Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського районного об’єднання "Сільгосптехніка", м. Умань Черкаської області
	ф. П-1467 Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського лісового  заготівельного господарства, м. Умань Черкаської області
	ф. П-1470 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Кірова, м.Умань Київської області
	ф. П-5573 Первинна організація  Комуністичної партії України Уманського районного управління сільського господарства, м. Умань Черкаської області
	ф. П-5627 Первинна організація  Комуністичної партії України Уманської районної лікарні, м. Умань Черкаської області
	ф. П-974 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Прапор комунізму", с. Фурманка Уманського району Черкаської області
	ф. П-972 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Фрунзе, с. Черповоди Уманського району Черкаської області
	ф. П-967 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Димитрова, с. Юрківка Уманського району Черкаської області
	ф. П-1472 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Колос", с. Яроватка Уманського району Київської області
	ф. П-963 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Щорса, с. Ятранівка Уманського району Черкаської області
	ф. П-1550 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Ватутіна, с. Богачівка Христинівського району Черкаської області
	ф. П-1529 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Дружба", с. Ботвинівка Христинівського району Черкаської області
	ф. П-1526 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Будьонного, с. Велика Севастянівка Христинівського району Черкаської області
	ф. П-1527 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Більшовик", с. Велика Севастянівка Христинівського району Київської області
	ф. П-1543 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Ленінський шлях", с. Велика Севастянівка Христинівського району Черкаської області
	ф. П-1548 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. РККА, с. Велика Севастянівка Христинівського району Київської області
	ф. П-1554 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Спільна праця", с. Велика Севастянівка Христинівського району Київської області
	ф. П-1528 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Більшовик", с. Вербувата Христинівського району Черкаської області
	ф. П-1499 Первинна організація  Комуністичної партії України Верхняцького цукрового заводу, с. Верхнячка Христинівського району Черкаської області
	ф. П-1521 Первинна організація  Комуністичної партії України Верхняцького елітно-насінневого радгоспу, смт. Верхнячка Христинівського району Черкаської області
	ф. П-1522 Первинна організація  Комуністичної партії України Верхняцької дослідно-селекційної станції, с. Верхнячка Христинівського району Черкаської області
	ф. П-1551 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Росія", с. Верхнячка Христинівського району Черкаської області
	ф. П-1533 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Заможне життя", с. Івангород Христинівського району Київської  області
	ф. П-1534 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Промінь Ілліча", с. Івангород Христинівського району Черкаської області
	ф. П-1540 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Куйбишева, с. Івангород Христинівського району Київської області
	ф. П-960 Первинна організація  Комуністичної партії України Кузьмино-Гребельської машинно-тракторної станції (МТС), с. Кузьмина Гребля Ладижинського району Черкаської області
	ф. П-1542 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Леніна, с. Ліщинівка Христинівського району Черкаської області
	ф. П-1552 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Котовського, с. Орадівка Христинівського району Черкаської області
	ф. П-971 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Маяк", с. Осітна Христинівського району Черкаської області
	ф. П-1535 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Пеніжкове Христинівського району Черкаської області
	ф. П-975 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Синиця Христинівського району Черкаської області
	ф. П-1511 Первинна організація  Комуністичної партії України вузлового партійного комітету станції Христинівка, м. Христинівка Черкаської області
	ф. П-1513 Первинна організація  Комуністичної партії України вагонного депо станції Христинівка, м. Христинівка Черкаської області
	ф. П-1520 Первинна організація  Комуністичної партії України Христинівського районного об’єднання "Сільгосптехніка", м. Христинівка Черкаської області
	ф. П-1572 Первинна організація  Комуністичної партії України Христинівського районного виконавчого комітету, м. Христинівка Черкаської області
	ф. П-5630 Первинна організація  Комуністичної партії України Христинівського районного управління сільського господарства, м. Христинівка Черкаської області
	ф. П-1525 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Борці Жовтня", с. Ягубець Христинівського району Черкаської області
	ф. П-1547 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Перше Травня", с. Ягубець Христинівського району Черкаської області
	ф. П-1605 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Іскра", с. Байбузи Черкаського району Черкаської області
	ф. П-1626 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Петровського, с. Березняки Черкаського району Київської області
	ф. П-1349 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. ХХП з’їзду КПРС, с. Білозір’я Черкаського району Черкаської області
	ф. П-1601 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "8 Березня", с. Білозір’я Черкаського району Київської області
	ф. П-1634 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. 17 з’їзду ВКП(б), с. Білозір'я Черкаського району Київської області
	ф. П-1645 Первинна організація  Комуністичної партії України Білозірської середньої школи № 1, с. Білозір'я Черкаського району Черкаської області
	ф. П-1640 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Червоний шлях", с. Бузуків Черкаського району Київської області
	ф. П-1642 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Шевченка, с. Василиця Черкаського району Київської області
	ф. П-1621 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Пам’ять Леніна", с. Вергуни Черкаського району Черкаської області
	ф. П-1632 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Сталіна, с. Вергуни Черкаського району Київської області
	ф. П-1641 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Радянська Україна", с. Геронимівка Черкаського району Черкаської області
	ф. П-1637 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Червоний партизан", с. Змагайлівка Черкаського району Київської області
	ф. П-1579 Первинна організація  Комуністичної партії України Ірдинського торфопідприємства, смт. Ірдинь Черкаського району Черкаської області
	ф. П-1600 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Дніпро", с. Леськи Черкаського району Черкаської області
	ф. П-1623 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Прогрес", с. Лозівок Черкаського району Київської області
	ф. П-1585 Первинна організація  Комуністичної партії України Мошенського відділення "Сільгосптехніка", с. Мошни Черкаського району Черкаської області
	ф. П-1608 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Мошни Черкаського району Черкаської області
	ф. П-1638 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Дружба", с. Мошни Черкаського району Черкаської області
	ф. П-1639 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Червоний партизан", с. Первомайське Черкаського району Київської області
	ф. П-1611 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Комунар", с. Сагунівка Черкаського району Черкаської області
	ф. П-4523  Первинна організація  Комуністичної партії України кандидатської групи РКП(б) с. Сагунівка Медведівського району Шевченківського округу Київської губернії
	ф. П-1620 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Х1 з’їзду Рад", с. Станіславчик Черкаського району Київської області
	ф. П-1599 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. 50-річчя Жовтня, с. Степанки Черкаського району Черкаської області
	ф. П-1607 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Талдики Черкаського району Київської області
	ф. П-1602 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Б.Хмельницького, с. Хрещатик Черкаського району Черкаської області
	ф. П-1633 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Маяк", с. Худяки Черкаського району Черкаської області
	ф. П-1615 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Першого Травня, с. Хутори Черкаського району Черкаської області
	ф. П-1629 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Перше Травня", с. Хутори Черкаського району Київської області
	ф. П-1814 Первинна організація  Комуністичної партії України Чигиринського районного відділу культури, м. Чигирин Черкаської області
	ф. П-660 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Червоний надніпрянець", с. Самовиця Іркліївського району Полтавської області
	ф. П-461 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) ім. Кірова, с. Лип'янка Златопільського району Черкаської області
	ф. П-1851 Первинна організація  Комуністичної партії України сільськогосподарської артілі (колгоспу) "Комуніст", с. Матусів Шполянського району Черкаської області
	ф. П-1829 Первинна організація  Комуністичної партії України Шполянського цукрового комбінату, м . Шпола Черкаської області
	ф. П-1832 Первинна організація  Комуністичної партії України Шполянської меблевої фабрики, м. Шпола Черкаської області
	ф. П-1836 Первинна організація  Комуністичної партії України Шполянського автотранспортного підприємства № 23047, м. Шпола Черкаської області
	ф. П-1878 Первинна організація  Комуністичної партії України Шполянського районного виконавчого комітету, м. Шпола Черкаської області
	ф. П-1879 Первинна організація  Комуністичної партії України Шполянського районного комітету Компартії України, м. Шпола Черкаської області
	ф. П-1880 Первинна організація  Комуністичної партії України Шполянської районної контори зв'язку, м. Шпола Черкаської області
	ф. П-1881 Первинна організація  Комуністичної партії України Шполянського районного відділу Міністерства внутрішніх справ (МВС), м. Шпола Черкаської області
	ф. П-5734 Придніпровський районний комітет ЛКСМУ міста Черкаси, м. Черкаси Черкаської області
	ф. П-5658 Комітет ЛКСМ Черкаського заводу хімічного волокна, м. Черкаси Черкаської області
	ф. П-5659 Комсомольська організація Черкаського педагогічного інституту, м. Черкаси Черкаської області
	ф. П-5662 Комітет комсомолу тресту "Черкасихімбуд", м. Черкаси Черкаської області
	ф. П-5739 Комітет комсомолу Смілянського радіоприладного заводу, м. Сміла Черкаської області
	ф. П-5743 Комітет комсомолу об'єднання "Уманьферммаш", м. Умань Черкаської області

